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Z A P I S N I K 

1. redne seje študijske komisije 
v š.l. 2017/18 

 
 

 
Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Vloge študentov za pridobitev 
statusa študenta s posebnimi potrebami ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je 
bila članom ŠK poslana v proučitev po elektronski pošti. Po proučitvi vlog s strani članov ŠK in razpravi, se 
oblikuje sklep 1. (priloga zapisnika - št. 1 – 1.  redna seja ŠK – 20. 10. 2017) 
 

SKLEP 1: 

 
 (vpisna številka: 12270360063), rednemu študentu 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment, se dodeli status študenta s posebnimi potrebami; in sicer status vrhunskega 
športnika. Status se mu dodeli za študijsko leto 2017/18. 
 
Študentu se priznajo naslednje olajšave: 

 pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta. 

 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
________________________________ 
 
Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami. Vloge študentov za pridobitev 
statusa študenta s posebnimi potrebami ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je 
bila članom ŠK poslana v proučitev po elektronski pošti. Po proučitvi vlog s strani članov ŠK in razpravi, se 
oblikuje sklep 2. (priloga zapisnika - št. 2 – 1.  redna seja ŠK – 20. 10. 2017) 
 

SKLEP 2: 

 
 (vpisna številka: 12270360057), rednemu študentu 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment, se dodeli status študenta s posebnimi potrebami; in sicer status vrhunskega 
športnika. Status se mu dodeli za študijsko leto 2017/18. 
 
Študentu se priznajo naslednje olajšave: 

 pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta, 

 pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, preverjanje 
znanja, ipd., 

 pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov skladu z veljavnim Pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja na višjih strokovnih šolah in drugimi internimi pravili Višje 
strokovne šole TŠC Maribor, 

 pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
 
 

 

Obravnavali smo vloge za ponovni vpis v 2. letnik treh študentov. Vloge študentov za ponovni vpis ŠK potrjuje 
na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je bila članom ŠK poslana v proučitev po elektronski 
pošti. 
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 (vpisna številka: 12270360003), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment, je dne 4. 10. 2017 oddal vlogo za ponovni vpis v 2. letnik programa Avtoservisni 
menedžment – redni. Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 115 KT, zato 
se oblikuje sklep 3 (priloga zapisnika - št. 3 – 1. redna seja ŠK – 20. 10. 2017): 
 

SKLEP 3: 

 
Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2017/18 ponovni vpis v 2. letnik – Avtoservisni 
menedžment - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270360003). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 3 strinjali. 
________________________________ 
 
 (vpisna številka: 12270360009), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment, je dne 26. 9. 2017 oddal vlogo za ponovni vpis v 2. letnik programa Avtoservisni 
menedžment – redni. Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 115 KT, zato 
se oblikuje sklep 4 (priloga zapisnika - št. 4 – 1. redna seja ŠK – 20. 10. 2017): 
 

SKLEP 4: 

 
Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2017/18 ponovni vpis v 2. letnik – Avtoservisni 
menedžment - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270360009). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 4 strinjali. 
________________________________ 
 
 (vpisna številka: 12270360023), redna študentka 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment, je dne 3. 10. 2017 oddala vlogo za ponovni vpis v 2. letnik programa Avtoservisni 
menedžment – redni. Študentka je opravila praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 50 KT, 
zato se oblikuje sklep 5 (priloga zapisnika - št. 5 – 1. redna seja ŠK – 20. 10. 2017): 
 

SKLEP 5: 

 
Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2017/18 ponovni vpis v 2. letnik – Avtoservisni 
menedžment - redni  odobri študentki (vpisna številka: 12270360023). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 
 

 

Obravnavali smo vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednik ŠK pove, da je dal vloge 

za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v proučitev nosilcem – izvajalcem predmetov, ki bodo vloge z 

dokazili pregledali in podali svoje mnenje. Mnenja nosilcev - izvajalcev predmetov bo študijska komisija 

upoštevala. 

 

Vloge so poslali naslednji študenti: 

 

1.  (vpisna številka: 122700….), avtoservisni menedžer 

 predmet KT profesor 

1 angleščina  Podbrežnik 
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2.  (vpisna številka: 12270045074), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 praktično izobraževanje  Arbiter 

2 Ker je izpite opravljal pred 15 leti, mora poslati vloge za priznavanje posameznih 

izpitov. 

