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

v š.l. 2016/17 
 

Obravnavali smo vloge za pospešeno napredovanje v 2. letnik petih študentov. 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: 12270040450), vpisan v 1. letnik rednega  študija ima opravljenih 22 izpitov in 
pridobljenih 99 KT v univerzitetnem programu  Gospodarsko inženirstvo Fakultete za strojništvo 
Univerze v Mariboru. Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 3.10.2016 

 
- (vpisna številka: 12270040455), vpisan v 1. letnik rednega  študija ima opravljenih 9 izpitov in 

pridobljenih 37 KT v univerzitetnem programu  Strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru. 
Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 13.10.2016 

 
- (vpisna številka: 12270040428), vpisan v 1. letnik rednega  študija ima opravljenih 10 izpitov in 

pridobljenih 46 KT v visokošolskem strokovnem programu  Strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru. Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 3.10.2016 

 
- (vpisna številka: 12270045053), vpisan v 1. letnik rednega  študija ima opravljenih 27 izpitov in 

pridobljenih 144 KT v visokošolskem strokovnem programu  Strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru. Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 10.10.2016 

 
- (vpisna številka: 12270045056), vpisan v 1. letnik izrednega  študija ima opravljenih 22 izpitov in 

pridobljenih 99 KT v visokošolskem strokovnem programu  Strojništvo Fakultete za strojništvo Univerze 
v Mariboru. Vlogo za pospešeno napredovanje v 2. letnik je oddal 7.10.2016. 

 
Po proučitvi vlog s strani članov ŠK in razpravi, se oblikuje sklep 1 (priloga zapisnika - št. 1 – 1. izredna seja ŠK – 
14. 10. 2016) 
 

SKLEP 1: 
 
Študijska komisija POTRDI vloge za pospešeno napredovanje v 2. letnik – vsi zgoraj navedeni študenti se lahko 
pogojno vpišejo v 2. letnik.  
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
 

 

Obravnavali smo vloge za ponovni vpis v 1. oz. 2. letnik dveh študentov. Vloge študentov za ponovni vpis ŠK 
potrjuje na podlagi predložene dokumentacije. Dokumentacija je bila članom ŠK poslana v proučitev po 
elektronski pošti. 
 
(vpisna številka: 12270040388), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Strojništvo, je dne 3. 10. 2016 oddal vlogo za ponovni vpis v 1. letnik strojništva – redni. Študent je opravil 
praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 39 KT, zato se oblikuje sklep 2 (priloga zapisnika - št. 2 
– 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016): 
 

SKLEP 2: 

 
Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2016/17 ponovni vpis v 1. letnik – Strojništvo - redni  
odobri študentu (vpisna številka: 12270040388). 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040358), redni študent 2. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Strojništvo, je dne 5. 10. 2016 oddal vlogo za ponovni vpis v 2. letnik strojništva – redni. Študent je opravil 
praktično izobraževanje in študijske obveznosti v obsegu 104 KT, zato se oblikuje sklep 3 (priloga zapisnika - št. 3 
– 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016): 
 

SKLEP 3: 

 
Študijska komisija sprejme sklep, da se v študijskem letu 2016/17 ponovni vpis v 2. letnik – Strojništvo - redni  
odobri študentu (vpisna številka: 12270040358). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 3 strinjali. 
 

 

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 je študijska komisija upoštevala. 

 

(vpisna številka: 12270360035), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
avtoservisni menedžment, prosi za priznanje izpita EKONOMIKA PODJETJA. 
 

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 gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo – 
univerzitetni študij, program gospodarsko inženirstvo, kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 4 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 4. 
 

SKLEP 4: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270360035), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Avtoservisni 
menedžment izpit EKONOMIKA PODJETJA prizna v celoti (6 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 4 strinjali. 
________________________________ 
 
 (vpisna številka: 12270360035), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
avtoservisni menedžment, prosi za priznanje izpita POSLOVNA IN TEHNIŠKA INFORMATIKA. 
 

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 gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo – 
univerzitetni študij, program gospodarsko inženirstvo, kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 5 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 5. 
 

SKLEP 5: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270360035), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Avtoservisni 
menedžment izpit POSLOVNA IN TEHNIŠKA INFORMATIKA prizna delno (3 ECTS). 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita ELEKTROTEHNIKA. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 6 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 6. 
 

SKLEP 6: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ELEKTROTEHNIKA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 6 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita EKONOMIKA PODJETJA. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 7 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 7. 
 

SKLEP 7: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
EKONOMIKA PODJETJA prizna v celoti (6 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 1. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 8 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 8. 
 

SKLEP 8: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 



 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 4/18 

MEHANIKA 1 prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 2. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 9 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 9. 
 

SKLEP 9: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 2 prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 9 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠTVO. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 10 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 10. 
 

SKLEP 10: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠTVO prizna delno (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 10 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 11 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 11. 
 

SKLEP 11: 
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Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 11 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 12 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 12. 
 

SKLEP 12: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 12 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 13 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 13. 
 

SKLEP 13: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit  
POSLOVNO KOMUNICIRANJE IN VODENJE prizna delno (2 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 13 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 14 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
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Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 14. 
 

SKLEP 14: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
KAKOVOST IN ZANESLJIVOST PROCESOV prizna delno (2 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 14 strinjali. 
 
________________________________ 
 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MATERIALI. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 15 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 15. 
 

SKLEP 15: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 15 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNOLOGIJA. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 16 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 16. 
 

