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Z A P I S N I K 

 
 

3. izredne seje Akademskega zbora, ki je bila dne 06. 09. 2012 ob 12.30 uri v predavalnici A-105 
 
 
 

PRISOTNI (po abecedi): Ban I., Bogataj M., Bračko M.,  Brodnjak Vončina D., Cör D., Čolnik M., Črepnjak M., 
Čuček D., Drofenik M., Fuchs Godec R., Heržič K., Islamčević Razboršek M.,  Knez Ž., 
Knez Hrnčič M., Kolar M., Kotnik P., Kovač Kralj A., Krajnc D., Krajnc M., Krajnc P., 
Kramberger B., Kranvogl R., Kravanja Z., Kristl M., Makovšek K., Novak Pintarič Z., 
Novak Z., Oreški S., Oman M., Paljevac M., Pečar D., Perin P., Perva Uzunalić A., Petek 
A., Potočnik U., Primožič M., Simonič M., Slemnik M., Škerget M., Turnšek M., 
Veronovski A., Žigert Pleteršek P. 

ŠTUDENTI (po abecedi): Bigec K., Ravljen G.  
 
ODSOTNI (po abecedi): Čuček L., Denac M., Doberšek D., Dojer B., Goričanec D., Goršek A., Habulin M., 

Hojnik Podrepšek G., Iskra J., Kavčič S., Klinar D., Korpar S., Krope J., Leber N., 
Markočič E., Perko T., Petrinič I., Sevšek U., Stergar J. 

ŠTUDENTI (po abecedi): Hribar M., Mekić M., Paller P., Petrovič A., Ravber M., Tkalec G., Trupej N., Videčnik 
Ž. 

 
 
 
Sprejet je bil naslednji 
 
DNEVNI RED: 
1. Finančna situacija FKKT in dopisi UM v zvezi s financiranjem 
2. Sprejete spremembe študijskih programov 
3. Znižanje sredstev za materialne stroške s strani ARRS na raziskovalni dejavnosti 

 
 

Po pregledu spiska članov Akademskega zbora in prisotnih članov je bilo ugotovljeno, da je od 71 članov 
Akademskega zbora Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo prisotnih 44 članov, kar pomeni, da je 
Akademski zbor sklepčen. 
 
Akademski zbor je soglasno potrdil dnevni red 3. Izredne seje. 
 

 
AD 1 
 
Prof. dr. Željko Knez je predstavil ukrepe za uravnoteženje javnih financ in finančno situacijo na FKKT: 

- s strani raziskovalne dejavnosti je bilo v letu 2011 prihodka 380.000,00 € ARRS in 270.000,00 € 
industrijski projekti, od katerih 15 % pripada fakulteti 

- v letu 2012 je za pedagoški proces znižan prihodek za 8 % 
- na FKKT so se plače znižale  med 0 – 2,5 % 
- 95 % pedagoških sredstev je potrebnih za pedagoške plače; mesečna poraba za plače je pribl.. 

160.000,00 € 
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- za financiranje pedagoškega procesa je bilo v septembru prejetih 135.000,00 € 
- do konca leta 2012 se predvideva negativno finančno stanje za cca. 165.000,00 €  

 
S strani Univerze v Mariboru je bilo posredovano »Navodilo za izvajanje poslovanja v kriznih razmerah« 
(priloga k zapisniku), kateremu  so dekani tehniških fakultet nasprotovali  in na UM naslovili dopis, da za 
polnjenje solidarnostnega sklada ne smejo in ne morejo zapasti raziskovalna sredstva in sredstva pridobljena 
na trgu. Odgovora na dopis še ni. 
(op.: solidarnostni sklad je namenjen za izplačilo osnovnih pedagoških plač za članice, ki nimajo dovolj lastnih 
likvidnostnih sredstev.) 
 
 
 

AD 2 
 
Prof. dr. Zdravko Kravanja je predstavil spremembe študijskih programov, ki jih je sprejel Senat fakultete  v 
mesecu juliju 2012 (10. dopisna seja in 6. Izredna seja). Spremembe so priloga k zapisniku.  
 
