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POGOJI ZA PODALJŠANJE STATUSA ŠTUDENTA
IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV
1. Pogoji
Skladno s spremembami Zakona o visokem šolstvu in spremembami in dopolnitvami Statuta UL
(Uradni list RS, št. 50/2012), se študentu v primerih, ko zakon tako določa, iz upravičenih
razlogov status študenta podaljša, vendar največ za eno leto, če:
-

-

-

študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje v 12 mesecih po
zaključku zadnjega semestra, če v času študija ni ponavljal letnika ali spremenil
študijskega programa ali smeri,
študent ne diplomira na študijskem programu prve ali druge stopnje ob zaključku
zadnjega semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali
smer,
se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester.

Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za
eno leto za vsakega živo rojenega otroka.

Upravičeni razlogi so npr:
•
•
•

daljša bolezen,
izjemne družinske in socialne okoliščine,
poseben status študenta.

1

2. Reševanje prošenj
Študent mora oddati vlogo za podaljšanje študentskega statusa v študentskem referatu najkasneje
10 dni pred iztekom statusa v tekočem letu. Prošnje, oddane po tem datumu, se ne upoštevajo.
Sklepi komisije se objavijo na oglasni deski fakultete.
3. Dokazila
Študenti morajo k prošnjam priložiti ustrezna dokazila:
•
•
•
•

•

Materinstvo: Izpisek iz rojstne matične knjige.
Daljša bolezen: Potrdilo zdravnika, ki dokazuje, da je nezmožnost za študij v zadnjem
letu trajala najmanj 3 mesece.
Izjemne družinske in socialne okoliščine: Potrdilo Centra za socialno delo, ki dokazuje,
da so ti razlogi v zadnjem letu bistveno vplivali na uspešnost opravljanja študijskih
obveznosti.
Priznan status osebe s posebnimi potrebami: Odločba Centra za socialno delo ali Izvid
in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, Odločba pristojne
enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o usmeritvi oziroma Odločba Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
Priznan status študenta športnika: Potrdilo o kategorizaciji Olimpijskega komiteja
Slovenije in potrdilo o sodelovanju na vrhunski športni prireditvi v zadnjem letu.

Pravni pouk
V skladu z določili 281. in 282. člena statuta UL ima študent pravico do ugovora zoper sklep
študijske komisije v roku 8 dni od dneva, ko mu je bil sklep vročen. O ugovoru odloča
Senat Fakultete za elektrotehniko.
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