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Z A P I S N I K 
 

 

29. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 22. 9. 2021, ob  10. uri, v sejni 
sobi 1. 
 

 
Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  red. prof. dr. Mihaela Brumen, doc. dr. 

Jerneja Žnidaršič, doc. dr. Nikolaja Golob, red. prof. Anka Krašna Kocijan. 
Odstotni: Lara Šimon (študentka), Valentina Bažika (študentka). 
Drugi prisotni:  Metoda Tratnik (do vključno točke 4), 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 28. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 8. 9. 2021.  
2. Študijske zadeve. 

3. Vloge oddelkov in profesorjev. 
4. Vloge študentov. 

5. Razno. 
 
 

 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 

 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  ugotavlja, da so sklepi prejšnjih 

sej realizirani in ni pripomb na zapisnik.  Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 1: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 28. redne seje KŠZ UM PEF,  z dne                    
8. 9. 2021.  
 

 
 

 
AD 2: Študijske zadeve. 
 

/ 
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AD 3: Vloge oddelkov in profesorjev. 

 
 

a) Sprememba študijskega programa 1. stopnje Razredni pouk  

 
Oddelek za razredni pouk, zaradi upokojitve dosedanje nosilke učne enote Izbrana poglavja iz 
družboslovnih znanosti – geografija dr. Karmen Kolnik, podaja prošnjo za spremembo nosilstva. 

Priložena je ustrezna dokumentacija.  
 

SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembi  študijskega 
programa 1. stopnje Razredni pouk, in sicer k spremembi nosilstva pri učni enoti Izbrana poglavja iz 

družboslovnih znanosti – geografija (dosedanja nosilka: red. prof. dr. Karmen Kolnik, nova nosilka: izr. 
prof. dr. Eva Konečnik Kotnik). 
 

 
b) Strnjena izvedba predmeta na študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk 

 
Izr. prof. dr. Eva Konečnik Kotnik je na Komisijo naslovila vlogo za strnjeno izvedbo pri predmetu 
Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti – geografija, in sicer bi se del vaj (6 ur) izvedel v obliki 

enodnevne ekskurzije.   
 

SKLEP ŠT. 3: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k strnjeni izvedbi vaj v zimskem 
semestru študijskega leta 2021/2022, pri učni enoti Izbrana poglavja iz družboslovnih znanosti - 

geografija, na študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk. 6 ur vaj se izvede strnjeno v obliki 
enodnevne ekskurzije. 
 

 
c) Sprememba izvedbe učnih enot Klavir II, Klavir IV in Klavir VI  

 
Zaradi odhoda na izmenjavo izr. prof. Adrijane Magdovski, le-ta prosi za spremenjeno izvedbo učnih 
enot Klavir II, Klavir IV in Klavir VI. Vse kontaktne ure (Klavir II: 15 ur predavanj, 6 ur vaj; Klavir IV: 15 ur 

predavanj, 60 ur vaj in pri  Klavir VI: 15 ur predavanj) želi izvesti v zimskem semestru študijskega leta 
2021/22. Tedenska pedagoška obremenitev študentov s tem ni presežena.  
 

SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremenjeni izvedbi učnih enot 

Klavir II, Klavir IV in Klavir VI na študijskem programu 1. stopnje Glasbena pedagogika, in sicer tako, 
da se vse pedagoške obveznosti izr. prof. Adriane Magdovski pri navedenih učnih enotah izvedejo, 
namesto v letnem, v zimskem semestru študijskega leta 2021/2022. V zimskem semestru se tako 

dodatno izvede naslednje število ur: Klavir II: 15 ur predavanj, 6 ur vaj; Klavir IV: 15 ur predavanj, 60 
ur vaj in pri  Klavir VI: 15 ur predavanj. 
 

