
ZAPISNIK 
 

4. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v torek, 3. 9. 2019, ob 9. uri. 
 
Prisotni člani komisije: red. prof. dr. Franc Janžekovič, doc. dr. Bojan Hvala,  izr. prof. dr. Sonja 

Škornik, Peter Marinko,  
 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, izr. prof. dr. Robert Repnik, Barbara Grm 
 
Ostali prisotni: Tamara Korade, Cecilija Loparič Hercog 
 
 
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. Pregled zapisnikov 3. redne seje, z dne , 3. dopisne seje, z dne, 3. izredne seje, z dne in 4. 
dopisne seje  

2. Spremembe študijskih programov 
3. Vloge študentov 
4. Izvedbeni predmetniki za štud. leto 2019/20 
5. Razno 

 
K točki 1: 
Predsednik komisije je predstavil zapisnike prejšnjih sej. Na zapisnike ni bilo pripomb, zato so bili 
sprejeti: 
 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnik 3. redne seje Komisije za študijske zadeve FNM 
UM, z dne 21. 5. 2019.  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi  zapisnik 3. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM, z dne 13. 6. 2019.  
 
SKLEP 3: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi  zapisnik 3. izredne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM, z dne 2. 7. 2019.  
 
SKLEP 4: 
Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi  zapisnik 4. dopisne seje Komisije za študijske zadeve 
FNM UM, z dne 20. 8. 2019.  
 
K točki 2: 
Spremembe študijskih programov  
 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov, na poziv 
NAKVIS-a za uskladitev vpisnih pogojev ter zaradi izteka nebolonjskih študijskih programov, zaradi 
česar so prenehala veljati Merila za prehode med nebolonjskimi in bolonjskimi študijskimi programi, je 



Oddelek za biologijo predlagal spremembe študijskega programa 1. stopnje Biologija. Komisija za 
študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 5: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Biologija. 
Spremembe pričnejo veljati s študijskim letom 2020/21, razen spremembe vpisnih pogojev, ki 
pričnejo veljati s študijskim letom 2021/22. 
 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov in na 
poziv NAKVIS-a za uskladitev vpisnih pogojev pogojev ter zaradi izteka nebolonjskih študijskih 
programov, zaradi česar so prenehala veljati Merila za prehode med nebolonjskimi in bolonjskimi 
študijskimi programi, je Oddelek za biologijo predlagal spremembe študijskega programa 1. stopnje 
Ekologija z naravovarstvom. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 6: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Ekologija 

z naravovarstvom. Spremembe pričnejo veljati s študijskim letom 2020/21, razen spremembe 
vpisnih pogojev, ki pričnejo veljati s študijskim letom 2021/22. 
 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov in na 
poziv NAKVIS-a za uskladitev vpisnih pogojev pogojev ter zaradi izteka nebolonjskih študijskih 
programov, zaradi česar so prenehala veljati Merila za prehode med nebolonjskimi in bolonjskimi 
študijskimi programi, je Oddelek za fiziko predlagal spremembe študijskega programa 1. stopnje Fizika. 
Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 7: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje Fizika. 
Spremembe pričnejo veljati s študijskim letom 2020/21, razen spremembe vpisnih pogojev, ki 
pričnejo veljati s študijskim letom 2021/22. 
 
V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov in na 
poziv NAKVIS-a za uskladitev vpisnih pogojev pogojev ter zaradi izteka nebolonjskih študijskih 
programov, zaradi česar so prenehala veljati Merila za prehode med nebolonjskimi in bolonjskimi 
študijskimi programi, je Oddelek za matematiko in računalništvo predlagal spremembe študijskega 
programa 1. stopnje Matematika. Komisija za študijske zadeve FNM UM je sprejela 
SKLEP 8: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa 1. stopnje 

Matematika. Spremembe pričnejo veljati s študijskim letom 2020/21. 
 
Na predlog Oddelka za matematiko in računalništvo in Komisije za študijske zadeve Fakultete za 
naravoslovje in matematiko UM glede sprememb magistrskega študijskega programa 2. stopnje 
Izobraževalno računalništvo  je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejel 
SKLEP 9: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe magistrskega študijskega programa 2. 
stopnje Izobraževalno računalništvo (sprememba nosilca). 
 
Na predlog Oddelka za tehniko in Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko 
UM glede sprememb doktorskega študijskega programa 3. stopnje Tehnika – področje izobraževanja 
je Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
SKLEP 10: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe doktorskega študijskega programa 3. 
stopnje Tehnika – področje izobraževanja (sprememba nosilca). 
 



V skladu z novodili vodstva UM in FNM glede posodobitev učnih načrtov študijskih programov je 
Komisija za študijske zadeve FNM UM sprejela 
SKLEP 11: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi spremembe študijskega programa Poučevanje 
predmeta Naravoslovje v 6. in 7. razredu OŠ. 
 
K točki 3: 
 
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 12: 
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2019 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami: 

N2003461 

N2003340 

N3001307 

 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. spremembe študijskega 
programa od leta 2012/2013 
 
SKLEP 13:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v primerih ponavljanja oz. spremembe 
študijskega programa od leta 2012/2013 se odobri naslednjim študentom: 

N1013753 

N1014224 

N2004123 

 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  
SKLEP 14:  
Podaljšanje statusa študenta zaradi materinstva se za študijsko leto 2019/20 odobri študentki z 
vpisno številko N3001510. 
 
