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Z A P I S N I K 
 
24. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 24. 3. 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, 
Lara Šimon (študentka). 

Odstotni: Valentina Bažika (študentka). 
Drugi prisotni:  mag. Andreja Žiško,  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 23. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 17. 2. 2021. 
2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu za izpopolnjevanje PAI.  
3. Študijske zadeve. 
4. Vloge oddelkov in profesorjev. 
5. Vloge študentov. 
6. 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 23. redne seje z dne 17. 2. 2021. 
 
 
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.  
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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 vložilo 20 udeležencev omenjenega študijskega programa 
za izpopolnjevnaj (izvedba za MORS).  
 
SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (V.B.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih: Psihologija za učitelje, Andragogika za učitelje, Didaktika, Pedagogika, Uvajalna 
praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. Komisija kandidatki prav tako delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov, in sicer v obsegu 4 ECTS ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju, v obsegu 1 ECTS. 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidatka opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (K.B.)  v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družbolsovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (B.B.)  v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 5: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A.B.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih: Andragogika za učitelje, Psihologija za učitelje, Didaktika, Uvajalna praksa in 
Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. Komisija kandidatu prav tako delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v 
obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (1 ECTS). Preostale študijske 
obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) in Etika v 
izobraževanju (v obsegu 4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. Komisija kandidatu 
ne prizna opravljenih študijskih obveznosti pri obveznem predmetu Pedagogika. 
 
SKLEP ŠT. 6: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (I.C.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 
ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
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SKLEP ŠT. 7: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (M.D.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 
ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (K.J.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene  študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 
ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
  
SKLEP ŠT. 9: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D.KE.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter pri izbirnem 
predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju. Komisija kandidatu prav tako delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (R.KO.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter pri izbirnem 
predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju. Komisija kandidatu prav tako delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 11: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (Z.K.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 3 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) 
in Etika v izobraževanju (2 ECTS) kandidatka opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D.KO.)v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. Komisija 
kandidatu prav tako delno prizna opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna 
didaktika družboslovnih predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju 
(v obsegu 3 ECTS). Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (2 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci 
predmetov. Komisija kandidatu ne prizna opravljenih študijskih obveznosti pri izbirnem predmetu 
Retorika in komunikacija v izobraževanju. 
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SKLEP ŠT. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (R. KN.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti 
pri obveznih predmetih: Pedagogika, Psihologija za učitelje, Uvajalna praksa in Pedagoška praksa 
družboslovnih predmetov ter pri izbirnem predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju. 
Komisija kandidatu prav tako delno prizna opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu 
Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v 
izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika 
družboslovnih predmetov (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z 
izvajalci predmetov. Komisija kandidatu ne prizna opravljenih študijskih obveznosti pri obveznem 
predmetu Didaktika. 
 
SKLEP ŠT. 14: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D.L.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v 
obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). Preostale študijske 
obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat 
opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (B.M.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih: Psihologija za učitelje, Andragogika za učitelje, Didaktika, Uvajalna praksa in 
Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. Komisija kandidatu prav tako delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v 
obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 3 ECTS). Preostale študijske 
obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (8 ECTS) in Etika v 
izobraževanju (2 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. Komisija kandidatu ne prizna 
opravljenih študijskih obveznosti pri obveznem predmetu Pedagogika. 
 
