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Z A P I S N I K 

1. redne seje študijske komisije 

v š.l. 2018/19 
 

 

Obravnavali smo vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi. 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 vlog s strani članov ŠK in razpravi, se oblikuje sklep 1. (priloga zapisnika - št. 1 – 1.  

redna seja ŠK – 16. 10. 2018) 
 

SKLEP 1: 

 

 (vpisna številka: 12270360056), rednemu študentu 1. letnika v višješolskem strokovnem 

študijskem programu Avtoservisni menedžment, se dodeli status študenta s posebnimi 

potrebami; in sicer status dolgotrajno bolnega študenta. 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., 

 podaljšan čas pisnih izpitov 

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

 pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik. 
 

------ 

 

Obravnavali smo vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednica ŠK 

pove, da je dala 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 je študijska komisija upoštevala. 

 

 
 

1.  (vpisna številka: 12270040524), Strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 nemščina 0 Podbrežnik 

 

2.  (vpisna številka: 12270040558), Strojništvo 

 predmet KT profesor 

1 nemščina 0 Podbrežnik 

 

SKLEP  2:  
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Nosilec predmeta pove, da predložena dokazila pri obeh študentih ne zadostujejo za priznavanje 

predmeta. 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
 

 

Obravnavali smo vloge za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Predsednica 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: 

 

3. (vpisna številka: 1227045081), Strojništvo  
 

 predmet KT profesor priznano 

1 Računalništvo 3/6 Težak delno 

2 Snovanje in konstruiranje orodij 1/7 Mikložič delno 

3 Materiali 5/5 Grešovnik v celoti 

4 Tehnologija 3,5/7 Jakopič delno 

5 Vzdrževanje strojev in naprav 3/7 Pernat delno 

6 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

1/6 Arbiter delno 

7 Strojni elementi 5/5 Škripač v celoti 

8 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti 

 
4. (vpisna številka: 12270040538), Strojništvo  

 
 predmet KT profesor priznano 

1 Računalništvo 3/6 Težak delno 

 

 
5. (vpisna številka: 12270040536), Strojništvo  

 
 predmet KT profesor priznano 

1 Računalništvo 3/6 Težak delno 
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2 Mehanika 1 1,5/5 Pernat delno 

3 Tehnologija 3/7 Jakopič delno 

4 Elektrotehnika 5/5 Lesjak v celoti 

5 Vzdrževanje strojev in naprav 2/7 Pernat delno 

6 Tehniški predpisi in načrtovanje 

proizvodov 

1/6 Arbiter delno 

7 Strojni elementi 2/5 Škripač delno 

8 Mehanika 2 3,5/5 Pernat delno 

 

 

SKLEP 3: 

 

Študentom se delno oz. v celoti prizna opravljene izpite v predhodnem izobraževanju. 

 

Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 3 strinjali. 

 

Zapisala:       

žig   Overitelja zapisnika: 

 

 

mag. Sabina Herle, predsednica ŠK  dr. Andrej Podbrežnik    mag. Leon Pernat 

 

 


