
ZAPISNIK 
 

3. izredne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 1. 3. 2016 ob 12. uri. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič,  doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. 

Robert Repnik, doc. dr. Sonja Škornik, Taja Svetina in Primož 
Jevšovar 

 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Opravičeno odsotni: doc. dr. Mateja Ploj Virtič 
 
Predsednik komisije je  ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev dnevnega reda. 

Člani Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko so potrdili  

DNEVNI RED: 

1. Vloge študentov. 
2. Spremembe študijskih programov. 
3. Spremembe izvedbenega predmetnika. 
4. Čarovnica opuščanja dvopredmetnih študijskih programov 1. in 2. stopnje. 

 

K točki 1: 

Prošnje za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela na »starih« univerzitetnih 
študijskih programih  
 
 
SKLEP 1:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za 
podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela kandidatki z vpisno številko 61219942. 
Kandidatka odda prijavo teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO 30. marca 2016, s 
tem, da ji ob oddaji prijave teme diplomskega dela lahko manjka največ pet študijskih 
obveznosti.  
Kandidatki se rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela ustrezno skrajša.  
 
 
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 2 :  
Študentu  z vpisno številko N2002787 se prizna izpit iz predmeta Praktično poučevanje 
za poučevanje tehnike II (8 ECTS).  
 
SKLEP 3 :  
Študentu  z vpisno številko N0003139 se prizna izpit iz predmeta Uvod v računalništvo  
db 7 (3 ECTS).  
 
 



SKLEP 4 :  
Študentki z vpisno številko N1012686 se prizna izpit iz predmeta Analiza 1 zd 6 (9 
ECTS).  
 
 
 
K točki 2: 
 
 
Oddelek za biologijo je na Komisijo za študijske zadeve Fakutlete za naravoslovje in 
matematiko naslovil vlogo za spremembo nosilca pri predmetih Splošna zoologija in 
Biodiverziteta na študijskem programu 1. stopnje Biologija. Dosedanja nosilca prof. dr. 
Toneta Novaka in prof. dr. Franca Janžekoviča zamenja doc. dr. Tina Klenovšek.  
 
SKLEP 5: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembe študijskega programa 1. stopnje Biologija (spremembe nosilcev). Sklep 
posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 
 
Oddelek za biologijo je na Komisijo za študijske zadeve Fakutlete za naravoslovje in 
matematiko naslovil vlogo za spremembo nosilca pri predmetu Splošna zoologija na 
študijskem programu 1. stopnje EKNA. Dosedanjega nosilca prof. dr. Toneta Novaka  
zamenja doc. dr. Tina Klenovšek.  
 
 
SKLEP 6: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembe študijskega programa 1. stopnje Ekologija  z naravovarstvom (sprememba 
nosilca). Sklep posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 
Oddelek za biologijo je na Komisijo za študijske zadeve Fakutlete za naravoslovje in 
matematiko naslovil vlogo za spremembo nosilca pri predmetih Splošna zoologija in 
Biodiverziteta na študijskem programu 1. stopnje Izobraževalna biologija. Dosedanja 
nosilca prof. dr. Toneta Novaka in prof. dr. Franca Janžekoviča zamenja doc. dr. Tina 
Klenovšek.  
 
SKLEP 7: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembe študijskega programa 1. stopnje Izobraževalna biologija (spremembe 
nosilcev). Sklep posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 
Iz Oddelka za matematiko in računalništvo in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in 
informatiko je bila na Komisijo za študijske zadeve Fakutlete za naravoslovje in 
matematiko posredovana vloga za spremembo nosilcev pri predmetih Sistemska 
programska oprema in Računalniška arhitektura ter posodobitev učnih načrtov predmetov 
na študijskem programu 1. stopnje Izobraževalno računalništvo. Dosedanja nosilca prof. dr. 
Damjana Zazulo in prof. dr. Viljema Žumra zamenjata doc. dr. Aleš Holobar in red. prof. 
Janez Brest.  
 
 
 



 
SKLEP 8: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembe študijskega programa 1. stopnje Izobraževalno računalništvo (spremembe 
nosilcev in posodobitev učnih načrtov). Sklep posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 
 
 
K točki 3. 
 
Oddelek za biologijo zaradi sezonske narave izvedbe predmeta Populacijska ekologija, 
predlaga spremembo izvedbenega predmetnika študijskega programa 1. stopnje Ekologija z 
naravovarsrvom. Predavanja se v celoti izvedejo v zimskem semestru, terenske vaje pa v 
poletnem semestru 2015/2016. 
 
 
SKLEP 9: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za študijsko leto 2015/2016 na študijskem 
programu 1. stopnje Ekologija z naravovarstvom. Spremeni se izvedba predmeta 
Populacijska ekologija, akreditirano stanje v zimskem semestru: 30 PR, 15 TE. Izvedba 
v študijskem letu 2015/2016 v zimskem semestru 30 PR, izvedba v letnem semestru 15 
TE.  
 
 
Oddelek za tehniko zaradi kadrovskih razlogov, predlaga spremembo izvedbe predmeta 
Načrtovanje in upravljanje proizvodnje na študijskem programu 1. stopnje Izobraževalna 
tehnika. Predavanja in seminarji se v celoti izvedejo v zimskem semestru, seminarske vaje 
pa v poletnem semestru 2015/2016. 
 
