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SKLEPI  
2. redne seje študijske komisije 

v š.l. 2017/18 
 
 
 
 
 

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 so vloge z dokazili 

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

 

 

 

Vloge so poslali naslednji študenti: 

 

1.  (vpisna številka: 12270360074), avtoservisni menedžer 

 predmet KT profesor 

1 angleščina 6/6 Podbrežnik 

 

2.  (vpisna številka: 12270045074), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 praktično izobraževanje 26/26 Arbiter 

 

3.  (vpisna številka: 122700450765), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 ekonomika podjetja 6/6 Lesjak 

2 strokovna terminologija v tujem jeziku 6/6 Podbrežnik 

3 računalništvo 6/6 Težak 

4 prosto izbirni predmet 5/5 ŠK 

5 poslovno komuniciranje in vodenje 6/6 Herle 

6 varnost pri delu in varovanje okolja 1/3 Švab 

 

4.  (vpisna številka: 12270040495), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 materiali 5/5 Grešovnik 

2 računalništvo 6/6 Težak 

3 prosto izbirni predmet 5/5 ŠK 
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5.  (vpisna številka: 12270040501), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 elektrotehnika 0/5 Lesjak 

2 računalništvo 6/6 Težak 

3 mehanika 1 2/5 Pernat 

4 strokovna terminologija v tujem jeziku 6/6 Podbrežnik 

5 prosto izbirni predmet 5/5 ŠK 

 

6.  (vpisna številka: 1227004076), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 strokovna terminologija v tujem jeziku 6/6 Podbrežnik 

 

7.  (vpisna številka: 12270045063), strojništvo 

 

 

 

 

 

 

 

8.  (vpisna številka: 12270045061), strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 ekonomika podjetja 6/6 Lesjak 

2 strokovna terminologija v tujem jeziku 6/6 Podbrežnik 

3 računalništvo 6/6 Težak 

5 poslovno komuniciranje in vodenje ?/6 Herle 

6 prosto izbirni predmet 5/5 ŠK 

 
SKLEP 1: 

 
Študentom na osnovi vlog za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in mnenj nosilcev predmetov 
priznamo izpite, kot je razvidno iz zgornjih tabel. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
________________________________ 

 predmet KT profesor 

1 računalništvo 6/6 Težak 

2 strokovna terminologija v tujem jeziku 6/6 Podbrežnik 

3 materiali 5/5 Grešovnik 
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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. 
 

 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
 

 

 
Maribor, 21. 12. 2017        
 

Zapisal:  ž
žig 

 

 

mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
  

 predmet KT profesor 

1 Poslovno komuniciranje 5/5 Herle 

2 Poslovni in tehnični tuji jezik 5/5 Podbrežnik 

3 Poslovna in tehnična informatika 5/5 Težak 

4 Ekonomika podjetij 4/4 Lesjak 

5 Varnost pri delu in ekologija 4/4 Švab 

6 Materiali za gradnjo motornih vozil 5/5 Grešovnik 

7 Tehnologije popravil 0/5 Humski 

8 Električne naprave in napeljave 2,5/4 Puconja 

9 Mehatronski sistemi 0/6 Pavlekovič 

10 Pogonski agregati 0/5 Arbiter 

11 Tehnika motornih vozil 0/4 Frühauf 

12 Sistemi prenosa moči 2/4 Tomaš 

13 Praktično izobraževanje 1. letnik 13/13 Arbiter 

14 Praktično izobraževanje 2. letnik 0/13 Arbiter 

15 prosto izbirni predmet 5/5 ŠK 

 
Študentu na osnovi vlog za priznavanje predhodno pridobljenega znanja in mnenj nosilcev predmetov priznamo 
izpite, kot je razvidno iz zgornje tabele. 
 
SKLEP 2: 


