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Z A P I S N I K 
1. izredne seje študijske komisije 

v š.l. 2018/19 
 

 

Ad 1 

Obravnavali smo vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednica ŠK je 
dala vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja v proučitev nosilcem – izvajalcem 
predmetov, ki so vloge z dokazili pregledali in podali svoje strokovno mnenje. Strokovna 
mnenja nosilcev - izvajalcev predmetov je študijska komisija upoštevala. 
 

 (vpisna številka: 12270040532), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja strojništvo, kjer je opravil 8 izpitov   

(priloga zapisnika - št. 1 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018).  
 
 
SKLEP 1: 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040532) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (6 KT) 

- RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE (3KT) 

- PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040532) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

 

- MEHANIKA (1,5 KT od 5 KT) 

- priznata se sklopa: vektorji, matrike;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 3,5 KT, in sicer:  

              statične veličine prerezov, funkcije, odvodi, integrali, diferencialne enačbe. 

 

- RAČUNALNIŠTVO (4 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: študijske obveznosti pri predavanjih;  
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    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  

    študijske obveznosti pri vajah. 

 

- STROJNI ELEMENTI (2 KT od 5 KT) 

- priznata se sklopa: prvi del vezan na tehnično risanje, SN;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 3 KT; in sicer:  

vse ostalo: materiali, vijaki, navoji, jermeni, mozniki, sorniki, zatiči, ležaji, verige,   

 varjenje,... 

 

-TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (1 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: Tehnična dokumentacija v fazi detajliranja;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 5 KT; in sicer:  
Tehnična zakonodaja, Tehnična dokumentacija v fazi snovanja in vrednotenja 
koncepta, Vrednotenje koncepta Tehnična dokumentacija v fazi izdelave in  
presizkušanja, Tehnična dokumentacija v fazi uporabe izdelka. 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040532) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
ne priznajo spodaj navedeni izpiti: 

-VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV 

-MATERIALI 

 

Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 1 strinjali. 

 

2. (vpisna številka: 12270045078), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja strojništvo, kjer je opravil 15 izpitov (priloga 
zapisnika - št. 2 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018)  
 
 
SKLEP 2: 

 

Študentu (vpisna številka: 12270045078) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- RAČUNALNIŠTVO (6 KT) 
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- RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE (5 KT) 

- PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) 

 

Študentu (vpisna številka: 12270045078) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- MATERIALI (3 KT od  5 KT) 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  
izdelava SN, ki zajema vaje: natezni preizkus, določitev prehodne temperature  
žilavosti in toplotno obdelavo jekel. 

 

- TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (3 KT od  6 KT) 
- priznajo se sklopi: Tehnična dokumentacija v fazi snovanja in vrednotenja koncept 
  Vrednotenje koncepta Tehnična dokumentacija v fazi detajliranja 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 3 KT; in sicer:  
             Tehnična zakonodaja, Tehnična dokumentacija v fazi izdelave in preizkušanja,  
             Tehnična dokumentacija v fazi uporabe izdelka. 
 

- MEHANIKA 1 (3 KT OD  5 KT) 

- priznata se sklopa: vektorji, matrike, statične veličine prerezov;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  

              funkcije, odvodi, integrali, diferencialne enačbe. 

 

- ELEKTROTEHNIKA (3 KT OD  5 KT) 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT;in sicer: 

               intervju 

 

 

Študentu (vpisna številka: 12270045078) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
ne priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1  

- PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 2  

 

Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 2 strinjali. 

 
3. (vpisna številka: 12270040555) redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 
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Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja GOSPODARSKO INŽENIRSTVO, kjer je 
opravil 4 izpite (priloga zapisnika - št. 3 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018).  
 
 
SKLEP 3: 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040555) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040555) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

 

- RAČUNALNIŠTVO (4 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: študijske obveznosti pri predavanjih;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  

   študijske obveznosti pri vajah. 

 

- EKONOMIKA PODJETJA (5 KT OD 6 KT) 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 1 KT;in sicer:  intervju 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040555) se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
ne priznajo spodaj navedeni izpiti: 

 

-MATERIALI 

 

Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 3 strinjali. 

 

 
4. (vpisna številka: 12270040533), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
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strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja Strojništvo, kjer je opravil 2 izpita (priloga 
zapisnika - št. 4 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018).  
 
 
SKLEP 4: 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040533),  se v višješolskem študijskem  programu 
Strojništvo priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (6 KT) 

 

Študentu (vpisna številka: 12270040533), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- RAČUNALNIŠTVO (4 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: študijske obveznosti pri predavanjih;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  

študijske obveznosti pri vajah. 

 

Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 4 strinjali. 

 

 
5., (vpisna številka: 12270045085), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja Strojništvo, kjer je opravil 19 izpitov (priloga 
zapisnika - št. 5 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018).  

 
SKLEP 5: 

 

Študentu (vpisna številka: 12270045085), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU (6 KT) 

- MEHANIKA 1 (5 KT) 

- STROJNI ELEMENTI (5 KT) 

- PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) 
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Študentu (vpisna številka: 12270045085), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- RAČUNALNIŠTVO (4 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: študijske obveznosti pri predavanjih;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  

   študijske obveznosti pri vajah. 

 

- MATERIALI (3 KT od  5 KT) 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT; in sicer:  
izdelava SN, ki zajema vaje: natezni preizkus, določitev prehodne temperature  
žilavosti in toplotno obdelavo jekel. 

