
ZAPISNIK 

 

16. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 

Mariboru, ki je bila v torek, 14. 3. 2017, ob 11. uri. 

 

Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Sonja Škornik, 

Primož Svetina 

 

Opravičeno odsotni: doc. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr. Bojan Hvala, Peter Marinko 

 

Predsednik komisije je ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev dnevnega reda. 

 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  

 

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika  

2. Vloge študentov 

3. Razno 

 

K točki 1: 

 

Predsednik predstavi zapisnik 15. redne seje. Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je sprejet sklep: 

 

SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 

zapisnik 15. redne seje z dne 17. 1. 2017. 

 

K točki 2: 

 

Prošnje za priznanje izpitov  

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 opredelitve nosilcev predmetov 

je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklepe: 

 

SKLEP 2: 

Študentu z vpisno številko N2003517 se izpita iz predmetov Delo z učenci s posebnimi potrebami (3 

ECTS) in Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike I (8 ECTS) delno priznata. 

 

SKLEP 3: 

Študentki z vpisno številko N1012686 se izpit iz predmeta Analiza II (8 ECTS) prizna z oceno 

zadostno (6). 

 

SKLEP 4: 

Študentki z vpisno številko N1011421 se izpit iz predmeta Ravninska in prostorska geometrija (6 

ECTS) prizna z oceno prav dobro (8). 



 

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, s sprem. in dopol. do 

92/2015) 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 sklepa: 

 

SKLEP 5 : 

Prošnji študentke z vpisno številko N1007781 za pridobitev 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 6: 

Prošnji študentke z vpisno številko N1013618 za pridobitev 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 7: 

Prošnji študentke z vpisno številko N2002525 za pridobitev posebnega statusa – kategorije 

ŠTUDENTA, KI ZARADI POSEBNIH OKOLIŠČIN POTREBUJE PRILAGOJENE POGOJE ZA IZOBRAŽEVANJE 

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. 

 

Podaljšanje absolventskega staža  

Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (UPB11, Ur. l. RS, št. 44/2015, s sprem. 

in dopol. do 92/2015) 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 8: 

Podaljšanje absolventskega staža za dobo 6 mesecev, tj. do 30. 9. 2017, se odobri absolventki z 

vpisno številko N1007844.  

 

Opravljanje skupnega magistrskega dela 

Na osnovi sklepa in soglasja Oddelka za matematiko in računalništvo ter Oddelka za biologijo (ter 

Katedre za kemijo) je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM 

sprejela 

 

SKLEP 9: 

Študentu dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna kemija in Izobraževalna 

matematika z vpisno številko N200140 se odobri prijava teme skupnega magistrskega dela z 

naslovom »Clarovo in Friesovo število benzenoidnih sistemov« pod mentorstvom izr. prof. dr. 

Petre Žigert Pleteršek in red. prof. dr. Petra Krajnca. 

 



Na osnovi sklepa in soglasja Oddelka za matematiko in računalništvo ter Oddelka za tehniko je 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

 

SKLEP 10: 

Študentu dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna matematika in 

Izobraževalna tehnika z vpisno številko N2002017 se odobri prijava teme skupnega magistrskega 

dela z naslovom »Razvoj didaktičnih pripomočkov za pomoč učenja matematike za osnove šole s 

poudarkom na problemskem, eksperimentalnem in raziskovalnem pouku« pod mentorstvom doc. 

dr. Sama Repoluska in doc. dr. Mateje Ploj Virtič. 

 

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 sklepov oddelkov, je Komisija za študijske zadeve 

sprejela 

 

SKLEP 11: 

Kandidatki M. K. se v študijskem letu 2016/2017 kot drugi udeleženki dovoli obiskovanje in 

opravljanje predmetov iz naslednjih akreditiranih študijskih programov: 

- 1. stopnje Izobraževalna tehnika, in sicer pri predmetih: Strojni elementi (6 ECTS), Elektrotehnika 

(6 ECTS), Energije in energetika (5 ECTS) in Tehniški praktikum 2 (5 ECTS); 

- 2. stopnje Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna tehnika, in sicer pri predmetih: Tehniško 

risanje (5 ECTS), Gradiva in tehnologije (5 ECTS), Snovanje in konstruiranje (5 ECTS), Tehniški 

praktikum 1 (5 ECTS) in Fizika (6 ECTS); 

- 1. stopnje Izobraževalna matematika, in sicer pri predmetu: Izbrana poglavja iz analize (6 ECTS). 

Opravljanje kolokvijev za predmet se ji ne omogoči. 

 

Komisija za študijske zadeve se je seznanila z vlogo študentke B. M. 

B. M., študentka 1. letnika študijskega Ekologija z naravovarstvom, bi se želela v naslednjem 

študijskem letu 2017/2018 na podlagi opravljenih obveznosti prepisati v 2. letnik študijskega 

programa Biologija, zato je dne 23. 2. 2017 istočasno oddala vlogo za opravljanje obveznosti na 

študijskem programu 1. stopnje Biologija kot druga udeleženka in vlogo za prepis. 

