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Z A P I S N I K 
 

 
13. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 18. 3. 2020 ob  12. uri. 
 
 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, doc. dr. Jerneja Žnidaršič, red. prof. dr. Mihaela  

Brumen, doc. dr. Nikolaja Golob, red. prof. Anka Krašna Kocijan, Lara Šimon 
(študentka), Valentina Bažika (študentka). 

Opravičeno odstotni:  / 
Neopravičeno odsotni: / 
Drugi prisotni:   Jasmina Škundrić. 
 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  pozdravi vse člane in ugotovi 
sklepčnost seje. Pove, da tokrat seja poteka preko aplikacije MS Teams na podlagi ukrepov zaradi širjenja 
nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Člani Komisije se strnjajo s takšno izvedbo seje, ki je bila 
sklicana pred uveljavitvijo ukrepov. Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik 
Perše, člane  seznani z dnevnih redom, ki se soglasno potrdi. 
 
D n e v n i   r e d : 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 19. 2. 2020.  
2. Študijske zadeve. 
3. Vloge oddelkov in učiteljev. 
4. Vloge študentov. 
5. Razno. 

 
 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  ugotavlja, da so sklepi prejšnjih 
sej realizirani in ni pripomb na zapisnik.  Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 12. redne seje KŠZ UM PEF,  z dne                    
19. 2. 2020.  
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AD 2: Študijske zadeve 
 
Gradivo predstavi prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše. Pove, da smo 
bili s strani UM pozvani, da najkasneje do konca meseca aprila 2020 posredujemo stališče pristojne 
komisije članice in morebitne predloge sprememb prijavno-vpisnega postopka (ki naj bodo predvsem 
vsebinske; na operativni ravni bo postopek prilagojen s strokovnimi službami članic). Na podlagi 
posredovanih predlogov bodo na UM  poskusili prilagoditi obstoječi postopek ter ga obravnavati na eni 
izmed tematskih sej Komisije za podiplomski študij Senata Univerze v Mariboru.  
 
Natalija Tacer, ki vodi prijavno-vpisni postopek za podiplomski študij na UM PEF je na podbudo 
predsednice Komisije za študijske zadeve, dr. Tine Vršnik Perše, pripravila dva predloga, kjer je predvsem 
podaljšan rok za dopolnitev vlog ter skrajšan rok za obveščanje. Glede na to, da imamo na UM PEF večji 
vpis v 1. prijavnem roku, je le-temu tudi prilagojen posredovan predlog. Težave so predvsem v tem, da 
se šele 11. 9. 2020 zaključi jesensko izpitno obdobje in je ta dan nemogoče imeti vse obveznosti vpisane 
v AIPS (nekateri imajo izpitne roke še zadnje dni). Pomembnih vsebinskih predlogov sicer nismo 
ugotovili. 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s časovnico prijavno vpisnega postopka za 
podiplomski študij v študijskem letu 2020/21 in podaja predlog sprememb prijavno-vpisnega 
postopka. Predlog UM PEF je priloga zapisnika. 
 
 
AD 3: Vloge oddelkov in učiteljev. 
 

Oddelek za športno treniranje je podal prošnjo za spremembo predmetnika 3. letnika 
študijskega programa Športno treniranje, in sicer tako da do sedaj obvezni predmet 
Komunikacija v športu postane izbirni predmet in do sedaj izbirni predmet Merjenje v športu 
postane obvezni predmet. Število kontaktnih ur in število ECTS se s to spremembo ne spreminja. 
Na oddelku bi želeli spremembo od študijskega leta 2020/21 dalje. 

 
V strokovni službi se je opravil pregled glede kontaktnih ur in števila ECTS. Sprememba nima nobenih 
negativnih posledic izvedbenega predmetnika, torej število kontaktnih ur in ECTS ostaja enako. 
Opozorijo pa, da je je Razpis za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 
študijskem letu 2020/21 že objavljen in da so spremembe lahko veljavne od študijskega leta 2021/22 
dalje. 
 
Sledi razprava, in sicer o širši sliki spremembe. Članice komisije v razpravi opozorijo na pomisleke, kaj to 
pomeni za nosilko predmeta Komunikacija v športu in njeno pedagoško obvezo. Prav tako je bilo 
izpostavljeno vprašanje, ali se je nosilka s spremembo strinjala. Predsednica Komisije za študijske 
zadeve, dr. Tine Vršnik Perše, pojasni, da soglasje nosilke ni predvideno, potreben je sklep oddelka.  
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF do naslednje seje preveri vse okoliščine spremembe 
študijskega programa 1. stopnje Športno treniranje. 
 
 

Oddelek za likovno umetnost je podal vlogo za spremembo nosilstva pri učnih enotah: Likovna 
didaktika na osnovni šoli (nova nosilka: doc. dr. Janja Batič, dosedanji nosilec: prof. dr. Matjaž 
Duh) in Strnjena pedagoška praksa na osnovni šoli (nova nosilka: doc. dr. Janja Batič, dosedanja 
nosilka: doc. dr. Jerneja Herzog).   
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Gradivo predstavi predsednica Komisije za študijske zadeve, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše. Pove, da je 
na seji Oddelka za likovno umetnost, kjer je potekala razprava o spremembi omenjenega nosilstva, bila 
v imenu doc. dr. Jerneje Herzog in red. prof. dr. Matjaža Duha, ki sta bila na službeni poti, prisotna 
odvetnica, ki je zastopala njune interese. Od omenjene odvetnice smo pred samo sejo vsi člani Komisije 
za študijske zadeve UM PEF prejeli dopis. Pove, da je v dopisu nekaj zavajajočih zapisov. Na podlagi 
razprave se reševanje zadeve odloži do seje, ko bo mogoča fizična prisotnost članov Komisije za študijske 
zadeve UM PEF in na to vezana razprava. 
 
