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Z A P I S N I K 
 
25. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 19. 5. 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 24. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 24. 3. 2021. 
2. Sprememba nosilstva pri predmetu Andragogika za učitelje v okviru PAI. 
3. Vloge študentov. 
4. Študijske zadeve. 
5. Vloge oddelkov in profesorjev. 
6. Predlogi za podelitev Priznanj za najboljše zaključno delo. 
7. 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 24. redne seje z dne 24. 3. 2021. 
 
 
AD 2: Sprememba nosilstva pri predmetu Andragogika za učitelje v okviru PAI. 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  preda besedo mag. Andreji 
Žiško, vodji CPI. Le-ta pove, da dosedanja nosilka in izvajalka predmeta Andragogika za učitelje na 
študijskem programu za izpopolnjevanje Pedagoško-andragoško izobraževanje, doc. dr. Polona Kelava, 
zaradi osebnih razlogov odstopa od sodelovanja pri izvedbi omenjenega študijskega programa za ter 
predlaga prenos nosilstva pri predmetu Andragogika za učitelje na drugega ustreznega kandidata. Zaradi 
navedenega, predlagamo novega nosilca predmeta Andragogika za učitelje, in sicer doc. dr. Jerneja 
Kovača, ki ima z omenjenega področja ustrezne reference in veljavno odločbo o izvolitvi v naziv docenta 
za predmetno področje »pedagogika«. 
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SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata PEF UM potrdi prenos nosilstva pri predmetu Andragogika za 
učitelje z doc. dr. Polone Kelava na doc. dr. Jerneja Kovača ter potrdi manjše spremembe učnega 
načrta.  
 
 
 
AD 3: Vloge študentov. 
 
 

a) Prošnja za pridobitev posebnega statusa študenta. 
 
 
Komisija je prejela eno vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 2020/2021. 
Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 3: 
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:  
(61303111). 
 
 

b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 
 
Komisija je prejela štiri vloge za priznanje študijskih obveznosti, in sicer sve na študijskem programu 
Inkluzija v vzgoji in izobraževanju (MAG) in dve na študijskem programu Športno treniranje (VS).  
Soglasno se sprejmejo:  
 
SKLEP ŠT. 4:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61300574) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 5:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61305180) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 6:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (100239890) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje pri učni enoti Klasična masaža v športu  v obsegu 
6 ECTS. 
 
SKLEP ŠT. 7:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna (61305539) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje pri učni enoti Biomehanika v obsegu 6 ECTS točk.  
Študijske obveznosti pri učni enoti Klasična masaža v športu  se priznajo v obsegu 3 ECTS.  Študentka 
še mora opraviti študijske obveznosti v dogovoru z nosilko učne enote v obsegu 3 ECTS. 
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c) Prošnja za kasnejše opravljanje praktičnega usposabljanja. 

 
Komisija je prejela prošnjo za kasnejše opravljenje praktičnega usposabljanja, in sicer študentke 3. 
letnika študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika.  
 
SKLEP ŠT. 8: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študentki (61301102) kasnejše opravljanje 
pedagoške prakse na študijskem programu 1. stopnje Glasbena pedagogika. O vseh podrobnostih se 
dogovori z nosilko učne enote. 
 
 

d) Prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta. 
 
Komisija je prejela vlogo študenta (61279926) za zamenjavo izbirnega predmeta Animacija 

športnih dejavnosti v turizmu, 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 izvajata izbirni učni enoti Športne aktivnosti v naravi in Športni management. 
Učna enota Športni management, katero želi študent na novo izbrati je v študijskem letu 2020/21 že 
izvedena v celoti. 
 
SKLEP ŠT. 9: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta, ki se ne 
izvaja v tekočem študijskem letu študenta (61279926), in sicer se mu v študijskem letu 2021/22 
dosedaj izbran predmet Animacija športnih dejavnosti v turizmu zamenja s predmetom Športni 
management. 
 

Komisija je prejela vlogo študenta (1002216222) 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 izvajata izbirni učni enoti Športne aktivnosti v naravi in Športni management. Učna 
enota Športni management, katero želi študent na novo izbrati je v študijskem letu 2020/21 že izvedena 
v celoti. 

 
SKLEP ŠT. 10: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  odobri vlogi za zamenjavo izbirnega predmeta, ki se ne 
izvaja v tekočem študijskem letu študenta (1002216222), in sicer se mu v študijskem letu 2021/22 
dosedaj izbran predmet Gibalna aktivnost in zdravje zamenja s predmetom Športni management. 
 
 

e) Prošnja za odobritev prilagojene izvedbe vaj in kolokvija. 
 
Komisija je prejela tri prošnje za odobritev prilagojene izvedbe vaj in kolokvija pri učni enoti Motorični 
praktikum – smučanje, in sicer študentk 3. letnika študijskega programa 1. stopnje Predšolska vzgoja 
(61297407), (61297418) in (61296743). 
 
