
ZAPISNIK 
 
27. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 25. 9. 2018, ob 10. uri. 
 
Prisotni člani komisije: izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, 

izr. prof. dr. Robert Repnik,  Barbara Grm 
 
Opravičeno odsotni: red. prof. dr. Franc Janžekovič,  Peter Marinko 
 
Zaradi odsotnosti predsednika komisije red. prof. dr. Franc Janžekovič je sejo vodila izr. prof. dr. Sonja 
Škornik, ki je predlagala dopolnitev dnevnega reda s točkami:  vpis po merilih za prehode; vpis tujcev 
po drugi prijavi v študijskem letu 2018/19 in spremembe študijskih programov.   
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi dopolnjen: 
 
DNEVNI RED: 

1. Vloge študentov 
2. Vpis po merilih za prehode v študijskem letu 2018/19 
3. Vpis za tujce z drugo prijavo za študijsko leto 2018/19 
4. Spremembe študijskih programov  
5. Razno 

 
K točki 1 
Prošnje študentov za podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja 
oz. spremembe študijskega programa od leta 2012/2013  
 
SKLEP  1: 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. spremembe 
študijskega programa od leta 2012/13 se ODOBRI naslednjim študentom: 
 

N1011173 

N1010396 

 

 
Napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti 
 
Na podlagi 85. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12), Meril za presojo prošenj 
študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 19. 5. 2009 in 10. sklepa 16. redne 
seje Komisije za študijske zadeve FNM UM dne 10. 9. 2013, je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela: 
 
SKLEP 2: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik z manjkajočimi obveznostmi se ODOBRI 
študentom z naslednjimi vpisnimi številkami: 
 

N1015728 

N1015108 

N1014820 

 
 



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

N1013012 

N1015614 

N1012338 

N1013388 

N1015586 

 
 
Skladno s sklepom 16. redne seje KŠZ FNM UM, z dne 10. 9. 2013 je komisija sprejela 
 
SKLEP 4: 
Vpis v 3. letnik z manjkajočimi obveznostmi se NE ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi 
številkami: 
 

N1012390 

N1013373 

N1012888 

N1014044 

N1010967 

N1013597 

N1013405 

N1013193 

N1013652 

N1013636 

 
 
Ponovni vpis v letnik  
 
Na podlagi 120. in 121. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Navodil za presojo 
prošenj študentov ter upravičenih razlogov, potrjenih na Senatu UM dne 19. 5. 2009, s sprem. dne 
26. 9. 2017 in 10. sklepa 16. Redne seje Komisije za študijske zadeve FNM UM dne 10. 9. 2013, je 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela:  
 
SKLEP  5: 
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  
 

N1015076 

N1014998 

N1014943 

N1014640 

 
 
 
SKLEP 6: 
Ponovni vpis v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami   
(če izpolnjujejo splošne pogoje za ponovni vpis):  

 



N1013258 

N1014385 

N1009149 

N1012556 

N1012035 

N1014008 

N1013304 

N1013214 

N1013597 

N1013405 

N1013193 

N1013652 

N1013636 

N1013441 

 
 
SKLEP 7: 
Ponovni vpis v 2. letnik se NE ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami:  
 

N1015672 

 
 
Vpis po roku iz upravičenih razlogov 

 

Na podlagi določil Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017–UPB12) in Razpisa za vpis v 

podiplomske študijske programe v študijskem letu 2018/2019 (Objave UM, 31. 1. 2018) je Komisija za 

študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejela 

 

SKLEP 8 : 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru zaradi 

razlogov na strani inštitucije kandidatu tujcu B. R., ki je v drugem prijavnem roku za tujce iz držav 

nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva oddal prijavo za vpis v študijski program 3. 

stopnje Fizika, dovoli vpis po roku. Vpis se mora opraviti najkasneje do 31. 10. 2018. 

 

SKLEP 9: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru zaradi 
razlogov na strani inštitucije kandidatki tujki N. M. T., ki je v drugem prijavnem roku za tujce iz držav 
nečlanic EU in Slovence brez slovenskega državljanstva oddala prijavo za vpis v študijski program 3. 
stopnje Matematika, dovoli vpis po roku. Vpis se mora opraviti najkasneje do 31. 10. 2018. 
 

