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REZULTATI PISNEGA IZPITA 
dne 15.06.2020 
 

Vpisna št. Izpit (%) Vaje (%) Predlog ocene Opombe 
30018797 68 75 ustni ustni na fakulteti 
30018798 50 83 negativno  
30018802 62 69 ustni ustni na fakulteti 
30019373 70 72 ustni ustni prek interneta 
30170032 92 82 10  
30170063 82 98 10  
30170069 56 86 ustni ustni na fakulteti 
30170114 84 88 10  
30170250 68 64 ustni ustni prek interneta 
30170331 50 65 negativno  
30170337 62 78 ustni ustni na fakulteti 
30170348 76 84 9  
30170354 86 86 10  
30170357 60 75 ustni ustni prek interneta 
30170361 84 79 9  

 
Za pozitivno oceno je bilo potrebno zbrati več kot 50 % 
 
Kdor je pisal več kot 70  % se mu za ustni izpit lahko upošteva rezultat pisnega izpita (s prištetimi 
točkami domačih nalog!), kar prinese zgoraj predlagano oceno. Seveda, če želi, lahko odgovarja 
tudi ustno in si morebiti še izboljša oceno.  
 
Ustni izpiti, ogled izpitov in pritožbe so možne v petek  19.06.2020 med 11:30 in 15:30 uro. Za 
ustni izpit ali za ogled izpita se prosim prijavite preko "Doodle pool" na povezavi 
https://doodle.com/poll/aa4h95i64sy7mdb6. V kolikor vam navedeni termin ne ustreza se lahko 
dogovorite za termin po elektronski pošti (grega.bizjak@fe.uni-lj.si). Ustne izpite morate opraviti 
do vključno petka 26.06.2020 do 17:00 ure. Kdor je napisal (opombe v tabeli), da bi želel ustni izpit 
opravljati preko interneta, mu bom v četrtek poslal vabilo za Webex sestanek ob uri, ko bo 
prijavljen (potrebujete računalnik s kamero,  mikrofonom in zvočnikom, enega od brskalnikov in 
dobro povezavo z internetom; če tega ne morete zagotoviti pridite na ustni izpit na fakulteto). Kdo 
ni napisal, kako želi opravljati ustni izpit ali bi želel to spremeniti, naj to najkasneje v četrtek 
18.6.2020 sporoči po elektronski pošti. Ustni izpiti "v živo" na fakulteti in ogled izpitov bo na 
Fakulteti za elektrotehniko. Pričakujem vas ob dogovorjenem terminu v mojem kabinetu (AR 202, 
A stavba, 2. nadstropje, manjši hodnik s kabineti nasproti dvigala). V kolikor ne boste mogli na 
fakulteto zaradi zaprtih vrat me prosim pokličite na 031 718294.   
 
Če se v navedenem terminu ne boste oglasili, smatram da se s predlagano oceno strinjate in jo bom 
vpisal v Studis. Če morate opraviti ustni izpit in ne boste prišli v navedenem terminu, bo vpisana 
negativna ocena. Ocene bodo vpisane v Studis 26.06.2020 po 17:00 uri. 
 
V primeru dodatnih vprašanj… prosim pošljite e-mail. 
 
 Grega Bizjak l.r. 


