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

v š.l. 2016/167 
 
 

9. redna seja študijske komisije je bila dne 12. 5. 2017, v učilnici C111 in je trajala od 10:00 do 11:00. 
 
 

Ad 1 

Obravnavali smo dispozicije diplomskih nalog sedmih študentov v programu strojništvo in avtoservisni 
menedžment. 
 
Teme diplomskih del ŠK potrjuje na podlagi predložene dokumentacije (3 dispozicije strojništvo, 4 dispozicije 
avtoservisni menedžment). 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 sklep 1. (priloga 
zapisnika - št. 1 – 9. izredna seja ŠK – 12. 5. 2017). 
 
SKLEP 1: 
 
Študijska komisija v celoti potrdi šest tem diplomskega dela, eno pa le delno (potrebna je dopolnitev), kar je 
razvidno iz  tabele 1.  
 
 
 

Ad 2 

Obravnavali smo vlogo za priznavanje izobraževanja za namen nadaljnega izobraževanja na Višji strokovni 
šoli TŠC Maribor. 
 
Študijska komisija ugotavlja, da je vloga za priznavanje izobraževanja za  namen  nadaljevanja 
izobraževanja  popolna.  
 
SKLEP 2: 
 
Na  podlagi  popolne vloge se izda odločba (priloga št. 2 zapisnika  9. izredne seje ŠK z dne 12. 5. 2017), da 
vlagatelj izpolnjuje pogoje za dostop, prijavo in  obravnavo v postopku vpisa pri nadaljevanju izobraževanja v 
Republiki Sloveniji v 1.  letnik višješolskega študijskega programa strojništvo na TŠC Maribor. 
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Tabela 1: dispozicije 

Št. indeksa R/I Program Naslov Mentor Somentor Bele Herle Podbrežnik 
12270040392 redni strojništvo ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI PRI 

RAZREZU MATERIALA 
mag. Leon 
ŠUNTNER 

/ delno 
(potrebne so 
dopolnitve 
vseh točk 

dispozicije) 

delno 
(potrebne so 
dopolnitve 
vseh točk 

dispozicije) 

delno 
(potrebne so 

dopolnitve vseh 
točk dispozicije) 

12270360022 redni avtoservisni 
menedžment 

PASIVNA VARNOST V MOTORNEM 
VOZILU IN ANALIZA UDELEŽENIH 
VOZIL V PROMETNI NESREČI 

Srečko 
FRÜHAUF 

/ potrjeno potrjeno potrjeno 

12270360019 redni avtoservisni 
menedžment 

PREDELAVA POGONSKEGA 
AGREGATA  

mag. Beno 
ARBITER 

/ potrjeno potrjeno potrjeno 

12270360004 redni avtoservisni 
menedžment 

MENJAVA MERILNO REDUCIRNE 
POSTAJE STUDENCI 

Boštjan 
ŽIGON  

/  potrjeno potrjeno potrjeno 

12270045028 izredni strojništvo UPORABA METODE LEAN SIX SIGMA 
V PROIZVODNEM PROCESU V 
PODJETJU 

mag. Beno 
ARBITER 

/ potrjeno potrjeno potrjeno 

12270360020 redni avtoservisni 
menedžment 

OBNOVA POGONSKEGA AGREGATA  mag. Beno 
ARBITER 

/ potrjeno potrjeno potrjeno 

12170040387 redni strojništvo KONZOLNO VPET NADSTREŠEK Vili VESENJAK /  potrjeno potrjeno potrjeno 
         

 
Maribor, 12. 5. 2017        
 
Zapisal:  

ig 
 

Overitelja zapisnika: 

mag. Branko Bele, predsednik ŠK   dr. Andrej Podbrežnik mag. Sabina Herle 
 


