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Z A P I S N I K 

 
 
32. redne seje Komisije za študijske zadeve Senata UM PEF, ki je bila 22. 12. 2021, ob  12. uri, v sejni 

sobi 1. 
 
 

Prisotni člani komisije:  izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  red. prof. dr. Mihaela Brumen, doc. dr. 
Jerneja Žnidaršič, red. prof. Anka Krašna Kocijan, doc. dr. Nikolaja Golob, 

Kristjan Veber (študent). 
Odstotni: Lara Šimon (študentka). 
Drugi prisotni:  Jasmina Škundrić. 

 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  pozdravi vse člane in ugotavlja 

sklepčnost seje. Člane  seznani z dnevnih redom, ki se soglasno potrdi. 
 

D n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 31. redne seje KŠZ UM PEF, z dne 17. 11. 2021 in zapisnika 12. 

izredne (pisne) seje z dne 25. 11. 2021. 
2. Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na PAI. 
3. Študijske zadeve. 
4. Vloge študentov. 
5. Vloge oddelkov in profesorjev. 
6. Razno. 

 
 
AD 1: Potrditev zapisnika. 

 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše,  ugotavlja, da so sklepi prejšnj ih 
sej realizirani in ni pripomb na zapisnik.  Soglasno se sprejme: 

 
SKLEP ŠT. 1: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 31. redne seje KŠZ UM PEF,  z dne                    
17. 11. 2021.  
 

SKLEP ŠT. 2: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF potrdi zapisnik 12. izredne (pisne) seje KŠZ UM PEF,  z 
dne 25. 11. 2021.  
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AD 2: Prošnje za priznanje znanj in spretnosti na programu 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.  

 
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 sta v Center za pedagoško 
izobraževanje in strokovno izpopolnjevanje vložila dva udeleženca omenjenega študijskega programa 

za izpopolnjevanje. 
 
SKLEP ŠT. 3: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (K.G.) delno prizna študijske obveznosti pri obveznem 
predmetu Uvajalna praksa, in sicer uvajalno prakso pri predmetih: Pedagogika, Didaktika in 

Psihologija za učitelje. Kandidatka mora v okviru predmeta Uvajalna praksa opraviti še uvajalno 
prakso pri predmetu Andragogika za učitelje. 
 

SKLEP ŠT. 4: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF (M.S.) v celoti prizna opravljene študijske obveznosti pri 
obveznem predmetu Uvajalna praksa (10 ECTS) in obveznem predmetu Pedagoška praksa 

naravoslovno-tehničnih predmetov (6 ECTS). 
 

 
 
AD 3: Študijske zadeve. 

 
/ 
 

 
AD 4: Vloge študentov. 

 
 

a) Prošnja za pridobitev posebenega statusa študenta. 

 
Komisija je prejela dve vlogi za pridobitev posebnega statusa študenta v študijskem letu 2021/2022. 
Soglasno se sprejmeta: 

 
SKLEP ŠT. 5: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri vlogo za pridobitev posebnega statusa študenta, 
ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje v študijskem letu 2021/2022  naslednjim 
redni študentki: (1002506573). 
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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 2021/2022  naslednjim 
izredni študentki: (61310520). 

 
 

b) Prošnja za priznavanje obveznosti. 

 
Komisija je prejela pet vlog za priznanje študijskih obveznosti. Soglasno se sprejmejo:  

 
SKLEP ŠT. 7:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61310652) opravljene študijske obveznosti na 

študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 

SKLEP ŠT. 8:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61309890) opravljene študijske obveznosti na 

študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 
usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 

SKLEP ŠT. 9:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (1000899632) 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  (61308590) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Praktično 

usposabljanje  v obsegu 15 ECTS. 
 

SKLEP ŠT.11:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF prizna  (61315390) opravljene študijske obveznosti na 
študijskem programu 2. stopnje Inkluzija v vzgoji in izobraževanju pri učni enoti Svetovanje in timsko 

delo, v obsegu 5 ECTS. 
 
 

 
 

c) Vloga za spremembo načina opravljanja obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum - 
smučanje. 

 

 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF je prejela vlogo za spremembo načina opravljanja 
obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum – smučanje študentke (61307560).  Komisija je vlogo 

posredovala nosilcu učne enote, ki se s spremembo načina opravljanja obveznosti soglaša.  
 

SKLEP ŠT. 12: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri študnetki (61307560)  spremembo načina 
opravljanja obveznosti pri učni enoti Motorični praktikum – smučanje. Glede spremenjene izvedbe se 

mora študentka, v času govorilnih ur, obrniti na nosilca učne enote.  
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d) Prošnja za nadaljevanje študija po prekinitvi. 

 
Na Komisijo za študijske zadeve Senata UM PEF je posredovala  vlogo za nadaljevanje študija 
(61288467) in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Razredni pouk. 

Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventa v študijskem letu 2017/2018. Neopravljeno ima 
učno enoto Magistrsko delo (B638). 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. 13: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61288467) 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 

(1002016479)  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje ponovno vpisana v 1. letnik v študijskem letu 
2013/2014. Neopravljenih ima več učnih enot. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta 

UM. 
 

Študentka lahko v študijskem 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. 14: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002016479)  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 posredoval  vlogo za nadaljevanje študija 
(61266108),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Likovna 
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pedagogika. Študentka je bila na zadnje vpisana v 4. letnik v študijskem letu 2016/2017. 

