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Z A P I S N I K 
 

 
17. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 9. 9. 2020, ob  11.uri v sejni sobi 1. 
 
 
Prisotni člani komisije:   izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, doc. dr. Jerneja Žnidaršič, red. prof. dr. 

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

Odstotni: Valentina Bažika (študentka). 
Drugi prisotni:  mag. Andreja Žiško (do vključno točke 2), Jasmina Škundrić. 
 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  pozdravi vse člane in ugotovilja 
sklepčnost seje. Člane  seznani z dnevnih redom, ki se soglasno potrdi. 
 
D n e v n i   r e d : 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 2. 9. 2020  
2. Termini za opazovalno in integrirano prakso v študijskem letu 2020/21. 
3. Vloge študentov. 
4. 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 sprejmeta: 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 16. redne seje KŠZ UM PEF,  z dne                    
2. 9. 2020.  
 
 
AD 2: Termini za opazovalno in integrirano prakso v študijskem letu 2020/21. 

 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost je zaprosila mag. Andrejo Žiško za predstavitev gradiva. 
Študijski programi 1. stopnje Predšolska vzgoja, Razredni pouk, Glasbena pedagogika in Likovna 
pedagogika predvidevajo opravljanje praktičnega usposabljanja v obliki opazovalne (Razredni pouk, 
Glasbena in Likovna pedagogika) in integrirane prakse (Predšolska vzgoja in Razredni pouk). Omenjeno 
praktično usposabljanje se izvaja v izbranih vrtcih oziroma šolah, ki si jih študenti izberejo sami v svojem 
domačem okolju. Nosilci posameznih oblik praktičnega usposabljanja so, na predlog koordinatorice 
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praktičnega usposabljanja, pregledali in potrdili predlagane datume izvedbe opazovale in integrirane 
prakse za študijsko leto 2020/21. Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 2:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF soglaša s predlaganimi datumi opazovalne in integrirane 
prakse za študijsko leto 2020/21. 
 
 
AD 3: Vloge študentov. 
 

a) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta. 
 
Komisija je prejela štiri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. 
Soglasno se sprejmejo: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta,  
in sicer študent vrhunski športnik v študijskem letu 2020/2021 naslednjim rednim študentom 
(61301461) in (61280544).  
 
Komisija je prejela vlogo študentke (61296983) in skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov 
invalidov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju pravilnik) ugotovila, da naveden razlog in priložena 
dokazila  ustrezajo upravičenosti do posebnega statusa študenta. 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  delno odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa 
študenta  - študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2020/2021 študentki 
(61296983). 
 
Komisija je prejela vlogo študentke (61284807) in skladno s Pravilnikom o študijskem procesu študentov 
invalidov Univerze v Mariboru (v nadaljevanju pravilnik) ugotovila, da naveden razlog in priložena 
dokazila  ustrezajo upravičenosti do posebnega statusa študenta. 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  delno odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa 
študenta  - študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2020/2021 študentki 
(61284807). 
 
 
 

b) Prošnje za podaljšanje absolventskega staža. 
 

Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01, 103/02 - skl. US, 
115/04, 75/06, 22/07, 65/07, 32/08, 90/08, 14/09, 36/09, 1/10, 6/12, 46/12, 28/14, 21/15, 44/15, 
92/15, 29/17, 29/17, 29/17, 32/19, 14/20), določbe Navodil za presojo prošenj študentov ter 
upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata 
UM, dne 26. 9. 2017) in določbe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - 
ZIUOOPE, 101/20). 
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SKLEP ŠT. 6:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim  rednim študentom: 
(1002205069), (1002307368), (61299319), (61299579), (61285796), (61280544), (61297867), 
(61299399), (61285183), (61297133), (61285880), (61284807). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2021. 
 
 
SKLEP ŠT. 7:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim študentom: 
(61289969), (61300296). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2021. 
 
 

c) Prošnja za podaljšanje statusa študenta. 
 

Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01, 103/02 - skl. US, 
115/04, 75/06, 22/07, 65/07, 32/08, 90/08, 14/09, 36/09, 1/10, 6/12, 46/12, 28/14, 21/15, 44/15, 
92/15, 29/17, 29/17, 29/17, 32/19, 14/20), določbe Navodil za presojo prošenj študentov ter 
upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata 
UM, dne 26. 9. 2017) in določbe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - 
ZIUOOPE, 101/20). 

 

SKLEP ŠT. 8:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   rednim študentom: 
(61285053). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2021. 
 
 
SKLEP ŠT. 9:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim študentom: 
(61291445). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2021. 
 

 
 

d) Prošnja za napredovanje v višji letnik. 
 

Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01, 103/02 - skl. US, 
115/04, 75/06, 22/07, 65/07, 32/08, 90/08, 14/09, 36/09, 1/10, 6/12, 46/12, 28/14, 21/15, 44/15, 
92/15, 29/17, 29/17, 29/17, 32/19, 14/20), določbe Navodil za presojo prošenj študentov ter 
upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata 
UM, dne 26. 9. 2017) in določbe Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
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omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - 
ZIUOOPE, 101/20). 
 
SKLEP ŠT. 10:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik rednim študentom: (61296954), (61296505), (61292532), (61290419).  
 
SKLEP ŠT. 11:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker ni 
izkazanega upravičenega razloga naslednjim rednim študentom: (61296837). 
Glede na podredno vlogo se navedenim študentom odobri ponovni vpis v letnik.  
 
 

e) Prošnja za ponovni vpis v letnik. 
 

Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze v 
Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 19/01, 103/02 - skl. US, 
115/04, 75/06, 22/07, 65/07, 32/08, 90/08, 14/09, 36/09, 1/10, 6/12, 46/12, 28/14, 21/15, 44/15, 
92/15, 29/17, 29/17, 29/17, 32/19, 14/20), določbe Navodil za presojo prošenj študentov ter 
upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata 
UM, dne 26. 9. 2017) in določbe Interventnih navodil za presojo prošenj študentov v času trajanja 
nevarnosti širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) 

 

SKLEP ŠT. 12:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za nadaljevanje študija, in sicer za 
ponovni vpis v 2. letnik,  študentu (61258785), saj je študent enkrat že spremenil študijski program ali 
smer. 
 
 

f) Vloge za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih za prehode. 
 

Komisija je prejela 1 vlogo za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih, in sicer na študijskem 
programu Športno treniranje. Pregled priznanih obveznosti ob prehodu med študijskimi programi in 
pregled manjkajočih obveznosti za posameznega kandidata je priloga zapisniku. 

SKLEP ŠT. 13:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri, v primeru uspešno urejenega vpisa, vpis v 2. letnik 
študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk kandidatu (M.V.) Na podlagi pregleda priznanih in 
manjkajočih študijskih obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatu izda odločba. 
 
AD 4: Razno. 
/ 
 
Seja je bila zaključena ob 12:15.  
 
Maribor, 9. 9. 2020 
 
 
Zapisala:          Predsednica komisije: 
                                                     
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
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Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


