
ZAPISNIK 
 

14. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v  torek, 22. 11. 2016 ob 13. 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,  Peter Marinko 
 
 
Opravičeno odsotni: Primož Svetina 
 
Predsednik komisije je pozdravil člane in predstavil novega člana komisije, študenta Petra Marinka. 
Ugotovil je sklepčnost in predlagal  spremembo dnevnega reda, in sicer se iz dnevnega reda umakne 
točka – pregled zapisnikov, točka – spremembe študijskih programov in točka – reakreditacije 
študijskih programov. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi spremenjeni 
 
DNEVNI RED: 

1. Vloge študentov 
2. Razno 

 
K točki 1: 
 
 
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 
odobritve nosilcev učnih enot je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko Univerze v Mariboru sprejela  
 
SKLEP 1: 

Študentki z vpisno številko N1013708 se na študijskem programu Matematika UN prizna: 

Matematični principi z oceno db 7 (7 ECTS). 

 

SKLEP 2: 

Študentki z vpisno številko N1014301 se priznajo obveznosti na študijskem programu Predmetni 

učitelj, usmeritev Izobraževalna biologija Biologija človeka z oceno zd 6 (5 ECTS), Osnove 

računalništva z oceno db 7 (6 ECTS), Sistematska botanika z oceno zd 6 (5 ECTS),  Splošna botanika z 

oceno db 7 (5 ECTS) in Uvod v matematiko  z oceno pdb 8 (5 ECTS). 

 

SKLEP 3: 

Študentu z vpisno številko N2003517 se delno priznajo izpiti iz predmetov Modeliranje in 

konstruiranje (7 ECTS), Sodobni postopki dimenzioniranja (7 ECTS) in Tehnična in tehnološka 

dokumentacija (3 ECTS). 

 

SKLEP  4: 



Študentki  z vpisno številko N2003186 se priznata izpita iz predmeta Citološki praktikum (3 ECTS) z 

oceno prav dobro (9) in Humana genetika (3 ECTS) z oceno zadostno (6). 

 

SKLEP 5: 

Študentki z vpisno številko N1008377,  se priznata  izpita pri predmetih Informacijska 

komunikacijska tehnologija pdb 9 (4 ECTS) in Psihologija razvoja in učenja pdb 9 (6 ECTS). 

  

 

 

Priznanje magistrskega izpita in magistrskega dela 

Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG 

(Obvestila UM št. XXVII-6-2009, s sprem. in dopol. do 26. 9. 2014) in sklepa Oddelka za matematiko in 

računalništvo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  

 

SKLEP 6: 

Študentki z vpisno številko N2003249 se na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo prizna 

predmet Magistrsko delo in magistrski izpit (16 ECTS), saj je leta 1999 uspešno zagovarjala 

diplomsko delo z naslovom »Konveksne množice v ravnini« pod mentorstvom dr. Mirana Černeta, 

ki je vsebinsko in po obsegu enakovredno magistrskemu delu. 

 

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 7 : 
Prošnji  študentke z vpisno številko N1007822 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. 
 

SKLEP 8: 
Prošnji  študentke z vpisno številko 12208 podaljšanja posebnega statusa – kategorije študent 
vrhunski športnik 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. 
 

 

SKLEP 9 : 
Prošnji  študentke z vpisno številko N1014356 za pridobitev posebnega statusa – kategorije študent 
vrhunski športnik 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. 
 

SKLEP 10 : 
Prošnji  študenta z vpisno številko N1014385 za pridobitev posebnega statusa – kategorije študent 
vrhunski športnik za študijsko leto 2016/2017 se u g o d i.  Študent se za prilagoditve, ki izhajajo iz 
posebnega statusa dogovori z nosilci učnih enot. 
 



SKLEP  11: 
Prošnji  študenta z vpisno številko N1014385 za pridobitev posebnega statusa – kategorije 
dolgotrajno bolni študenti za študijsko leto 2016/2017 se u g o d i.   
Študent se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih enot. 
 

Opravljanje izpitov kot drugi udeleženec 
 
Na osnovi Navodil za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih 
programov za druge udeležence N 3/2011-41 AG in sklepa Oddelka za tehniko, je Komisija za 
študijske zadeve sprejela 
 
 
SKLEP 12: 
Kandidatki M. V.se v študijskem letu 2016/2017 dovoli obiskovanje in opravljanje predmetov  iz 
akreditiranega enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna matematika in iz študijskega programa 1. stopnje Izobraževalna matematika kot 
drugi udeleženki, in sicer: Osnove analize (PU), Analiza, Ravninska in prostorska geometrija, Teorija 
števil ter Kombinatorika in verjetnost.in IKT. 
Opravljanje kolokvijev za navedene predmete se ji ne omogoči. 

 
 
SKLEP 13: 
Kandidatki M. V. se v študijskem letu 2016/17 ne odobri obiskovanja in opravljanja predmetov 
akreditiranih študijskih programov Izobraževalna kemija 1. stopnje in enovitega magistrskega 
študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna kemija v študijskem letu 2016/17. 
 
 
SKLEP 14: 
Kandidatki N. F. se v študijskem letu 2016/2017 dovoli obiskovanje in opravljanje predmetov  iz 

akreditiranega študijskega programa 2. stopnje Matematika kot drugi udeleženki, in sicer pri 

predmetih: Osnove ekonometrije (7 ECTS), Kompleksna analiza (7 ECTS), Poglavja iz algebre (9 

ECTS), Teorija grup (7 ECTS), Diskretna matematika 2 (10 ECTS) in Numerična analiza (10 ECTS).  

Opravljanje kolokvijev za navedene predmete se ji ne omogoči. 

 
 
K točki 2: 
Pod točko Razno je predsednik komisije člane na kratko seznanil z Novelo ZVIS 2016. 

 

 
Seja je bila zaključena ob  14. uri. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

Predsednik komisije 
red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  
  

          
   