Vse tri študentke v študijskem letu 2019/20 obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum – smučanje, 
iz različnih razlogov niso opravile. Manjkajočih obveznosti zaradi epidemije covid-19 tudi prav tako niso 
mogle opraviti v študijskem letu 2020/21, saj se študijska enota Motorični praktikum – smučanje zaradi 
ukrepov ob epidemiji, ni izvajala. Študentke v svojih vlogah navajajo, da si resnično želijo zaključiti 
dodiplomski študij ter nadaljevati študij na 2. stopnji. Prav tako, glede na trenutno situacijo (letni čas), 
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pred zaključkom študija ni mogoče pričakovati izboljšanja razmer oz. omogočiti opravljanje manjajočih 
obveznosti.  
Same so stopile v kontakt z nosilcem učne enote, viš. pred. Miranom Muhičem, ter iskale alternativne 
možnosti za opravljanje manjkajočih obveznosti. Ker so prevideni študijski rezultati študenta poznavanje 
metod učenja poučevanja in učenja pri praktičnem delu na terenu, je predlog vseh treh študentk 
priprava seminarske naloge, s katero bi potrdile poznavanje teh metod in oblik dela. V skladu z 
dogovorom z viš. pred. Miranom Muhičem, ki jim takšno prilagojeno izvedbo, ob soglasju Komisije za 
študijske zadeve Senata UM PEF, dovoli, so študentke na Komsijo naslovile svoje prošnje. Viš. pred. 
Miran Muhič je podal pisno mnenje. 
 
Po daljši razpravi, se soglasno sprejmejo: 
 
SKLEP ŠT. 11: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  na podlagi specifičnih razmer in  izjemnih okoliščin zaradi 
covid-19 odobri prošnjo študentke (61297407) za prilagojeno izvedbo obveznosti pri učni enoti 
Motorični praktikum – smučanje. 
 
SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  na podlagi specifičnih razmer in  izjemnih okoliščin zaradi 
covid-19 odobri prošnjo študentke (61297418) za prilagojeno izvedbo obveznosti pri učni enoti 
Motorični praktikum – smučanje. 
 
SKLEP ŠT. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  na podlagi specifičnih razmer in  izjemnih okoliščin zaradi 
covid-19 odobri prošnjo študentke (61296743) za prilagojeno izvedbo obveznosti pri učni enoti 
Motorični praktikum – smučanje. 
 
 
 

f) Prošnja za opravičilo opravljanja praktičnega dela pri predmetu Motorični praktikum – 
plavanje. 

 
Komisija je prejela prošnjo  (61271320), in sicer za opravičilo opravljanja praktičnega dela pri predmetu 
Motorični praktikum – plavanje. 
 
Po krajši razpravi se sprejme naslednji sklep: 
 
SKLEP ŠT. 14: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  zavrne prošnjo študentke (61271320) glede oprostitve 
opravljanja praktičnega dela pri predmetu Motorični praktikum – plavanje. Študentka se naj obrne na 
nosilca učne enote Motorični praktikum, viš. pred. Mirana Muhiča glede možnih prilagoditev izvedbe 
praktičnega dela izpita.  
 
 
 

g) Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi. 
 
 
Na svoji 24. seji, dne 24. 3. 2021, je Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF obravnavala štiri vloge 
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, 
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  (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, 

  (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, 

  (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. 

 
Vsi kandidati so bili, zaradi pomanjkanja podatkov, na podlagi katerih bi Komisija o zadevi lahko odločala, 
pozvani k dopolnitvi vloge. Do roka, t.j. 5. 5. 2021 sta bili dopolnjeni le dve vlogi. Na podlagi tega, se 
sprejmejo: 
 
SKLEP ŠT. 15: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61280342), v študijskem letu 2020/21 
nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja 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 (61271867), v študisjkem letu 2021/22 
nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk na UM PEF. Za podrobnejša 
navodila, naj se študent obrne na Referat UM PEF.  
 
SKLEP ŠT. 17: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF zavrže prošnjo za nadaljevanje študija na študijskem 
programu 1. stopnje Predšolska vzgoja (61281523), saj je študentkina prošnja bila nepopolna in je v 
postavljenem roku ni dopolnila. 
 
SKLEP ŠT. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF zavrže prošnjo za nadaljevanje študija na študijskem 
programu 1. stopnje Predšolska vzgoja (61255601), saj je študentkina prošnja bila nepopolna in je v 
postavljenem roku ni dopolnila. 
 
 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je bila posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(1000262243), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v 
vzgoji in izobraževanju. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventski staž v študijskem letu 
2018/2019. 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:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
 
 



6 / 8 

 
 
SKLEP ŠT. 19: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1000262243), 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 Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je bila posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(1001411188), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2014/2015. Neopravljene 
ima naslednje obveznosti Motorika otroka (P010), Didaktika glasbene vzgoje (P300), Didaktika 
uvajanja v družbeno okolje (P160) in Motorični praktikum (P036). 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:  
- izvedba računalniških vaj,  
- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  
- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 
SKLEP ŠT. 20: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1001411188), nadaljevanje študija na študijskem 
programu 1. stopnje Predšolska vzgoja na UM PEF. Za podrobnejša navodila, naj se študentka obrne 
na Referat UM PEF.  
 
