Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
SENAT

ZAPISNIK
2. izredne seje Senata FKKT, ki je bila 08. 09. 2011 ob 9.00 uri
v dekanatu fakultete

PRISOTNI: Ž. Knez, Z. Kravanja, M. Drofenik, D. Brodnjak-Vončina, P. Krajnc, M. Škerget, A.
Goršek, U. Potočnik, S. Korpar, A. Petek
Vabljena:

G. Tkalec

ODSOTNI: J. Krope, M. Habulin, V. Brinar, P. Paller, B. Aničić
Vabljena: Z. Novak, R. Fuchs-Godec
Sprejet je bil naslednji
DNEVNI RED:
1.

2.
3.
4.
5.

Kadrovske zadeve:

–
–
–

Delovna razmerja, izdaja soglasij
Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev
Izvolitev

–
–

prepis iz UL FKKT na UM FKKT – podiplomski študij
Izbirni predmeti – omejitev števila študentov/predmet

Študijske zadeve:

Kandidacijski postopek za imenovanje prodekana za študentska vprašanja
Članstvo v komisijah Senata Univerze v Mariboru – predlogi
1. konferenca “Out of the box”

AD 1
 Kadrovske zadeve:
– Delovna razmerja, izdaja soglasij
–

Matevž Črepnjak, univ. dipl. mat.
Z Matežem Črepnjakom, univ. dipl. mat., v delovnem razmerju za določen čas s krajšim
delovnim časom 20 ur/t oz. 50 % do 30. 09. 2011, se sklene nova pogodbo o zaposlitvi na
delovno mesto asistent ŠDM D010001, sistemizirano delovno mesto visokošolski
sodelavec asistent za predmetno področje matematika ŠDM 2010027, za nedoločen čas s
krajšim delovnim časom 20 ur/t oz. 50 %, od 01. 10. 2011 dalje.
1. SKLEP:
Z Matevžem Črepnjakom, univ. dipl. mat., se s 01. 10. 2011 sklene pogodba o zaposlitvi
za nedoločen čas s krajšim delovnim časom 20 ur/t oz. 50 %, na delovno mesto asistent
ŠDM D010001.
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–

dr. Marko Bračko
Dr. Marko Bračko, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu samostojni
strokovni delavec VII/2 ŠDM J017101, je oddal prošnjo za izdajo soglasja za sklenitev
dopolnilnega delovnega razmerja na Institutu Jožef Stefan Ljubljana, za največ 20 % za
čas od 01. 10. 2011 do preklica, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na programu
“Eksperimentalna fizika osnovnih delcev” P1-0135.
2. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za dr. Marka
Bračka, na delovnem mestu samostojni strokovni delavec VII/2 ŠDM J017101, za
sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja na Institutu Jožef Stefan Ljubljana, za največ
20 % za čas od 01. 10. 2011 do preklica, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na
programu “Eksperimentalna fizika osnovnih delcev” P1-0135, v skladu z 9. Odstavkom
63. Člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol.
do 34/11) in na podlagi 9. odstavka 287. člena Statuta UM (Statut UM-UPB8, Ur. l. RS
št. 1/10).

–

doc. dr. Regina Fuchs Godec
Doc. dr. Regina Fuchs Godec, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu
asistentka ŠDM D010001 v nazivu asistent z doktoratom, je oddala prošnjo za izdajo
soglasja za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja pri istem delodajalcu za največ 20
% delovnega časa, za določen čas od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011, zaradi izvajanja
raziskovalnega dela na projektu “Solvatacija in vpliv narave ionov v bioloških sistemih”
J1-4148.
Soglasje številka FKKT/169 izdano dne 23. 11. 2010 se preklicuje.
3. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za doc. dr.
Regino Fuchs Godec, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu
asistentka ŠDM D010001 v nazivu asistent z doktoratom, za sklenitev dopolnilnega
delovnega razmerja pri istem delodajalcu za največ 20 % delovnega časa, za določen čas
od 01. 10. 2011 do 31. 12. 2011, zaradi izvajanja raziskovalnega dela na projektu
“Solvatacija in vpliv narave ionov v bioloških sistemih” J1-4148, v skladu z 9. odstavkom
63. člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol.
do 34/11) in na podlagi 9. odstavka 287. člena Statuta UM (Statut UM-UPB8, Ur. l. RS
št. 1/10).