 
AD 4: Vloge študentov. 
 
 

a) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela tri vloge za priznanje študijskih obveznosti, in sicer na študijskem programu Inkluzija 
v vzgoji in izobraževanju (MAG). Vloge je bile posredovane nosilcu učnih enoti, ki so jih pregledali in 
določili obseg priznanja študijskih obveznosti.  Soglasno se sprejmejo:  
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (K. PL.) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje v obsegu 15 ECTS.  
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61300387) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje v obsegu 15 ECTS.  
 
SKLEP ŠT. 6: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61300369) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje v obsegu 15 ECTS.  
 
 
 

b) Vloga za zamenjavo izbirnega predmeta 
 
 
Komisija je prejela vlogo dveh študentk 3. letnika Predšolske vzgoje (T.P.) in (T.L.)  za zamenjavo 
izbirnega predmeta. Obe študnetki bi želeli dosedaj izbrai predmet Šport v doživljajski vzgoji zamenjati 
z izbirnim predmetom Glasbene dejavnosti v vrtcu. Priložrno je tudi soglasje obeh nosilcev predmetov. 
 
V strokovni skužbi se je opravil pregled in ugotovilo, da gre v zadevi za dva izbirna predmeta istega 
sklopa, prav tako sta prdmeta ovrednotena z istim številom ECTS točk. Zamenjava nima nobenega vpliva 
na najavo oz. le-te ne spreminja. 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta študentki 
(T.P.), in sicer se ji dosedaj izbran predmet Šport v doživljajski vzgoji zamenja s predmetom Glasbene 
dejavnosti v vrtcu. 
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SKLEP ŠT. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta študentki 
(T.L.), in sicer se ji dosedaj izbran predmet Šport v doživljajski vzgoji zamenja s predmetom Glasbene 
dejavnosti v vrtcu. 
 
 

c) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta 
 

Komisija je prejela eno vlogo za pridobitev posebenga statusa študenta v študijskem letu 2019/20. 
Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta 
– dolgotrajno bolni študent v študijskem letu 2019/20 rednemu študentu: (61305872).  
 

d) Prošnja za predčasno opravljanje preizkusa nadarjenosti, spretnosti in sposobnosti 
 

Komisija je prejela vlogo kandidatke (A.K.) za predčasno opravljanje preizkusa nadarjenosti, spretnosti 
in sposobnosti, ki je pogoj za vpis na študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika. V prošnji se 
sklicuje na odsotnost v času preizkusov nadarjenosti, sposobnosti in spretnosti, in sicer med 15. 6. 2020 
in 15. 9. 2020. 
 
Glede na to, da so datumi posameznih preizkusov sposobnosti  določeni v Razpisu za vpis v dodiplomske 
in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2020/2021, ki je potrjen s strani Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport RS, le-teh ni mogoče prestavljati oz. jih izvesti na drug termin. Datumi 
preizkusov so znani že z objavo samega razpisa, in sicer od 1. februarja 2020 dalje. 
 
SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF zavrne vlogo prošnjo za predčasno opravljanje preizkusa 
nadarjenosti, spretnosti in sposobnosti kandidatki (A.K.), saj datumov preizkusov sposobnosti, ki so 
določeni v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 
2020/2021, ki je potrjen s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS, ni mogoče 
spreminjati. 
 
 
AD 5: Razno. 
 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, člane Komisije za študijske 
zadeve UM PEF seznani s težavo, s katero se lahko srečajo študenti v prihajajočih dneh zaradi ukrepov 
vezanih na preprečevanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  
 
31. 3. 2020 namreč nekaterim študentom poteče veljavnost prijavljene teme zaključnega dela. Prav tako 
Navodila k postopkom priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih 1. stopnje UM PEF 
v 4. odstavku določajo, da je študent  dolžan do 31. marca prijaviti izbrano temo. 
 
Zaradi izrednih razmer, t.j. epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ter zaradi 
ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni, ki ogroža življenja in zdravje ljudi in ki lahko v večjem 
obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, predlagamo da se roki za oddajo prijave teme zaključnega 
dela za leto 2020 podaljšajo za 1 mesec, do 30.4.2020. 
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Prav tako se do 30.4.2020 podaljša veljavnost tem zaključnih del, ki bi sicer potekle v obdobju od 
18.3.2020 do 29.4.2020. 
 
SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF zaradi izrednih razmer, t.j. epidemije nalezljive bolezni 
SARS-CoV-2 (COVID19) – koronavirus, ki v večjem obsegu ovira delo na Univerzi v Mariboru, rok za 
oddajo prijave teme zaključnega dela v letu 2020 podaljša do 30. 4. 2020. Prav tako se do 30. 4. 2020 
podaljša veljavnost tem zaključnih del, ki bi sicer potekle v obdobju od 18. 3. 2020 do 29. 4. 2020. 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13.20.  
 
Maribor, 19. 3. 2020 
 
 
Zapisala:          Predsednica komisije: 
                                                     
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


