
ZAPISNIK 
 

7. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 24. 11. 2015, ob 13. uri v dekanatu. 
 
Prisotni člani komisije:  red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. 

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

 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Predsednik komisije je najprej pozdravil novo članico komisije, doc. dr. Sonjo Škornik, 

ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev dnevnega reda. 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 6. redne Komisije za študijske zadeve FNM UM 
2. Vloge študentov 
3. Obravnava prošenj kandidatov programa za poučevanje predmeta Naravoslovje v 6. 

in 7. razredu OŠ 
4. Spremembe študijskih programov 
5. Neuspešno četrto in nadaljnje opravljanje izpitov v preteklem študijskem letu 
6. Razno 

 

K točki 1: 

Predsednik komisije, red. prof. dr. Franc Janžekovič je predstavil zapisnik prejšnje seje. 

Na zapisnik ni bilo pripomb, zato je sprejet: 

SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi zapisnik 6. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru z dne 23. 9. 2015.  
 
 

K točki 2: 

Prošnje za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela na »starih« 
univerzitetnih študijskih programih  
 
SKLEP 2: Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri 
vlogo za podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela kandidatom z vpisnimi 
številkami: 61053928, 61171899, 61219942, N0000721, 61228991, N0000039, 
N0000257, 61245375, 61109058. Navedeni kandidati lahko oddajo prijavo teme 
diplomskega dela NAJKASNEJE DO konca zimskega izpitnega obdobja, tj. do 19. 2. 
2016, 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.  
 
 



Pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami za študijsko leto 2015/2016 
 
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 3: 
Prošnji  študentke z vpisno številko N1009048  glede podaljšanja posebnega statusa – 
kategorije Dolgotrajno bolni študent za študijsko leto 2015/2016 se  u g o d i.  
Študentka se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 
 
SKLEP 4: 
Prošnji  študenta z vpisno številko N1008959  glede podaljšanja posebnega statusa – 
kategorije študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za 
izobraževanje za študijsko leto 2015/2016 se u g o d i.  Študent se za prilagoditve, ki 
izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih enot. 
 
SKLEP 5: 
Prošnji  študentke z vpisno številko N1012208 glede pridobitve posebnega statusa – 
kategorije študenta vrhunskega športnika za študijsko leto 2015/2016 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 N1008869  glede pridobitve posebnega statusa – 
kategorije študenta vrhunskega športnika za študijsko leto 2015/2016 se  u g o d i.  
Študentka se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 
SKLEP 7: 
Prošnji  študenta z vpisno številko N2002693 glede pridobitve posebnega statusa – 
kategorije študenta vrhunskega športnika za študijsko leto 2015/2016 se  u g o d i.  
Študent se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 
SKLEP 8: 
Prošnji  študenta z vpisno številko N1011830 glede pridobitve posebnega statusa – 
kategorije študenta vrhunskega športnika za študijsko leto 2015/2016 se        u g o d i.  
Študent se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 
SKLEP 9: 
Prošnji  študentke z vpisno številko N2002345 glede pridobitve posebnega statusa – 
kategorije študenta vrhunskega športnika za študijsko leto 2015/2016 se        u g o d i.  
Študentka se za prilagoditve, ki izhajajo iz posebnega statusa dogovori z nosilci učnih 
enot. 
 
Pridobitev statusa študenta invalida  za študijsko leto 2015/2016 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko se je seznanila s  
prošnjo študenta z vpisno številko N1009103  za pridobitev statusa študenta invalida za 
študijsko leto 2015/2016. Študent je vlogi priložil dokazila iz leta 2011. Študenta se pozove 



k dopolnitvi vloge z novejšim izvidom ali strokovnim mnenjem specialista, ki ni starejše od 
3 mesecev. 
 
 
 
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 mnenja nosilcev je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklepe: 
 
SKLEP 10 :  
Študentki z vpisno številko N2001577 se priznata izbirna predmeta Diagnostična 
imunologija (3 ECTS) in Epidemiologija (3 ECTS).  
 
SKLEP 11:  
Študentki z vpisno številko N1012686 se prizna izpit iz predmetov Teorija množic z 
oceno zd 6 (6 ECTS) in Elementarne funkcije z oceno db 7 (7 ECTS). 
 
SKLEP 12:  
Študentki z vpisno številko N1013092 se prizna  izpit  iz predmeta Splošna kemija z 
oceno zd 6 (8 ECTS). 
 
SKLEP 13:  
Študentki z vpisno številko N0001373 se priznajo študijske obveznosti: Didaktika 

biologije - nastopa 1 in 2, Didaktika kemije – nastopi 1, 2 in 3, strnjena pedagoška 

praksa v srednji šoli na študijskem programu Biologija in … in na študijskem programu 

Kemija in … .  

 
 
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 
matematiko in računalništvo, je Komisija za študijske zadeve sprejela 
 
SKLEP 14: 
Kandidatki T. G. se v študijskem letu 2015/2016 dovoli obiskovanje in opravljanje 
predmetov  iz akreditiranega študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna 
matematika kot drugi udeleženki, in sicer: Didaktike osnovnošolske matematike, 
Pedagogike, Psihologije razvoja in učenja, Analitičnih pristopov v geometriji, Novejših 
pristopov k poučevanju matematike, Statistike v izobraževanju, Diferencialnih enačbe, 
Praktično usposabljanje za poučevanje matematike 1, Seminarja, Didaktike in Izbranih 
poglavij šolske discipline. 
 
