
ZAPISNIK 
 

12. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v sredo, 14. 9. 2016, ob 10. uri. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. 

Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Sonja Škornik, 
Taja Svetina 

 
 
Opravičeno odsotni: Primož Jevšovar 
 
Predsednik komisije je pozdravi člane, ugotovil je sklepčnost in predlagal razširitev in 
potrditev dnevnega reda. 
Dnevni red se razširi s točko 3. – Spremembe  študijskih programov. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi dopolnjeni 
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 11. redne seje  
2. Vloge študentov 
3. Spremembe študijskih programov  
4. Izvedbeni predmetnik 2016/2017 
5. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnik prejšnje seje.  Na zapisnik ni bilo pripomb, zato 
je sprejet: 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 11. redne seje Komisije za 
študijske zadeve FNM UM, z dne 6. 9. 2016.  
 
 
K točki 2: 
 
Prošnje za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  
 
SKLEP 2:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. 
spremembe študijskega programa od leta 2012/2013 se za študijsko leto 2016/17 NE 
ODOBRI: 
 

N1004153 

 
SKLEP 3: 
Podaljšanje statusa študenta po prvem letniku iz upravičenih razlogov za študijsko leto 
2016/17 SE ODOBRI študentki: 
 

N2002525 

 
 
 
Prošnje za podaljšanje absolventskega staža   



 
Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (UPB 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) in Meril za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na 
Senatu UM dne 19. 5. 2009 je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko sprejela 
 
SKLEP 4: 
Podaljšanje absolventskega staža za dobo 1 leta, tj. do 30. 9. 2017 se odobri 
absolventu z vpisno številko:  
 

N3000638 

 
 
 
 
Napredovanje v višji letnik  

 

Na podlagi 85. člena Statuta UM (UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015)  in Meril za presojo 
prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 19. 5. 2009 je 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela: 
 
SKLEP 5: 
Vpis v 2. letnik z manjkajočimi obveznostmi SE ODOBRI študentom z naslednjimi 
vpisnimi številkami: 
 

N1012961 

N1008904 

N1012282 

 
Manjkajoče obveznosti 1. letnika je potrebno opraviti do vpisa v 3. letnik. Skladno s 
sklepom Komisije za študijske zadeve FNM UM, potrjenim na 16. redni seji dne 10. 9. 2013 
izjemno napredovanje v 3. letnik brez opravljenih vseh obveznosti 1. letnika (60 ECTS) 
od študijskega leta 2013/14 dalje ni več mogoče niti iz upravičenih razlogov.  
 
 
SKLEP 6: 
Vpis v 3. letnik z manjkajočimi obveznostmi se ODOBRI študentom z naslednjimi 
vpisnimi številkami: 
 

N1011380 

N1011452 

N1011599 

N1010682 

N1010790 

 
SKLEP 7: 
Vpis v višji letnik (3. letnik) z manjkajočimi obveznostmi se NE ODOBRI, ODOBRI se 
ponovni vpis v 2. letnik študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
 

ŠIŠKO BARBARA N1010374 

 
 
Ponovni vpis v letnik  



 
Na podlagi 120. in 121.  člena Statuta UM (UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015)  in Meril za 
presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 19. 5. 
2009 je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM  
sprejela:  
 
SKLEP 8: 
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:   
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  
 

N2002732 

 
 
SKLEP 9: 
Ponovni vpis v 1. letnik se NE ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:   
 

N1010619 

 
Študenti, ki jim je KŠZ FNM UM odobrila podaljšanje statusa, izjemno napredovanje v 
višji letnik ali ponovni vpis v letnik uredite e-vpis najkasneje do 19. 9. 2016 skladno z 
Obvestilom o vpisu v višji letnik, ponovnem vpisu v letnik in podaljšanju statusa v 

študijskem letu 2016/17 (POVEZAVA).  
 
 
Priznavanje obveznosti opravljenih pred vpisom v študijski program za namen 
nadaljevanja študija  
 
Na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru (UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, s sprem. in 
dopol. do 92/2015), Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti, pridobljenih pred vpisom 
v študijski program in sklepa oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejela  
 
SKLEP 10: 
Kandidatki S. M. l. se za namen nadaljevanja izobraževanja na enopredmetnem 

študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna matematika priznajo obveznosti, 

opravljene:  

1. na univerzitetnem študijskem programu Računalništvo z matematiko v obsegu 77 

ECTS: Didaktika (4 ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS), 

Didaktika osnovnošolske matematike (7 ECTS), Praktično usposabljanje za poučevanje 

matematike I (9 ECTS), Zgodovina matematike (7 ECTS), Didaktika srednješolske 

matematike (7 ECTS), Praktično usposabljanje za poučevanje matematike II (7 ECTS), 

Izbirni predmet A: Teorija grup (6 ECTS), Statistika v izobraževanju (4 ECTS), Teorija 

grafov (6 ECTS), Seminar (4 ECTS), Izbirni predmet PDP 1: Pedagoška komunikacija (3 

ECTS), Izbirni predmet PDP 2: Izbrana poglavja šolske discipline (3 ECTS) 

2. znotraj akreditiranega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika v 

obsegu 27 ECTS: Novejši pristopi k poučevanju matematike (3 ECTS), Delo z učenci s 

posebnimi potrebami (4 ECTS), Kreativno reševanje matematičnih nalog (4 ECTS), 

Diferencialne enačbe (10 ECTS) in Analitični pristopi v geometriji (6 ECTS). 

