
ZAPISNIK 
 

8. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 19. 1. 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, 
Taja Svetina 

 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Opravičeno odsotni: Primož Jevšovar 
 
Predsednik komisije je  ugotovil sklepčnost in predlagal dopolnitev  dnevnega reda s točko 
Spremembe študijskih programov. 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnika 2. izredne seje Komisije za študijske zadeve FNM UM. 
2. Vloge študentov. 
3. Razpis za vpis v za podiplomski študij za študijsko leto 2016/2017. 
4. Spremembe študijskih programov. 
5. 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 FNM UM potrdi zapisnik 2. izredne seje Komisije za 
študijske zadeve FNM UM z dne 18. 12. 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 študentu z vpisno številko N0003139. 
Kandidat odda prijavo teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO konca zimskega 
izpitnega obdobja, tj. do 19. 2. 2016, s tem, da mu ob oddaji prijave teme diplomskega 
dela lahko manjka največ pet študijskih obveznosti.  
Kandidatu se rok za izdelavo in oddajo diplomskega dela ustrezno skrajša.  
 
 
SKLEP 3:  



Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko odobri vlogo za 
podaljšanje roka prijave teme diplomskega dela študentu z vpisno številko 61233300. 
Kandidat odda prijavo teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO konca zimskega 
izpitnega obdobja, tj. do 19. 2. 2016, s tem, da mu ob oddaji prijave teme diplomskega 
dela lahko manjka največ pet študijskih obveznosti.  
Kandidatu 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 4 :  
Študentu  z vpisno številko N1013157 se prizna izpit iz predmeta Matematični principi 
db 7 (7 ECTS).  
 
 
Prošnje za pridobitev statusa študenta - invalida 
 
Na osnovi Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univere v Mariboru, 
sprejetega na 9. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 25. 2. 2008 je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklep 
 
 
SKLEP 5: 
 
Študentu z vpisno številko N1009103 se dodeli status študenta invalida v študijskem 
letu 2015/2016. Študentu se omogoči podaljšan čas pisnih izpitov.  

 
K točki 3: 
 
 
Skladno s 40. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/2012 – UPB 7 s 
spremembami in dopolnitvami 50/2012 – ZUJF, 57/2012 – ZPCP-2D, 109/2012 in 85/2014), 
Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 7/2010 s 
spremembami in dopolnitvami 3/2011, 6/2012, 7/2013, 6/2014 in 5/2015) in Statutom 
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 44/2015 in 92/2015 – UPB 11) se je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko seznanila s predlogom razpisa za 
vpis v podiplomske študijske programe FNM UM za študijsko leto 2015/2016. Hkrati z 
besedilom razpisa je bilo govora tudi o dopolnitvi enopredmetnega študijskega programa 
Izobraževalna tehnika 2. stopnje z dikcijo o 1/3 izvedbi predavanj za izredne študente. 
Odločitev glede izvedbe bo sprejeta v skladu z uskladitvijo razpisa med javnimi univerzami 
in MIZŠ. Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko je sprejela 
sklep: 

 
SKLEP 6: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko soglaša s 
predlogom besedila za vpis v podiplomske študijske programe Fakultete za 



naravoslovje in matematiko in jih posreduje v potrditev Senatu Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.  
 
 
K točki 4. 
 
Oddelek za biologijo je na Komisijo za študijske zadeve Fakutlete za naravoslovje in 
matematiko naslovil vlogo za spremembo predmetnika 5. semestra 3. letnika študijskem 
programu 1. stopnje Ekologija z naravovarstvom. K dosedanjemu naboru predmetov se 
doda obvezni predmet Osnove mikrobiologije v obsegu 30PR 15LV 45SDŠ 3ECT. Posledično 
se spremenijo ECTS točke in ure samostojnega dela pri predmetih Geografski informacijski 
sistemi, Populacijska ekologija in Genetika evkariotov. Spremembe bi naj začele veljati za 
generacijo študentov, ki se bo v študijskem letu 2016/2017 vpisala v 3. letnik Ekologije z 
naravovarstvom. Komisija za študijske zadeve Oddelku za biologijo predlaga, da s 
spremembo seznani študente, ki so v študijskem letu 2015/16 vpisani v 2. letnik Ekologije z 
naravovarstvom in si pridobi njihovo soglasje.  
 
SKLEP 7: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko soglaša s 
predlogom spremembe študijskega programa 3. letnika Ekologije z naravovarstvom. Ob 
predhodno pridobljenem soglasju študentov Ekologije z naravovarstvom, sprememba 
stopi v veljavo  za generacijo študentov, ki se bo v študijskem letu 2016/17 vpisala v 3. 
letnik navedenega študijskega programa.  
 
 
 
K točki 5. 
 
Pod točko Razno sta predsednik komisije in doc. dr. Mateja Ploj predstavila aktivnosti pri 
pripravi promocijskega materiala za enovit študijski program Predmetni učitelj.  
 
 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.15. 

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