 
 

d) Sprememba študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede 
 
Doktorska šola predlaga, da se med obvezno literaturo in vire vpišejo tudi reference nosilcev 

posameznih učnih enot, ki so obvezno gradivo študentov.  
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SKLEP ŠT. 5: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF daje pozitivno mnenje k spremembam  učnih načrtov 
učnih enot (spremembe literature in virov) študijskega programa 3. stopnje Edukacijske vede. 
 

  
e) Sprememba študijskega programa 1. stopnje Glasbena pedagogika  

 

Oddelek za glasbo podaja predlog za zmanjšanje števila kontaktnih ur na študijskem programu 1. stonje 
Glasbena pedagogika, in sicer v okviru vaj pri glasbeno-didaktičnih predmetih (Didaktika glasbe s prakso 

na osnovni šoli, Didaktika glase s prakso na srednji šoli in Didaktika gasbe s prakso na glasbeni šoli), 
katerih nosilka je doc. dr. Jerneja Žnidaršič. Ob zmanjšanem številu vaj, bi se povečalo štev ilo ur 
samostojnega dela študentov, tako da število ECTS točk ostaja nespremenjeno.  

 
Didaktika glasbe s prakso na OŠ (8ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 15S 58V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.   43V   90 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na SŠ (6ECTS)  

Obseg ur v predmetniku 30P 28V 2N 60PU 60 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  15V   73 SDŠ 

 
Didaktika glasbe s prakso na GŠ (7ECTS) 

Obseg ur v predmetniku 30P 43V 2N 60PU 75 SDŠ 

Predlog spremembe pred.  28V   90 SDŠ 

 
Po daljši razpravi se odločanje o zadevi prestavi na naslednjo redno sejo, ko se pridobijo še dodatne 

informacije glede spremembe kontaktnih ur in naredi primerjava z drugimi področji.  
 
 

AD 4: Vloge študentov. 
 
 

a) 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. 41/2021-UPB13) in 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). 
 
SKLEP ŠT. 6:  

Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik rednim študentom: (61300079), (61303357), (61306176), (61302220), 

(61292628), (61305630), (61268175), (61296707), (61296084), (61301416), (61302927), (61302095), 
(61302174), (61301102).  
 

SKLEP ŠT. 7:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 

napredovanje v  višji letnik izrednim študentom:  (61305423), (61258785), (61303201), (61302398), 
(61303689), (61302583), (1001939808), (61308352), (61308655), (61306219), (61308464), (61308129), 
(61306051), (61296516), (61301865),  (61301799), (61297654), (61301315), (61298178). 
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SKLEP ŠT. 8:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker  ne 
izpolnjujejo pogojev za napredovanje naslednjim rednim študentom: (61297476), (61302352). 
Glede na podredno vlogo se navedenim študentom odobri ponovni vpis v letnik.  

 
SKLEP ŠT. 9:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v  višji letnik, ker ni 

izkazanega upravičenega razloga ter manjka preveč obveznosti predhodnih letnikov  naslednjim 
izrednim študentom:  (61302464), (61305940), (61298109). 

Glede na podredno vlogo se navedenim študentom odobri ponovni vpis v letnik.  
 
SKLEP ŠT. 10:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker  
manjka preveč obveznosti predhodnih letnikov  naslednjim izrednim študentom: (61302510), 
(61308242). 

 
 

 
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. 41/2021-UPB13) in 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). 
 

SKLEP ŠT. 11:  
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: 

(61290831), (61291151), (1002205069), (691304671),  (61304840), (61304732), (61304693). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022.  

 
SKLEP ŠT. 12:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 

Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim študentom: 
(61292053), (61300332). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022.  

 
SKLEP ŠT. 13:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za podaljšanje absolventskega staža, 
ker ni izkazanega upravičenega razloga naslednjim izrednim študentom: (1002338174). 
 

 
 

c) Prošnja za podaljšanje statusa študenta. 

 
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. 41/2021-UPB13) in 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). 
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SKLEP ŠT. 14:  

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: 
(61309911). 

Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 15:  

Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim študentom: 

(61298284). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022.  
 

SKLEP ŠT. 16:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske zadeve 
Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim študentom: 

(1000435288), (61300550), (61305162), (61299915). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022.  

 
 

d) 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. 41/2021-UPB13) in 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). 

 
SKLEP ŠT. 17:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  

rednim študentom: (61302914). 
 

SKLEP ŠT. 18:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za ponovni vpis v letnik, ker ne 
izpolnjuje pogojev za ponovni vpis v letnik, naslednjim izrednim študentom: (61302499). 

 
 

e) Prošnja za priznavanje obveznosti. 