SKLEP ŠT. 16: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (L.P.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter pri izbirnem 
predmetu Retorika in komunikacija v izobraževanju. Komisija kandidatki delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Psihologija za učitelje (v obsegu 3 ECTS) ter pri izbirnem 
predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 3 ECTS). Preostale študijske obveznosti pri predmetih 
Psihologija za učitelje (3 ECTS) in Etika v izobraževanju (2 ECTS) kandidatka opravi v dogovoru z 
izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 17: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A.P.) delno prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri 
izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). Preostale študijske obveznosti pri 
predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidatka opravi v 
dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (A.R.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
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Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 
ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 19: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (D.S.) prizna opravljene študijske obveznosti pri obveznih 
predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna opravljene 
študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih predmetov (v 
obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). Preostale študijske 
obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat 
opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
SKLEP ŠT. 20: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (B.S.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov. Komisija 
kandidatu prav tako delno prizna opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna 
didaktika družboslovnih predmetov (v obsegu 4 ECTS) ter pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju 
(v obsegu 1 ECTS). Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci 
predmetov. Kandidatu komisija ne prizna opravljenih študijskih obveznosti pri obveznem predmetu 
Psihologija za učitelje. 
 
SKLEP ŠT. 21: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (S.Š.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznih predmetih Uvajalna praksa in Pedagoška praksa družboslovnih predmetov ter delno prizna 
opravljene študijske obveznosti pri obveznem predmetu Predmetna didaktika družboslovnih 
predmetov (v obsegu 4 ECTS) in pri izbirnem predmetu Etika v izobraževanju (v obsegu 1 ECTS). 
Preostale študijske obveznosti pri predmetih Predmetna didaktika (8 ECTS) in Etika v izobraževanju (4 
ECTS) kandidat opravi v dogovoru z izvajalci predmetov. 
 
 
 
AD 3: Študijske zadeve. 
 
 

a) Seznanitev s številom oddanih prijav v prvem prijavnem roku 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  pove, da smo v tem tednu prejeli 
podatke glede števila oddanih prijav v prvem vpisnem roku za vpis v 1. letnik dodiplomskih in enovitih 
magistrskih študijskih programov v študijskem letu 2021/22.  
 
SKLEP ŠT. 22: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s številom oddanih prijav v prvem prijavnem 
roku za vpis v  dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/22. 
 
 
 
 

b) Samoevalvacijska poročila  
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, predstavi Samoevalvacijska 
poročila posameznih študijskih programov 2019/20. 
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SKLEP ŠT. 23: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s Samoevalvacijskimi poročili študijskih 
programov 2019/20. 
 
 

c) Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega 
dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi 
v Mariboru 

 
Dne 17. marca 2021 smo s trani UM prejeli Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in 
zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru ter 
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru. 
 
Oba pravilnika so najprej pregledale strokovne službe UM PEF, nato ju je obravnavala še Komisija za 
študijske zadeve Senata UM PEF. Glede na podane pripombe se pripravi dopis in posreduje na UM do 
31. 3. 2021. Dopis je priloga tega zapisnika. 
 
SKLEP ŠT. 24: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani spremembami in dopolnitvami Pravilnika o 
postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje 
Univerze v Mariboru ter s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja na Univerzi v Mariboru. Pripombe na oba pravilnika se v roku posredujejo na UM. 
 
 
 

d) Prijavno-vpisni postopek 2021/22 
 

Prijavno-vpisni postopek za študijske programe 2. stopnje za študijsko leto 2021/22 poteka na članicah 
UM, zato je Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF za vodenje in odločanje v postopku pooblastila 
prodekanico za izobraževalno dejavnost.   
 
Prijavno-vpisni postopek za študijske programe 3. stopnje za študijsko leto 2021/22 poteka na članicah 
UM, zato je Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF za vodenje in odločanje v postopku pooblastila 
prodekanico za znanstvenoraziskovalno dejavnost, mednarodno sodelovanje in razvoj.   
 
SKLEP ŠT. 25: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF pooblasti prodekanico za izobraževalno dejavnost UM 
PEF, izr. prof. dr. Tino Vršnik Perše, za vodenje in odločanje v prijavno-vpisnem postopku na študijskih 
programih 2. stopnje v študijskem letu 2021/22. 
 
