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Z A P I S N I K 

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

 
Obravnavali smo dispozicije diplomskih nalog študentov v programih ASM in strojništvo. 
 
Teme diplomskih del ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije (5 dispozicij ASM, 16 dispozicij 

strojništvo). Dokumentacija je bila članom ŠK poslana v proučitev po elektronski pošti. Po proučitvi dispozicij 

s strani članov ŠK in razpravi med časom zasedanja seje, se oblikuje sklepe 1 do 21 (priloga zapisnika - št. 1 – 

21, redna seja ŠK – 15. 6. 2018). 

 
 
Tabela 1: teme diplomskih del 

Študent Št. indeksa R/I Program Naslov Mentor Somentor 

 12270360035  R ASM KAKO POVEČATI PRODAJO 

AVTOMOBILOV PRI PODJETJU AVTO 

KOLETNIK D.O.O. 

mag. Ivanka 
LESJAK - GORJANC 

Gorazd 

KOLETNIK 

 12270360042  R ASM NAJNOVEJŠI ASISTENČNI SISTEMI PRI 

VOZILU AUDI A8 

Srečko FRÜHAUF  / 

 12270360039 R ASM STARODOBNIK - VOJAŠKO VOZILO TAM 

110 T7 

mag. Samo 

ČRETNIK 

mag. Miran 

ROŠKAR 

 12270360011  R ASM POPRAVILO VOZILA VW GOLF GTE mag. Ferdinand 

HUMSKI 

/ 

 12270360038  R ASM Ekonomski vidik obnove pogonskega 

agregata Renault tipa K7MA828 

mag. Beno ARBITER / 

 12270045059  I strojništvo SNOVANJE IN IZDELAVA PASJE 

KOTILNICE 

Uroš ŠKRIPAČ / 

 12270040426  R strojništvo KONSTRUIRANJE ORODJA ZA GLOBOKI 

VLEK PLOČEVINE V PODJETJU BNM D. 

O. O. 

mag. Andrej 

MIKLOŽIČ 

mag. Jože 

KADIVNIK 

 12270040419  R strojništvo Multifunkcijska piknik miza z vgrajenim 

žarom 

Uroš ŠKRIPAČ / 

 12270040432 R strojništvo Optimiranje ločevalnika trdih delcev 
od olja na kombinirani liniji EJP 2  
za vlečenje palic iz Al zlitin 

Dragan GOGIĆ Urban 
POLEGEK 

 12270040434 R strojništvo Izdelava replike Tomosovega 
motocikla D6 

mag. Leon PERNAT / 

 12270040446 R strojništvo Izpuh 2 taktnega motorja Uroš ŠKRIPAČ / 

 12270040436 R strojništvo PAMETNO UPRAVLJANJE OBJEKTA  NA 
PRIMERU MARLES HIŠE S SCHRACK 
TEHNOLOGIJO 

mag. Ivanka 
LESJAK  

/ 

 12270040438 R strojništvo Ogrevanje bazena s toplotno črpalko mag. Beno ARBITER / 

 12270040439 R strojništvo Snovanje in izdelava unikatnega INOX 

stopnišča 

Uroš ŠKRIPAČ / 

 12270040440 R strojništvo IZDELAVA LEVEGA NOSILCA KTM 

MOTORJA V PODJETJU RIEDL CNC D. O. 

O. 

mag. Franci 
JAKOPIČ 

Peter 
GOŠNJAK 
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 12270040448 R strojništvo Prenova tomos colibri T3 Uroš ŠKRIPAČ / 

 12270040443 R strojništvo Konstruiranje in izdelava vrtne mize v 
podjetju Mediaform 

mag. Andrej 
MIKLOŽIČ 

/ 

 12270040444 R strojništvo Avtomatski hranilnik za pse Zdravko Pavlekovič / 

 12270040452 R strojništvo KONSTRUIRANJE IN IZDELAVA 
REZILNEGA ORODJA V PODJETJU 
METALID D.O.O. 

mag. Andrej 
MIKLOŽIČ 

Boštjan 
DOVEČAR 

 12270045054 I strojništvo Kontrola in vzdrževanje zavornega 
sistema tovornih vagonov 

Dragan GOGIĆ Matej 
ARNUŠ 

 12270045053 I strojništvo Snovanje in konstruiranje kabine 
visoko hitrostnega rezkalnega stroja v 
podjetju Baumüller Dravinja d.o.o. 

mag. Beno ARBITER Jožef 
KLAJNŠEK 

 
SKLEP 1: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270360035) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
 
SKLEP 2: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270360042)  v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so 

v tabeli 1.  

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
 

SKLEP 3: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270360039) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 3 strinjali. 
SKLEP 4: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270360011)  v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so 

v tabeli 1.  

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 4 strinjali. 
 

SKLEP 5: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270360038) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 
 
SKLEP 6: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270045059) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 6 strinjali. 
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SKLEP 7: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040426) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali. 
 
SKLEP 8: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040419) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 
 
SKLEP 9: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040432) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 9 strinjali. 
 
SKLEP 10: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040434) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 10 strinjali. 
 
SKLEP 11: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040446) delno potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
Študent mora urediti še uvod. 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 11 strinjali. 
 
SKLEP 12: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040436) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 12 strinjali. 
 
SKLEP 13: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040438) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 13 strinjali. 
 
SKLEP 14: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040439) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 14 strinjali. 
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SKLEP 15: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040440) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 15 strinjali. 
 
SKLEP 16: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040448) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 16 strinjali. 
 
SKLEP 17: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040443) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 17 strinjali. 
 
SKLEP 18: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040444) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 18 strinjali. 
 
SKLEP 19: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040452) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 19 strinjali. 
 
SKLEP 20: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270045054) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 20 strinjali. 
 
SKLEP 21: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270045053) delno potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1.  
Študent mora urediti čistopis dispozicije DD. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 21 strinjali. 
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Dodatek k zapisniku 

 

Na zahtevo ravnatelja VŠ se študentoma (vpisna številka 12270040446) in (vpisna številka 12270040448) v 

celoti zavrne tema diplomskega dela zaradi neustreznosti teme. 

 
SKLEP 22: 
 

Študentoma (vpisna številka 12270040446) in (vpisna številka 12270040448) se v celoti zavrne tema 

diplomskega dela zaradi neustreznosti teme. 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 22 strinjali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 15. 6. 2018        
 
 
 
 

Zapisal:    
mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
 

 

 

 

 

 

  

 


