
 
 

Koroška cesta 160 
2000 Maribor, Slovenija 

 
 

www.pef.um.si | dekanat.pef@um.si | t +386 2 22 93 600 | f +386 2 22 93 760 | trr: 0110-06090123790 | id ddv: SI 716 74705 

 
 

Z A P I S N I K 
 
21. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 23. 12. 2020, ob  12h preko MS 
Teams. 
 
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). 

Odstotni: Valentina Bažika (študentka). 
Drugi prisotni:  mag. Andreja Žiško (do vključno 2. točke dnevnega reda), 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 20. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 18. 11. 2020.  
2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje PAI.  
3. Vloge študentov. 
4. Študijske zadeve. 
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 20. redne seje z dne 18. 11. 2020. 
 

 
AD 2: Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje PAI. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  preda besedo mag. Andreji 
Žiško, vodji CPI. V okviru študijskega programa za izpopolnjevanje »Pedagoško-andragoško 
izobraževanje« se udeležencem izobraževanja lahko, kot opravljena študijska obveznost, upoštevajo 
tudi znanja in spretnosti, ki jih je diplomant opravil pred vpisom v program v različnih oblikah formalnega 
in/ali neformalnega izobraževanja. Formalno pridobljena znanja študent izkaže s spričevali ali z drugimi 
listinami, iz katerih morata biti razvidna vsebina in obseg vloženega dela. Po vsebini in zahtevnosti 
morajo tako pridobljena znanja v celoti ali deloma ustrezati splošnim oziroma specifičnim 
kompetencam, določenim s tem študijskim programom.  



2 / 6 

 
Kandidat s posebno vlogo in priloženimi ustreznimi dokazili zaprosi Komisijo za študijske zadeve Senata 
Pedagoške fakultete UM za priznavanje znanj in spretnosti. Na osnovi mnenj in predlogov nosilcev 
predmetov v študijskem programu za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, Komisija 
za študijske zadeve Senata UM PEF odloči o obsegu priznanih obveznosti. 
 
Vlogo za priznanje študijskih obveznosti, s priloženimi ustreznimi dokazili so v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vložili trije udeleženci izobraževanja. 
 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (Z.L.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (S.S.) v celoti prizna študijske obveznosti pri obveznem 
predmetu Pedagoška praksa družboslovnih predmetov (6 ECTS) in obveznem predmetu Uvajalna 
praksa (10 ECTS) ter pri  izbirnem predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju (5 ECTS) in 
izbirnem predmetu Šport v izobraževanju (5 ECTS). 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (N.Z.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS). 
 
 
AD 3: Vloge študentov. 
 

a) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta. 
 
Komisija je prejela šest vlog za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. 
Soglasno se sprejmejo: 
 
SKLEP ŠT. 5: 
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  naslednji redni 
študentkI: (61310708), (61310517), (61309946) 
 
SKLEP ŠT. 6: 
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  naslednji 
izredni študentkI: (61296488), (1002258693). 
 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
študenta vrhunskega športnika v študijskem letu 2020/2021  naslednji redni študentki:  (61307696). 
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b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela sedem vlog za priznanje študijskih obveznosti, in sicer vse na študijskem programu 
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (MAG). Vloge so bile posredovane nosilcem učnih enot, ki so jih 
pregledali in določili obseg priznanja študijskih obveznosti.  Soglasno se sprejmejo:  
 
SKLEP ŠT. 8:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001984366) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni Svetovanje in timsko delo  
v obsegu 5 ECTS in pri učni enoti Teorija vzgoje v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 9:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002129745) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 10:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001486129) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Duševno zdravje otrok 
in mladostnikov, v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 11:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1001829000)  opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enotI Svetovanje in timsko 
delo v obsegu 5 ECTS. 
Študijske obveznosti pri učni enoti Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji se ne priznajo. 
 
SKLEP ŠT. 12:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61308583) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni Svetovanje in timsko delo  
v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 13:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310636)  opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni učni enoti Svetovanje in 
timsko delo v obsegu 5 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 14:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (1001737172) študijske obveznosti na študijskem 
programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Kvalitativne in kvantitativne 
metode pedagoškega raziskovanja ne prizna. 
 
 

c) Prošnja za nadaljevanje študija. 
 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je prejela vlogI (B.T.)  in (N.K.) za nadaljevanje 
študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja.  

Ker študentki nimata statusa študenta, lahko v tem študijskem letu lahko opravlja obveznosti kot oseba 
brez statusa. Oseba brez statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz 
javnoveljavnega študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s 
postavkami tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, 
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potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora 
opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (B.T.) nadaljevanje študija na UM PEF. Za 
podrobnejša navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF.  
 
SKLEP ŠT. 16: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (N.K.) nadaljevanje študija na UM PEF. Za 
podrobnejša navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF.  
 

 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je prejela vlogo (A.Z.)  za nadaljevanje študija na 
študijskem programu 1. stopnje Likovna pedagogika.  

Ker študentki nimata statusa študenta, lahko v tem študijskem letu lahko opravlja obveznosti kot oseba 
brez statusa. Oseba brez statusa študenta, ki želi dokončati študij ali opravlja posamezne obveznosti iz 
javnoveljavnega študijskega programa, plačuje stroške opravljanja posameznih obveznosti v skladu s 
postavkami tarifnega dela cenika UM. V primeru, kadar posameznik še nima opravljenih obveznosti, 
potrebnih za pristop k izpitu (npr. seminarjev, različnih vaj, ipd.), se mu glede na obveznosti, ki jih mora 
opraviti, zaračunajo stroški po eni od naslednjih postavk:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (A.Z.)  nadaljevanje študija na UM PEF ter se ji 
določijo nove obveznosti.  Za podrobnejša navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 
 

d) Prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta. 
 

