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Z A P I S N I K 
 

 
6. izredne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 28. 9. 2020, ob  9h 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, Valentina Bažika 
(študentka). 

Odstotni: doc. dr. Nikolaja Golob, Lara Šimon (študentka). 
Drugi prisotni:  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 17. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 9. 9. 2020.  
2. Vpisni pogoji za študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika in študijski 

program 1. stopnje Glasbena pedagogika. 
3. Vloge študentov. 
4. Vloge oddelkov in profesorjev. 
5. Razno. 

 
 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost pri pregledu zapisnika ugotavlja, da sklepi prejšnje seje potekajo 
skladno s pričakovanji.  
 
 
SKLEP ŠT. 1: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 18. redne seje z dne 21. 9. 2020. 
 

 
 
AD 2: Vpisni pogoji za študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika in študijski program 1. stopnje 
Glasbena pedagogika. 
 
S strani UM smo zaradi reakreditacije bili pozvani, da uredimo vpisne pogoje na univerzitetnih študijskih 
programih. 
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SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje soglasje k vpisnim pogojem za vpis na univerzitetni 
študijski program 1. stopnje Glasbena pedagogika, in sicer se le-ti glasijo: 
»V študijski program Glasbena pedagogika se lahko vpiše: 

a) kdor je uspešno opravil splošno maturo; 
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od navedenih srednješolskih programov (Predšolska 

vzgoja, Medijski tehnik) in izpit iz maturitetnega predmeta splošne mature Glasba, Filozofija, 
Psihologija, Sociologija, Zgodovina ali Umetnostna zgodovina; izbrani predmet ne sme biti 
predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi; 

c) kdor je pred 1.6.1995 uspešno dokončal katerikoli štiriletni srednješolski program.« 
 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje soglasje k vpisnim pogojem za vpis na univerzitetni 
študijski program 1. stopnje Likovna pedagogika, in sicer se le-ti glasijo: 
»V študijski program Likovna pedagogika se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v enem od navedenih srednješolskih programov (aranžerski 

tehnik, fotografski tehnik, grafični tehnik, medijski tehnik, predšolska vzgoja, tehnik 
oblikovanja, ustvarjalec modnih oblačil, hortikulturni tehnik, lesarski tehnik, kozmetični 
tehnik, tehnik mehatronike, zobotehnik) in izpit iz predmeta splošne mature umetnostna 
zgodovina ali likovna teorija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že 
opravil pri poklicni maturi. 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.  
 
 
 
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 sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2020/2021  naslednjim 
rednim študentkam (61310232), (61310489) in (61280159).  
 
 

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 
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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. 5:  
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: 
(61285037), (612920145). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2021. 
 
SKLEP ŠT. 6:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za podaljšanje statusa študenta, ker 
ni izkazanega upravičenega razloga naslednjim rednim študentom: (61279610). 
 

 

c) 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. 7:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  
rednim študentom: (61291793), (61288728). 
 
SKLEP ŠT. 8:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  
izrednim študentom: (61302499), (61303533). 
 

 

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 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20, 61/20, 67/20, 80/20 - 
ZIUOOPE, 101/20). 
 
SKLEP ŠT. 9:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik rednim študentom: (61302785). 
 
 



4 / 5 

SKLEP ŠT. 10:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker ni 
izkazanega upravičenega razloga naslednjim izrednim študentom: (61302419), 
 
 

e) Prošnja za spremembo načina študija 
 
Komisija je prejela dve prošnji za spremembo načina študija. V času študija je možno napredovanje v 
višji letnik in spremeniti način študija iz izrednega v redni študij in obratno, če študent opravi vse pogojne 
izpite in druge obveznosti za letnik, v katerega se vpisuje, vendar največ do obsega vpisnih mest, ki je bil 
za tekočo vpisno generacijo določen z razpisom za vpis v začetni letnik. Če je mest manj se opravi izbor 
po povprečni oceni opravljenih obveznosti.   
 
Po podatkih na dan 27. 9. 2020 je v 2. letnik študijskega programa Predšolska vzgoja, redno, vpisanih 59 
študentov, kar pomeni, da je prosto le še eno vpisno mesto. Glede na pravilnik je v tem primeru 
potrebno opraviti izbor po povprečni oceni opravljenih obveznosti.  
 
SKLEP ŠT. 11:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
spremembo študija naslednji  študentki: (61302352). 
 
SKLEP ŠT. 12:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za spremembo načina študija študentkI  
(61305960), ker ni več prostih vpisnih mest do obsega vpisnih mest, ki je bil za tekočo vpisno 
generacijo določen z razpisom za vpis v začetni letnik. 
 

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 Predšolska vzgoja. 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 Predšolsak vzgoja kandidatu (G.P.). Na podlagi pregleda priznanih in 
manjkajočih študijskih obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatu izda odločba. 
 

g) Vloge za nadaljevanje študija. 
 
Komisija je prejela štiri prošnje za spremembo načina študija.  
 
SKLEP ŠT. 14: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri nadaljevanje rednega študija študijskega 
programa  Predšolska vzgoja  v študijskem letu 2020/2021 študentki: (1002183944). 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri nadaljevanje izrednega študija študijskega 
programa Športno treniranje  v študijskem letu 2020/2021 študentu: (1002231353), in sicer vpis v 3. 
letnik. 
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SKLEP ŠT. 16: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri nadaljevanje izrednega študija študijskega 
programa Športno treniranje  v študijskem letu 2020/2021 študentu: (1002216206),  in sicer vpis v 3. 
letnik. 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri nadaljevanje izrednega študija študijskega 
programa  Predšolska vzgoja  v študijskem letu 2020/2021 študentki: (1001939808), in sicer ponovni 
vpis v 1. letnik, 
 
 
 
AD 4: Vloge oddelkov in profesorjev. 

 

Izr. prof. dr. Miha Marinšek, član Oddelka za predšolsko vzgojo, je na Komisijo naslovil vlogo  za strnjeno 
izvedbo vaj pri predmetu Šport v doživljajski vzgoji, in sicer bi se del vaj izvedel v obliki terenskega dela 
v naslednjih terminih: 30.3., 2. 4., 6. 4., 9.4., 13. 4. in 16. 4. 2021.   
 
Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF soglaša s predlogom izr. prof. dr. Miha Marinška, nosilca 
izbirnega predmeta Šport v doživljajski vlogi, da se v 3. letniku letnega semestra študijskega leta 
2020/2021 (redni študij) del vaj pri izbirnem predmetu Šport v doživljajski vzgoji na študijskem 
programu 1. stopnje Predšolska vzgoja, zaradi terenskega dela izvede strnjeno in sicer 4 termine po 6 
ur. Tedenska obremenitev študentov s tem sklepom ni presežena. 
 

 
 
AD 5: Razno. 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 10:00.  
 
Maribor, 28. 9. 2020 
 
Zapisala:   
             Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


