
 

 Matična številka: 6669107000 ǀ ID št. za DDV: SI95675680 1/3 

 
Z A P I S N I K 

8. redne seje študijske komisije 
v š.l. 2016/167 

 
 
 

Obravnavali smo pritožbi na sklepa ŠK na prošnjo za znižanje šolnine. 
 

- študent (vpisna številka: 12270045053) je vpisan v 2. letnik izrednega  študija v programu strojništvo.  
V pritožbi na sklep ŠK na prošnjo za znižanje šolnine navaja, da mora opraviti le del obveznosti, saj ima 
nekaj izpitov delno ali v celoti priznanih. Na osnovi razpoložljivih podatkov je bil narejen izračun, iz 
katerega so razvidne obveznosti, ki jih mora še opraviti. Glede na to, da je vsaka KT ovrednotena s 30€ 
(za predmet, ki se izvaja skupaj z rednimi študenti pa 16,6€), znaša šolnina za to študijsko leto 
963,00€. 

 
 
Izračun: 
 

premet št. KT št. manjkajočih KT vrednost 
PRA   70€ 
PSU 6 6 180€ 
RAČ 6 3 90€ 
MEH 5 5 150€ 
VDO 3 2 60€ 
TPN 3 3 90€ 
EKP 6 6 180€ 
TEH 7 2 60€ 
KZP 5 5 83€ 

vsota 41 32 963€ 
 predmet, ki se izvaja skupaj z rednimi študenti 
 
Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 1: 
 
 
SKLEP 1: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045053), ki je vpisan v 2. letnik izrednega  študija v programu strojništvo, se 
zniža šolnina za to študijsko leto na 963,00€. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 1 strinjali. 
________________________________ 
 
 

- študent (vpisna številka: 12270045052) je vpisan v 2. letnik izrednega študija v programu strojništvo.  
V pritožbi na sklep ŠK na prošnjo za znižanje šolnine navaja, da mu je bila ob vpisu obljubljena šolnina 
1000€, … Na osnovi razpoložljivih podatkov je bil narejen izračun, iz katerega so razvidne obveznosti, ki 
jih mora še opraviti. Glede na to, da je vsaka KT ovrednotena s 30€ (za predmet, ki se izvaja skupaj z 
rednimi študenti pa 16,6€), znaša šolnina za to študijsko leto 1225,40€. 
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Izračun: 
 

premet št. KT št. manjkajočih KT vrednost 
PRA   70€ 
STJ 6 6 180€ 
TEH 7 7 210€ 
EKP 5 5 150€ 

RAM 5 5 150€ 
STE 5 5 150€ 
KZP 5 5 83€ 
AVR 7 7 116,2€ 
PVP 7 7 116,2€ 

vsota 47 47 1225,40€ 
 predmet, ki se izvaja skupaj z rednimi študenti 
 
Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 2: 
 
SKLEP 2: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270045052), ki je vpisan v 2. letnik izrednega  študija v programu strojništvo, se 
zniža šolnina za to študijsko leto na 1225,40€. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 2 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. 
 
Študent (vpisna številka: 12270360035), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem 
programu avtoservisni menedžment, prosi za priznanje izpita MATERIALI ZA GRADNJO MOTORNIH 
VOZIL. 
 
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. 3 – 8. redna seja ŠK – 16. 3. 2017) 
 
Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 3. 
 
SKLEP 3: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270360035), se v višješolskem strokovnem študijskem programu Avtoservisni 
menedžment izpit MATERIALI ZA GRADNJO MOTORNIH VOZIL prizna v celoti (4 ECTS). 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 3 strinjali. 
________________________________ 
 
 
Študent (vpisna številka: 12270040455), redni študent 1. letnika v višješolskem strokovnem študijskem 
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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 
strojništvo, kjer je opravil 9 izpitov.  
(priloga zapisnika - št. 4 – 8. redna seja ŠK – 16. 3. 2017) 
 
Na osnovi vloge študenta in dostavljenih dokazil ŠK sprejme sklep 4. 
 
SKLEP 4: 
 
Študentu (vpisna številka: 12270040455), 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 4 strinjali. 
 
 
 
 

 

Pogovarjali smo se o ceniku izrednega študija v bodoče in sprejeli naslednji sklep: 
 
SKLEP 5: 
 
Za naslednje študijsko leto je potrebno natančno definirati cenik izrednega študija na TŠC Maribor. 
 
Vsi člani študijske komisije so se s sklepom 5 strinjali. 
 
________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Maribor, 16. 3. 2017        
 
Zapisal:  

žig 
 

 

mag. Branko Bele, predsednik ŠK     
 