Komisija je prejela vlogo študenta (61283536) za zamenjavo izbirnega predmeta Gibalna 
aktivnost in zdravje, ki se v študijskem letu 2020/21 ne izvaja. Služba za študijske zadeve UM PEF je 
preverila, da gre za izbirni predmet letnega semestra 2. letnika. V študijskem letu 2020/2021 se v letnem 
semestru 2. letnika izvaja izbirni predmet Športne aktivnosti v naravi. Predmet se še ne izvaja, vanj pa 
so vključeni vsi študenti letnika. Priključitev študenta ne vpliva na velikost skupine. 

 

SKLEP ŠT. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta, ki se ne 
izvaja v tekočem študijskem letu študenta (61283536), in sicer se mu dosedaj izbran predmet Gibalna 
aktivnost in zdravje zamenja s predmetom Športne aktivnosti v naravi. 

 
Komisija je prejela vlogo študentke (61264704) za zamenjavo izbirnega predmeta Gibalna 

aktivnost in zdravje, ki se v študijskem letu 2020/21 ne izvaja. Služba za študijske zadeve UM PEF je 
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preverila, da gre za izbirni predmet letnega semestra 2. letnika. V študijskem letu 2020/2021 se v letnem 
semestru 2. letnika izvaja izbirni predmet Športni management. Predmet se še ne izvaja, vanj pa so 
vključeni vsi študenti letnika. Priključitev študenta ne vpliva na velikost skupine. 

 

SKLEP ŠT. 19: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta, ki se ne 
izvaja v tekočem študijskem letu študentke (61264704), in sicer se ji dosedaj izbran predmet Gibalna 
aktivnost in zdravje zamenja s predmetom Športni management. 

 
 
AD 4: Študijske zadeve. 
 
 

a) Spremembe študijskega programa 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju 
 
SKLEP ŠT. 20: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi spremembo študijskega programa 2. stopnje 
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju,  in sicer spremembo nosilstva pri učni enoti Metode dela z otroki z 
znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami (nova nosilka: red. prof. dr. Smiljana Zrilić, 
dosedanji nosilec: doc. dr. Božidar Opara). 
 
  

b) Izvedba pri učni enoti Šport v doživljajski vzgoji 
 
SKLEP ŠT. 21: 
Komisija za študijske zedeve Senata UM PEF odobri predlogu Oddelka za predšolsko vzgojo, in sicer 
da se vaje pri učni enoti Šport v doživljajski vzgoji, PV 1. stopnja, redni študij, v letu 2020-21 izvajajo 
v eni skupini. 
 
 

c) Obštudijske dejavnost 
 
SKLEP ŠT. 22: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF predlaga Senatu UM PEF potrditev učnega načrta učne 
enote Zbor, ki se izvaja kot obštudijska dejavnost. 
 
 
AD 5: Razno. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, članicam Komisije predstavi dva 
predloga sprememb obstoječih pravilnikov. 
 
Prva pobuda je prišla z strani predstojnice Oddelka za predšolsko vzgojo, doc. dr. Marte Licardo, in sicer 
glede spremembe Pravilnika o postopku priprave zagovora zaključnega dela za visokošolske strokovne 
programe, saj na Oddelku že vrsto let opažajo, da se 7. člen, odstavek 4, v praksi ne obnese najbolje.  
Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje 
Univerze v Mariboru v 4. odstavku 7. člena določa: »Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na 
študijskih programih prve stopnje je do konca študijskega leta, tj. do 30. 9. zadnjega letnika študija. Rok 
se navede v sklepu o zaključnem delu.« 
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Predlgajo podaljšanje tega roka že v začetni fazi, saj velika večina študentov v tako kratkome roku ne 
diplomira.  
 
Druga pobuda je prišla s strani Referata za študentske in študijske zadeve UM PEF, in sicer glede 
spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, št. A4/2009-41AG. 
Naveden pravilnik v 6. odstavku 33. člena določa: »Rezultate izpitov lahko v uradno elektronsko evidenco 
AIPS vnese izvajalec izpita, ki ima dostop do seznama prijavljenih na izpit. Izvajalec izpita po vseh 
opravljenih vnosih le-te potrdi, natisne ter podpiše, nato pa zapisnik o izpitu posreduje v referat. Vnose 
v uradno evidenco lahko opravi tudi referat v roku 2 delovnih dni po prejemu izpolnjenega in s strani 
izvajalca izpita oz. izpitne komisije podpisanega zapisnika o izpitu. Zapisniki o izpitu se odlagajo v 
študentov osebni karton ali v posebne evidence z rezultati izpitov. Rezultate izpitov vnese v uradno 
evidenco članica, na kateri je bil izpit opravljen, zapisnik o izpitu (skupen za študente druge članice ali 
posamičen) pa se posreduje matični članici, ki ga odloži in hrani.« 
Glede na dejstvo, da na vseh segmentih delovanja stremimo k čim večji digitalizaciji, izvajalci izpitov 
študentom ocene v PPA vnesejo s svojo digitalno identiteto, študenti pa so o ocenah obveščeni oz. so 
le-te vnesene v AIPS takoj po potrditvi le-teh s strani izvajalca izpitov, se nam zdi smotrno, da se ukine 
papirna evidenca. Vsi popravki ocen, bi se še naprej urejali v referatu na podlagi podpisane pobude za 
spremembo izvajalca izpita. 
 
O obeh pobudah bodo člani Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF diskutirali na prihodnjih sejah. 
  
 
Seja je bila zaključena ob 12:45.  
Maribor, 23. 12. 2020 
 
Zapisala:   
             Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


