
ZAPISNIK 
 

3. redne seje  Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze 
v Mariboru, ki je bila v  torek, 15. 9. 2020, ob 13.30 uri v dekanatu FNM UM. 

 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Sonja Škornik, , izr. prof. dr. Mateja Ploj Virtič, , doc. dr. Bojan 

Hvala, doc. dr. Tina Klenovšek Luka Benkovič, Mo Lipovec 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Robert Repnik 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi predlagani  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 2. redne seje dne 3. 9. 2020  
2. Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 
3. Vloge študentov 
4. Razno  

 
 

K točki 1: 
Predsednica komisije je predstavila zapisnika 2. izredne dne 2. 7. 2020  in 2. redne seje dne 3. 9. 2020. 
 
SKLEP 1: 

Komisija za študijske zadeve FNM UM potrdi zapisnika 2. izredne seje, dne 2.7.2020 in  2. redne 
seje dne 3. 9. 2020. 

 
K točki 2:  

Izvedbeni predmetniki za študijsko leto 2020/21 

Na predloge oddelkov je  komisija obravnavala spremembe izvedbenega predmetnika na enovitem 

magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj in sprejela 

SKLEP 2: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
izobraževalna matematika v študijskem letu 2020/2021.  

 Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Spletne aplikacije v izobraževanju v 5. letniku 
in sicer: 

-     akreditirano stanje: 5. letnik, zimski semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: 5. Letnik, letni semester 

 

SKLEP 3:  

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna fizika v študijskem letu 2020/2021. 



Spremeni se izvedba izbirnega predmeta Matematične metode v fiziki v 3. letniku in sicer: 

 akreditirano stanje: 3. letnik, letni semester 
 izvedba v študijskem letu 2020/2021: 3. letnik, zimski semester 

 

SKLEP 4: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi 
spremembe izvedbenega predmetnika za študijski program Predmetni učitelj, usmeritev 
Izobraževalna biologija v študijskem letu 2020/2021. 

 Spremeni se izvedba obveznega predmeta Kemija v 1. letniku in sicer: 
-     akreditirano stanje: 1. letnik, letni semester 

-     izvedba v študijskem letu 2020/2021: 1. letnik, zimski semester 

 

V zvezi s potrjeno spremembo izvedbenega predmetnika skupnega strokovnega predmeta 2, 
Kemija, komisija pozove Pedagoški center Fakultete za naravoslovje in matematiko, da poišče 
trajno rešitev izvedbe tega predmeta.  

 
K točki 3: 
 
Na podlagi 2. odstavka 212. člena Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 
32/2019)) 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: 
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2021 se odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami: 

N2003799 

N2003056 

 
SKLEP 4: 
Podaljšanje statusa - absolventskega staža za dobo enega leta, tj. do 30. 9. 2021 se NE odobri 
absolventom z naslednjimi vpisnimi številkami: 

N1012080 

 
 
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov  
SKLEP 6:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov se odobri naslednjim študentom: 

N1014688 

N1013643 

N1015658 

N1015942 

 
SKLEP 7:  
Podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov se NE odobri naslednjim študentom: 

N2004741 

N1012338 

 



Prošnje za ponovni vpis v letnik  
Na podlagi 120. in 121. člena Statuta UM(Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019)  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 8: 
Ponovni vpis v 1. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo 
splošne pogoje za ponovni vpis):  

N1017618 

N1017193 

 
SKLEP 9: 
Ponovni vpis v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi vpisnimi številkami (če izpolnjujejo 
splošne pogoje za ponovni vpis):  

N1015962 

 
 
Napredovanje v višji letnik brez opravljenih obveznosti 
Na podlagi 85. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019)  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 10: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 2. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi 
vpisnimi številkami: 
 

N1016835 

N1016820 

 
 
SKLEP 11: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 3. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi 
vpisnimi številkami: 

 

N1015238 

N1015920 

N1016734 

 
    
SKLEP 12: 
Izjemno napredovanje iz upravičenih razlogov v 5. letnik se ODOBRI študentom z naslednjimi 
vpisnimi številkami: 

 

N1014356 

 
 
 
 
Pridobitev posebnega statusa 

Na osnovi vloge študentke  in Pravilnika o študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru je 

komisija sprejela   



SKLEP 13: 

Študentki  z vpisno številko N1015942 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2020/21. Za prilagoditve se v okviru možnosti dogovarja 

individualno z nosilci predmetov pred pričetkom predavanj posameznega predmeta.  

 

Prošnje za podaljšanje roka vpisa iz upravičenih razlogov  
 
Na osnovi 40. člena ZVIS (Uradni list RS, ŠT. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57-12 – 

ZPCP-2D, 109/2D, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ IN 65/17) in vlog obeh kandidatov je komisija sprejela 

 
SKLEP 14 : 
Kandidatoma za doktorski študij Fizike, M.I.B. in M.H. se iz upravičenih razlogov – postopek 
priznavanja tujega izobraževanja, odobri podaljšan rok za vpis za študijsko leto 2020/21, in sicer 
najkasneje do 30. oktobra 2020. 
 

K točki 4: 
Komisija se je seznanila s prejetimi prošnjami treh študentov, ki so bili tudi pri šestem opravljanju 

izpita neuspešni. Komisijo prosijo za dodatni rok. Skladno z določili Pravilnika o preverjanju in 

ocenjevanju znanja na UM  navedeno ni v pristojnosti komisije, s čimer so bili študenti tudi seznanjeni.  

 

Seja je bila zaključena ob 15.00. 

 

Zapisala: Cecilija Loparič Hercog    Predsednica komisije 

                 izr. prof. dr. Sonja Škornik 


