
ZAPISNIK 
 
26. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 18. 9. 2018, ob 13. uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Mateja Ploj 

Virtič, izr. prof. dr. Sonja Škornik,  Barbara Grm 
 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Robert Repnik, Peter Marinko 
 
Predsednik komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je ugotovil sklepčnost in predlagal potrditev  
dnevnega reda. 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
 
DNEVNI RED: 

1. Vloge študentov 
2. Izvedbeni predmetnik 2018/2019 
3. Razno 

 
K točki 1 

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 1: 
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 2:  
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 3: 
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  
 

N1014963 

N2004037 

 
 
SKLEP 4: 
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 5: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik z manjkajočimi obveznostmi se ODOBRI 
študentom z naslednjimi vpisnimi številkami: 
 

N1014976 

N1015829 

N2003777 

N1014587 

 
 
SKLEP 6: 
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  7: 
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 8: 
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. 
 
K točki 3 
Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika Oddelka za biologijo je Komisija za 
študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 
 
SKLEP 10: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Izobraževalna biologija v študijskem letu 
2018/2019.  
V 2. letniku študijskega programa 2. stopnje Izobraževalna biologija se bo v zimskem semestru izvajal 
predmet Humana genetika. V poletnem semestru bodo študenti izbrali enega od strokovnih izbirnih 
predmetov. 
 
 
 
 
 



K točki 3: 
 
Ni bilo razprave. 
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.40. 
 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

         
 
 
 
 
 
 
 

          


