
ZAPISNIK 
 

22. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 23. 1. 2018 ob  13.00  uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, izred. prof. dr. Mateja 

Ploj Virtič, doc. dr. Robert Repnik, izred. prof. dr. Sonja Škornik  
 
Odsotni: Barbara Grm, Peter Marinko 
Ostali prisotni: Monika Šket 
 
Predsednik komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je ugotovil sklepčnost in predlagal spremembo 
dnevnega reda. Iz dnevnega reda se umakneta točki Sprememba študijskih programov (izvedba 
izbirnih predmetov) in Spremembe izvedbenega predmetnika.  
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremenjen  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje  
2. Vloge študentov 
3. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnik 21. redne seje, z dne 28. 11. 2017. Na zapisnik ni bilo 
pripomb zato je bil sprejet 
 
SKLEP  1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 21.  redne seje, z dne 28. 11. 2017. 
 

 
 
K točki 2: 
Prošnje za pridobitev posebnega statusa  
Na podlagi 211. in 216. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) 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 2: 
Prošnji študenta z vpisno številko N2003434 za podaljšanje posebnega statusa – kategorije 
VRHUNSKI ŠPORTNIK za študijsko leto 2017/18 se u g o d i. Študentu se v dogovoru z nosilci 
predmetov in v okviru možnosti omogoči zmanjšana obvezna prisotnost in opravičena odsotnost za 
študijske obveznosti, pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih 
nalog, sprotnega preverjanja; opravljanje izpitov izven razpisanih rokov v skladu s Pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. . 
 
SKLEP 3: 
Prošnji študentke  z vpisno številko N2004123 za pridobitev posebnega statusa  – kategorije 
študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje za študijsko 
leto 2017/18 se u g o d i. Študentki se  v dogovoru z nosilci predmetov in v okviru možnosti 
omogoči zmanjšana obvezna prisotnost in opravičena odsotnost za študijske obveznosti, pravica do 
naknadne oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja; opravljanje 



izpitov izven razpisanih rokov v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na 
Univerzi v Mariboru.  
 
Prošnje za priznanje izpitov  

Na osnovi Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41AG 

(Obvestila UM št. XXVII-6-2009, s sprem. in dopol. do 26. 9. 2014) in opredelitve nosilcev predmetov 

je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  

 

SKLEP  4: 

Študentki z vpisno številko N1015834 se DELNO prizna obvezni predmet Kemija (priznane vaje). 

 
SKLEP 5: 
Študentu z vpisno številko N1015586 se prizna predmet Osnove linearne algebre in vektorske 
analize z oceno db 7 (7 ECTS).  
 
 
  
K točki 3: 
 
Na predlog prodekana je članica komisije izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič na kratko poročala o 

aktivnostih okrog priprav urnika. Povedala je, da so pred kratkim imeli sestanek, kjer so se dogovorili 

glede priprave (najprej vnos dvopredmetnih programov, potem usklajevanje in nazadnje vnos 

enopredmetnih študijskih programov oz. homogenih skupin, ob upoštevanju dogovora glede zasedbe 

večjih predavalnic). Posebej je izpostavila težave, ki bi se znale pojaviti pri pripravi urnika za naslednje 

študijsko leto za zimski semester npr. zaradi spremembe izvedbe skupnega predmeta Kemija, ki se 

namesto v poletnem, izvaja v zimskem semestru. V nadaljnji razpravi je bilo ugotovljeno, da bi se 

težavam bilo mogoče izogniti, če bi se skupni predmet Kemija izvajal skladno z akreditiranim 

študijskim programom, tj. v poletnem semestru. Tako bi bili tudi študentje manj obremenjeni. Po 

razpravi se je prodekan članici izr. prof. dr. Mateji Ploj Virtič zahvalil za pobudo in koordinacijo glede 

priprav urnika. 

Prodekan je prisotne seznanil, da se bližata Informativa, Študentum in informativni dnevni.  

Člani komisije so posebej pohvalili delo fakultetne promocijske skupine in predlagali prodekanu, da 

člane skupine javno pohvali na Akademskem zboru FNM. 

  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.30. 
 
Pripravili  

Cecilija Loparič Hercog in Monika Šket 

Predsednik komisije 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

  