 

h) Vloge za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih za prehode. 
 
Komisija je prejela 3 vloge za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih, in sicer eno na študijskem 
programu 1. stopnje Razredni pouk, eno na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja in eno na 
študijskem programu 1. stopnje Glasbena pedagogika. Pregled priznanih obveznosti ob prehodu med 
študijskimi programi in pregled manjkajočih obveznosti za posameznega kandidata je priloga zapisniku. 
 
SKLEP ŠT. 21:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vpis v 2. letnik študijskega programa 1. stopnje 
Predšolska vzgoja v primeru oddaje prijave kandidatki (Š.O.). Na podlagi pregleda priznanih in 
manjkajočih študijskih obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatki izda odločba. 
 
 
Vlogo kandidatke (E.Š.) je potrebno dopolniti. Predhodno je v obravnavi na Oddelku za glasbo, zato bo 
obravnavana na naslednji seji Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, predvidoma v mesecu juniju. 
 
Prav tako bo na naslednji seji, zaradi obsežnosti,  obravnavana vloga kandidatke (A.D.). 
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i) Pritožba – jezik predavanj pri učni enoti Metode dela z otroki z znižanimi učnimi sposobnostmi 

in otroki z učnimi težavami. 
 
S strani UM smo prejeli pritožbo študentke študijskega programa 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in 
izobraževanju, in sicer glede uporabe hrvaškega jezika predavateljice učne enote Metode dela z otroki 
z znižanimi učnimi sposobnostmi in otroki z učnimi težavami. 
 
Omenjena pritožba se je obravnavala na Oddelku za temeljne pedagoške predmete, na Komisiji za 
študijske zadeve Senata UM PEF, prav tako pa je z njo bilo seznanjeno vodstvo fakultete. Problematika 
je bila obravnavana na sestanku članov Oddelka za temeljne pedagoške predmete s študenti študijskega 
programa 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju. Pripravljen je bil načrt za izboljšavo izvedbo 
študijskega procesa v prihodnje, prav tako bodo na Oddelku za temeljne pedagoške predmete 
sistematično poskrbeli za zagotavljanje študijskega gradiva vseh učnih enot v slovenskem jeziku. 
 
SKLEP ŠT. 22:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s pritožbo ter z vsemi akcijskimi načrti za 
izboljšanje situacije, ki se že odvijajo. 
 
 
 
 
AD 4: Študijske zadeve. 
 

a) Spremembe študisjkega programa 1. stopnje Likovna pedagogika 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  predstavi spremembo 
študijskega programa 1. stopnje Likovna pedagogika, in sicer se v nabor oddelčnih izbirnih učnih enot 
doda izbirna enota Likovno oblikovanje v lutkovnem gledališču. 
 
SKLEP ŠT. 23: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembi študijskega 
programa 1. stopnje Likovna pedagogika in sicer k uvedbi nove izbirne učne enote Likovno oblikovanje 
v lutkovnem gledališču. 
 
 
 

b) Spremembe študijskega programa 1. stopnje Športno treniranje 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  predstavi spremembo 
študijskega programa 1. stopnje Športno treniranje, in sicer so spremembe vezane na ime učne enote 
ter manjše popravke učnega načrta. 
SKLEP ŠT. 24: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembi študijskega 
programa 1. stopnje Športno treniranje in sicer k spremembi imena ter učnega načrta učne enote 
Sociologija športa; novo ime učne enote je Družboslovni vidiki športa.   
 
 
 
AD 5: Vloge oddelkov in profesorjev. 
Komisija za študijske zadeve ni prejela nobene vloge s strani oddelkov oz. profesorjev. 
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AD 6: Predlogi za podelitev Priznanj za najboljše zaključno delo. 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, je člane seznanila, da je bilo na 
podlagi Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru oddanih devet predlogov za 
najboljše zaključno delo, od tega trije predlogi iz Oddelka za likovno umetnost, trije z Oddelka za 
predšolsko vzgojo, dva z Oddelka za razredni pouk  in en predlog iz Oddelka za temeljne pedagoške 
predmete. Glede na točkovnik so predlogi točkovani od 40 do 105 točk. Člani komisije so zato sklenili, 
da bodo vse predloge podrobneje pregledali in na naslednji seji na podlagi celostnih informacij sprejeli 
sklep o najboljših zaključnih delih. 
 
 
AD 7: Razno. 
 
/ 
 
 
Seja je bila zaključena ob 13:45.  
 
Maribor, 26. 5. 2021 
 
Zapisala:   
             Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić,                                                                                              izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
Služba za študijske zadeve UM PEF                              prodekanica UM PEF 


