
ZAPISNIK 
 

10. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 24. 5. 2016, ob 11. uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. Mateja Ploj 

Virtič, Primož Jevšovar 
 
Ostali prisotni: Monika Šket 
 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Robert Repnik, Taja Svetina, Cecilija Loparič 

Hercog 
 
Predsednik komisije je ugotovil sklepčnost, predlagal razširitev in potrditev dnevnega reda. 
Dnevni red se razširi s točko Izvedbeni predmetnik 2015/2016. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 9. redne seje  
2. Vloge študentov 
3. Informacija o obisku NAKVIS-ovih komisij v postopkih reakreditacij študijskih programov 
4. Spremembe študijskih programov 
5. Izvedbeni predmetnik 2015/2016 
6. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije, red. prof. dr. Franc Janžekovič je predstavil zapisnik prejšnje seje. Na zapisnik ni 
bilo pripomb, zato je sprejet: 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnike 9. redne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM z dne 22. 3. 2016.  
 
K točki 2: 
Prošnje kandidatov za podaljšanje roka prijave teme za diplomsko delo in roka za oddajo  
diplomskega dela na »starih« univerzitetnih študijskih programih  
 
SKLEP 2:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
roka oddaje diplomskega dela kandidatu z vpisno številko N0000707. Kandidat odda diplomsko 
delo v treh izvodih oz. štirih  NAJKASNEJE DO 30. 8. 2016, s tem, da mora imeti ob oddaji 
diplomskega dela opravljene vse študijske obveznosti.  
 
SKLEP 3:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
roka prijave teme diplomske seminarske naloge na študijskem programu Biologija in … kandidatu z 
vpisno številko 61109058. Kandidat odda prijavo teme diplomskega seminarskega dela najkasneje 
do 30. 6. 2016. 
Vlogo za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela na študijskem programu Sociologija in … 
kandidat odda na Filozofsko fakulteto UM. 
 



SKLEP 4:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
roka prijave teme diplomskega dela kandidatu z vpisno številko 61173688. Kandidat odda prijavo 
teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO 30. 6. 2016, s tem, da mu ob oddaji prijave teme 
diplomskega dela lahko manjka največ pet študijskih obveznosti.  
Kandidatu se rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela ustrezno skrajša.  
 
Prošnje za podaljšanje teme in roka oddaje diplomskega dela na »starih« univerzitetnih študijskih 
programih  
 
SKLEP 5:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
teme in roka oddaje diplomskega dela kandidatki z vpisno številko 61097038. Kandidatka odda 
diplomsko delo v treh izvodih NAJKASNEJE DO 30. 8. 2016, s tem, da mora imeti ob oddaji 
diplomskega dela opravljene vse študijske obveznosti.  
Zadnji rok za oddajo diplomskih del je 30. 6. 2016. Rok je inštrukcijski, kar pomeni, da fakulteta z 
določitvijo tega roka upošteva in jamči izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za dokončanje študija, 
vključno z zagovorom diplomskega dela. 
Zakonski rok za dokončanje študija je do vključno 30. 9. 2016, skladno z 48. členom predhodnih in 
končnih določb Zakona o visokem šolstvu. 
Po 30. 9. 2016 zaključek študija na univerzitetnih 4-letnih študijskih programih zakonsko ne bo več 
možen. 
 
SKLEP 6:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
roka oddaje diplomskega dela kandidatki z vpisno številko 61218844. Kandidatka odda diplomsko 
delo v treh izvodih NAJKASNEJE DO 30. 8. 2016, s tem, da mora imeti ob oddaji diplomskega dela 
opravljene vse študijske obveznosti.  
Zadnji rok za oddajo diplomskih del je 30. 6. 2016. Rok je inštrukcijski, kar pomeni, da fakulteta z 
določitvijo tega roka upošteva in jamči izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za dokončanje študija, 
vključno z zagovorom diplomskega dela. 
Zakonski rok za dokončanje študija je do vključno 30. 9. 2016, skladno z 48. členom predhodnih in 
končnih določb Zakona o visokem šolstvu. 
Po 30. 9. 2016 zaključek študija na univerzitetnih 4-letnih študijskih programih zakonsko ne bo več 
možen. 
 
