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

v š.l. 2017/18 
 

Obravnavali smo dispozicije diplomskih nalog petih študentov v programu. 
 
Teme diplomskih del ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije (1 dispozicija ASM, 1 dispozicija 

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 4 (priloga zapisnika - št. 1 do 4, 

izredna seja ŠK – 26. 9. 2018). 

 
Tabela 1: teme diplomskih del 

Študent Št. indeksa R/I Program Naslov Mentor Somentor 

 12270040422  
 

R strojništvo Trajna magnetna energija. mag. Ivanka Lesjak / 

 12270045069 I strojništvo Delovni proces montaže transportnih 
sistemov. 

mag. Ivanka Lesjak Marko 
Smolič 

 12270040446 R strojništvo Optimizacija proizvodnje Handgriff 
S788E2 

Uroš Škripač / 

 12270040448 R strojništvo Optimizacija parametrov na 
stružnici Wagner WDS 300 

Uroš Škripač / 

 
 
SKLEP 1: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040422) delno potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1. Študent mora ŠC spremeniti v TŠC. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
 
SKLEP 2: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270045069) delno potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

tabeli 1. Študent mora poenotiti stile podpoglavij v kazalu. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 

 

SKLEP 3: 
 

Študijska komisija študentu (vpisna številka 12270040446) 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 12270040448) v celoti potrdi temo diplomskega dela, podatki so v 

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

Obravnavali smo vloge za ponovni vpis v  2. letnik dveh študentov v programu strojništvo. 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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Študenta sta posredovala vloge, iz katerih je bilo razvidno, ali izpolnjujeta pogoje za ponovni vpis.  

 

 (vpisna številka: 12270045072), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 20.9.2018 oddal vlogo za ponovni vpis v 1. letnik strojništvo – izredni. Študent ni opravil 

nobenih obveznosti v štud. letu 2017/2018, oblikuje se sklep 5 (priloga zapisnika - št. 5 – 4. izredna seja ŠK – 

26. 9. 2018): 

 

SKLEP 5: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 ponovni vpis v 1. letnik – strojništvo - 

izredni  odobri študentu (vpisna številka: 12270045072). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 

 

 

 (vpisna številka: 12270040420), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 25.9.2018 oddal vlogo za ponovni vpis v 2. letnik strojništvo – redni. Študent je opravil 

praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 115 KT, iz opravičenih razlogov pa še ni oddal 

dispozicije DD, zato se oblikuje sklep 6 (priloga zapisnika - št. 6 – 4. izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 6: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 ponovni vpis v 2. letnik – strojništvo - redni  

odobri študentu (vpisna številka: 12270040420). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 6 strinjali. 

 
Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami enega študenta. 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 7 (priloga zapisnika - št. 7 – 4. izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 7: 

 
 (vpisna številka: 12270040538), rednemu študentu 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Strojništvo, se dodeli status študenta s posebnimi potrebami; in sicer status študenta, ki zaradi posebnih 
okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje. 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., 

 podaljšanje časa za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd., 

 podaljšan čas pisnih izpitov, 

 opravljanje pisnega dela izpita v ustni obliki pri predmetih, kjer je to smiselno. 
 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali. 
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Obravnavali smo vlogo za vpis brez opravljenih obveznosti petih študentov. Vloge študentov za vpis brez 

opravljenih obveznosti ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je bila članom ŠK 

poslana v proučitev po elektronski pošti. 

 

 (vpisna številka: 12270360047), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu ASM, 

je dne 21. 9. 2018 oddal vlogo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti ASM – redni. Študent je opravil 

praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 46 KT, iz zdravstvenih razlogov pa ni imel zadostne 

prisotnosti na vajah pri predmetu PSV, prav tako mu manjkajo izpiti pri predmetih PSV, TEP in MGV, zato se 

oblikuje sklep 8 (priloga zapisnika - št. 8 – 7. izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 8: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti 

– ASM - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270360047). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 

 (vpisna številka: 12270040492), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 20. 9. 2018 oddal vlogo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti strojništvo – redni. 

Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 43 KT, iz opravičenih razlogov mu 

manjkajo izpiti pri predmetih PKV, TEP in RAM, zato se oblikuje sklep 9 (priloga zapisnika - št. 9 – 7. izredna 

seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 9: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti 

– strojništvo - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270040492). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 9 strinjali. 
 

 (vpisna številka: 12270040489), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 17. 9. 2018 oddal vlogo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti strojništvo – redni. 

Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 54 KT, iz opravičenih razlogov pa ni 

imel zadostne prisotnosti na vajah pri predmetu PKV, prav tako mu manjka izpit pri predmetu PKV, zato se 

oblikuje sklep 10 (priloga zapisnika - št. 10 – 7. izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 10: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti 

– strojništvo - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270040489). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 10 strinjali. 

 (vpisna številka: 12270040482), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 17. 9. 2018 oddal vlogo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti strojništvo – redni. 

Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 44 KT, iz opravičenih razlogov mu 

manjkajo izpiti pri predmetih PKV, RAM in STE, zato se oblikuje sklep 11 (priloga zapisnika - št. 11 – 7. 

izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 11: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti 

– strojništvo - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270040482). 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 11 strinjali. 

 (vpisna številka: 12270040458), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 

strojništvo, je dne 17. 9. 2018 oddal vlogo za vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti strojništvo – redni. 

Študent je opravil praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 49 KT, iz opravičenih razlogov pa ni 

imel zadostne prisotnosti na vajah pri predmetu RAM, prav tako mu manjkata izpita pri predmetih RAM in PSV, 

zato se oblikuje sklep 12 (priloga zapisnika - št. 12 – 7. izredna seja ŠK – 26. 9. 2018): 

 

SKLEP 12: 
 

Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2018/19 vpis v 2. letnik brez opravljenih obveznosti 

– strojništvo - redni  odobri študentu (vpisna številka: 12270040458). 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 12 strinjali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 26. 9. 2018        
 
 
 
 

Zapisal:    
mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
 

 