 
 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za študijsko leto 2015/2016 za študijski program 
1. stopnje Izobraževalna tehnika. Spremeni se izvedba predmeta Načrtovanje in 
upravljanje proizvodnje, akreditirano stanje v zimskem semestru: 30 PR, 10 SE in 15 
SV. Izvedba v študijskem letu 2015/2016 v zimskem semestru 30 PR in 10 SE, izvedba v 
letnem semestru 15 SV.  
 
Oddelek za tehniko zaradi kadrovskih razlogov, predlaga spremembo izvedbe predmeta 
Inženirska pedagogika na enopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna 
tehnika. Predavanja in seminarji se v celoti izvedejo v zimskem semestru, laboratorijske 
vaje pa v poletnem semestru 2015/2016. 
 
 
 
SKLEP 11: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi 
spremembo izvedbenega predmetnika za študijsko leto 2015/2016 za enopredmetni 
študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika (izredni študij). Spremeni se 
izvedba predmeta Inženirska pedagogika, akreditirano stanje v zimskem semestru: 30 
PR, 15 SE in 15 LV. Izvedba v študijskem letu 2015/2016 v zimskem semestru 30 PR in 
15 SE, izvedba v letnem semestru 15 LV.  
 



 
K točki 4 
 
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru je skladno z določili Razpisa 
za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 2016/17, 
v študijskem letu 2016/17 ne bo več razpisala 1. letnika dvopredmetnih študijskih 
programov prve stopnje. Od tega študijskega leta dalje se bo razpisoval in izvajal novi 
pedagoški enoviti magistrski študijski program Predmetni učitelj z usmeritvami: 
Izobraževalna biologija, Izobraževalna fizika, Izobraževalna kemija, Izobraževalna 
matematika, Izobraževalno računalništvo in Izobraževalna tehnika.  

Fakulteta za naravoslovje in matematiko bo postopno opuščala izvajanje dvopredmetnih 
programov in jih nadomeščala s programom Predmetni učitelj po časovnici in kot je 
predstavljeno v spodnji tabeli: 

‐ v študijskem letu 2015/2016 bo zadnjič izvajala 1. letnik dvopredmetnih študijskih 
programov prve stopnje,  

‐ v študijskem letu 2016/2017 bo zadnjič izvajala 2. letnik dvopredmetnih študijskih 
programov prve stopnje,  

‐ v študijskem letu 2017/2018 bo zadnjič izvajala 3. letnik dvopredmetnih študijskih 
programov prve stopnje,  

‐ v študijskem letu 2019/2020 bo zadnjič razpisala in izvajala 1. letnik 
dvopredmetnih pedagoških študijskih programov druge stopnje in  

‐ v študijskem letu 2020/2021 bo zadnjič izvajala 2. letnik dvopredmetnih pedagoških 
študijskih programov druge stopnje.  

Študenti dvopredmetnih programov v opuščanju, ki v študijskem letu 2016/2017 ne 
bodo izpolnjevali pogojev za napredovanje v 2. letnik, v času študija pa še niso 
ponavljali ali spremenili študijskega program, bodo lahko skladno z določili razpisa za 
vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe kot novinci kandidirali za 
vpis v 1. letnik študijskega programa Predmetni učitelj. Ponovni vpis v 1. letnik 
dvopredmetnih študijskih programov prve stopnje od študijskega leta 2016/2017 ne bo 
več mogoč.  

Študenti, ki so vpisani v dvopredmetne študijske programe prve ali druge stopnje s 
študijem na teh programih nadaljujejo in zaključijo v skladu z določili za zaključek 
študija.  

Študenti, ki pogojev za napredovanje v eno- ali dvopredmetnih programih v opuščanju, 
ne bodo izpolnili, bodo lahko ob izpolnjevanju pogojev za vpis po merilih za prehode in 
skladno z določili vsakoletnega razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske 
študijske programe, s študijem nadaljevali na enovitem magistrskem študijskem 
programu Predmetni učitelj. Te možnosti študenti dvopredmetnih študijskih programov 
vezave z dvopredmetnimi študijskimi programi Filozofske fakultete UM in Teološke 
fakultete UL ne bodo imeli, ker študijski program Predmetni učitelj ne predvideva 
vezav s Filozofsko fakulteto UM oz. Teološko fakulteto UL. 

 
SKLEP 11: 
KŠZ FNM potrjuje časovnico uvajanja enovitega magistrskega študijskega programa 
Predmetni učitelj in časovnico opuščanja dvopredmetnih študijskih programov 1. in 2. 
stopnje. Časovnica: 

 



. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.00. 

     
Pripravila:            Predsednik komisije: 
Cecilija Loparič Hercog      red. prof. dr. Franc Janžekovič 

Program / leto 2015‐16 2016‐17 2017‐18 2018‐19 2019‐20 2020‐21

EMAG PU 1.letnik X X X X X

EMAG PU 2.letnik X X X X

EMAG PU 3.letnik X X X

EMAG PU 4.letnik X X

EMAG PU 5.letnik X

Izobraževalni 1.st 1.letnik X

Izobraževalni 1.st 2.letnik X X

Izobraževalni 1.st 3.letnik X X X

Izobraževalni 2.st 1.letnik X X X X X

Izobraževalni 2.st 2.letnik X X X X X X