 

 

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



SKLEP 10 : 
Študentki  z vpisno številko N1012686 se  na enovitem magistrskem študijskem programu Predmetni 
učitelj Izobraževalna matematika in Izobraževalna tehnika priznajo naslednje obveznosti:  
- 1. letnika (v skupnem obsegu 21 ECTS): Uvod v matematiko (5 ECTS), Matrični račun (5 ECTS), 

Osnove računalništva (6 ECTS), Osnove analize (5 ECTS), 
- 2. letnika (v skupnem obsegu 5):  Analiza (5 ECTS), Kombinatorika in verjetnost – delno 
- 3. letnika (v skupnem obsegu 6 ECTS): Izbrana poglavja iz analize 
- 4. letnika (v skupnem obsegu 8 ECTS): Osnove teorije in grafov (3 ECTS), Matematično 

modeliranje (5 ECTS. 
Študentka na podlagi priznanih obveznosti ne izpolnjuje pogojev za vpis v 2. letnik enovitega 
magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj v študijskem letu 2018/19.  
 

SKLEP 11: 
Kandidatki N. B. se za namen nadaljevanja izobraževanja, po vpisu v 1. letnik na dvopredmetni 
študijski program 2. stopnje Izobraževalno računalništvo priznajo naslednje obveznosti:  
- 1. letnika: Spletna tehnologija (7 ECTS), Predmetna didaktika 1 (6 ECTS) in Praktično 

usposabljanje 1 (4 ECTS) 
- 2. letnika: Predmetna didaktika 2 (6 ECTS), Izbirni predmet 1 (5 ECTS), Praktično usposabljanje 

2 (4 ECTS in Izbirni predmet PDP-sklopa (3 ECTS): 
 

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 12: 
Prošnji študentke z vpisno številko N2002525 za podaljšanje posebnega statusa – kategorije 
študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje za študijsko 
leto 2018/19 se ugodi. Študentki se v primeru posebnih okoliščin v dogovoru z nosilci  predmetov in 
v okviru možnosti omogoči opravljanje izpitov, izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom 
o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru.  
 
 
K točki 3 
Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Ur. list RS 95/2010), 113. členom Statuta 
Univerze v Mariboru, Razpisom za vpis na dodiplomskem in enovite magistrske študijske program v 
študijskem letu 2018/19 (MIZS, 1. februar 2018) je Komisija za študijske zadeve sprejela 
 
SKLEP 13: 
Kandidatki U. H. se NE ODOBRI  prehod iz 1. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
Ekologija z naravovarstvom FNM UM v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
Biologija FNM UM v študijskem letu 2018/19.  Priznanih ima  26  ECTS obveznih predmetov 1. letnika 
na študijskem programu Biologija.  
SKLEP 14: 
Kandidatki M. D. se NE ODOBRI  prehod iz 1. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
Biologija  na Prirodno matematičkom fakultetu Banja Luka v 2. letnik univerzitetnega študijskega 
programa 1. stopnje Biologija FNM UM v študijskem letu 2018/19. Priznanih ima 29     ECTS obveznih 
predmetov 1. letnika.  
 
SKLEP 15: 



Kandidatki A. S., se NE ODOBRI  prehod iz 1. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
Biologija  na Prirodno matematičkom fakultetu Banja Luka v 2. letnik univerzitetnega študijskega 
programa 1. stopnje Biologija FNM UM v študijskem letu 2018/19. Priznanih ima 29 ECTS obveznih 
predmetov 1. letnika.  
 
SKLEP 16:  
Kandidatu G. V. se ODOBRI  prehod iz 1. letnika univerzitetnega študijskega programa Fizika in 
Biologija, sprejetega pred 11. 6. 2004 1. stopnje v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. 
stopnje Biologija FNM UM v študijskem letu 2018/19.  Priznanih ima  40  ECTS obveznih predmetov 
1. letnika,  24 ECTS obveznosti 2. letnika in 15 ECTS obveznosti 3. letnika.  
 
