
ZAPISNIK 
 

3. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, ki 
je bila v torek, 2. 6. 2015, ob 10. uri v dekanatu. 
 
Prisotni člani komisije: doc. dr. Robert Repnik, doc. dr. Mateja Ploj Virtič, Vito Šimonka, red. prof. dr. 

Franc Janžekovič 
 
Opravičeno odsotni:  doc. dr. Nika Golob, doc. dr. Bojan Hvala, Taja Svetina 
 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Predsednik komisije je pozdravil navzoče člane in ugotovil sklepčnost. Komisija za študijske zadeve 

Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi : 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 2. redne in 2. pisne seje Komisije za študijske zadeve FNM UM 
2. Vloge študentov 
3. Razno 

 

K točki 1: 

Red. prof. dr. Franc Janžekovič je predstavil zapisnika prejšnjih sej. Na zapisnika ni bilo pripomb, zato je 

sprejet: 

SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 2. redne seje Komisije za študijske zadeve FNM 
UM 17. 3. 2015 in zapisnik 2. pisne seje Komisije za študijske zadeve FNM UM 22. 5. 2015.  
 
 

K točki 2: 

Prošnje za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela na »starih« študijskih programih 
 

SKLEP 2: Komisija za študijske zadeve FNM UM odobri vlogo za podaljšanje roka prijave teme 
diplomskega dela kandidatom z vpisnimi številkami: 61156739, 61234189, 61138045, 61239212,  
61239267, 61245376, 61243123, 61218675, 61238240, N0000303, 61234381, 61228991, 61243099,  
N0000938, 61232132, 61240797, N0002262, 61104587, N0001575, N0000039, N0000721, 61109058, 
N0001025, N0001535, 61202852, 61110902, N0001070, 61223888, N0002831,  N0000404,  61219942, 
N0000226, 61208427, N0000853, N0000910, 61137398, N0001168, 61243842. Navedeni kandidati lahko 
oddajo prijavo teme diplomskega dela do 30. 10. 2015, s tem, da jim ob oddaji prijave teme 
diplomskega dela lahko manjka največ pet študijskih obveznosti. Kandidatom se rok za izdelavo in 
oddajo diplomskega dela ustrezno skrajša.    
 

Prošnje za dokončanje študija  

 
Študent z vpisno številko 61080629 je na Komisijo za študijske zadeve Fakultete z naravoslovje in 
matematiko naslovil prošnjo za dokončanje študija. Pri pregledu njegovih obveznosti ugotavljamo, da je bil 



študent v 1. letnik VIS študijskega programa Biologija in Kemija vpisan v študijskem letu 1995/96, torej v 
študijski program pred uveljavitivjo ZVIS iz leta 1994. Navodila za dokončanje starih dodiplomskih 
študijskih programov N 16/2014/41 AG v 6. odstavku 3. člena določajo, da kandidati, ki so bili vpisani v VIS 
ali VIŠ študijske programe pred uveljavitvijo ZVIS iz leta 1994 lahko kot osebe brez statusa študenta (drugi 
udeleženci) opravljajo posamezne obveznosti iz akreditiranih študijskih programov, vendar na ta način ne 
morejo zaključiti študija po starih študijskih programih. Iz navedenega je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela: 
  
SKLEP 3: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM zaradi določbe 3. člena 
Navodil za dokončanje dodiplomskih študijskih programov N 16/2014/41 AG  zaprosi za dodatno pravno 
mnenje Službo za izobraževanje Univerze v Mariboru o morebitnih možnostih za dokončanje študija 
študenta z vpisno številko 61080629. 
 
 

Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami  

Na podlagi 211. in 216. člena Statuta UM (UPB10, Ur. l. RS, št 46/2012, s sprem. in dopol. do 28/2014) 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 4: 
Študentu z vpisno številko N2001564 se odobri posebni status študenta – kategorije študent funkcionar 
v študijskem letu 2014/2015. 
 
SKLEP 5: 
Študentki z vpisno številko N1011603 se odobri posebni status študenta – kategorije dolgotrajno bolni 
študent v študijskem letu 2014/2015. 
 
Študentki  z vpisno številko N1006740 je bila 22. 10. 2014 izdana odločba za posebni status – kategorije 
dolgotrajno bolni študenti za študijsko leto 2014/15. Na KŠZ FNM UM je naslovila dodatno prošnjo za 
opravičeno odsotnost od terenskih vaj na Kolpi, Snežniku, Okrešlju in Trnovskem gozdu. 
 
SKLEP 6: 
Študentki s posebnimi potrebami kategorije dolgotrajno bolni študenti z vpisno številko N1006740 se za 
študijsko leto 2014/15 odobri opravičena odsotnost od terenskih vaj za naslednje terene: Kolpa, 
Snežnik, Okrešelj. Navedene terenske vaje bo nadomestila z obveznostmi po dogovoru z nosilci 
predmetov.  
 
