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PROŠNJA ZA KOMISIJO ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE 

Datum prejema: _____________          Številka vloge: _____________ 

1. Priimek in ime: 
______________________________________________________________________________________ 

Vpisna številka/ID: _______________________________  

Stopnja in vrsta študija (obkrožite): 1. stopnja - UN   2. stopnja - MAG   3. stopnja - DR 

Letnik študija v tekočem študijskem letu: 1., 2., 3., 4., AB.   

 

1.1. PODATKI O DOSEDANJIH VPISIH, v kolikor ste se že prepisali, ponavljali in/ali pavzirali: 

Prepisal sem se  v študijskem letu __________________ iz (navedite študijski program in visokošolski zavod) 
___________________________________________________________________________________ . 

Ponavljal sem  _______ letnik v študijskem letu ___________ .  

Pavziral sem v študijskem letu ___________ . 

 

2. V študijskem letu __________________ (v nadaljevanju ustrezno ustrezno obkrožite): 

a) želim izjemno napredovati in se vpisati v _____ letnik. Za izpolnitev pogojev mi manjka  _____ ECTS kreditnih 
točk ter izpit-i pri predmetu-ih: 
______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ . 

a1) Podredno vlagam prošnjo za ponovni vpis, v kolikor moja prošnja za izjemno napredovanje ne bo  
      odobrena. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

b) se želim ponovno vpisati v _____ letnik. Opravljenih imam _____ ECTS kreditnih točk. 

c) želim podaljšati status študenta iz upravičenih razlogov. 

 

3. Sklicujem se na naslednji upravičen razlog (obkrožite številko upravičenega razloga in alinejo za katero prilagate 
ustrezna dokazila na katera se sklicujete, skladno z Navodili za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov 
skladno s 85., 121. in 214. členom Statuta UM): 
 

3.1. hkratno izobraževanje študenta po dveh ali več študijskih programih - vzporedni študij  
(NE VELJA za vpisane na univerzitetni  d v o p r e d m e t n i  študijski program); prošnji prilagam 
(obkrožite alinejo pred prilogo): 

• potrdili o vpisu za oba študijska programa v tekočem letu, 
• izpis opravljenih obveznosti za oba študijska programa za vse opravljene letnike. 

 

3.2. izobraževanje v tujini; prošnji prilagam (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• pogodbo o izobraževanju v tujini v trajanju, daljšem od 90 dni v tekočem študijskem letu (ne velja za 
strokovne prakse). 

https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Navodila%20za%20presojo%20pro%C5%A1enj%20%C5%A1tudentov%20ter%20upravi%C4%8Denih%20razlogov%20skladno%20s%20%2085.,%20121.%20ter%20214.%20%C4%8Dlenom%20Statuta%20Univerze%20v%20Mariboru.pdf
https://www.um.si/univerza/dokumentni-center/akti/GlavniDokumenti2013/Navodila%20za%20presojo%20pro%C5%A1enj%20%C5%A1tudentov%20ter%20upravi%C4%8Denih%20razlogov%20skladno%20s%20%2085.,%20121.%20ter%20214.%20%C4%8Dlenom%20Statuta%20Univerze%20v%20Mariboru.pdf
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3.3. aktivno delo v organih univerze oz. članice univerze; prošnji prilagam (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• potrdilom o članstvu ter o aktivnem delu v organu univerze oz. članice univerze z izkazom 
prisotnosti, ki ga potrdi rektor, dekan ali predsedujoči organu. 

 

3.4. materinstvo oz. očetovstvo (v tekočem študijskem letu); prošnji prilagam (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 1 leta). 

 

3.5. bolezen, ki traja najmanj TRI MESECE V ČASU PREDAVANJ ALI EN MESEC V ČASU IZPITNIH ROKOV; prošnji 
prilagam ustrezno dokazilo (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• zdravniško potrdilo za študenta ali njegovega otroka, iz katerega je razvidno trajanje bolezni ter njen 
vpliv na študentovo zmožnost opravljanja študijskih obveznosti, 

• poškodben list, odpustno pismo iz bolnišnice oz. drugo zdravniško potrdilo za študenta ali njegovega 
otroka, iz katerega je razvidno trajanja bolezni ter njegovo zdravljenje, 

• potrdilo o rizični nosečnosti specialista, iz katerega je razvidno trajanje bolezni ter njen vpliv na 
študentkino zmožnost opravljanja študijskih obveznosti. 