SKLEP 7:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za podaljšanje 
roka oddaje diplomskega dela kandidatu z vpisno številko 61165791. Kandidat odda diplomsko 
delo v treh izvodih NAJKASNEJE DO 30. 8. 2016, s tem, da mora imeti ob oddaji diplomskega dela 
opravljene vse študijske obveznosti.  
Zadnji rok za oddajo diplomskih del je 30. 6. 2016. Rok je inštrukcijski, kar pomeni, da fakulteta z 
določitvijo tega roka upošteva in jamči izpeljavo vseh postopkov, potrebnih za dokončanje študija, 
vključno z zagovorom diplomskega dela. 
Zakonski rok za dokončanje študija je do vključno 30. 9. 2016, skladno z 48. členom predhodnih in 
končnih določb Zakona o visokem šolstvu. 
Po 30. 9. 2016 zaključek študija na univerzitetnih 4-letnih študijskih programih zakonsko ne bo več 
možen. 
 
 
Prošnje za priznavanje izpitov 



Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-AG s 
spremembami, na osnovi mnenja nosilca je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko UM sprejela sklep: 
 
SKLEP 8 :  
Študentu z vpisno številko 61064342 se priznata izpita iz predmetov Didaktika fizike 1 (6 ECTS) z 
oceno pdb (9) in Elektronika v fiziki (4 ECTS) z oceno pdb (9) ter pedagoška praksa 3. in 4. letnika, 
nastopi v OŠ in nastopi v SŠ.  
 
Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-AG s 
spremembami in na osnovi poročila oz. podanih mnenj v poročilu članov komisije za priznavanje 
izpita študentu z vpisno številko 61218550 pri predmetu Informacijski sistemi študijskega programa 
Računalništvo in … Oddelka za matematiko in računalništvo, je Komisija za študijske zadeve Fakultete 
za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklep: 
 
SKLEP 9 : 
Študentu z vpisno številko 61218550 se prizna izpit iz predmeta Informacijski sistemi (6 ECTS).  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
K točki 3: 
Predsednik komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je prisotne seznanil, da so v mesecu maju potekali 
obiski NAKVIS-ovih komisij na študijskem programu 1. stopnje Biologija in na vseh doktorskih 
študijskih programih 3. stopnje. Komisija za reakreditacijo ni ugotovila neskladij, podali so nekaj 
splošnih napotkov, pogovor je potekla v smeri izboljšav. 
Članica komisije doc. dr. Mateja Ploj Virtič je povedala, da so na doktorskem študijskem programu 
dobili nekaj dobrih napotkov v zvezi z Alumni. Predlagala je tudi, da bi se na letni ali 3-letni ravni 
pripravil povzetek samoevalvacijskega poročila za posamezni študijski program. 
 
K točki 4: 
Na predlog Oddelka za tehniko je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko obravnavala spremembe naziva predmeta, učnih načrtov predmetov, nosilcev in 
kontaktnih ur na dvopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika ter 
spremembe vpisnih pogojev, naziva predmeta, učnih načrtov predmetov, nosilcev in kontaktnih ur na 
enopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika.  
 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
spremembe eno- in dvo-predmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna 
tehnika. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
K točki 5: 
Na osnovi vlog oddelkov je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejela  
 
SKLEP 11:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi izvedbeni predmetnik 
za študijsko leto 2015/2016 za študijski program 1. stopnje Biologija. Predmet Biološki terenski 
praktikum se bo namesto akreditiranega stanja letni semester 15 SV in 90 TE, izvajal v zimskem 
semestru v obsegu 8 TE in v letnem semestru v obsegu 15 SV in 82 TE. 



Sprememba izvedbenega predmetnika je narejena zaradi delne skupne izvedbe s predmetom 
Sistematika in filogenija vretenčarjev, ki se izvaja v zimskem semestru. 
 
K točki 6: 
Članica komisije doc. dr. Mateja Ploj Virtič je izpostavila problematiko urnikov in pomanjkljivo 
komunikacijo znotraj strokovnih služb. Izrazila je željo, da se v bodoče, po obravnavi oddelčnih zadev 
na Senatu FNM, pošlje na oddelek povratna informacijo v zvezi z obravnavno zadevo. Predsednik 
komsije red. prof. dr. Franc Janžekovič je povedal, da bo v bodoče to zadolžitev prejela tajnica 
dekanta ga. Karin Grbec. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12. uri. 
 
 
Pripravila: 
Monika Šket 

Predsednik komisije: 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

     
 
           
    