Prošnja za pripravo magistrskega dela v tujem jeziku 
Na podlagi 1. odstavka 3. člena Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj v tujem 
jeziku na UM, št. A5/2008-41 AG, je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 15: 
Študentu z vpisno številko N2001058 SE ODOBRI, da magistrsko delo pripravi v tujem 
(angleškem) jeziku, ker je predvideni somentor dr. ing. Jan C. Balzer  iz tujine. V 
skladu z 2. odst. 4. člena Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v 



tujem jeziku mora delo, izdelano v tujem jeziku, vsebovati tudi: naslov dela v tujem in 
slovenskem jeziku, razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini 
obsegati vsaj 5% obsega celotnega dela.  
 
SKLEP 16: 
Študentki z vpisno številko N2001847 SE ODOBRI, da magistrsko delo pripravi v tujem 
(angleškem) jeziku, ker je predvideni somentor dr. Rune Bakke iz tujine. V skladu z 2. 
odst. 4. člena Pravilnika o izdelavi diplomskih del vseh stopenj študija v tujem jeziku 
mora delo, izdelano v tujem jeziku, vsebovati tudi: naslov dela v tujem in slovenskem 
jeziku, razširjen povzetek v slovenskem jeziku, ki mora po količini obsegati vsaj 5% 
obsega celotnega dela.  
 
 
Prošnje za določitev študijskih obveznosti v primeru spremembe študijskega programa 
 
SKLEP 17:  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi sklep 
Oddelka za matematiko in računalništvo z določitvijo študijskih obveznosti za 
študentko brez statusa z vpisno številko N1000580  za nadaljevanje prekinjenega 
študija.  
 
 
K točki 3: 
 
Obravnava in potrditev prošenj za priznavanje izpitov na programu za poučevanje 

Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole je Komisija za študijske zadeve FNM UM 

sprejela naslednji 

SKLEP 18:  
Kandidatom na programu za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu 

osnovne šole: N. B., M. D. I., T. H., K. K., N. K., A. K., E. L., K. L., L. P., K. P. B.  in M. 

V. se priznajo študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa 

(15 ECTS). 

SKLEP 19: 
L. P. na programu za poučevanje predmeta naravoslovje v 6. in 7. razredu osnovne 
šole se priznajo študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Valovi in zvok (6 
ECTS). 
 

 
K točki 4: 
 
Na predlog Oddelka za biologijo je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko obravnavala spremembo nosilca predmeta Biologija človeka na študijskem 
programu 1. stopnje Biologija in Izobraževalna biologija, dosedanjega nosilca prof. dr. 
Marjana Slaka Rupnika zamenja doc. dr. Jurij Dolenšek.  
 
 
 
 
 
SKLEP 20: 



Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Biologija. Sklep se 
posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
SKLEP 21: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Izobraževalna biologija. 
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 spremembo vpisnih pogojev na 
enopredmetnem pedagoškem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna matematika. K 
dosedanjemu naboru upravičencev se doda še kandidate, ki so končali univerzitetni 
študijski program, sprejet pred 11. 6. 2004, z drugih strokovnih področij: (1451, 
računalništvo z matematiko).  
 
SKLEP 22: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru potrdi spremembe enopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. 
stopnje Izobraževalna matematika. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu UM. 
 
K točki 5: 
 
Na osnovi tretje točke 11. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi 
v Mariboru se je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
seznanila s poročilom o Neuspešnen četrtem in nadaljnjem opravljanju izpitov v preteklem 
študijskem letu (2014/2015).  Komisija za študijske zadeve ugotavlja, da pri nobenem od 
profesorjev FNM ne prihaja do več kratnega opravljanja izpita zaradi neobjektivnega 
ocenjevanja ali drugih oblik nevestnega dela. V nadaljevanju člani KŠZ ugotavljajo, da ima 
fakulteta razviti sistem medgeneracijske pomoči v obliki tutorskega sistema, prav tako pa 
so utečene formalne in neformalne poti dostopa do profesorjev v obliki govorilnih ur, 
komuniciranja preko maila, ter razgovorov s predpostavljenimi. Prav tako ugotavljajo, da 
vsi študenti nimajo odgovornega pristopa do študija ali pa študija ne zmorejo. Člani KŠZ se 
tudi zavedajo, da lahko prihaja do večkratnega pravljanja obveznosti tudi pri oblikah, ki se 
ne vodijo v AIPSU (kolokviji, seminarji, naloge ipd.) v tej luči apelirajo na Študenski svet 
FNM naj takšne primere skomunicirajo preko študentskih organov oz. prodekana za 
študijske zadeve. 
KŠZ FNM predlaga naslednje ukrepe za zagotavljanje uspešnega študija: - nadaljevanje 
tutorskega sistema, - senzibiliziranje študentskih organov pri posredovanju in procesiranju 
morebitnih primerov večkratnega opravljanja obveznosti pri tistih oblikah, ki se ne vodijo v 
AIPSU. 
 
 
K 6. točki 
 
Ni bilo razprave. 
 
Seja je bila zaključena ob 14.30. 

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


