
ZAPISNIK 
 

5. redne seje Komisije za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v 
Mariboru, ki je bila v četrtek, 29. 10. 2020, ob 12.30 uri v predavalnici 0. 80 in preko MsTeams 
 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Sonja Škornik, doc. dr. Bojan Hvala, izr. prof. dr. Mateja Ploj 

Virtič, doc. dr. Tina Klenovšek, Luka Benkovič, Mo Lipovec  
 
Opravičeno odsotni: izr. prof. dr. Robert Repnik 
 
Ostali prisotni: Cecilija Loparič Hercog 
 
 
Predsednica komisije izr. prof. dr. Sonja Škornik je ugotovila sklepčnost in predlagala potrditev  
dnevnega reda.  
 
Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko UM potrdi  
 
DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnikov 3.redne seje, 4.redne seje in 2.pisne seje KŠZ 
2. Razpis za vpis na dodiplomske in enovite magistrske študijske programe za študijsko leto 

2021/22 
3. Vloge študentov 
4. Terminski plan Komisije za študijske zadeve FNM UM 
5. Razno 

 
 

 
 
K točki 1: 
Predsednica komisije  je predstavila zapisnike 3. redne seje, 4. redne seje in 2. pisne seje KŠZ 

 
SKLEP 1: 
Komisija za študijske zadeve potrdi zapisnike 3. redne seje, z dne 15. 9. 2020, 4. redne seje, z dne 24. 
9. 2020 in 2. pisne seje, od 28. 9. do 29. 9. 2020. 
 
 
K točki 2: 
Na osnovi predlogov oddelkov in načrtom študijske dejavnosti FNM UM za obdobje 2021- 2024 je 
komisija sprejela  
 
SKLEP 2: 
Komisija za študijske zadeve se seznani z besedilom razpisa za vpis na dodiplomske študijske 
programe FNM UM in enoviti magistrski študijski program FNM UM za študijsko leto 2021/22 in ga 
posreduje v obravnavo Senatu FNM UM. 

 
K točki 3: 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Hitrejše napredovanje 

Na podlagi 112. člena Statuta UM (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB 12, 32/2019), 8. člena Pravilnika o 

preverjanju in ocenjevanju znanja na UM ter vlog študentov je Komisija za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko sprejela 
 
SKLEP 3: 

Študentki z vpisno številko N101852 se na osnovi 112. člena Statuta UM odobri opravljanje 

predmetov višjega letnika, na enovitem magistrskem študijskem program Predmetni učitelj, in 

sicer: Izbrana poglavja iz analize, Statistika v izobraževanju, Didaktika osnovnošolske matematike, 

Praktično usposabljanje za poučevanje matematike I, Diferencialne enačbe v kontekstu, Fraktali in 

Seminar, Elektronika, Didaktika tehnike 1, Gonila, Praktično usposabljanje za poučevanje tehnike 

1, Tehniški praktikum 3 in Osnove prostorskega modeliranja v študijskem letu 2020/21. 

SKLEP 4: 

Študentki z vpisno številko N1017214 se NE ODOBRI opravljanje obveznosti višjega letnika.  

SKLEP 5: 

Študentki z vpisno številko N1018989 se NE ODOBRI opravljanje obveznosti višjega letnika.  

 
Pridobitev posebnega statusa 

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

komisija sprejela   

SKLEP 6: 

Študentki z vpisno številko N1018929 se odobri status študenta s posebnimi potrebami – kategorije 

študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje, materinstvo v 

študijskem letu 2020/21. Za prilagoditve se v okviru možnosti dogovarja z nosilci posameznih učnih 

enot pred pričetkom predavanja posamezne učne enote.  

 
 
Priznavanje obveznosti 

Na podlagi 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), potrditve nosilca predmeta in prošnje 

študentov je Komisija za študijske zadeve sprejela 

 

SKLEP  7: 

Študentu z  vpisno številko N1016817 se v celoti prizna kot prosto-izbirni predmet Elektromagnetizem 

(6 ECTS). 

 
SKLEP 8: 

Študentki z vpisno številko N1017810 se v celoti prizna izbirni predmet Kemijsko računanje II. (3 ECTS). 



 

 

SKLEP 9: 

Študentki z vpisno številko N1018989  se v celoti priznajo: IKT (4 ECTS), Biologija človeka (5 ECTS), 

Sistematska botanika (5 ECTS), Splošna botanika (5 ECTS), Komunikacija in retorika za naravoslovce (4 

ECTS), Splošna zoologija (6 ECTS). 