–

izr. prof. dr. Peter Krajnc
izr. prof. dr. Peter Krajnc, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu
visokošolski učitelj ŠDM D019001, v nazivu izredni profesor, je oddal prošnjo za izdajo
soglasja za izvajanje pogodbenega dela na Visoki šoli za tehnologijo polimerov Slovenj
Gradec, zaradi sodelovanja v pedagoškem procesu pri predmetih “Splošna kemija” in
“Kemija polimerov”, za študijsko leto 2011/2012.
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4. SKLEP:
Senat FKKT soglaša, da dekan FKKT predlaga rektorju UM izdajo soglasja za izr. prof.
dr. Petra Krajnca, v delovnem razmerju za nedoločen čas na delovnem mestu
Visokošolski učitelj ŠDM D019001 v nazivu izredni profesor, za izvajanje pogodbenega
dela na Visoki šoli za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec, zaradi sodelovanja v
pedagoškem procesu pri predmetih “Splošna kemija” in “Kemija polimerov” za študijsko
leto 2011/2012.
Visoka šola za tehnologijo polimerov Slovenj Gradec je dolžna upoštevati določila 63.
člena Zakona o visokem šolstvu (ZViS-UPB3, Ur. l. RS št. 119/06 s sprem. in dopol. do
34/11) in organizirati izvedbo pedagoškega procesa tako, da ne bo moteno delo na
Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo.

– Pričetek postopka za izvolitev – imenovanje strokovnih poročevalcev
–

Marko Turnšek, prof. kem. in bio.
5. SKLEP:
Na podlagi predloga Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 31/08-2011, se za
izvolitev Marka Turnška, prof. kem. in bio. (prva izvolitev) v naziv “asistent” za
predmetno področje “Splošna in organska kemija” imenujejo strokovni poročevalci:
– izr. prof. dr. Peter Krajnc (izvolitveno področje “Splošna in organska kemija” –
izvolitev do 19. 12. 2012), UM FKKT, predsednik
– izr. prof. dr. Črtomir Stropnik (izvolitveno področje “Splošna in organska kemija” –
izvolitev do 29. 06. 2016), UM FKKT, clan
– doc. dr. Jernej Iskra (izvolitveno področje “Splošna in organska kemija” – izvolitev do
25. 05. 2015), IJS Ljubljana, clan
– red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina (izvolitveno področje “Analizna kemija” –
trajna izvolitev), UM FKKT, dodatna članica
(ki je na voljo v primeru, ko kateri izmed prvotno imenovanih članov ne odda
poročila – 10. Čl. Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev,
znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev št. A9/2008 – 51 MT.)

– Izvolitev
Na podlagi prošnje, predloga red. prof. dr. Maje Habulin in predloga Komisije za
znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 31/08-2011, se opravijo volitve:
- Katje Heržič, univ. dipl. inž. kem. tehn. v znanstvenoraziskovalni naziv »asistentka«.
Na osnovi interpretacije 35. člena ZUP-a ter določil Pravilnika o postopku izvolitev v naziv
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev št. A9/2008-51 MT,
se iz razloga nepristranskosti pri glasovanju red. prof. dr. Maja Habulin.
Imenovanje tričlanske volilne komisije:
6. SKLEP:
Z javnim glasovanjem (10 glasov ZA in 0 PROTI) se imenuje volilna komisija v sestavi:
- red. prof. dr. Mihael Drofenik, predsednik
- red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina, članica
- izr. prof. dr. Samo Korpar, član
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Izid glasovanja:
Kandidat/ka

Katja Heržič

Št. prisotnih
članov
Senata

Št.
članovvolivcev

Št.
glasov
ZA

Št. glasov
PROTI

Št.
neveljavnih
glasovnic

10

10

10

0

0

7. SKLEP:
Z 10 glasovi ZA in 0 PROTI je Katja Heržič, univ. dipl. inž. kem. tehn. izvoljena v
znanstvenoraziskovalni naziv »asistentka«.
8. SKLEP:
Kakršnekoli prošnje (za soglasja, za izvolitve, …), ki jih vlagajo zaposleni Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo, obvezno sopodpišejo vodje laboratorijev. Strokovne službe brez sopodpisa s
strani vodje laboratorija, zadeve ne vzamejo v obravnavo.
S sklepom se seznanijo zaposleni FKKT.