SKLEP 17: 
Kandidatu K. D. se ODOBRI  prehod iz 2. letnika študijskega programa 1. stopnje Fizika , Fakultete za 
matematiko n fiziko, Univerze v Ljubljani v 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje 
FIZIKA,  FNM UM v študijskem letu 2018/19.  Priznanih ima 47 ECTS obveznih predmetov 1. letnika 
in 20 ECTS obveznih predmetov 2. letnika.  
 
SKLEP 18: 
Kandidatu M. M. se ODOBRI vpis v višji letnik, 2. letnik univerzitetnega študijskega programa 
MATEMATIKA v študijskem letu 2017/18. Priznanih ima 40 ECTS obveznih predmetov 1. letnika in  8 
ECTS obveznosti 2. letnika.  

 
 
K točki 4 
Skladno z določili Razpisa za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe  v 
študijskem letu  2018/19 v zvezi z drugim prijavnim rokom za tujce iz držav nečlanic EU in Slovence 
brez slovenskega državljanstva (MIZŠ, 1. februar 2018) je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru sprejela  
 
SKLEP 19: 
V Prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za vpisna mesta za tujce – državljane držav 
nečlanic Evropske unije v študijskem letu 2018/2019 se A. S. ODOBRI vpis v 1. letnik Biologije prve 
stopnje v študijskem letu 2018/19. 
 
SKLEP 20: 
V Prijavno-sprejemnem postopku za vpis v 1. letnik za vpisna mesta za tujce – državljane držav 
nečlanic Evropske unije v študijskem letu 2018/2019 se M. D. ODOBRI vpis v 1. letnik študijskega 
programa Biologija 1. stopnje v študijskem letu 2018/19. 
 
K točki 4: 
Na predlog Oddelka za tehniko glede sprememb doktorskega študijskega programa Tehnika – 
področje izobraževanje je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
sprejela 
 
SKLEP 21: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
doktorskega študijskega programa Tehnika – področje izobraževanje (način ocenjevanja). 
 
Na predlog Oddelka za biologijo glede sprememb enovitega magistrskega študijskega programa 
Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna kemija je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejela 



 
SKLEP 22: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna kemija, in 
sicer pri predmetih: 

 Splošna kemija (vsebina, temeljni viri in literatura, predvideni študijski rezultati, metode 
poučevanja in učenja, načini ocenjevanja in reference nosilca), 

 Anorganska kemija (število kontaktnih, pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih 
obveznosti, vsebina, temeljni viri in literatura, predvideni študijski rezultati, metode poučevanja 
in učenja, načini ocenjevanja in reference nosilca). 

 
Na predlog Oddelka za fiziko glede spremembe skupnega splošno-pedagoškega modula študijskega 
programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna fizika je Komisija za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko sprejela 
 
SKLEP: 23 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
skupnega splošno-pedagoškega modula študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna fizika (dodana dikcija glede izbirne izbirnih predmetov). 
 
 
K točki 5 
Člani komisije so pod točko Razno razpravljali o postopkih sprememb študijskih programov z vidika 
povratne informacije po obravnavi na Senatu FNM. Predlagajo, da se naj skladno s postopki potrjevanja  
povratne inforamcije morebitnihi nepotrjenih sprememb ali morebitnih predlaganih dopolnitev, ki jih 
predlaga Senat FNM UM po obravnavi sporočijo, tako, da do prestojnika oddelka, vodje študijskega 
programa oz. nosilca pride povratna informacija. 
 
 
Glede obravnave prošenj študentov pri ponovnem vpisu so člani komisije predlagali, da se predlaga 
sprememba prvega odstavka 121. člena Statuta UM, ki določa, da Komisija za študijske članice odobri 
ponavljanje letnika študentu, če je le-ta redno sodeloval pri vseh s študijskim programom predvidenih 
oblikah visokošolskega izobraževalnega dela in je opravil obveznosti vpisanega letnika v obsegu vsaj 
30 ECTS.  Potrebna potrditev brez drugačnega vpliva je avtomatizem, tu se naj komisijo izloči. 
 
  
Seja je bila zaključena ob 13.40. 
 
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

         
 
 
 