 

   3.6. status študenta s posebnim statusom; prošnji prilagam (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• odločbo komisije članice, pristojne za študijske zadeve, ki je bila študentu izdana na podlagi njegove 
prošnje za dodelitev posebnega statusa. 

3.7. drugi dalj časa trajajoči razlogi, ki so po mnenju komisije pomembni za presojo (npr. izjemna aktivnost 
     na športnem področju, izjemna aktivnost na kulturnem področju, izjemne socialne in družinske okoliščine, ipd.: 
                       prošnji prilagam (obkrožite alinejo pred prilogo): 

• ustrezna dokazila, kot veljajo za pridobitev posebnega statusa, 

• odločbe CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
• mnenja CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 

• odločbe FURS za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 

• odločbe ZPIZ za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
• potrdila Zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 

• sodbe v družinsko pravnih oz. kazenskih zadevah za študenta ali za družinske člane v skupnem 
gospodinjstvu, 

• policijske zapisnike oz. ukrepe, ki izkazujejo izjemne socialne in družinske razmere, 

• izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 3 let). Smiselno s tem velja tudi za študenta 
očeta, če živi z otrokom v skupnem gospodinjstvu, 

• izpisek iz matičnega registra o smrti (oče, mati, brat sestra, zakonec, otrok in skrbnik, v tekočem 
ali preteklem študijskem letu), 

• odločba o invalidnosti za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 

• potrdilo, ki izkazuje težjo bolezen ali stanje družinskega člana v skupnem gospodinjstvu, ki zahteva 
dodatno pomoč oz. nego, 

• potrdilo Upravne enote o skupnem gospodinjstvu (zgolj kot dopolnilno potrdilo, kadar se dokazila 
nanašajo na družinske člane v skupnem gospodinjstvu), 

• potrdilo Olimpijskega komiteja o statusu kategoriziranega športnika za obdobje tekočega 

letnika oz. z drugim potrdilom o športnih dosežkih na državni ravni za neolimpijske športne discipline, 

• sklep o podelitvi statusa športnika, ki ga je izdala posamezna članica univerze, 

• podeljeno priznanje oz. nagrada s področja športa na univerzitetni ravni, 
• nagrade oz. priznanja kulturnih organizacij za izjemno aktivnost oz. za dosežke na kulturnem področju, 

ki jih izdajajo ustrezne državne krovne ustanove na nacionalni ravni, 

• sklep o podelitvi statusa študenta priznanega umetnika, ki ga je izdala posamezna članica univerze, 

• podeljeno priznanje oz. nagrada s področja kulture na univerzitetni ravni, 

• ostala ustrezna dokazila, o katerih presoja komisija članice, pristojna za študijske zadeve. 
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Dodatna utemeljitev:  
______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ . 

V tej prošnji se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 
 

 
V kraju  , dne   ___                     ______________________  

                     podpis študenta 
 

Obvezna priloga: 

- potrdilo o plačilu stroškov izdaje odločbe v znesku 18,10 EUR. 

Podatki za nakazilo: 

Nalogodajalec: podatki študenta Prejemnik: UM Filozofska fakulteta, Koroška cesta 160, 2000 Maribor Koda 
namena: COST Znesek: 18,10 EUR BIC banke prejemnika: BSLJSI2X IBAN: SI56 0110 0600 0020 393 Referenca: 
SI00 in vpisna številka ŠTUDENTA Namen plačila: izdaja odločbe KŠZ FF UM 

 

Prošnja z ustrezno dokumentacijo in potrdilom o plačilu izdaje sklepa v višini 18,10 EUR se odda osebno v 
vložišču Filozofske fakultete ali pošlje s priporočeno pošiljko na naslov: Filozofska fakulteta UM, Koroška 
cesta 160, 2000 Maribor. 

 

 

 

 
 