 
Komisija je prejela dve vlogi za priznanje študijskih obveznosti, in sicer eno na študijskem programu 

Športno treniranje (VS) in eno na študisjkem programu Razredni pouk (UN). Soglasno se sprejmeta:  
 
SKLEP ŠT. 19:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1002497523) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 1. stopnje Športno treniranje, in sicer pri učnih enotah: 

- Osnove gibanja,   v obsegu 6 ECTS, 

- Biomehanika, v obsegu 6 ECTS točk in 
- Medicina športa in športne poškodbe, v obsegu 3 ECTS točke. Manjkajoče obveznosti 

(seminarske obveznosti) opravi v dogovoru z nosilcem učne enote.  
 
 

SKLEP ŠT. 20:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61307595) opravljene študijske obveznosti na 

študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk, in sicer pri učnih enotah: 
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− Vokalno-instrumentalni pouk I,   v obsegu 3 ECTS in 

− Vokalno-instrumentalni pouk II, v obsegu 3 ECTS. 
 
 

 
f) Prošnja za pridobitev posebenega statusa študenta. 

 

Komisija je prejela štirinajst vlog za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 
2021/2022. Soglasno se sprejmejo: 

 
SKLEP ŠT. 21: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 

ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022  naslednjim 
rednim študentom: (61294529), (61292729), (61296170), (61309911) 
 

SKLEP ŠT. 22: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 

ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022  naslednjim 
izrednim študentom: (1002442419), (61302381), (61308987). 
 

SKLEP ŠT. 23: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri vloge za pridobitev posebnega statusa 
študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022, saj 

nimajo statusa študenta,  naslednjim študentom: (61280159),  (61300202), (61310838). 
 

SKLEP ŠT. 24: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
študenta vrhunskega športnika v študijskem letu 2021/2022  naslednji redni študentki: (1002508118). 

 
SKLEP ŠT. 25: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta – 
dolgotrajno bolnega študenta v študijskem letu 2021/2022  naslednji redni študentki:  (61310966).  
 

SKLEP ŠT. 26: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri vloge za pridobitev posebnega statusa študenta 
– študenta priznanega umetnika v študijskem letu 2021/2022, saj nima ustreznih  dokazil,  naslednji 

redni  študentki: (61312308).  
 

 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (1002399980) 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. 27: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  

- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki 
(1002399980). 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61295762) 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.  
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SKLEP ŠT. 28: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  
- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki 

(61295762). 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61309388) 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. 29: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  

- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki  
(61309388). 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61308826) 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. 30: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta  
- študenti invalidi oz. študenti s posebnimi potrebami v študijskem letu 2021/2022 študentki 

(61308826). 
 

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. 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 2021/2022 študentki 
(61308129).  
 

 
g) Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi. 

 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(61272466), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 

vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2014/2015. 
Opravljene ima vse obveznosti 1. letnika in 2. letnika, razen učne enote Didaktika glasbene 
vzgoje (P300). Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  

 
SKLEP ŠT. 32: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61272466) v študijskem letu 2021/22 

nadaljevanje študija,  in sicer se ji odobri vpis v 3. letnik, izredno, na študijskem programu 1. stopnje 
Predšolska vzgoja. 

 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 

(1002237033), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2016/2017. 

Opravljene ima vse obveznosti 1. letnika in v 2. letniku pa ji manjkajo učne enote Didaktika 
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glasbene vzgoje (P300), Praktično usposabljanje III (P028) in Praktično usposabljanje IV (P038). 

Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  
 

SKLEP ŠT. 33: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002237033) v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija,  in sicer se ji odobri vpis v 3. letnik, izredno, na študijskem programu 1. stopnje 
Predšolska vzgoja. 

 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredoval  vlogo za nadaljevanje študija 
(1001882334),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Športno 
treniranje. Študent je bil na zadnje vpisan v 2. letnik v študijskem letu 2011/2012. Pri presoji 

vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 
 

Ker študent ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, prav tako ne za ponavljanje letnika,  lahko v 

študijskem letu 2021/2022 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. 34: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1001882334), v študijskem letu 2021/22 

nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa, saj ne izpolnjuje 
pogojev za vpis v višji letnik, prav tako pa ne pogojev za ponovni vpis v letnik. Zaradi spremembe 

študijskega programa, se študentu določijo nove obveznosti, ki so priloga k temu sklepu. 
 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(61296000),   in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2018/2019. Pri 

presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  
 

Ker študentka ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, prav tako ne za ponavljanje letnika,  lahko v 
študijskem letu 2021/2022 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). 