 

3.  (vpisna številka: 122700450765), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 ekonomika podjetja  Lesjak 

2 strokovna terminologija v tujem jeziku  Podbrežnik 

3 računalništvo  Težak 

4 prosta izbira (osnove kriminologije) 8  

5 poslovno komuniciranje in vodenje  Herle 

6 varnost pri delu in varovanje okolja  Švab 

 

4.  (vpisna številka: 12270040495), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 materiali  Grešovnik 

2 računalništvo  Težak 

 

 (vpisna številka: 12270040501), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 elektrotehnika  Lesjak 

2 računalništvo  Težak 

3 mehanika 1  Pernat 

4 strokovna terminologija v tujem jeziku  Podbrežnik 

 

5.  (vpisna številka: 1227004076), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 strokovna terminologija v tujem jeziku  Podbrežnik 

 

 

SKLEP 6: 
 
Študent (vpisna številka: 12270045074) mora svojo vlogo dopolniti, za ostale študente počakamo mnenja 
nosilcev posameznih predmetov. 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 6 strinjali. 
________________________________ 
 

Obravnavali smo vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednik ŠK pove, da je dal vlogo 

za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v proučitev nosilcem – izvajalcem predmetov, ki bodo vloge z 

dokazili pregledali in podali svoje mnenje. Mnenja nosilcev predmetov bo študijska komisija upoštevala. 

 

Vlogo je poslal študent (vpisna številka: 12270360060), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Avtoservisni menedžment. Prosi za priznavanje izpitov, ki jih je opravil na TŠC Maribor v 
programu Strojništvo. 
 

 
Počakamo mnenja nosilcev posameznih predmetov. 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali. 
________________________________ 
 
Obravnavali smo vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednik ŠK pove, da so spodaj 

navedeni študenti poslali vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja na Fakulteti za strojništvo, UM, 

visokošolski strokovni program Strojništvo. 

 

Študijska komisija je vloge pregledala in na osnovi dogovora o priznavanju izpitov, pridobljenih na Fakulteti za 

strojništvo, UM, visokošolski strokovni program Strojništvo, prišla do naslednjih ugotovitev: 

 

 

Vloge so poslali naslednji študenti: 

  

 predmet KT profesor 

1 Poslovno komuniciranje 5 Herle 

2 Poslovni in tehnični tuji jezik 5 Podbrežnik 

3 Poslovna in tehnična informatika 5 Težak 

4 Ekonomika podjetij 4 Lesjak 

5 Varnost pri delu in ekologija 4 Švab 

6 Materiali za gradnjo motornih vozil 4 Grešovnik 

7 Tehnologije popravil 5 Humski 

8 Električne naprave in napeljave 4 Puconja 

9 Mehatronski sistemi 6 Pavlekovič 

10 Pogonski agregati 5 Arbiter 

11 Tehnika motornih vozil 4 Frühauf 

12 Sistemi prenosa moči 4 Tomaš 

13 Praktično izobraževanje 26 Arbiter 

 

SKLEP 7: 
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1.  (vpisna številka: 12270045066), strojništvo 

 predmet KT profesor Bele Herle Podbrežnik 

1 Mehanika 1 5/5 Pernat v celoti v celoti v celoti 

2 Mehanika 2 5/5 Pernat v celoti v celoti v celoti 

3 Snovanje in konstruiranje orodij 5/7 Mikložič delno delno delno 

4 Materiali 5/5 Grešovnik v celoti v celoti v celoti 

5 Tehnologija 6,5/7 Jakopič v celoti v celoti v celoti 

6 Računalništvo 4/6 Težak delno delno delno 

7 Strojni elementi 5/5 Škripač v celoti v celoti v celoti 

8 Vzdrževanje strojev in naprav 4/7 Vezjak delno delno delno 

9 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti v celoti v celoti 

10 Energetika 3/7 Arbiter delno delno delno 

11 Računalniško podprta proizvodnja 3/5 Čretnik delno delno delno 

12 Priprava in vodenje proizvodnje 1/7 Mikložič delno delno delno 

14 Strokovna terminologija v TJ 6/6 Podbrežnik v celoti v celoti v celoti 

15 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

3/6 Arbiter delno delno delno 

16 Varnost pri delu 1/3 Švab delno delno delno 

17 Avtomatizacija in robotika 2/7 Pavlekovič delno delno delno 

18 Prostoizbirni predmet 5/5 ŠK v celoti v celoti v celoti 
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2.  (vpisna številka: 12270040508), strojništvo 

 predmet KT profesor Bele Herle Podbrežnik 

1 Strokovna terminologija v TJ 6/6 Podbrežnik v celoti v celoti v celoti 

2 Računalništvo 3/6 Težak delno delno delno 

3 Vzdrževanje strojev in naprav 2/7 Vezjak delno delno delno 

4 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

1/6 Arbiter delno delno delno 

5 Strojni elementi 2/5 Škripač delno delno delno 

6 Snovanje in konstruiranje orodij 1/7 Mikložič delno delno delno 

7 Tehnologija 3,5/7 Jakopič delno delno delno 

8 Materiali 5/5 Grešovnik v celoti v celoti v celoti 

9 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti v celoti v celoti 

10 Mehanika 2 5/5 Pernat v celoti v celoti v celoti 

11 Energetika 3/7 Arbiter delno delno delno 

12 Prostoizbirni predmet 5/5 ŠK v celoti v celoti v celoti 

 