Na osnovi priznanih obveznosti se študentki po vpisu v 1. letnik enopredmetnega 
študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika v študijskem letu 2016/17 
odobri vpis v 2. letnik.  
 

http://fnm.um.si/index.php?option=com_content&view=article&id=4088&Itemid=94&lang=sl


Vpis po roku iz upravičenih razlogov 

 

Na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru (UPB 11, Ur. l. RS, št. 44/2015, s sprem. in 

dopol. do 92/2015) in Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe v študijskem letu 

2016/2017 (Objave UM, 9. 5. 2016) je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 

naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejela 

 

SKLEP 11: 

Komisija za študijske zadeve zaradi razlogov na strani inštitucije kandidatu tujcu A. M. 

U., ki je v prvem prijavnem roku oddal prijavo za vpis na študijski program 2. stopnje 

Fizika,  dovoli vpis po roku. Vpis se mora opraviti najkasneje do 30. 10. 2016. 

 

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami za študijsko leto 2016/2017 
 
Na podlagi 211. in 216.  člena Statuta UM (UPB11 Ur. l. RS, št 44/2015) in Pravilnika o 
študentih s posebnim statusom na UM, sprejetega na 32. redni seji Senata UM dne 1. 6. 
2010 je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 12 : 
Prošnji  študentke z vpisno številko N1010480 glede podaljšanja posebnega statusa – 
kategorije Dolgotrajno bolni študent za študijsko leto 2016/2017 se u g o d i.  
Študentka se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 

 
K točki 3: 
 
Spremembe študijskih programov 
Na predlog Oddelka za tehniko je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko obravnavala spremembe vpisnih pogojev na enopredmetnem študijskem 
programu 2. stopnje Izobraževalna tehnika.  
 
SKLEP 13 : 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembe vpisnih pogojev na enopredmetnem študijskem programu 
2. stopnje Izobraževalna tehnika. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 

Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko obravnavala spremembe sestavin učnega načrta 
izbirne učne enote Programski vzorci na dvopredmetnem študijskem programu 1. stopnje 
Izobraževalno računalništvo (vsebina, temeljna literatura in viri, cilji in kompetence, 
predvideni študijski rezultati – znanje in razumevanje) in spremembo nosilca učne enote 
Operacijski sistemi. 
 
SKLEP 14: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembo učnega načrta izbirne učne enote Programski vzorci na 
dvopredmetnem študijskem programu 1. stopnje Izobraževalno računalništvo. 
Spremenijo se: vsebina, temeljna literatura in viri, cilji in kompetence, predvideni 
študijski rezultati – znanje in razumevanje. 



Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
SKLEP 15: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembo nosilca učne enote Operacijski sistemi na dvopredmetnem 
študijskem programu 1. stopnje Izobraževalno računalništvo. Novi nosilec je izr. prof. 
dr. Božidar Potočnik. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko obravnavala spremembe sestavin učnega načrta 
izbirne učne enote Programski vzorci na enovitem magistrskem študijskem programu 
Predmetni učitelj – usmeritev  Izobraževalno računalništvo (vsebina, temeljna literatura in 
viri, cilji in kompetence, predvideni študijski rezultati – znanje in razumevanje) in 
spremembo nosilca učne enote Operacijski sistemi na enovitem magistrskem študijske 
programu Predmetni učitelj – usmeritev Izobraževalno računalništvo. 
 
SKLEP 16: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembo učnega načrta izbirne učne enote Programski vzorci na 
enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj – usmeritev 
Izobraževalno računalništvo. Spremenijo se: vsebina, temeljna literatura in viri, cilji in 
kompetence, predvideni študijski rezultati – znanje in razumevanje. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
SKLEP 17: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembo nosilca učne enote Operacijski sistemi na enovitem 
magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj – usmeritev Izobraževalno 
računalništvo. Novi nosilec je izr. prof. dr. Božidar Potočnik. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 

Izvedbeni predmetniki 2016/17 

 

Nosilec predmeta IKT zaradi racionalizacije predlaga spremembo izvedbenega predmetnika 

za skupni strokovni predmet 2. letnika še na dvopredmetnih študijskih programih prve 

stopnje: Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija in 

Izobraževalna tehnika. Na dvopredmetnih študijskih programih Izobraževalna matematika 

in Izobraževalno računalništvo je bila sprememba izvedbenega predmetnika za predmet 

IKT za študijsko leto 2016/17 že potrjena. 

 

SKLEP 18: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 

spremembo izvedbenega predmetnika za študijsko leto 2016/17 za skupni predmet IKT 

na dvopredmetnih študijskih programih prve stopnje: Izobraževalna biologija, 

Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna tehnika.   Iz akreditiranega 

stanja v poletnem semestru: 30 P, 30 LV se predmet v študijskem letu 2016/17 izvede 

v zimskem semestru. 



 
K točki 4: 
Pod točko razno je doc. dr. Robert Repnik predlagal, da oddelki pripravijo spisek   
obveznosti, ki se iz študijskih programov sprejetih pred 11. 4. 2016 in iz univerzitetnih 
dvopredmetnih študijskih programov, priznajo za podsamezno usmeritev na enovitem 
magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10.55. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

Predsednik komisije 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  
  

          
   