 
 

 



9 / 13 

SKLEP ŠT. 35: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61296000),  v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa, saj ne izpolnjuje 
pogojev za vpis v višji letnik, prav tako pa ne pogojev za ponovni vpis v letnik. Za podrobnejša 

navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 
 

Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(1002044090),   in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Likovna 

pedagogika. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventski staž v študijskem letu 2016/2017. 
Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  
 

Študentka  lahko v študijskem letu 2021/2022 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. 36: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002044090),  v študijskem letu 2021/22 

nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa. Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
 

 
Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 

(1002187753), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 1. letnik v študijskem letu 2014/2015. Pri 
presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 
Ker študentka ne izpolnjuje pogojev za vpis v višji letnik, prav tako ne za ponavljanje letnika,  lahko v 
študijskem letu 2021/2022 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. 37: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002187753) v študijskem letu 2021/22 
nadaljevanje študija, vendar lahko obveznosti opravlja kot študent brez statusa, saj ne izpolnjuje 

pogojev za vpis v višji letnik, prav tako pa ne pogojev za ponovni vpis v letnik.  Za podrobnejša 
navodila, naj se študentka obrne na Referat UM PEF. 
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h) Vloge za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih za prehode. 

 

Komisija je prejela  eno vlogo za pregled obveznosti za morebiten vpis po merilih, in sicer na študijskem 
programu 1. stopnje Predšolska vzgoja. Pregled priznanih obveznosti ob prehodu med študijskimi 
programi in pregled manjkajočih obveznosti za posameznega kandidata sta priloga zapisniku. 

 
SKLEP ŠT. 38:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vpis v 2. letnik študijskega programa 1. stopnje 
Predšolska vzgoja, izredno,  v primeru oddaje prijave kandidatki (1000461157).  Na podlagi pregleda 
priznanih in manjkajočih študijskih obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatki izda odločba.  

 
 
 

i) Prošnja za kasnejše opravljanje praktičnega usposabljanja. 
 

Komisija je prejela prošnjo študentke (61309441) za kasnejše opravljenje Praktičnega usposabljanja III. 
Prošnja je bila v predhodno obravnavo posredovana izvajalki učne enote, doc. dr. Moniki Mithans.   
 

SKLEP ŠT. 39: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študentki (61309441) kasnejše opravljanje 

Praktičnega usposabljanja III na študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk. 
 
 

 
 

j) Prošnja za odobritev vključitve v dodatni izbirni predmet na drugi fakulteti 

 
 

Tri  študentke 1. stopnje Razrednega pouka so na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF naslovile 
prošnjo za odobritev vključitve v dodatni izbirni predmet na drugi fakulteti Univerze v Mariboru. Z 
opravljenimi obveznostmi bodo študentke pridobile, razširile in poglobile znanje in kompetence za 

poučevanje v madžarskem jeziku, kar jim bo po zaključenem študiju omogočilo kandidirati za zaposlitev 
v dvojezičnih vrtcih oz. osnovnih šolah.   
 

Člani komisije so naklonjeni tej ideji o dodatnem opravljanju predmetov, sploh če bi to za študente 
pomenilo dodatno kompetenco, na podlagi katere se bodo lahko zaposlili v dvojezičnem vrtcu oz. 

osnovni šoli.  
 
 

Soglasno se sprejme: 
 
SKLEP ŠT. 40: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vpis dodatnih individualnih študijskih obveznosti 
v sistem AIPS, in sicer izbirnega predmeta Jezikovno načrtovanje in jezikovna kultura – madžarščina 

in Pomen in značilnosti literarne kritike iz Oddelka za madžarski jezik na UM FF, študentkam: 
(61296257), (61296268),  (61309434) 
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k) Prošnja za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela.  

 
Komisija je prejela vlogo študentke (61291151) za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela. 

 

Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je študentka 25. 5. 2020 prijavila temo 
zaključnega dela. Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela je bil  do konca študijskega leta 
zadnjega letnika, tj. do 30. 9. 2020.  