 

SKLEP 10: 

Študentki z vpisno številko N1018017  se v celoti priznajo: Fizika (6 ECTS), Matematika (6 ECTS), Kemija 

(6 ECTS) in Splošna zoologija (6 ECTS). 

 

Pri obravnavi in prošnje za priznavanje izpitov na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. 
razredu osnovne šole ob prehodnem soglasju nosilca, je komisija sprejela 
 

SKLEP 11: 

Kandidatom na Programu za poučevanje Naravoslovja v 6. in 7. razredu osnovne šole: A. P., B.S., B. 

S., G. C. B., H. L., J. K., K. A., R. A., Š. M., Š. A.,  Š. S., V. M. in  V. B., se priznajo študijske obveznosti 

in izpit pri obveznem predmetu Pedagoška praksa (15 ECTS). 

 

 
Drugi udeleženci 

Na podlagi Navodil za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov 

za druge udeležence 3/2011 – 41 AG, potrditve nosilcev predmetov in sklepa Oddelka za matematiko in 

računalništvo  ter prošnje kandidatke je Komisija za študijske zadeve sprejela  

SKLEP 12: 

Kandidatki  M.V. se za študijsko leto 2020/21 podaljša veljavnost opravljanja obveznosti kot druga 

udeleženka za učne enote navedene v pogodbi št. 06-16/2019/CLH, in sicer: 

Za učne enote: Osnove računalništva (6 ECTS) in IKT (4 ECTS) izvedba predmeta z izpitom 

Za učne enote: Ravninska in prostorska geometrija (5 ECTS), Teorija števil (8 ECTS) in Psihologija razvoja 

in učenja (6 ECTS) pristop k izpitom (oz. kolokvijem). 

 

SKLEP 13: 

Kandidatki M.V. se za študijsko leto 2020/21 dodeli status druge udeleženke za učne enote iz 

akreditiranega študijskega programa Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna matematika in 

Izobraževalna fizika: 

Kemija (6 ECTS), Statistika v izobraževanju (3 ECTS) , Seminar (4 ECTS), Osnove teorije grafov (3 ECTS) 

, Didaktika srednješolske matematike (5 ECTS), Kreativno reševanje matematičnih nalog (4 ECTS), 

Zgodovina matematike (7 ECTS) , Kompleksni sistemi (4 ECTS), Didaktično fizikalni predmet s 

praktikumom 2 (8 ECTS), Astronomsko didaktični izbirni predmet 1 – Didaktika astronomije (4 

ECTSa), Fizikalno didaktični preedmet 1 – Neformalno izobraževanje fizikalnih vsebin in mladinsko 

raziskovalno delo (4 ECTS) ), Razvoj praktičnih kompetenc pri poučevanju fizike 1 (4 ECTS), Fizikalni 

eksperimenti 4 (3 ECTS).  

 



SKLEP 14: 

Kandidatki M. V.se kot drugi udeleženki v študijskem letu 2020/21 ne odobri opravljanje obveznosti 

učne enote Praktično usposabljanje za poučevanje matematike II po akreditiranem enovitem 

magistrskem študijskem programu Predmetni učitelj, usmeritev Izobraževalna matematika.  

 

Na podlagi Navodil za opravljanje obveznosti in izpitov pri predmetih iz akreditiranih študijskih programov 

za druge udeležence 3/2011 – 41 AG, potrditve nosilcev predmeta  ter prošnje kandidatke je Komisija za 

študijske zadeve sprejela  

 

SKLEP 15: 

Kandidatki I.Š. H. se kot drugi udeleženki v študijskem letu 2020/21  odobri opravljanje obveznosti 

iz predmeta Psihologija razvoja in učenja  iz javno akreditiranega študijskega programa 2. stopnje 

Izobraževalna matematika. 

K točki 4: 

Predsednica komisije je predstavila predlog terminskega plana sej Komisije za študijske zadeve 
Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru za študijsko leto 2020/21. Komisija je 
sprejela: 
 
SKLEP 16: 

Komisija za študijske zadeve Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru potrdi 
terminski plan sej za študijsko leto 2020/21. Terminski plan se objavi na spletni strani fakultete pod 
Študij/Dodiplomski/podiplomski/Komisija za študijske zadeve. 
 

K točki 5:  
Predsednica komisije je člane seznanila s prejetimi sklepi Pritožbene komisije vezanimi na pritožbe na 
študentov FNM UM.  
 

 

      
 
Seja je bila zaključena ob 13.20 uri 
 
       Predsednica  komisije  
Pripravila: 
Cecilija Loparič Hercog 

izr. prof. dr. Sonja Škornik 

        


