
 

 

 

                                                                                                            Obr. POŠ 2 
 
PROŠNJA ZA PODALJŠANJE 
STATUSA ŠTUDENTA 
 
 

  visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja  
  univerzitetni študijski program Upravljanje javnega sektorja 1. stopnja  
  interdisciplinarni univerzitetni študijski program Upravna informatika 1. stopnja  
  magistrski študijski program Uprava – Upravljanje javnega sektorja 2. stopnja 
  magistrski študijski program Management v upravi 2. stopnja  

(Ustrezno označite program!) 

1. PODATKI O ŠTUDENTU(izpolni študent/ka)  

Priimek in ime:        Vpisna številka:         

Naslov:        

GSM:       e-pošta:        
  

2. OBRAZLOŽITEV PROŠNJE (izpolni študent/ka)  
 

Prosim Komisijo za dodiplomski oz. Komisijo za podiplomski študij za podaljšanje statusa študenta. 
 

 

Status študenta/-ke sem imel/a v študijskem letu _____/______. 
Razlogi: (označite ustrezni razlog) Opomba: 

  1. Starševstvo Priložite fotokopijo roj. lista otroka! 

  2. Daljša bolezen, ki je trajala od ___ do___ 20__     oz. 
              ki traja od ________.      

Priložite originalno potrdilo zdravnika 
specialista, iz katerega bo razviden čas 
nezmožnosti za študij! 

   3. Izjemne družinske in socialne okoliščine 
Priložite potrdilo ustrezne ustanove, ki bo 
utemeljilo izjemne okoliščine (npr. CSD) 

   4. Priznan status osebe s posebnimi potrebami  

   5. Aktivno sodelovanje na/v: 
- vrhunskih športnih, kulturnih, strokovnih prireditvah 

(navedite katerih):  
____________________________________________ 

- v organih univerze (navedite ime organa):  
____________________________________________ 

Priložite potrdilo o sodelovanju oz. navedite 
ime organa! 

 

 

 

Datum:_______________________                   Podpis študenta/ke________________________________ 
 
 

3. OPOMBA: Status študenta se iz upravičenih razlogov iz 126. člena Statuta Univerze lahko podaljša za največ 
eno leto. 

 

4. OPOMBA: Odgovor Komisije za dodiplomski oz. Komisije za podiplomski študij boste prejeli zgolj v vaš 
študentski informacijski sisteme Studis.  

 

5. OPOMBA: Po Statutu UL se šteje, da vam je bil sklep vročen drugi dan od dneva objave v Studis. Če na 
odločitev komisije želite podati pritožbo, morate v roku treh delovnih dni od vročitve sklepa na mail 
referat@fu.uni-lj.si (1. stopnja) ali podiplomski@fu.uni-lj.si (2. stopnja) zahtevati obrazložitev odločitve. 
Pritožbo pa nato lahko oddate v predpisanem roku po vročeni obrazložitvi. V kolikor ne podate zahteve za 
obrazložitev sklepa, se šteje kot da ste se pravici do pritožbe odpovedali.  

 

Prošnjo z dokazili pošljite na naslov:  
Fakulteta za upravo 
Komisija za dodiplomski študij oz. Komisija za podiplomski študij 
Gosarjeva 5 
1000  Ljubljana 
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