 

Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 5 strinjali. 

 
6. (vpisna številka: 12270040551), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Strojništvo, prosi za priznavanje večjega števila izpitov. 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski 
program Strojništvo, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za 
strojništvo – UN študijski program, 1. stopnja  GOSPODARSKO INŽENIRSTVO, kjer je 
opravil 9 izpitov (priloga zapisnika - št. 6 – 1. izredna seja ŠK – 19. 11. 2018).  

 
 
 
SKLEP 6: 
 

Študentu (vpisna številka: 12270040551), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
priznajo spodaj navedeni izpiti v celoti: 

- PROSTOIZBIRNI PREDMET (5 KT) 

- MEHANIKA 2 (5 KT) 
 

Študentu (vpisna številka: 12270040551), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
delno priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- EKONOMIKA PODJETJA (5 KT OD 6 KT) 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 1 KT: intervju 

 

- TEHNOLOGIJA (2,5 KT OD 7 KT) 

- prizna se sklop: Uvod, izdelovalne zahteve, zagotavljanje kakovosti, Postopki  



 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 7/10 

  ločevanja 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 4,5 KT, in sicer: Postopki oblikovanja,  
            Postopki spreminjanja materiala, Postopki preoblikovanja, Postopki spajanja –  
            varjenja, CAQ- zagotavljanje kvalitete 
 

- MEHANIKA 1 (3 KT OD  5 KT) 

- priznata se sklopa: vektorji, matrike, statične veličine prerezov;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT, in sicer:  

              funkcije, odvodi, integrali, diferencialne enačbe. 

- RAČUNALNIŠTVO (4 KT od 6 KT) 

- prizna se sklop: študijske obveznosti pri predavanjih;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 2 KT, in sicer:  

   študijske obveznosti pri vajah. 

 

- ENERGETIKA (3 KT OD 7 KT) 

- prizna se sklop: Termodinamika;  

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 4 KT, in sicer: Energetski sistemi    

              Energetski stroji in naprave Ogrevanje, hlajenje in klimatizacija, Obnovljivi viri 

              energije. 

 

- TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV (1 KT od  6 KT) 
- priznajo se sklopi: Tehnična dokumentacija v fazi detajliranja 

    - študent še mora opraviti sklope v obsegu 5 KT; in sicer:  

Tehnična zakonodaja, Tehnična dokumentacija v fazi snovanja in vrednotenja koncepta,  
Vrednotenje koncepta, Tehnična dokumentacija v fazi izdelave in preizkušanja, Tehnična 
dokumentacija v fazi uporabe izdelka.  

 

Študentu (vpisna številka: 12270040551), se v višješolskem študijskem  programu Strojništvo 
ne priznajo spodaj navedeni izpiti: 

- KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV 

-VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA 

-PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 1 IN 2 

- MATERIALI 

- POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE 
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Vsi  člani  ŠK so  se  s  sklepom 6 strinjali. 

 

 
Ad 2 

 

Obravnavali smo vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik študent. 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: 12270040551), vpisan v 1. letnik rednega  študija programa Strojništvo, ima 
opravljenih 9 izpitov in pridobljenih 45 KT v UN študijski program, 1. stopnja  GOSPODARSKO 
INŽENIRSTVO Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. Vlogo za pospešeno 
napredovanje v 2. letnik je oddal 26. 9. 2018.  
  

Po proučitvi vloge s strani članov ŠK, se oblikuje sklep 7 (priloga zapisnika - št. 9 – 1.izredne 
seja ŠK – 19. 11. 2018)  
  
 
SKLEP 7:  
  

Študijska komisija NE POTRDI vlogo za pospešeno napredovanje v 
2. letnik – študent Leskovar Klemen se ne more pogojno vpisati v 2. letnik, saj se mu od 45 
zahtevanih KT prizna le 28,5 KT.  

  

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali.  
 

 

Ad 3 

 

Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami študenta Kop 
Erika. Vlogo študenta 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 vloge s strani članov ŠK, se oblikuje sklep 8 (priloga zapisnika - 
št. 8 – 1.izredne seja ŠK – 19. 11. 2018). 

 
SKLEP 8:  
 
(vpisna številka: 12270360064), rednemu študentu 1. letnika v višješolskem strokovnem 
študijskem programu Avtoservisni menedžment, se dodeli status študenta s posebnimi 
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potrebami; in sicer status dolgotrajno bolnega študenta. Status se mu dodeli do konca študija 
na TŠC. 
 
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, 

• podaljšan čas pisnih izpitov, 
• opravljanje pisnih izpitov z uporabo računalnika ali druge ustrezne in dostopne 

priprave, 
• podaljšanje časa za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd., 
• pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik. 

 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 
 
------ 

 

Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami študenta 
Mulec Jana. Vlogo študenta 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 vloge s strani članov ŠK, se oblikuje sklep 9 (priloga zapisnika 
- št. 9 – 1.izredne seja ŠK – 19. 11. 2018). 

 
SKLEP 9:  
 
(vpisna številka: 12270360054), rednemu študentu 2. 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 2018/19. 
 
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, 

• podaljšanje časa za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd., 
• pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik. 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 9 strinjali. 
 
 
 
Zapisala:       

žig   Overitelja zapisnika: 
 
 
mag. Sabina Herle, predsednica ŠK  dr. Andrej Podbrežnik    mag. Leon Pernat 
 


