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Z A P I S N I K 
2. redne seje študijske komisije 

v š.l. 2016/17 
 

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: 12270040446), 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 7 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 1 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 1. 
 

SKLEP 1: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040446), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ELEKTROTEHNIKA prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040446), 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 7 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 2 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 2. 
 

SKLEP 2: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040446), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI prizna delno (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040446), 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 7 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 3 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
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Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 3. 
 

SKLEP 3: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040446), 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 3 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040444), 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 3 izpite.  
(priloga zapisnika - št. 4 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

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

SKLEP 4: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040444), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MATERIALI prizna delno (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 4 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040444), 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 3 izpite.  
(priloga zapisnika - št. 5 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

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

SKLEP 5: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040444), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
ELEKTROTEHNIKA prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040444), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem programu 
strojništvo, prosi za priznanje izpita MERITVE 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 elektrotehniko, računalništvo in informatiko – 
visokošolski strokovni študij, program elektrotehnika, kjer je opravil 3 izpite.  
(priloga zapisnika - št. 6 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
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Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 6. 
 

SKLEP 6: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040444), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
MERITVE prizna v celoti (5 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 6 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270040452), 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 1 izpit.  
(priloga zapisnika - št. 7 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

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

SKLEP 7: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040452), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Strojništvo izpit 
RAČUNALNIŠTVO prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 7 strinjali. 
________________________________ 
 
(vpisna številka: 12270360039), 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 
Avtoservisni menedžment, že študiral na Univerzi v Mariboru – Fakulteta za strojništvo – visokošolski strokovni 
študij, program strojništvo, kjer je opravil 1 izpit.  
(priloga zapisnika - št. 8 – 2. redna seja ŠK – 21. 10. 2016) 
 

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

SKLEP 8: 
 
Študentu Škerget Domnu (vpisna številka: 12270360039) se v višješolskem strokovnem študijskem programu 
Avtoservisni menedžment izpit POSLOVNA IN TEHNIŠKA INFORMATIKA prizna delno (3 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 8 strinjali. 
 
 
 
 
  
 
Maribor, 21. 10. 2016        
 
Zapisal:  žig 

 
 

mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
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