 
Pravilnik o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in  

druge stopnje Univerze v Mariboru v 6. odstavku 7. člena določa: 
»Študent  lahko  pred  potekom  roka  za  izdelavo  zaključnega  dela,  določenega  s  sklepom  o 
zaključnem  delu,  v  pristojni  referat  vloži  vlogo  za  podaljšanje  roka  veljavnosti  teme.  O  

vlogi skladno  s  tretjim  odstavkom  7.  člena  tega  pravilnika  odločata  dekan  ali  pristojni  
prodekan,  ki lahko  na  osnovi  utemeljenih  razlogov,  ki  so  razvidni  iz  vloge  študenta,  in  na  
podlagi  presoje aktualnosti teme podaljšata veljavnost teme za največ eno leto. Podaljšani rok 

veljavnosti teme se  navede  v  sklepu  o  podaljšanju  veljavnosti  teme.  Po  preteku  podaljšanega  
roka  se  lahko veljavnost teme po enakem postopku izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za čas 

do največ šest mesecev, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če je tema še aktualna .« 
 
Študentki je bila tema zaključnega dela podaljšana, in sicer za obdobje enega leta, tj. do 30. 9. 

2021. Ugotovljeno je bilo, da zaključno delo ni v zaključni fazi.  
 

SKLEP ŠT. 41: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentk i (61291151) ne odobri podaljšanja teme 
zaključnega dela, saj je bila tema študentki, v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora 

zaključnega dela na študijskih programih prve in druge  stopnje Univerze v Mariboru, že podaljšana, 
prav tako pa izdelava zaključnega dela ni v zaključni fazi. 
 

 
 

Komisija je prejela vlogo študentke (61295977) za podaljšanje roka veljavnosti teme zaključnega dela. 
 
Po pregledu dokumentacije je bilo ugotovljeno, da je študentka 17. 3. 2021 prijavila temo 

zaključnega dela. Rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela je bil do konca študijskega leta 
zadnjega letnika, tj. do 30. 9. 2021. Ugotovljeno je bilo, da je študentka aktivno pristopila k 
pripravi naloge. Prav tako je bilo ugotovljeno, da veljavnost teme še ni bila podaljšana. 

 
 

SKLEP ŠT. 42: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61295977) odobri podaljšanje teme 
zaključnega dela, saj je bila vloga za podaljšanje roka veljavnosti posredovana pravočasno, prav tako 

pa tema študentki, v skladu s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na 
študijskih programih prve in druge  stopnje Univerze v Mariboru, še ni bila podaljšana.  
 

 
 

l) Vpis po merilih za prehode.  
 
Na prosta mesta za prijavni rok Prijava za vpis v višji letnik, vzporedni študij in diplomante je bilo oddanih 

6 vlog, in sicer 5 za vpis v višji letnik in 1 za vzporedni študij. Dve vlogi za vpis v višji letnik sta bili oddani 
napačno (oddaja preko sistema eVŠ, namesto sistema AIPS), kar sta kandidatki sporočili preko e-pošte. 

Vloga kandidatke Adrijane Dečman je bila obravnavana že na 26. redni seji KŠZ UM PEF, dne 23. 6. 2021, 
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kjer se ji je v primeru oddaje vloge, odobril vpis v 2. letnik študijskega programa 1. stopnje Razredni 

pouk. 
 
Prijavo za vpis v 2. letnik študisjekga programa Predšolska vzgoja, redno, je oddala Sara Andrejevska 

(S.A.), ki je državljanka Republike Severne Makedonije. Iz navedenega v prijavi za vpis (priloge niso bile 
oddane ob prijavi) izhaja, da je srednješolsko izobraževanje zaključila 5. 7.  2021.  
Pedagoška fakulteta UM na 1. stopnji izobraževanja ne razpisuje prostih mest za tujce.  

 
SKLEP ŠT. 42: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF kandidatki (S.A.) ne odobri vpisa v 2. letnik študijskega 
programa 1. stopnje  Predšolska vzgoja, redno, saj v Razpisu za vpis na dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe v študijskem letu 2021/2022 ni razpisanih prostih mest za tujce, prav 

tako pa ne izpolnjuje ostalih pogojev za vpis v višji letnik. 
 