SKLEP 16: 
 
Študentu vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNOLOGIJA prizna delno (5,5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 16 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita ENERGETIKA. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
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inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 17 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 17. 
 

SKLEP 17: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ENERGETIKA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 17 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040450), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita OSNOVE RAČUNOVODSTVA kot prostoizbirni predmet. 
 

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 – univerzitetni študij, program gospodarsko 
inženirstvo, kjer je opravil 21 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 17a – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 17a. 
 

SKLEP 17a: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040450), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
OSNOVE RAČUNOVODSTVA prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 17a strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MATERIALI. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 18 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 18. 
 

SKLEP 18: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI ne prizna (0 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 18 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU. 
 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski program Strojništvo, 
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že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za strojništvo – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 19 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 19. 
 

SKLEP 19: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V ANGLEŠKEM JEZIKU prizna v celoti (6 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 19 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠTVO. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 20 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 20. 
 

SKLEP 20: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠTVO prizna delno (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 20 strinjali. 
 
________________________________ 
 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 21 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 21. 
 

SKLEP 21: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE ne prizna (0 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 21 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
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strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 2. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 22 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 22. 
 

SKLEP 22: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 2 prizna delno (3,25 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 22 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNOLOGIJA. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 23 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 23. 
 

SKLEP 23: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNOLOGIJA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 23 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje prostoizbirnega predmeta. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 23a – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 23a. 
 

SKLEP 23a: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo 
prostoizbirni predmet prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 23a strinjali. 
________________________________ 
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(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MATERIALI. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 24 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 24. 
 

SKLEP 24: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 24 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 1. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 25 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 25. 
 

SKLEP 25: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 1 prizna delno (1,5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 25 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 2. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 26 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 26. 
 

SKLEP 26: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 2 prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 26 strinjali. 
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________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 27 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 27. 
 

SKLEP 27: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV prizna delno (1 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 27 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita ELEKTROTEHNIKA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 28 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 28. 
 

SKLEP 28: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ELEKTROTEHNIKA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 28 strinjali. 
 
________________________________ 
 
 (vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita STROJNI ELEMENTI. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 29 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 29. 
 

SKLEP 29: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
STROJNI ELEMENTI prizna v celoti (5 ECTS). 
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Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 29 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠTVO. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 30 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 30. 
 

SKLEP 30: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠTVO prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 30 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNOLOGIJA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 10 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 31 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 31. 
 

SKLEP 31: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNOLOGIJA prizna delno (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 31 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040428), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje prostoizbirnega predmeta. 
 

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 – univerzitetni študij, program strojništvo, kjer je 
opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 31a – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 31a. 
 

SKLEP 31a: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040428), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo 
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prostoizbirni predmet prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 31a strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 32 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 32. 
 

SKLEP 32: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠKO MODELIRANJE ne prizna (0 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 32 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM  JEZIKU. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 33 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 33. 
 

SKLEP 33: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
STROKOVNA TERMINOLOGIJA V TUJEM JEZIKU prizna v celoti (6 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 33 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 34 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 34. 
 

SKLEP 34: 
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Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠKO PODPRTA PROIZVODNJA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 34 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita RAČUNALNIŠTVO. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 35 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 35. 
 

SKLEP 35: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠTVO prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 35 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MATERIALI. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 36 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 36. 
 

SKLEP 36: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 36 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 37 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
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Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 37. 
 

SKLEP 37: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
VARNOST PRI DELU IN VAROVANJE OKOLJA prizna delno (1 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 37 strinjali. 
 
________________________________ 
 
vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita PRIPRAVA IN VODENJE PROIZVODNJE. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 38 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 38. 
 

SKLEP 38: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
PRIPRAVA IN VODENJE PROIZVODNJE prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 38 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 2. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 39 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 39. 
 

SKLEP 39: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 2 prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 39 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita STROJNI ELEMENTI. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  



 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 16/18 

(priloga zapisnika - št. 40 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 40. 
 

SKLEP 40: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
STROJNI ELEMENTI prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 40 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNOLOGIJA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 41 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 41. 
 

SKLEP 41: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNOLOGIJA prizna delno (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 41 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita ENERGETIKA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 42 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 42. 
 

SKLEP 42: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ENERGETIKA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 42 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV. 
 

Iz vloge in dostavljenih potrdil študenta je razvidno, da je študent, pred vpisom na višješolski program Strojništvo, 
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že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za strojništvo – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 43 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 43. 
 

SKLEP 43: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
TEHNIŠKI PREDPISI IN NAČRTOVANJE PROIZVODOV prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 43 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MEHANIKA 1. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 44 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 44. 
 

SKLEP 44: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MEHANIKA 1 prizna delno (1,5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 44 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 45 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 45. 
 

SKLEP 45: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA prizna delno (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 45 strinjali. 
 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270045056), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita ZOBNIŠKA GONILA kot prostoizbirni predmet. 
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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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 22 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 45a – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 45a. 
 

SKLEP 45a: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045056), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ZOBNIŠKA GONILA prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 45a strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 122700405053), izredni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA. 
 

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 – visokošolski strokovni študij, program strojništvo, 
kjer je opravil 27 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 46 – 1. izredna seja ŠK – 14. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 46. 
 

SKLEP 46: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045053), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
AVTOMATIZACIJA IN ROBOTIKA prizna v celoti (7 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 46 strinjali. 
 
________________________________ 
 
 
 
Maribor, 14. 10. 2016        
 

Zapisal:  žig 
 

 

mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
 


