
ZAPISNIK 
 

9. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 22. 3. 2016 ob 11. 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  
 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
Opravičeno odsotni: Taja Svetina, Primož Jevšovar 
 
Predsednik komisije je  ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev dnevnega reda. 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  

DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov 8. redne, 2. pisne in 3. izredne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM. 

2. Vloge študentov. 
3. Predlogi za fakultetne nagrade. 
4. Razno. 

 
 

K točki 1: 

Predsednik komisije, red. prof. dr. Franc Janžekovič je predstavil zapisnike prejšnjih sej. 
Na zapisnike ni bilo pripomb, zato je sprejet: 

SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnike 8. redne, 2. pisne in 3. izredne 
seje Komisije za študijske zadeve FNM UM.  
 
 

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 kandidatu z vpisno številko 61109058. 
Kandidat odda prijavo teme diplomskega dela NAJKASNEJE DO 30. aprila 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 3 :  
Študentki z vpisno številko N1012686 se priznata izpita iz predmetov Osnove 
računalništva in matematike  zd 6 (7 ECTS) in Vektorji in matrike zd 6 (9 ECTS).  
 
 
SKLEP 4 :  
Študentki z vpisno številko N1003271 se priznata izpita iz predmetov Računalnik v 
fiziki pdb 8 (4 ECTS) in Fizikalni eksperimenti 1 pdb 9 (4 ECTS).  
 
 
Prošnje za pridobitev posebnega statusa študenta  
 
Na osnovi Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru, sprejetega na 
32. redni seji Senata Univerze v Mariboru dne 1. 6. 2010 je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklep 
 
 
SKLEP 5: 
 
Študentu z vpisno številko N1010754 se dodeli posebni status študenta – kategorije 
dolgotrajno bolni študenti v študijskem letu 2015/2016.  Ob predhodnem soglasju 
nosilca učne enote in če to dopuščajo materialni in organizacijski pogoji dela v skladu s 
Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM se študentu omogoči 
opravljanje izpitov izven razpisanih rokov in podaljšan čas pisnih izpitov.  

 

Podaljšanje absolventskega staža  

Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (UPB 11, Ur. l. RS, št. 
44/2015) 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 6: 
Podaljšanje absolventskega staža za dobo 6 mesecev, tj. do 30. 9. 2016 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
 
N2000930 
N1005570 
N1005833 
N2000619 
N1005828 
N1006470 
N1006164 
N2000800 
 
 



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 tehniko, je 
Komisija za študijske zadeve sprejela 
 
 
SKLEP 7: 
Kandidatki z vpisno številko N1011452se v študijskem letu 2015/2016 dovoli 
obiskovanje in opravljanje predmetov  iz akreditiranega študijskega programa 1. 
stopnje Izobraževalna tehnika kot drugi udeleženki, in sicer: Gradiva in tehnologije, 
Tehniško risanje, Fizika, Snovanje in konstruiranje, Tehniški praktikum 1, Strojni 
elementi, Elektrotehnika, Energije in energetika, Tehniški praktikum in IKT. 
 
 
K točki 3: 
 
 
Na podlagi 10. člena Pravilnika o častnih nazivih, priznanjih in zahvalnim listinah FNM UM 
sprejetih na 3. redni seji Senata UM dne 3. 2. 2015 je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  
 
 
SKLEP 8: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko predlaga Senatu 
Fakultete za naravoslovje in matematiko doc. dr. Sama Repoluska in red. prof. dr. 
Natašo Vaupotič za dobitnika priznanja FNM UM za izjemne dosežke na izobraževalnem 
področju za leto 2015.  
 
 
 
K točki 4. 
 
Pod točko razno je predsednik komisije izpostavil problematiko povezano z izvedbo 
pedagoške prakse. Doc. dr. Mateja Ploj Virtič je predlagala nov koncept izvedbe 
inforamtivnih dni.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.10. 

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