SKLEP ŠT. 43:  

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF kandidatki (D.T.) odobri vpis v 3. letnik študijskega 
programa 1. stopnje Predšolska vzgoja, izredno. Na podlagi pregleda priznanih in manjkajočih 

študijskih obveznosti, ki je sestavni del sklepa, se kandidatki izda odločba. 
 
SKLEP ŠT. 44: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF kandidatki (J.J.) na vzporedni študij študijskega programa 
1. stopnje Športno treniranje, saj kandidatka ne izpolnjuje pogojev za vzporedni vpis.  

 
 
 

m) Prošnja za zamenjavo izbirnega predmeta. 
 

Komisija je prejela vlogo študenta, študenta študijskega programa 1. stopnje Likovna pedagogika, za 

zamenjavo dveh izbirnih predmetov Osnove arhitekture in Zgodovina fotografije, ki se v študijskem letu 
2021/22 ne izvajata.  

 
SKLEP ŠT. 45: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF  odobri vlogo za zamenjavo izbirnega predmeta, ki se ne 

izvaja v tekočem študijskem letu študenta (61254840),  in sicer se mu v študijskem letu 2021/22 
dosedaj izbran predmet Osnove arhitekture zamenja s predmetom Risba in ilustracija ter predmet 
Zgodovina fotografije zamenja s predmetom Kreativne umetniške delavnice.  

 
 

 
n) Prošnja za hitrejše napredovanje.  

 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je prejela tri vloge za hitrejše napredovanje, in sicer po eno 
vlogo na študijskem programu 1. stopnje Glasbena pedagogika, na študijskem programu 1. stopnje 
Športno treniranje in študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja.  

 
V skladu s 112. členom Statuta UM se lahko študentom, ki dosegajo nadpovprečne uspehe, imajo 

povprečno oceno študija več kot devet in če študijski program to omogoča, omogoči hitrejše 
napredovanje. O hitrejšem napredovanju na prošnjo študenta odloča pristojna komisija senata članice, 
ki določi tudi način hitrejšega napredovanja. 
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Vlogo za hitrejše napredovanje, in sicer v 3. letnik, je oddala (61308958), študentka študijskega 

programa 1. stopnje Glasbena pedagogika, ki je bila v študijskem letu 2020/2021 vpisana v 1. letnik. 
Študentka dosega nadpovprečne uspehe, prav tako izpolnjuje pogoje določene s Statutom UM.  
 

SKLEP ŠT. 46: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61308958) v skladu s Statutom Univerze v 
Mariboru, odobri hitrejše napredovanje, in sicer vpis v 3. letnik študijskega programa 1. stopnje 

Glasbena pedagogika.  
 

 
Vlogo za hitrejše napredovanje, in sicer v 3. letnik, je oddal (61311334),  študent študijskega programa 
1. stopnje Športno treniranje, ki je bil v študijskem letu 2020/2021 vpisan v 1. letnik. Študent dosega 

nadpovprečne uspehe, prav tako izpolnjuje pogoje določene s Statutom UM.  
 
SKLEP ŠT. 47: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentu (61311334) v skladu s Statutom Univerze v 
Mariboru, odobri hitrejše napredovanje, in sicer vpis v 3. letnik študijskega programa 1. stopnje 

Športno treniranje.  
 
 

Vlogo za hitrejše napredovanje, in sicer v 3. letnik, je oddala (61311215), študentka študijskega 
programa 1. stopnje Predšolska vzgoja, ki je bila v študijskem letu 2020/2021 vpisana v 1. letnik. 

Študentka ne izpolnjuje pogojev določenih s Statutom UM.  
 
SKLEP ŠT. 47: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF študentki (61311215) ne odobri hitrejšega napredovanja, 
saj ne izpolnjuje pogojev določenih s Statutom UM. 
 

 
 

AD 5: Razno. 
/ 
 

 
 
Seja je bila zaključena ob 13:45.  

 
Maribor, 22. 9. 2021 

 
 
Zapisala:         Predsednica komisije: 

  
                                                    
Jasmina Škundrić,                                                                                izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 

pomočnica tajnika UM PEF          prodekanica za izobraževalno dejavnost UM PEF 
 


