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Z A P I S N I K 
 
23. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 17. 2. 2021, ob  12h preko MS 
Teams. 
 
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, 
Valentina Bažika (študentka). 

Odstotni: 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 22. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 20. 1. 2021. 
2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje PAI.  
3. Vloge oddelkov in profesorjev. 
4. Vloge študentov. 
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 22. redne seje z dne 20. 1. 2021. 
 
 
AD 2: Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje PAI. 
 
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.  
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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 je v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vložil en udeleženec omenjenega študijskega programa za 
izpopolnjevnaje. 
 
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A.L.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa,  in sicer pri predmetih: Pedagogika, Didaktika in Psihologija za 
učitelje. Kandidat mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno prakso pri predmetu 
Andragogika za učitelje. 
 

 
AD 3: Vloge oddelkov in profesorjev. 
 
 

Oddelek za Predšolsko vzgojo je na Komisijo posredoval vlogo za prilagojeno izvedbo predavanj 
pri predmetu Mladinska književnost v letnem semestru 2020/21 za študente 1. letnika 
študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja. Prilagojena izvedba je v kombinaciji z 
urnikom predavanj in vaj za učno enoto Začetno naravoslovje, ki se pričnejo kasneje v semestru 
in je v skladu z dovoljeno tedensko obremenitvijo študentov. Soglasno se sprejme: 

 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF soglaša s predlogom Oddelka za predšolsko vzgojo  za 
prilagojeno izvedbo predavanj pri predmetu Mladinska književnost v letnem semestru 2020/21 za 
študente 1. letnika študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja. Tedenska obremenitev 
študentov ni presežena. 
 
 

Red. prof. dr. Jurij Planinšec spremembo izvedbe športnih praktičnih vaj v letnem semestru pri 
predmetih Izbrana poglavja iz športa (RP, 2. letnik, 30 ur na skupino) in Didaktika športa I (RP, 3. 
letnik, 29 ur na skupino). Zaradi trenutne epidemiološke situacije praktičnih športnih vaj v 
skupinah v telovadnici in na bazenu ne možno izvajati. Vaje v prvem tednu letnega semestra se 
bodo pri obeh predmetih izvedle preko MS Teamsa, izvedba ostalih se prestavi na kasnejši 
termin. Predavanja pz. Seminarji bodo potekali v skladu z urnikom. Priloženo je soglasje 
predstojnika oddelka, doc. dr. Črtomirja Matejeka. 

 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF soglaša red. prof. dr. Jurija Planinšca, in sicer se izvedba 
vaj pri predmetu Izbrana poglavja iz športa za študente 2. letnika študijskega programa 1. stopnje 
Razredni pouk in pri predmetu  Didaktika športa I za študente 3. letnika študijskega programa 1. 
stopnje Razredni pouk prestavi na kasnejši termin (po potrebi konec semestra). 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF pooblasti prodekanico za izobraževalno dejavnost, izr. 
prof. dr. Tino Vršnik Perše, za potrjevanje sprememb študijskega procesa v poletnem semestru 
študijskega leta 2020/21, ki nastajajo zaradi COVID-19 razmer. 
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AD 4: 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. 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 redni 
študentkI: (61292673). 
 
SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
dolgotrajno bolnega študenta v študijskem letu 2020/2021  naslednji redni študentki:  (61305827). 
 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61308129) 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. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  
- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2020/2021 študentki  
(61308129).  
 
 

b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela dve vlogi za priznanje študijskih obveznosti, in sicer obe na študijskem programu 
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (MAG).  Soglasno se sprejmeta:  
 
SKLEP ŠT. 9:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61305218) 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  (61305319) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
 
 

c) Prošnja za nadaljevanje študija. 
 

Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredoval  vlogo (61278118), in sicer za 
nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje.  
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Ker študent 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. 11: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli Senata UM PEF (61278118), nadaljevanje študija 
na študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje na UM PEF. Za podrobnejša navodila, naj se 
študent obrne na Referat UM PEF.  
 
 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61264829) glede nadaljevanja študija na študijskem 
programu Edukacijske vede (program pred spremembo). Študentka je bila na zadnje vpisana v 
absolventski staž v študijskem letu 2014/2015. Opravljene ima vse obveznosti (program pred 
spremembami) razen doktorske disertacije. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen. Statuta 
UM, ki določa: Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem 
programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če je študent prekinil študij in 
se je študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo 
opravljene obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli 
nadaljevanje oziroma dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo 
dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva 
spremenjeni študijski program. Za študenta ob nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot 
veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, razen če je s splošnimi akti Univerze v 
Mariboru določeno drugače. Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem 
zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja 
izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še 
dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, 
vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času 
prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti. Rok za dokončanje študija se določi skladno 
z veljavno visokošolsko zakonodajo.  

 

SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF, odobri nadaljevanju študija študentki  3. stopnje 
(61264829). Glede na 122. člen Statuta UM (minilo več kot 2 leti od zadnjega vpisa na študij), se 
študentki določijo dodatne obveznosti, in sicer mora še opraviti: 
IRD 3 (B836), v obsegu 27 ECTS, 
IRD 5 (B866), v obsegu 14 ECTS, (delno prizna, objaviti še članek s potencialnim mentorjem), 
DOKTORSKA NALOGA (B387), v obsegu 30 ECTS. 
Tabela s priznanimi obveznostmi je priloga sklepa. 
 

 

Komisija za doktorski študij UM PEF je prejela vlogo študentke (61258464) glede nadaljevanja študija na 
študijskem programu Edukacijske vede (program pred spremembo). Študentka je bila na zadnje vpisana 
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v 3. letnik v študijskem letu 2013/2014. Po programu pred spremembami nima opravljenega 
Individualnega raziskovalnega dela III in Doktorske naloge. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen. 
Statuta UM, ki določa: Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem 
programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če je študent prekinil študij in se je 
študijski program, v katerega je bil vpisan, v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene 
obveznosti, ki ustrezajo učnim izidom spremenjenega programa in dovoli nadaljevanje oziroma 
dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in 
vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Za študenta ob 
nadaljevanju študiju veljajo pogoji študija, kot veljajo za novo generacijo študentov, ki se ji priključuje, 
razen če je s splošnimi akti Univerze v Mariboru določeno drugače. Posamezniki, ki jim je status študenta 
prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo 
pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se 
izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po 
tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času 
prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti. Rok za dokončanje študija se določi skladno z 
veljavno visokošolsko zakonodajo. 

 

SKLEP ŠT. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF, odobri nadaljevanju študija študentki  3. stopnje 
(61258464) odobri nadaljevanju študija. Glede na 122. člen Statuta UM (minilo več kot 2 leti od 
zadnjega vpisa na študij), se študentki določijo dodatne obveznosti, in sicer mora še opraviti: 
IRD 3 (B836), v obsegu 27 ECTS, 
IRD 4 (B854), v obsegu 21 ECTS, 
IRD 5 (B866), v obsegu 14 ECTS, (delno prizna, objaviti še članek s potencialnim mentorjem), 
B837 DOKTORSKA NALOGA, v obsegu 30 ECTS. 
Tabela s priznanimi obveznostmi je priloga sklepa. 
 

 
AD 5: Razno. 
 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12:55.  
 
Maribor, 26. 2. 2021 
 
Zapisala:   
             Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


