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Z A P I S N I K 

30. redne seje Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko.  
Seja je bila v torek, 14. 9. 2021 ob 13. uri v amfiteatru in na daljavo. 

 
Prisotni: 
- Lista prisotnih članov Akademskega zbora iz vrst visokošolskih učiteljev in znanstvenih delavcev 
je priložena arhivskemu izvodu zapisnika. 
- Lista prisotnih članov Akademskega zbora iz vrst študentov je priložena arhivskemu izvodu 
zapisnika. 
 
D n e v n i  r e d : 

1. Pregled zapisnika 29. redne in 3. izredne seje AZ FNM UM  
2. Predstavitev stanja in dogajanja na fakulteti po področjih  
3. Kazalniki delovne uspešnosti (RDU, LDU) 
4. Povzetek samoevalvacijskega poročila 
5. Strategija FNM za obdobje 2022 - 2032 
6. Razno  

 
Predsednik AZ UM FNM doc. dr. Bojan Hvala je navzoče pozdravil. Ugotovil je, da je zaradi 
omejitvenih ukrepov v zvezi s pandemijo to prva seja po daljšem obdobju in izrazil zadovoljstvo, da 
se lahko tokrat v živo pogovarjamo o razmerah na fakulteti.  
 
K 1. točki: Pregled zapisnika 29. redne in 3. izredne seje AZ FNM UM 
 
Pri pregledu zapisnika zgoraj navedene seje ni bilo pripomb in sprejet je bil naslednji  
 
1. SKLEP: Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi zapisnika 29. redne in 3. 
izredne seje AZ FNM UM.   
 
K 2. točki: Predstavitev stanja in dogajanja na fakulteti po področjih 
 
V tej točki so s kratkimi predstavitvami sodelovali v. d. dekana, vsi prodekani in tajnica fakultete. 
Predstavili so aktivnosti vsak s svojega področja in izpostavili najpomembnejše projekte in dosežke. 
Nekateri od teh so: dobra izvedba študijskega procesa v težki razmerah pandemije, uvedba 
projektne pisarne, izvrstno ocenjene zunanje evalvacije, digitalizacija… Iz povedanega je velo 
zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem znotraj vodstvene ekipe in med fakultetno upravo in 
predstavniki študentov. V. d. dekana je posebej izrazil zadovoljstvo nad trenutno stabilno finančno 
situacijo in se zahvalil vsem, ki so k temu pripomogli, posebej njegovim predhodnikom. Pozval je k 
tvornemu sodelovanju in izrazil pripravljenost pri reševanju morebitnih težav. V diskusiji je bil 
izpostavljen problem prezračevanje predavalnice Avla in zagotavljanja ustreznih materialnih 
pogojev s posodabljanjem dotrajane opreme. Prvo je bilo vzeto na znanje, glede drugega pa je v. 
d. dekana predlagal sistem, znotraj katerega bi se zbirale potrebe za novo opremo ob ustrezni 
argumentaciji izraženih želja.    
 
K 3. točki: Kazalniki delovne uspešnosti (RDU, LDU) 

 



2 / 2 

 
V. d. dekana je predstavil sistem ocenjevanja redne delovne uspešnosti. Gre za ocenjevanje 
presežkov, aktivnosti, ki segajo preko nivoja običajnih delavnih nalog. Zaposlene je pozval, naj svoje 
nadstandardne dosežke skrbno predstavijo v za to predvidenih rubrikah, saj vsak zase najbolje ve, 
kje so njegovi presežki.  
 
K 4. točki: Povzetek samoevalvacijskega poročila 
 
Doc. dr. Daniel Eremita, predsednik komisije za ocenjevanje kakovosti FNM,  je izčrpno predstavil 
Samoevalvacijsko poročilo FNM UM za študijsko leto 2019/20.  
 
K 5. točki: Strategija FNM za obdobje 2022 - 2032 
 
Prof. dr. Nataša Vaupotič, ki jo je dekan zadolžil za koordinacijo priprave Strategije FNM UM za 
obdobje 2022 – 2032, je na kratko predstavila to tematiko.  
 
Delovna skupina, ki pripravlja osnutek za javno razpravo, predlaga, da se pri pripravi strateških 
ciljev FNM na posameznem področju izhaja iz strateških ciljev UM. Slednji so bili dorečeni v široki 
razpravi na univerzi (vključujoč tudi FNM) in so dovolj široki, da nudijo ustrezen okvir za razvoj 
FNM. Ključno delo je v razmisleku o ukrepih, ki jih bomo v prihodnjih letih izvedli in bodo omogočali 
doseganje strateških ciljev. Naše izhodišče mora biti, kaj še lahko naredimo, da bomo zadane cilje 
lahko dosegli. Ukrepi morajo biti konkretni, kar pomeni, da so zastavljeni tako, da lahko preverimo, 
ali smo jih uspešno izvedli. Vsak ukrep zato mora imeti ustrezen kazalnik. V tej luči je treba 
razmišljati pri podajanju predlogov. 
 
Predstavila je tudi časovnico. Do 30. 9. bo pripravljen osnutek strateških ciljev in ukrepov za njihovo 
doseganje. Osnutek je zgolj osnova za široko javno razpravo in namenjen je temu, da se ob branju 
porodijo ideje. V oktobru in novembru bo izvedena široka javna razprava. Strategijo moramo 
potrditi najkasneje na decembrskem Senatu FNM UM. 
 
K 6. točki: Razno 
 
Predsednik AZ je prisotne seznanil tudi z novimi zaposlenimi sodelavci na fakulteti. Povedal je tudi, 
da sta se upokojila prof. dr. Dušan Devetak in prof. dr. Dušan Pagon. Obema se je zahvalil za njun 
prispevek fakulteti. 
 
 
Seja Akademskega zbora FNM je bila sklenjena ob 14.45 uri. 
 
 
 
Zapisala:                Predsednik AZ FNM: 
Karin Grbec                              doc. dr. Bojan Hvala 