AD 2
 Študijske zadeve:
– Prepis iz UL FKKT na UM FKKT – podiplomski študij
Miha Steinbücher je vložil prošnjo za prepis iz podiplomskega študijskega programa
Kemijska tehnologija – usmeritev Materiali, Polimeri UL FKKT, v 3. letnik podiplomskega
študijskega programa Kemija in kemijska tehnika na UM FKKT.
Na podlagi sklepa Komisije za znanstvenoraziskovalne zadeve z dne 31/08-2011, je dopolnil
dokumentacijo - predložil bibliografijo, podatke o trenutnem mentorju na UL FKKT in
predlog o mentorju na UM FKKT.
9. SKLEP:
Mihi Steinbücherju se priznajo opravljenih obveznosti na UL FKKT (Kemija in tehnologija
posebnih polimerov; Spektroskopske metode v organski kemiji; Predelava polimerov) in
predmeti, ki so ekvivalentni študijskemu programu Kemija in kemijska tehnika:
- Infrardeča in ramanska spektroskopija (Moderne metode v analizni kemiji, nosilke
red. prof. dr. Darinka Brodnjak Vončina)
- Nove sintezne strategije (Napredna organska kemija nosilca izr. prof. dr. Petra
Krajnca)
- Struktura in stereokemija polimerov (Polimerna kemija nosilca izr. prof. dr. Petra
Krajnca)
in se mu dovoli vpis v 3. letnik študijskega programa 3. stopnje Kemija in kemijska tehnika,
pod mentorstvom (pedagoškim) red. prof. dr. Željka Kneza.
Pred zagovorom doktorke disertacije mora kandidat objaviti ustrezno število člankov, v
skladu s študijskim programom.
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– Izbirni predmeti – omejitev števila študentov/predmet
10. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo priporoča študentom, naj bodo izbirni
predmeti vezani na temo diplomskega dela.
11. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo praviloma omeji število študentov na
posamezni izbirni predmet na 14.

AD 3
Zaradi poteka statusa prodekanici za študentska vprašanja Klavdiji Leskovar, je dekan dne 23. 08.
2011 izdal Sklep o razpisu postopka nadomestnega kandidiranja in imenovanja prodekana za
študentska vprašanja Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru.
Na razpis postopka nadomestnega kandidiranja in imenovanja prodekana za študentska vprašanja
se je, kot edina kandidatka, prijavila Gabrijela Tkalec, študentka 3. letnika univerzitetnega
študijskega programa Kemijska tehnologija.
Kandidatki Gabrijeli Tkalec Študentski svet FKKT izraža vso podporo.
Na podlagi predstavitve kandidatke in programa dela (op. program dela je priloga k zapisniku), je
Senat sprejel
12. SKLEP:
Senat Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Mariboru podpira kandidaturo
Gabrijele Tkalec na funkcijo prodekana za študentska vprašanja in rektorju UM predlaga njeno
imenovanje.

AD 4
Na podlagi Poziva za podajo predlogov za članstvo v komisijah Senata Univerze v Mariboru, je
Senat sprejel
13. SKLEP:
V komisije Senata Univerze v Mariboru se predlagajo kandidati:
- red. prof. dr. Željko Knez
Habilitacijska komisija
- red. prof. dr. Zdravko Kravanja
Komisija za dodiplomski študij
- izr. prof. dr. Peter Krajnc
Komisija za podiplomski študij
- red. prof. dr. Mihael Drofenik
Komisija za znanstvenoraziskovalne zadeve
- red. prof. dr. Jurij Krope
Komisija za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje
- izr. prof. dr. Andreja Goršek
Komisija za ocenjevanje kakovosti univerze
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AD 5
Na podlagi vabila k aktivni soorganizaciji 1. konference “Out of the box”, je Senat sprejel
14. SKLEP:
V programski odbor za organizacijo 1. konference “Out of the box”, Senat Fakultete za kemijo in
kemijsko tehnologijo predlaga red. prof. dr. Zdravka Kravanjo.

Seja je bila zaključena ob 11.45 uri.

Maribor, 08. 09. 2011

Za zapisnik:
Sonja Roj

Dekan:
red. prof. dr. Željko Knez
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