Po preverjanju že opravljenih obveznosti, na katerega je študentka trenutno vpisana, veljavnih 

predmetnikov akreditiranih študijskih programov in na osnovi določb o prehodih med programi, ki 

določajo:  

1. da študentom visokošolskih strokovnih študijskih programov 1. stopnje ali univerzitetnih študijskih 

programov 1. stopnje s področja naravoslovnih ved, medicine, geografije, okoljskih ved, gozdarstva, 

kmetijstva in biotehniških ved , ki ob zaključku študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc 

2. ter se jim lahko kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih obveznosti 

(ECTS točk) iz prvega študijskega programa in  

3. ki izpolnjujejo pogoje za vpis v ta študijski program,  

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko določi manjkajoče obveznosti, 

ki jih morajo opraviti, če želijo diplomirati v novem programu,  

 

je Komisija za študijske zadeve ugotovila: 



1. da je kandidatka zamudila rok za oddajo vloge za opravljanje obveznosti na akreditiranem 

študijskem programu 1. stopnje Biologija kot druga udeleženka, ker sta se predmeta Biologija 

celice in Splošna botanika na študijskem programu že izvajala v zimskem semestru 

študijskega leta 2016/2017 ter  

2. da je vlogo za prepis oz. prijavo za vpis v višji letnik (vpis po merilih za prehode) potrebno 

oddati elektronsko preko spletnega portala eVŠ. Prijavo za vpis v višji letnik lahko študentka 

odda, v kolikor bo izpolnjevala pogoje zgoraj navedenih določb o prehodih med programi, v 

drugem prijavnem roku, ki traja od 1. do 15. 9. 2017. V nasprotnem primeru naj študentka v 

prijavnem roku od 22. do 29. 8. 2017 odda prijavo za vpis v 1. letnik. Navodila za oddajo 

prijave so objavljena na spletnih straneh fakultete pri informacijah za bodoče študente. 

 

Na osnovi navedenega je vloga študentke B. M. brezpredmetna in je Komisija za študijske zadeve 

ni obravnavala. 

 

Komisija za študijske zadeve se je seznanila z vlogo T. K. 

Kandidatka T. K. je dne 8. 3. 2017 oddala prošnjo za opravljanje obveznosti kot druga udeleženka, saj 

bi se želela v študijskem letu 2017/2018 prepisati v 2. letnik študijskega programa Predmetni učitelj, 

usmeritev Izobraževalna fizika in Izobraževalna kemija.  

Kandidatka je trenutno študentka 1. letnika študijskega programa Kemijska tehnologija in bi ob 

prepisu želela uveljavljati del opravljenih obveznosti. 

Po preverjanju že opravljenih obveznosti, veljavnega predmetnika akreditiranega študijskega 

programa 2. stopnje Predmetni učitelj in na osnovi določb med programi, ki določajo, da je 

prehajanje mogoče iz študijskih programov pedagoških področij, naravoslovno-matematičnih in 

tehniških ved in iz študijskih programov nepedagoških področij, naravoslovno-matematičnih, 

pedagoških in tehniških ved, če:  

1. kandidat/ka izpolnjuje splošne pogoje za vpis v ta študijski program, 

2. se lahko kandidatu/ki kot obvezne predmete v tem programu prizna vsaj polovica študijskih 

obveznosti (ECTS točk) iz prvega študijskega programa, 

 3. o izpolnjevanju pogojev za prehod odloča Komisija za študijske zadeve FNM UM; v sklepu določi 

letnik, v katerega se sme kandidat/ka vpisati; če je potrebno določi kandidatu/ki za nadaljevanje 

študija diferencialne izpite, 

 

je Komisija za študijske zadeve ugotovila: 

1. da je kandidatka pri dveh oz. posledično treh predmetih zamudila rok za oddajo vloge za 

opravljanje obveznosti kot druga udeleženka, ker sta se predmeta Računalnik v fiziki in 

Mehanika, ki je pogoj za pristop k opravljanju obveznosti pri predmetu Fizikalni eksperimenti 

1 na študijskem programu 2. stopnje Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna fizika, že 

izvajala v zimskem semestru študijskega leta 2016/2017 ter  

2. da je vlogo za prepis oz. prijavo za vpis v višji letnik (vpis po merilih za prehode) potrebno 

oddati elektronsko preko spletnega portala eVŠ. Prijavo za vpis v višji letnik lahko študentka 

odda, v kolikor bo izpolnjevala pogoje zgoraj navedenih določb o prehodih med programi, v 

drugem prijavnem roku, ki traja od 1. do 15. 9. 2017. V nasprotnem primeru naj študentka v 

prijavnem roku od 22. do 29. 8. 2017 odda prijavo za vpis v 1. letnik. Navodila za oddajo 

prijave so objavljena na spletnih straneh fakultete pri informacijah za bodoče študente. 

 



Na osnovi navedenega je vloga za prepis kandidatke T. K. brezpredmetna in je Komisija za študijske 

zadeve ni obravnavala. 

 

V zadevi odločanja o vlogi kandidatke T. K. za opravljanju obveznosti kot druga udeleženka pri 

predemetu Elektromagnetizem na akreditiranem študijskem programu 2. stopnje Predmetni učitelj, 

usmeritev Izobraževlna fizika, je Komisija za študijske zadeve sprejela naslednji sklep: 

 

SKLEP 12: 

Kandidatki T. K. se v študijskem letu 2016/2017 kot drugi udeleženki dovoli obiskovanje in 

opravljanje predmetov iz akreditiranega študijskega programa 2. stopnje Predmetni učitelj, 

usmeritev Izobraževalna tehnika, in sicer pri predmetu Elektromagnetizem (7 ECTS). 

 

 

K točki 3: 

Prodekan je prisotne seznanil z zaključki obiska skupine ocenjevalcev iz Nakvis-a. 

 

Seja je bila zaključena ob 11.30. 

 

 

Pripravila: 

Monika Šket 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  

  

         

   


