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              Maribor, 10. 9. 2021 
  Št.: 40-120/2021/1/06-JŠ  

 
 
Na podlagi 11. člena Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 
121. ter 214. členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata UM, dne 26. 9. 2017) in Statuta 
UM  (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13) izdajam 
 

 
IZPIS SKLEPOV 28. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE SENATA PEDAGOŠKE 

FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU Z DNE 8. 9. 2021 
 

Pri reševanju prošenj študentov je Komisija za študijske zadeve Senata Pedagoške fakultete Univerze 
v Mariboru upoštevala določila Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021-UPB13) in 
določbe Navodil za presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 212. 
členom Statuta UM (sprejeta na 25. redni seji Senata UM, dne 26. 9. 2017). 
 
 
 

a) Prošnja za ponovni vpis v letnik. 
 

 
SKLEP ŠT. 4:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  
rednim študentom: (61300147). 
 
SKLEP ŠT. 5:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  
izrednim študentom: (61302523). 
 

SKLEP ŠT. 6:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za ponovni vpis v letnik, ker ne 
izpolnjuje pogojev, naslednjim rednim študentom: (61303302). 
 
 
 

b) Prošnja za napredovanje v višji letnik. 
 

 
SKLEP ŠT. 7:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik rednim študentom: (61300167),  (61302785). 
 
SKLEP ŠT. 8:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik izrednim študentom:  (61298165). 
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c) Prošnje za podaljšanje absolventskega staža. 

 
 
SKLEP ŠT. 9:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske 
zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim  rednim 
študentom: (61285053), (61304828). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 10:  
Na podlagi upravičenega in utemeljenega razloga ter ustreznega  dokazila Komisija za študijske 
zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za podaljšanje statusa študenta  naslednjim   izrednim 
študentom: (61291584),  (61295863). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 11:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za podaljšanje absolventskega 
staža, ker ni izkazanega upravičenega razloga naslednjim rednim študentom: (61304905). 

 
SKLEP ŠT. 12:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za podaljšanje absolventskega 
staža, ker ni izkazanega upravičenega razloga naslednjim izrednim študentom: (1002336244). 
 
   

………. 
Izpis sklepa se izdaja, za ureditev vpisa, ker odločba še ni bila izdana. Pisna odločba z obrazložitvijo 
bo poslana po pošti z ZUP vročilnico.  
 
Skladno z objavljenim obvestilom na povezavi https://pef.um.si/wp-
content/uploads/2021/07/UREDITEV-VPISA-1.-stopnja-redni-1.pdf oz. https://pef.um.si/wp-
content/uploads/2021/07/UREDITEV-VPISA-2.-stopnja-redni.pdf oddajo študenti 1. in 2. stopnje 
REDNEGA ŠTUDIJA, katerim je Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ugodno rešila prošnjo,  
vpisno dokumentacijo na osnovi tega izpisa sklepa  do 17. 9. 2021. 

 
Skladno z objavljenim obvestilom na povezavi https://pef.um.si/wp-
content/uploads/2021/07/UREDITEV-VPISA-1.-stopnja-izredni-1.pdf oz. https://pef.um.si/wp-
content/uploads/2021/07/UREDITEV-VPISA-2.-stopnja-izredni.pdf oddajo študenti 1. in 2. stopnje  
IZREDNEGA ŠTUDIJA, katerim je Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ugodno rešila prošnjo,  
vpisno dokumentacijo na osnovi tega izpisa sklepa  do 14. 9. 2021. 
 
 
 
PRAVNI POUK: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Komisijo za pritožbe študentov Univerze v 
Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, v osmih dneh od dneva vročitve te odločbe. Pritožba se 
vloži pisno ali poda ustno na zapisnik. 

  
 

 
Za točnost izpisa:                        Predsednica komisije: 
Jasmina Škundrić               izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše, 
                                                                                     prodekanica UM PEF 
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