V nadaljevanju je prof. Kravanja poudaril, da: 

- naj vodje laboratorijev poskrbijo, da se izpad pedagoških ur kompenzira z raziskovalnim delom 
- kljub kriznemu času uvajamo novitete 
- imamo diplomante na bolonjski stopnji 
- v prihodnosti uvajati nove vsebine in izvajati izobraževanja – »Out of the box« 
- mednarodno sodelovanje uvajati tudi na študijskih programih 

 
Študijski programi se izvajajo v celoti, študenti pa bodo morali opraviti več samostojnega dela. 
 
Dekan in člani Študentskega sveta FKKT so se dogovorili, da študenti pripravijo predloge za organizacijo in 
kvalitetno izvedbo študija. Predloge bo obravnaval Senat in Akademski zbor. 
 
 

AD 3 
 
Materialni stroški se za projekte in programe znižajo za približno 16 % /leto – posledica racionalizacija 
nabave lab. materiala, kemikalij, službenih potovanj, …; za mlade raziskovalce so materialni stroški nižji za 
pribl. 6 %. 
 
 
 

DISKUSIJA: 
 
- Prof. dr. Zorka Novak Pintarič: Ali bodo izplačane nadobremenitve? Kaj je z 1/5? 

Prof. dr. Željko Knez:  Po novih ukrepih nadobremenitev ne bo. FKKT pa se bo ravnala v 
skladu z zakoni in navodili Vlade RS in Univerze v Mariboru. 

 Ob tej dinamiki, masa denarja še zadošča za izplačila, kakršna so bila 
do sedaj, v kolikor ne bo rektorat UM posegel v tržno dejavnost. 

 
- Prof. dr. Zorka Novak Pintarič: Kako je z vrednotenjem izbirnih predmetov? 

Prof. dr. Zoran Novak:  Vrednotenje ostaja isto, gre za polovično izvajanje izbirnih 
predmetov. 
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- Doc. dr. Regina Fuchs Godec: Kako varčujejo druge fakultete? 
Prof. dr. Željko Knez:  Na sestanku vodstva fakultete je bilo dogovorjeno, da se opravi 

razgovor z rektorjem UM. Ostale članice UM racionalizacije ped. 
procesa niso naredile. 

 Na kolegju dekanov UM z dne 01/06-2012, so bila dogovorjena 
denarna sredstva za 3 leta. Višino sredstev predstavlja delitev iz leta 
2011. 

 
- Doc. dr. Mitja Kolar:   Skrbniki bolonjskih študijskih programov do samega sestanka AZ niso  

bili obveščeni o spremembah štud. programov – očitek prof. Z. 
Kravanji. Zakaj se niso ure proporcionalno zmanjšale vsem? Kaj je s 
programom Farmacija? V informacijo, program Meroslovje v kemiji je 
bil zaustavljen zaradi poteka oz. neustreznih habilitacij nosilcev 
predmetov. 

Prof. dr. Željko Knez:  Rok za oddajo sprememb je bil izredno kratek. Ti ukrepi so začasni 
ukrepi . Če se UM ne bo racionalizirala, bo FKKT programe »vrnila« v 
prvotno stanje. 

 Program Farmacija je v zaključni fazi. V dogovarjanju je, da bi bil 
ponujen kot plačljiv študij. 

Prof. dr. Zdravko Kravanja: Za pripravo sprememb študijskih programov, je bil v dogovoru sklic 
sestanka, vendar pa zaradi odsotnosti tako nekaterih skrbnikov, kot 
prodekana, dekana, sklic sestanka ni bil možen. 

 Tudi sam sem bil mnenja, da je boljša rešitev proporcionalno 
zmanjšanje ur vseh predmetov; z nekaterimi »rešitvami« se sam 
osebno tudi ne strinjam. 

 
 
SKLEP: 
Za pripravo novih študijskih programov vseživljenjskega učenja, se skliče sestanek v sestavi: prof. dr. Zdravko 
Kravanja, prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, doc. dr. Mitja Kolar, prof. dr. Željko Knez in prof dr. Zoran 
Novak. 
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 14.00 uri. 
 
 
 
 
 
Maribor, 13. 09. 2012  
 
 
 
 
 
Za zapisnik:       Predsednica AZ: 
Sonja Roj       izr. prof. dr. Zorka Novak Pintarič 
 


