
ZAPISNIK 
 

11. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
Univerze v Mariboru, ki je bila v torek, 6. 9. 2016, ob 10. uri. 
 
Prisotni člani komisije:  doc. dr. Bojan Hvala, doc. dr. Mateja Ploj Virtič, doc. dr Robert 

Repnik, doc. dr. Sonja Škornik, Primož Jevšovar 
 
 
Opravičeno odsotni: red. prof dr. Franc Janžekovič, Taja Svetina 
 
V odsotnosti predsednika komisije, red. prof. dr. Franca Janžekoviča je sejo po pooblastilu 
vodil doc. dr. Bojan Hvala. Ugotovil je sklepčnost in predlagal razširitev in potrditev 
dnevnega reda. 
Dnevni red se razširi s točko Izvedbeni predmetnik 2016/2017. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Pregled zapisnikov 3. in 4. pisne seje  
2. Vloge študentov 
3. Izvedbeni predmetnik 2016/2017 
4. Razno 

 
K točki 1: 
Doc. dr. Bojan Hvala je predstavil zapisnika prejšnjih dveh pisnih sej. Na zapisnika ni bilo 
pripomb, zato sta bila sprejeta: 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 3. pisne seje Komisije za študijske 
zadeve FNM UM, ki je potekala od 1. 7. od 8. ure do 4. 7. do 12. ure.  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi 4. pisne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM, ki je potekala od 31. 8. od 10. ure do 3. 9. do 8. ure.  
 
 
K točki 2: 
Prošnje za 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 3: 
Podaljšanje absolventskega staža za dobo 6 mesecev, tj. do 31. 3. 2017 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
 
N1007844 
N2001335 
N2001216 
N2001296 
 



N1003369 
N2001948 
N2001250 
 
 
SKLEP 4: 
Podaljšanje absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2017 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami: 
 
N2001867 
N2001317 
N2001902 
N2001289 
N2001847 
N1006997 
N1006164 
N1000708 
N2001195 
N2001160 
N2001971 
N2001234 
N2001856 
N2001375 
N2001306 
N2001205 
 
 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. 
spremembe študijskega programa od leta 2012/2013 
 
SKLEP 4:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. 
spremembe študijskega programa od leta 2012/2013 se odobri naslednjim študentom: 
 
N1009783 
 
 
Komisija za študijske zadeve se je seznanila z vlogo študenta z vpisno številko N2001678 za 
podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. 
spremembe študijskega programa od leta 2012/2013. O vlogi ni odločila in predlaga 
študentu dopolnitev le-te. 
 
 
 
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 nosilcev in sklepov oddelka je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela sklep: 
 
SKLEP 5 :  
Študentu z vpisno številko N2001397 se prizna izpit iz predmeta Vzdrževanje 
računalniške opreme (6 ECTS). 
 



SKLEP 6: 
Študentu z vpisno številko N2002547 se prizna izpit iz predmeta Teorija grafov (6 
ECTS) z oceno dobro (7). 
 
 
SKLEP 7 : 
Komisija za študijske zadeve potrdi popravek oz. dopolnitev sklepa za študentko D.  Š. 
z dne 17. 9. 2015. Popravljen sklep glasi:  
Kandidatki D. Š. se za namen nadaljevanja izobraževanja na študijskem programu 2. 
stopnje Izobraževalna matematika priznajo obveznosti – skupno 30 ECTS: Didaktika (4 
ECTS), Psihologija razvoja in učenja (6 ECTS), Pedagogika (4 ECTS), Didaktika 
osnovnošolske matematike (7 ECTS), Praktično usposabljanje za poučevanje 
matematike I (9 ECTS) ter delno Praktično usposabljanje za poučevanje matematike II 
in Didaktika srednješolske matematike. Na osnovi priznanih obveznosti se študentki v 
primeru vpisa v 1. letnik študijskega programa Izobraževalna matematika 2. stopnje v 
študijskem letu 2015/16 odobri vpis v 2. letnik. Do zaključka študija na študijskem 
programu 2. stopnje mora študentka opraviti še naslednje manjkajoče obveznosti 1. 
letnika: Diferencialne enačbe (10 ECTS), Seminar (4 ECTS), Zgodovina matematike (7 
ECTS), Izbirni PDP predmet (3 ECTS), Izbirni predmet A (6 ECTS).    
 
 
K točki 3: 
 
Izvedbeni predmetniki 2016/17 

Oddelek za matematiko in računalništvo predlaga popravek izvedbenega predmetnika za 
predmet OSNOVE PODATKOVNIH BAZ na študijskem programu 1. stopnje Matematika. 
 
SKLEP 8: 
Komisija za študijske zadeve potrdi popravek izvedbenega predmetnika za izbirni 
predmet Osnove podatkovnih baz na študijskem programu 1. stopnje Matematika. 
Predmet se bo v študijskem letu 2016/17 izvedel skladno s predmetnikom v poletnem 
semestru 3. letnika. 
 
SKLEP 9: 
Komisija za študijske zadeve potrdi izvedbeni predmetnik za izbirni predmet A na 
dvopredmetnem študijskem programu 2. stopnje Izobraževalna matematika. V 
študijskem letu 2016/17 se bo predmet izvajal v zimskem semestru za 1. in 2. letnik. 
 
 
Oddelek za tehniko predlaga spremembo izvedbenega predmetnika za didaktični zbirni 
predmet Delo z učenci ds posebnimi potrebami na enopredmetnem študijskem programu 
2. stopnje Izobraževalna tehnika.  
 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve potrdi izvedbeni predmetnik za didaktični izbirni predmet 
Delo z učenci s posebnimi potrebami na enopredmetnem študijskem programu 2. 
stopnje Izobraževalna tehnika. V študijskem letu 2016/17 se bo predmet izvajal v 
zimskem semestru 2. letnika. 
 
 



K točki 4: 
Pod točko razno ni bilo razprave. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 11.20. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

 doc. dr. Bojan Hvala 

          
   