Neopravljenih ima več učnih enot. 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. 15: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61266108)  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 
(1002168317),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 

vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v 3. letnik v študijskem letu 2017/2018. 
Neopravljene ima učne enote Didaktika gibalno športne vzgoje (P250), Didaktika glasbene 
vzgoje (P300), Motorični praktikum (P036) in Diplomsko delo (P086). Pri presoji vloge se je 

upošteval 122. člen Statuta UM. 
 
Študentka lahko v študijskem 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. 16: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002168317)  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 
(1002138167),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 

vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventa v študijskem letu 2016/2017. 
Neopravljene ima učne enote Didaktika gibalno športne vzgoje (P250), Praktično usposabljanje 
III (P028),  Praktično usposabljanje V (P039),  Praktično usposabljanje VI (P047),  Praktično 

usposabljanje VII (P054), Praktično usposabljanje VIII (P055) in Diplomsko delo (P086). Pri 
presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  
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Študentka lahko v študijskem 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. 17: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002138167) 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 
(1002236894),  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. 

Neopravljenih ima več učnih enot. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  
 

Študentka lahko v študijskem 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. 18: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002236894),  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 posredoval  vlogo za nadaljevanje študija 
(1002257484),  in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Športno 

treniranje. Študent je bil na zadnje vpisan v 1. letnik v študijskem letu 2015/2016. Neopravljenih 
ima več učnih enot. Zaradi spremembe študijskega programa se mu dodajo nove učne enote. 
Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  

 
Študent lahko v študijskem 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,  
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- izvedba laboratorijskih ali kliničnih vaj,  

- izvedba lektoratov/lektorskih vaj  
- izvedba predmeta z izpitom (vse obveznosti pri predmetu). 
 

SKLEP ŠT. 19: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (1002257484),  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 
(61291337), 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. 
Neopravljenih ima več učnih enot. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 

Študentka lahko v študijskem 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. 20: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61291337) 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 

(61278080), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 1. stopnje Predšolska 
vzgoja, izredno. Študentka je bila na zadnje vpisana v absolventa v študijskem letu 2018/2019. 
Neopravljenih ima več učnih enot. Pri presoji vloge se je upošteval 122. člen Statuta UM.  

 
Študentka lahko v študijskem 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). 
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SKLEP ŠT. 21: 

Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61278080) 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 

(61265941), in sicer za nadaljevanje študija na študijskem programu 2. stopnje Predšolska 
vzgoja. Študentka je bila na zadnje vpisana v 2. letnik v študijskem letu 2018/2019. Neopravlje  

ima učne enote Likovne in dramske dejavnosti (P243) IN Magistrsko delo (P263). Pri presoji vloge 
se je upošteval 122. člen Statuta UM. 

 

Študentka lahko v študijskem 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. 22: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF dovoli (61265941) 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. 
 

 
 

AD 5: Vloge oddelkov in profesorjev. 
 

a) Sprememba obstoječih Meril za vrednotenje neposrednega pedagoškega dela visokošolskih 

učiteljev in sodelavcev UM PEF 
 
Prodekanica za izobraževalno dejavnost, izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, predstavi posredovano gradivo 

s strani nosilcev naravoslovnih predmetov na UM PEF, izr. prof. dr. Jane Ambrožič Dolinšek, doc. dr. 
Nikolaja Golob in red. prof. dr. Marko Marhl.  

 
Gradivo podrobneje predstavi doc. dr. Nikolaja Golob, ki je ena izmed predlagateljic sprememb. 
Uvodoma  pove, da se predlagane spremembe nanašajo na dve učni enoti, in sicer učno enoto Začetno 

naravoslovje na študijskem programu 1. stopnje Predšolska vzgoja in učno enoto Izbrana poglavja iz 
naravoslovnih znanosti (kemija, biologija in fizika) na študijskem programu 1. stopnje Razredni pouk. 
Opozori, da se vaje pri omenjenih učnih enotah izvajajo v predavalnici za kemijske in biološke vaje (1.18 

in 1.15 in prav tako 1.51), kjer imajo 8 miz s po dvema mestoma in iz ene strani še tretje mesto, kar 
pomeni skupaj največ 20 študentov na skupino. 

 
Opozori na vidik varnosti, ki ga moramo zagotavljati predvsem pri kemijskih vajah ter da ni proste poti 
in hitrega izhoda za študente, ki sodelujejo pri vajah do vode ali v primeru nenačrtovane reakcije med 

snovmi, ki jih sicer uporabljamo pri eksperimentalnem delu in spoznavanju snovi (soli težkih kovin, 
močne kisline in baze, vnetljive snovi ipd). Pove tudi, da je podobne standarde o uvedbi manjših skupin 

moč zaslediti tudi v učnih načrtih naravoslovnih predmetov na srednješolskem izobraževanju.   
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Zaradi optimizacije dela predlagatelji prosijo za spremembo obstoječih Meril za vrednotenje 
neposrednega pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM PEF; optimum predstavlja 16 
študentov (št. delovnih mest in kontrola izvedbe študentov ob učitelju in laborantu). 

 
Sledi krajša razprava.  
 

SKLEP ŠT. 23: 
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF se seznani s predlogom sprememb obstoječih Meril za 

vrednotenje neposrednega pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev UM PEF. 
 
 

 
AD 7: Razno. 
/ 

 
 

Seja je bila zaključena ob 13:55.  
 
Maribor, 24. 12. 2021 

 
 

Zapisala:         Predsednica komisije: 
  
                                                    

Jasmina Škundrić,                                                                                izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
pomočnica tajnika UM PEF          prodekanica za izobraževalno dejavnost UM PEF 
 