SKLEP ŠT. 26: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF pooblasti prodekanico za znanstvenoraziskovalno 
dejavnost, mednarodno sodelovanje in razvoj UM PEF, red. prof. dr. Alenko Lipovec, za vodenje in 
odločanje v prijavno-vpisnem postopku na študijskih programih 3. stopnje v študijskem letu 2021/22. 
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AD 4: Vloge oddelkov in profesorjev. 
 

Red. prof. dr. Vlasta Hus, članica Oddelka za razredni pouk, je na Komisijo naslovila vlogo  za 
strnjeno izvedbo 15 ur predavanj in 6 ur vaj pri predmetu Dejavnosti izven učilnice. Kot izhaja 
že iz imena predmeta se večina dejavnosti izvaja na prostem, tako da bi se del obveznosti izvedel 
na CŠOD Škorpijon. 

 
SKLEP ŠT. 27: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k vlogi red. prof. dr. Vlaste  Hus za 
strnjeno izvedbo pri izbirnem predmetu Dejavnosti izven učilnice v letnem semestru 2020/2021 za 
študente 4. letnika študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk, tako da se 15 ur predavanj in 6 ur 
vaj izvede v stnjeni obliki, pri tem pa se upošteva, da se pričetek strnjene izvedbe prilagodi že 
načrtovanemu urniku študentov. 
 
 
 
AD 5: Vloge študentov. 
 

a) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta. 
 
 

Komisija je prejela pet vlog za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. 
Soglasno se sprejmejo: 

 
SKLEP ŠT. 28: 
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 
izrednim študentom: (61301865),  (61298239). 
 
SKLEP ŠT. 29: 
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 
rednim študentki: (61292729). 
 
SKLEP ŠT. 30: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
dolgotrajno bolnega študenta v študijskem letu 2020/2021  naslednjim rednim študentom:  
(61310966), (61290419). 
 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61303302) 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. 31: 
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 
(61303302) 
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b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela pet vlog za priznanje študijskih obveznosti, in sicer tri na študijskem programu 
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (MAG), eno na študijskem programu Glasbena pedagogika (UN) in eno 
na študijskem programu Likovna pedagogika (UN).  Soglasno se sprejmejo:  
 
SKLEP ŠT. 32:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61305236) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 33:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61305409) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
 
SKLEP ŠT. 34:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002439345) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 35:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310838) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Likovna pedagogika pri učnih enotah: 

- Študijske obveznosti pri učni enoti Slikarstvo I se priznajo v obsegu 3 ECTS.   Študentka še 
mora opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilko učne enote v  obsegu 7 ECTS. 

- Študijske obveznosti pri učni enoti Kiparstvo I  se priznajo v obsegu 3 ECTS.  Študentka še mora 
opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote v obsegu 5 ECTS. 

- Študijske obveznosti pri učni enoti Risba I  se priznajo v obsegu 3 ECTS.  Študentka še mora 
opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote v obsegu 6 ECTS. 

- Študijske obveznosti pri učni enoti Grafika I  se priznajo v obsegu 3 ECTS.  Študentka še mora 
opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote v obsegu 7 ECTS. 

 
SKLEP ŠT. 36:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002459141) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Glasbena pedagogika pri učni enoti Praktikum za staro glasbo  v 
obsegu 4 ECTS. 
 
 
 

c) 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. 37:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri vpisa v višji letnik študijskega programa 1. 
stopnje Športno treniranje kandidatu (S.E..) Na podlagi pregleda priznanih in manjkajočih študijskih 
obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatu izda odločba. 
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d) Prošnja za zamenjavo športne panoge. 

 
Komisija je prejela prošnjo za zamenjavo športne panoge, in sicer želi študent (61306062) dosedaj 
izbrano športno panogo nogomet, zamenjati s športno panogo fitnes. Vloga je bila predhodno 
posredovana predstojniku Oddelka za športno treniranje, viš. pred. dr. Stojanu Puhalju. Ker se športne 
panoge še niso izvedle, je po mnenju predstojnika Oddelka za športno treniranje, menjava športne 
panoge še mogoča.  
 
