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Z A P I S N I K 

 
4. izredne seje Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko.  

Seja je bila v četrtek, 14. 10. 2021 ob 13. uri v predavalnici 0.100 in na daljavo preko MS Teams. 
 
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. Volitve študentov v Senat FNM UM  
 
Predsednik AZ UM FNM doc. dr. Bojan Hvala je navzoče pozdravil in preveril sklepčnost. Ugotovil 
je, da je od 73 članov AZ UM FNM iz vrst visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev in 18 članov iz vrst študentov prisotnih 36 članov iz vrst visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev članov in 9 članov iz vrst študentov. 
  
Ugotovitev sklepčnosti: 
 
1. SKLEP: Na osnovi poročila o prisotnih članih Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in 
matematiko je bilo ugotovljeno, da je Akademski zbor Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sklepčen. 
 
K 1. točki: Volitve študentov v Senat FNM UM 
 
Sedanjim članom študentom Senata UM FNM poteče mandat. Zato je bil izdan Sklep o razpisu 
volitev za člane študente Senata FNM UM. Komisija za pregled kandidatur in Komisija za pritožbe 
sta v skladu s sklepom vsaka opravili svoje aktivnosti in ugotovljeno je bilo, da kandidirajo trije 
kandidati v Senat FNM UM iz vrst študentov.  
 
Predsednik AZ UM FNM doc. dr. Bojan Hvala je podal predlog volilne komisije za izvedbo volitev. 
Soglasno je bil sprejet naslednji 
 
2. SKLEP: Za volitve članov Senata UM FNM  se imenuje volilna komisija v naslednja sestavi: 
- doc. dr. Rene Markovič - predsednik, 
- asist. Tadeja Vajdič - namestnica predsednika, 
- asist. Teja Kac - članica, 
- Monika Šket - članica, 
- Melani Potrč - študentka, članica. 
 
Predsednik AZ doc. dr. Bojan Hvala je predsedniku volilne komisije doc. dr. Reneju Markoviču 
predal volilno gradivo. Sledile so tajne volitve. 
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Po opravljenih volitvah je predsednik AZ doc. dr. Bojan Hvala prosil predsednika volilne komisije 
doc. dr. Reneja Markoviča, da poroča o poteku in rezultatih volitev.  
 
Zapisnik o poteku in rezultatih glasovanja na volitvah za nove člane Senata UM FNM iz vrst 
študentov je priložen arhivskemu izvodu zapisnika. Sprejet je bil naslednji 
 
3. SKLEP: Člani Akademskega zbora Fakultete za naravoslovje in matematiko iz vrst študentov so 
na tajnih volitvah izvolili nove člane Senata iz vrst študentov FNM UM za obdobje od 18. 10. 2021 
do 17. 10. 2022. To so Anica Ficko, Rene Gril Rogina in Klemen Tršinar.  
 
 
 
 
 
Seja Akademskega zbora FNM je bila sklenjena ob 14.40 uri. 
 
 
 
 
 
Zapisala:                Predsednik AZ FNM: 
Karin Grbec                              doc. dr. Bojan Hvala 
 
 
 


