
 
LESARSKA ŠOLA MARIBOR 

VIŠJA   STROKOVNA   ŠOLA 

 

 
 

 
 
Kraj: ____________________ 

 

Datum: __________________ 

 

Na podlagi 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 86/2004 in 100/13), na podlagi 6. člena 

Pravilnika o priznavanju predhodno pridobljenega znanja v višjem strokovnem izobraževanju (Ur. list RS, št. 20/2010) 

ter v skladu s Skupnimi smernicami in standardi v postopkih priznavanja predhodno pridobljenega znanja v višjem 

strokovnem izobraževanju, ki jih je Strokovni svet za poklicno in strokovno izobraževanje sprejel na seji 9. 7. 2010, je 

Študijska komisija Višje strokovne šole Šolskega centra Maribor, na __. __redni seji, v študijskem letu 

_______________, dne ___________, sprejela sklep št. ____. 

 

SKLEP O PRIZNAVANJU PREDHODNO 

PRIDOBLJENEGA  ZNANJA 

 
 

Študent/-ka____________________________________________,  vpisna številka _____________________________, 

rojen/-a ___________________ v____________________________________, vpisan/-a v __. letnik izrednega /rednega 

študija, program:_______________________________________, je na Višji strokovni šoli Lesarske šole Maribor, dne 

_______________________ vložil/-a vlogo za priznavanje (ustrezno obkrožite)  

 formalno 

 neformalno 

 z delom  

predhodno pridobljenega znanja za predmet 

 

________________________________________________________________________________________________.  

 

Na osnovi posredovane vloge se študentu/-ki predhodno pridobljeno znanje za zgoraj navedeni predmet 
(ustrezno obkrožite in dopišite): 

 

 

a) prizna v celoti v obsegu ______ kreditnih točk 

 

b) delno prizna v višini ______ kreditnih točk; prizna se sklope: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ ;  

Študent/-ka mora opraviti še naslednje sklope: 

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________. 

 

c) ne prizna 
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Obrazložitev: 

 

V primeru, da se študentu/-ki predmet prizna, referat za študijske in študentske zadeve, na osnovi  prejetega sklepa 

študijske komisije, v evidenco opravljenih izpitov študentu/-ki za predmet, ki se mu/ji prizna,  vpiše »priznano«. 

V primeru, da se študentu/-ki predmet delno prizna, se študent/-ka po prejemu sklepa študijske komisije s sklepom 

zglasi pri  nosilcu-izvajalcu predmeta, s katerim se dogovorita, na  kakšen  način bo  študent/-ka opravil/-a  manjkajoče 

obveznosti pri  predmetu. Ko študent/-ka  opravi  manjkajoče  obveznosti, se prijavi na izpitni rok. Oceno, navedeno v 

zapisniku  opravljenih  izpitov predmeta, referat za študijske in študentske zadeve študentu/-ki za predmet vpiše v  

evidenco opravljenih izpitov. 

V primeru, da se študentu/-ki predmet  ne prizna, mora študent/-ka  opraviti vse  obveznosti za predmet. 

 

Dodatna obrazložitev zavrnitve: 

 

Študijska komisija ugotavlja, da je študent/-ka ___________________________________, vpisna številka 

_______________________________, vpisan/-a v študijski program _________________________________________, 

dne _____________ vložil/-a popolno vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Po pregledu vloge in 

opravljenem postopku priznavanja predhodno pridobljenega znanja je študijska komisija ugotovila, da 

kandidatovo/kandidatkino predhodno pridobljeno znanje ne ustreza standardom znanja v študijskem programu Višje 

strokovne šole Lesarske šole Maribor za predmet  

_________________________________________________________________________________________________. 

 

Obrazložitev zavrnitve zaradi nedopolnitve vloge: 

 

Študijska komisija ugotavlja, da je študent/-ka ___________________________________________________________, 

vpisna številka ___________________________________________________, vpisan/-a v študijski program 

_____________________________________________________________, dne _____________ vložil/-a nepopolno 

vlogo za priznavanje predhodno pridobljenega znanja. Dne _____________________ smo študenta/-ko pozvali, da v 8 

dneh predloži manjkajočo dokumentacijo, da bi lahko izvedli postopek priznavanja. Študijska komisija ugotavlja, da 

študent/-ka v predpisanem času manjkajoče dokumentacije ni predložil/-a, zato se vloga kot nepopolna zavrže.  

 

PRAVNI POUK: Zoper ta sklep je mogoča pritožba v roku 8 dni od njenega prejema ravnatelju/-ici Višje strokovne šole 

Lesarske šole Maribor.  

 

Predsednik/-ca študijske komisije:                                        

 

 Prejmejo: 

1. študent/-ka (priporočeno po pošti) 

2. osebni list študenta/-ke 

3. arhiv študijske komisije Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor  