Študent mora v tem primeru ponovno opravljati preizkus motoričnih sposobnosti (2. julija 2021), vendar 
le v deležu (vsebine povezane s športno panogo). 
 
SKLEP ŠT. 38: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študentu (61306062) zamenjavo športne panoge 
na študijskem programu 1. stopnje Športnega treniranja, pod pogoji veljavnimi na Oddelku za športno 
treniranje.  Za podobnejša navodila naj se študent obrne na Referat za študentske in študijske zadeve 
UM PEF ali predstojnika Oddelka za športno treniranje, viš. pred. dr. Stojana Puhalja. 
 
 

e) Prošnja za kasnejše opravljanje praktičnega usposabljanja. 
 
Komisija je prejela dve prošnji za kasnejše opravljenje praktičnega usposabljanja. Prošnja je bila v 
predhodno obravnavo posredovana nosilcu učne enote, doc. dr. Bojanu Kovačiču.   
 
SKLEP ŠT. 39: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študentu (61310810) kasnejše opravljanje 
Praktičnega usposabljanja na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk, vendar pod pogojem, 
da študent prakso opravi fizično v  osnovni šoli. V kolikor to ne bo mogoče, jo opravi v skladu z 
dogovorom z nosilcem učne enote Praktično usposabljanje, doc. dr. Bojanom Kovačičem.  
 
SKLEP ŠT. 40: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študentki (61309979) kasnejše opravljanje 
Praktičnega usposabljanja na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk, vendar pod pogojem, 
da študentka prakso opravi fizično v  osnovni šoli. V kolikor to ne bo mogoče, jo opravi v skladu z 
dogovorom z nosilcem učne enote Praktično usposabljanje, doc. dr. Bojanom Kovačičem.  
 
 
 

f) Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi. 
 

Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(61287288), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji 
in izobraževanju. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2017/2018. 
Opravljene ima vse obveznosti razen učne enote Magistrski seminar (I030) in Magistrsko delo 
(I031). Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 
 

Ker študentka 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:  
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- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 41: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61287288), nadaljevanje študija na študijskem 
programu 2. stopnje Inkuzija v vzgoji in izobraževanju na UM PEF. Za podrobnejša navodila, naj se 
študentka obrne na Referat UM PEF.  
 
 

Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredoval vlogo za nadaljevanje študija 
(61271867), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk. 
Študent je bil na zadnje vpisan v absolventski staž v študijskem letu 2014/2015. Zaradi pozno 
oddane vloge, sredina poletnega semestra, in pomanjkanja podatkov, na podlagi katerih bi 
Komisija o zadevi lahko odločala, se kandidata pozove k dopolnitvi vloge. 

 
Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala vlogo za nadaljevanje študija (61280342), 
in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja. Študentka je bila 
na zadnje vpisana v 1. letnik v študijskem letu 2016/2017. Zaradi pozno oddane vloge, sredina poletnega 
semestra, in pomanjkanja podatkov, na podlagi katerih bi Komisija o zadevi lahko odločala, se 
kandidatko pozove k dopolnitvi vloge. 
 

Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala vlogo za nadaljevanje študija 
(61281523), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2016/2017. Zaradi pozno 
oddane vloge, sredina poletnega semestra, in pomanjkanja podatkov, na podlagi katerih bi 
Komisija o zadevi lahko odločala, se kandidatko pozove k dopolnitvi vloge. 

 
Na Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala vlogo za nadaljevanje študija (61255601), 
in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja. Študentka je bila 
na zadnje vpisana v absolventski staž v študijskem letu 2014/2015. Zaradi pozno oddane vloge, sredina 
poletnega semestra, in pomanjkanja podatkov, na podlagi katerih bi Komisija o zadevi lahko odločala, 
se kandidatko pozove k dopolnitvi vloge. 
 
 
 
AD 6: Razno. 
 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13:35.  
 
Maribor, 30. 3. 2021 
 
Zapisala:   
             Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