 
Prošnje za priznavanje obveznosti na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. In 7. Razredu 
osnovne šole 
 
Na osnovi  Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru št. 
01/2019 in opredelitve nosilcev predmetov je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje 
in matematiko UM sprejela  
 
SKLEP  15: 
Kandidatki na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole, I.P.D. se priznajo 
študijske obveznosti in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 
 
 
 
K točki 4: 
Izvedbeni predmetniki za štud. leto 2019/20 
 



Na osnovi predloga Oddelka za tehniko je Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in 

matematiko UM sprejela  

SKLEP 16: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za enopredmetni študijski program 2. stopnje Izobraževalna tehnika v 
študijskem letu 2019/2020.  
Skladno z akreditiranim študijskim programom se v 2. letniku zimskega in poletnega semestra 
izvajata 1 strokovni izbirni predmet in 1 didaktičen izbirni predmet.  
Izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
V študijskem letu 2019/20 se bosta v 2. letniku zimskega semestra in 2. letniku poletnega semestra 
izvajala:  
̶ 2 strokovna izbirna predmeta (Sodobne metode konstruiranja, Energetika in okolje) in  
̶ 2 didaktična izbirna predmeta (Znanstveno pisanje, Izbrana poglavja šolske discipline). 
 

 

Na osnovi predloga za spremembo izvedbenega predmetnika  Oddelka za biologijo je Komisija za 

študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM sprejela 

 
SKLEP 17: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 2. stopnje Biologija in ekologija z naravovarstvom v 
študijskem letu 2019/2020.  
Spremeni se izvedba obveznega predmeta Biologija rastlin v 1. letniku, in sicer: 
̶ akreditirano stanje: 1. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 SE, 30 LV 
̶ izvedba v študijskem letu 2019/2020:  

zimski semester: 30 PR, 15 SE 
poletni semester: 30 LV 

 
SKLEP 18: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Biologija v študijskem letu 2019/2020.  
1. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Sistematika in filogenija nevretenčarjev v 2. letniku, 

in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 45 PR, 30 LV, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:   
zimski semester: 45 PR, 30 LV 
poletni semester: 15 TV 

 
2. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Entomologija v 2. oz. 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, poletni ali zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: zimski semester 
 
3. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju v 

2. oz. 3. letniku, in sicer:  

 akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
zimski semester: 30 PR 
poletni semester: 15 TV 

 
SKLEP 19: 



Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika za študijski program 1. stopnje Ekologija z naravovarstvom v študijskem 
letu 2019/2020.  
1. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Habitatni tipi in natura 2000 v 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 SE, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
zimski semester: 30 PR, 15 SE 
poletni semester: 15 TV  

 
2. Spremeni se izvedba obveznega predmeta Sistematika in filogenija nevretenčarjev v 2. letniku, 

in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. letnik, zimski semester: 45 PR, 30 LV, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
zimski semester: 45 PR, 30 LV 
poletni semester: 15 TV 

 
3. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Entomologija v 2. oz. 3. letniku, in sicer: 

 akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, poletni ali zimski semester 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020: zimski semester 
 

4. Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju v 
2. oz. 3. letniku, in sicer:  

 akreditirano stanje: 2. ali 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
zimski semester: 30 PR 
poletni semester: 15 TV 

 
SKLEP 20: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembe 
izvedbenega predmetnika enovitega magistrskega študijskega programa Predmetni učitelj, 
usmeritev Izobraževalna biologija v študijskem letu 2019/2020.  
Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Uporabne rastline in rastline v vsakdanjem življenju v 3. 
letniku, in sicer:  

 akreditirano stanje: 3. letnik, zimski semester: 30 PR, 15 TV 

 izvedba v študijskem letu 2019/2020:  
zimski semester: 30 PR 
poletni semester: 15 TV 

 
 
K točki 5: 
Pod Razno je komisija obravnavala vlogo Oddelka za tehniko za  spremembo pogojev za napredovanje 
na enopredmetnem študijskem programu druge stopnje Izobraževalna tehnika za generacijo 
študentov, ki so bili v študijskem letu 2018/19 vpisani v 1. letnik. Do spremembe pogojev za 
napredovanje prihaja zaradi ciklične izvedbe predmetov. Vloga oddelka je priloga zapisniku. Na predlog 
Oddelka za tehniko je komisija sprejela 
 
SKLEP 21: 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi spremembo 
pogojev za napredovanje v 2. letnik na enopredmetnem študijskem programu druge stopnje 
Izobraževalna tehnika za generacijo študentov, ki so v študijskem letu 2018/19 vpisani v 1. letnik. 



Predmet Sodobne metode konstruiranja se umakne kot pogoj za napredovanje v 2. Letnik za 
študijsko leto 2019/20. 
Za vpis v 2. letnik je potrebno zbrati najmanj 36 ECTS iz nabora predmetov 1. letnika, med 
opravljenimi predmeti morajo biti: Didaktika tehnike I, Napredne tehnologije gradiv in obdelav ter 
Praktično uposabljanje za poučevanje tehnike I. 
Sklep se posreduje v obravnavo Senatu Fakultete za naravoslovje in matematiko UM. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 9.40. 
 
       Predsednik komisije  
PripravilI: 
Tamara Korade 
Cecilija Loparič Hercog 
 

red. prof. dr. Franc Janžekovič 

         
  


