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              Maribor, 22. 9. 2021 
  Št.: 40-132/2021/1/06-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 29. REDNE SEJE KOMISIJE ZA ŠTUDIJSKE ZADEVE SENATA PEDAGOŠKE 

FAKULTETE UNIVERZE V MARIBORU Z DNE 22. 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 napredovanje v višji letnik. 
 
SKLEP ŠT. 6:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik rednim študentom: (61300079), (61303357), (61306176), (61302220), 
(61292628), (61305630),  (61268175), (61296707), (61296084), (61301416), (61302927), 
(61302095), (61302174), (61301102).  
 
 
SKLEP ŠT. 7:  
Na podlagi upravičenega razloga Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za 
napredovanje v  višji letnik izrednim študentom:  (61305423), (61258785), (61303201),  (61302398), 
(61303689), (61302583), (1001939808), (61308352 (61308655), (61306219), (61308464), 
(61308129), (61306051), (61296516), (61301865),  (61301799), (61297654), (61301315), 
(61298178), (61298284). 
 
 
SKLEP ŠT. 8:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker ne 
izpolnjujejo pogojev za napredovanje naslednjim rednim študentom: (61297476), (61302352). 
Glede na podredno vlogo se navedenim študentom odobri ponovni vpis v letnik.  
 
 
SKLEP ŠT. 9:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker ni 
izkazanega upravičenega razloga ter manjka preveč obveznosti predhodnih letnikov naslednjim 
izrednim študentom: (61302464), (61305940), (61298109). 
Glede na podredno vlogo se navedenim študentom odobri ponovni vpis v letnik.  
 
SKLEP ŠT. 10:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri prošnje za napredovanje v višji letnik, ker 
manjka preveč obveznosti predhodnih letnikov naslednjim izrednim študentom: (61302510), 
(61308242). 
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b) Prošnje za podaljšanje absolventskega staža. 

 
 
SKLEP ŠT. 11:  
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: (61290831), (61291151), (1002205069), (691304671), (61304840), (61304732), 
(61304693). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 12:  
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: (61300332). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 13:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za podaljšanje absolventskega 
staža, ker ni izkazanega upravičenega razloga naslednjim izrednim študentom: (1002338174). 
 
 
 

c) Prošnja za podaljšanje statusa študenta. 
 
SKLEP ŠT. 14:  
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: (61309911). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
SKLEP ŠT. 15:  
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: (1000435288), (61300550),  (61299915). 
Navedenim študentom se status študenta podaljša za 12 mesecev, do 30. septembra 2022. 
 
 
 

d) Prošnja za ponovni vpis v letnik. 
 

 
SKLEP ŠT. 16:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF odobri prošnjo za ponovni vpis v letnik  naslednjim  
rednim študentom:  (61302914). 
 
SKLEP ŠT. 17:  
Komisija za študijske zadeve Senata UM PEF ne odobri  prošnje za ponovni vpis v letnik, ker ne 
izpolnjuje pogojev za ponovni vpis v letnik, naslednjim izrednim študentom: (61302499). 
 
   

………. 
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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/objave/obvestila-
studentom/?st=13321  oddajo študenti 1. in 2. stopnje (redni in izredni študij), katerim je Komisija 
za študijske zadeve Senata UM PEF ugodno rešila prošnjo,  vpisno dokumentacijo na osnovi tega 
izpisa sklepa  do 24. 9. 2021.  
 
 

Oddaja vpisne dokumentacije (vpisni list in študentska izkaznica ter pogodbe 
o izobraževanju za študente izrednega študija) bo potekala v petek, 24. 9. 
2021, ob 10. uri, v predavalnici 0.27.  
Vljudno prosimo, da upoštevate odlok Vlade RS (PCT pogoj) ter priporočila 
NIJZ (obvezna uporaba maske, varnostna razdalja). 

 
 
 
 
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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