
IZPIS SKLEPOV 26. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE FAKULTETE ZA 

NARAVOSLOVJE IN MATEMATIKO UM, Z DNE 18. 9. 2018 

 
Prošnje za podaljšanje statusa  
 
Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–
UPB12) in Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu 
UM dne 26. 9, 2017 je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejela 
 
SKLEP 2: 
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2019 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami: 

N3001217 

N2002345 

N2002570 

N2002631 

N2002563 

N2002530 

N2002455 

N2002378 

 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. spremembe 
študijskega programa od leta 2012/2013 
 
SKLEP 3:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. spremembe 
študijskega programa od leta 2012/2013 se odobri naslednjim študentom: 

N1011234 

 
 

Prošnje za ponovni vpis v letnik  
 

Na podlagi 120. in 121. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. , št. 29/2017–UPB12) in Navodil za 
presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 26. 9, 2017 
je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela 
 
 
SKLEP 4: 
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  
 

N1014963 

N2004037 

 
 



SKLEP 5: 
Ponovni vpis v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami   
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  
 

N1005121 

N1013643 

 
Napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti 
 

Na podlagi 85. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. , št. 29/2017–UPB12) in Navodil za presojo 
prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 26. 9, 2017 je 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela 
 
 
SKLEP 6: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik z manjkajočimi obveznostmi se ODOBRI 
študentom z naslednjimi vpisnimi številkami: 
 

N1014976 

N1015829 

N2003777 

N1014587 

 
 
SKLEP 7: 
Vpis v 3. letnik z manjkajočimi obveznostmi se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi 
številkami: 

 

N1015658 

 
 
Prošnje za priznavanja 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 oddelkov oz. nosilcev 
predmetov je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela  
 
SKLEP  8: 
Kandidatki za vpis v enopredmetni študijski program Izobraževalna matematika 2. stopnje v 
študijskem letu 2018/19, Š.  Š. se priznajo obveznosti: 

- Za 1. letnik: Didaktika osnovnošolske matematike (7 ECTS), Pedagogika (4 ECTS), Psihologija 
razvoja in učenja (6 ECTS), v modulu I1 - Statistika v izobraževanju (4 ECTS), Praktično 
usposabljanje za poučevanje matematike I (9 ECTS), Didaktika (4 ECTS). 

- Za 2. letnik: v modulu I1 – Zgodovina matematike (7 ECTS). 
Na osnovi priznanih obveznosti se kandidatki odobri vpis v 2. letnik enopredmetnega študijskega 
programa Izobraževalna matematika 2. stopnje v študijskem letu 2018/19.  
 
SKLEP 9: 
Kandidatu za vpis po merilih za prehode v isti, 2. letnik na študijski program Fizika 1. stopnje v 
študijskem letu 2018/19, K. D. se priznajo obveznosti: 



- Za 1. letnik: Mehanika (7 ECTS), Termodinamika (5 ECTS), Elektromagnetizem (7 ECTS), 
Osnove merjenja (3 ECTS), Fizikalni eksperimenti 1 (4 ECTS), Osnove linearne algebre in 
vektorske analize (8 ECTS), Osnove analize (7 ECTS) in Računalnik v fiziki (6 ECTS).. 

- Za 2. letnik: Fizikalni praktikum 2 (4 ECTS), Matematična fizika 1 (7 ECTS), Kemija (4 ECTS) in 
Fizikalna multimedija (5 ECTS).  

Kandidatu se na osnovi priznanih obveznosti odobri vpis v 2. letnik Fizike 1. stopnje v študijskem letu 
2018/19. 
 
 
SKLEP 9: 
Kandidatu za vpis v višji,  2. letnik  na študijski program Biologija 1. stopnje v študijskem letu 2018/19, 
G. V. se iz univerzitetnega študijskega programa  Fizika in Biologija, sprejetega pred 11. 6. 2014 a 
študijskem programu Biologija prve stopnje priznajo naslednje obveznosti 

- Za 1. letnik: Fizika (6 ECTS), Matematika (6 ECTS), Splošna botanika (6 ECTS), Splošna 
zoologija ((6 ECTS), Sistematika in filogenija nižjih rastlin (5 ECTS), Biologija človeka (6 ECTS) 
in delno Biokemija (skupaj 35 ECTS 1. letnika) 

- Za 2. letnik: Sistematika in filogenija nevretenčarjev (7 ECTS), Sistematika in filogenija 
vretenčarjev (5 ECTS), Osnove ekologinje in ekologija živali (8 ECTS), Geologija s 
paleontologijo (4 ECTS), skupaj (24 ECTS) 

- Za 3. letnik: Fiziologija rastlin (6 ECTS), Fiziologija živali (6 ECTS), Evolucija (3 ECTS) in delno 
Mikrobiologija in genetika prokariotov (skupaj 15 ECTS): 

Kandidatu se na osnovi priznanih obveznosti odobri vpis v 2. letnik Biologije 1. stopnje v študijskem 
letu 2018/19. 
 

 

POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Komisijo za pritožbe študentov Univerze v 

Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, in sicer v osmih dneh od dneva vročitve te 

odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri organu, ki je izdal odločbo na 

prvi stopnji.  

 

Študenti FNM UM, ki imate odobren vpis v študijskem letu 2018/19 uredite elektronski vpis 

skladno z obvestilom o vpisu  za študente FNM UM, objavljenim na spletni strani fakultete, 

NAJKASNEJE DO 22. 9. 2018.  

V komentar na vpisnem listu obvezno vpišite datum seje KŠZ FNM UM in številko sklepa. 