3.  (vpisna številka: 12270045069), strojništvo 

 predmet KT profesor Bele Herle Podbrežnik 

1 Računalništvo 3/6 Težak delno delno delno 

2 Vzdrževanje strojev in naprav 7/7 Vezjak v celoti v celoti v celoti 

3 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

3/6 Arbiter delno delno delno 

4 Strojni elementi 5/5 Škripač v celoti v celoti v celoti 

5 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti v celoti v celoti 

6 Snovanje in konstruiranje orodij 7/7 Mikložič v celoti v celoti v celoti 

7 Tehnologija 7/7 Jakopič v celoti v celoti v celoti 

8 Materiali 5/5 Grešovnik v celoti v celoti v celoti 

9 Energetika 3/7 Arbiter delno delno delno 

10 Računalniško podprta proizvodnja 5/5 Čretnik v celoti v celoti v celoti 

11 Priprava in vodenje proizvodnje 4/7 Mikložič delno delno delno 

12 Mehanika 1 1,5/5 Pernat delno delno delno 

13 Mehanika 2 3,5/5 Pernat delno delno delno 

14 Izdelava in vzdrževanje orodij 3/5 Mikložič delno delno delno 

15 Varnost pri delu in varovanje okolja 1/3 Švab delno delno delno 

16 Prostoizbirni predmet 5/5 ŠK v celoti v celoti v celoti 
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4.  (vpisna številka: 12270045073), strojništvo 

 

SKLEP 8: 
 
Študentom se delno oz. v celoti prizna opravljene izpite v predhodne m izobraževanju. 
 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 
 
 

 

Obravnavali smo vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik študenta. Vloge študentov za pospešeno 
napredovanje v 2. letnik ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je bila članom ŠK 
poslana v proučitev po elektronski pošti. 
 

-  (vpisna številka: 12270045066), vpisan v 1. letnik izrednega  študija programa Strojništvo ima 
opravljenih 20 izpitov in pridobljenih 95 KT v visokošolskem strokovnem programu  Strojništvo 
Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 
2.10.2017. 

 
Po proučitvi vlog s strani članov ŠK in razpravi, se oblikuje sklep 1 (priloga zapisnika - št. 9 – 1. redna seja ŠK – 
20. 10. 2017) 

 predmet KT profesor Bele Herle Podbrežnik 

1 Računalništvo 3/6 Težak delno delno delno 

2 Strokovna terminologija v TJ 6/6 Podbrežnik v celoti v celoti v celoti 

3 Mehanika 2 5/5 Pernat v celoti v celoti v celoti 

4 Vzdrževanje strojev in naprav 5/7 Vezjak delno delno delno 

5 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

3/6 Arbiter delno delno delno 

6 Strojni elementi 5/5 Škripač v celoti v celoti v celoti 

7 Snovanje in konstruiranje orodij 6/7 Mikložič v celoti v celoti v celoti 

8 Tehnologija 5,5/7 Jakopič v celoti v celoti v celoti 

9 Materiali 5/5 Grešovnik v celoti v celoti v celoti 

10 Mehanika 1 5/5 Pernat v celoti v celoti v celoti 

11 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti v celoti v celoti 

12 Priprava in vodenje proizvodnje 1/7 Mikložič delno delno delno 

13 Računalniško podprta proizvodnja 5/5 Čretnik v celoti v celoti v celoti 

14 Prostoizbirni predmet 5/5 ŠK v celoti v celoti v celoti 
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SKLEP 9: 
 
Študijska komisija POTRDI vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik – študent se lahko pogojno vpiše v 2. 
letnik.  Individualno se mora dogovarjati s posameznimi profesorji, da bo opravil vse manjkajoče obveznosti 1. 
in 2. letnika. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 9 strinjali. 
 
 

 

Ad 5 

 
Študentom, ki so pred vpisom na TŠC Maribor študirali na Fakulteti za strojništvo, UM, visokošolski strokovni 

program Strojništvo/Mehatronika, se priznava predhodno pridobljeno znanje (opravljene izpite) na osnovi 

dogovora med FS UM in TŠC Maribor.  
 

SKLEP 10: 
 
Študijska komisija sprejme sklep, da morajo ti študenti v bodoče sami poiskati analogne premete, za katere 
želijo priznavanje in oddati vlogo za posamezne predmete. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 10 strinjali. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 27. 10. 2017        
 

Zapisal:    
mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
 

 