 
Opravljanje skupnega magistrskega dela 

Na osnovi sklepa in soglasja Oddelka za matematiko in računalništvo ter Oddelka za biologijo je Komisija 
za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

 
SKLEP 7: 
Študentu dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalno 
računalništvo z vpisno številko N2001812 se odobri prijava teme skupnega magistrskega dela z 
naslovom »Vpliv interaktivnosti na učinkovitost poučevanja biologije z IKT« pod mentorstvom izr. prof. 
dr. Andreja Šorga in doc. dr. Igorja Peska. 
 



Na osnovi sklepa in soglasja Oddelka za biologijo (ter Katedre za kemijo) je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

 
SKLEP 8: 
Študentki dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna biologija in Izobraževalna 
kemija z vpisno številko N2001746 se odobri prijava teme skupnega magistrskega dela pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Andreja Šorga in doc. dr. Nikolaje Golob. 
 
 
Na osnovi sklepa in soglasja Oddelka za biologijo FNM UM ter Oddelka za slovanske jezike in književnosti 
FF UM je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

 
SKLEP 9: 
Študentki dvopredmetnega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna biologija in Slovenski jezik in 
književnost z vpisno številko N2001885 se odobri prijava teme skupnega magistrskega dela z naslovom 
»Poznavanje živali iz ljudskega slovstva po končani osnovni šoli« pod mentorstvom izr. prof. dr. Andreja 
Šorga in red. prof. dr. Dragice Haramija. 
 

Prošnje za priznavanje izpitov 

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 Žanu Kocenu z vpisno številko 61218550 pri predmetu Podatkovne baze študijskega programa 
Računalništvo in … Oddelka za matematiko in računalništvo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM sprejela sklep: 
 
SKLEP 10 : 
Študentu z vpisno številko 61218550 se prizna izpit iz predmeta Podatkovne baze (6 ECTS).  
 
Sklep je bil soglasno sprejet. 
 
Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-AG s 
spremembami in na osnovi mnenja nosilcev je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 
matematiko UM sprejela sklepe: 
 
SKLEP 11 :  
Študentki z vpisno številko N1011397 se kot 2. skupni strokovni predmet na študijskem programu 
Izobraževalna matematika in Geografija prizna izpit iz predmeta Kemija z oceno db 7 (6 ECTS). 
 
SKLEP 12:  
Študentu z vpisno številko 61240403 se prizna izpit iz predmeta Izbrana poglavja iz uporabne 
matematike z oceno zd 6 (8 ECTS). 
 
SKLEP 13:  
Študentki z vpisno številko N1005219 se prizna izpit iz predmeta Izbrana poglavja iz uporabne 
matematike pdb 9 (8 ECTS). 
 

SKLEP 14 :  
Študentki z vpisno številko 61245129 se na študijskem programu Fizika in … prizna strnjena pedagoška 
praksa za OŠ.  



 
SKLEP 15:  
Študentu z vpisno številko 61240403 se priznata izpita iz predmetov Matematična fizika pdb 8 (16 ECTS) 
in Seminar iz fizike odl 10 (5 ECTS). 
 
 
 
 
 
 

K točki 3: 

Zaradi varčevalnih ukrepov po ZUJF se je izvedba predmeta Analizna kemija 2 iz akreditiranega stanja 
2. semestra iz študijskega leta 2014/15 prenesla v 3. semester študijskega leta 2015/16 (sklep 32. 
redne seje Senata FNM UM z dne 3. 9. 2013). Posledično se za generacijo študentov, vpisanih v 1. 
letnik Izobraževalne kemije v študijskem letu 2014/15, spremenijo pogoji za napredovanje. Komisija je 
sprejela  
 
SKLEP 16:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi spremembo pogojev 
za napredovanje v 2. letnik dvopredmetnega študijskega programa prve stopnje Izobraževalna 
kemija za študente, ki so bili v študijskem letu 2014/15 vpisani v 1. letnik Izobraževalne kemije. 
Predmet Analizna kemija 2 se umakne kot pogoj za napredovanje v 2. letnik, opraviti ga je potrebno 
do vpisa v 3. letnik. Študentje morajo za vpis v 2. letnik zbrati sumarno najmanj 24 ECTS iz nabora 
predmetov 1. letnika študijskega programa Izobraževalna kemija.  
 
 
 
Pod točko razno je predsednik komisije člane komisije spomnil na izvedbo informativnega dne za 
podiplomske študijske programe 2. stopnje, ki bo 5. junija 2015.  
 

Seja je bila zaključena ob 11. 20. 

 

 

Maribor, 3. 6. 2015 

 

 

Zapisala:        Predsednik komisije: 

Cecilija Loparič Hercog      red. prof. dr. Franc Janžekovič 

 

 



 

 

 


