
 
 

 
 

O B V E S T I L O 
o pogojih in postopku za izjemen vpis v višje letnike in podaljšanje statusa v študijskem letu 
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Izjemni vpis: 
Po določbi 125. člena Statuta Univerze v Ljubljani se študent lahko izjemoma vpiše v višji letnik, tudi  
če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis v višji letnik, kadar ima za to  
opravičene razloge, kot npr.:   

- starševstvo,  
- daljša bolezen študenta,  
- izjemne družinske in socialne okoliščine,  
- priznan status osebe s posebnimi potrebami,  
- aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,  
- aktivno sodelovanje v organih univerze.  

 
Podaljšan status študenta: 
Po določbi 126. člena Statuta Univerze v Ljubljani se lahko študentu, ki ni opravil obveznosti za vpis v 
višji letnik, iz upravičljivih razlogov status študenta podaljša za eno študijsko leto, če so izpolnjeni pogoji, 
ki jih določata zakon in statut. Pravica se začne uveljavljati v naslednjem študijskem letu po 
upravičenem razlogu.  
O podaljšanju statusa iz upravičljivih razlogov, kot so npr.:   

- starševstvo,  
- daljša bolezen študenta,  
- izjemne družinske in socialne okoliščine,  
- priznan status osebe s posebnimi potrebami,  

 
Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo pravico 
do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka.  
 
Kot upravičen razlog za podaljšanje statusa študenta, se za tuje študente prvega letnika študija, ki jim 
slovenščina ne predstavlja maternega jezika, lahko upošteva učenje slovenščine.  
 
Vlagatelji, ki bodo vložili prošnjo, so odločbo dolžni plačati v skladu s cenikom UL  (za študijsko 
leto 2020/2021 znaša 95,90 €).  Račun bo vlagateljem poslan po elektronski pošti. 
 
PODALJŠAN STATUS ŠTUDENTA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV ZA ŠTUDENTE VPISANE V 
ZADNJI LETNIK IN DODATNEM LETU 
Vlogo z naloženimi dokazili je treba oddati samo v študentskem informacijskem sistemu VIS do 
ponedeljka, 16.8.2021 (seznam priporočenih dokazil je naveden v prilogi). Komisija za dodiplomski in 
magistrski študij bo vloge obravnavala na redni seji v sredo, 1.9.2021.  
 
PODALJŠAN STATUS ŠTUDENTA IZ UPRAVIČENIH RAZLOGOV ZA ŠTUDENTE VPISANE V 1. IN 
2. LETNIK PRVE STOPNJE (VS), 1., 2., IN 3. LETNIK (UN) IN 1. LETNIK DRUGE STOPNJE  
 



Vlogo z naloženimi dokazili je treba oddati samo v študentskem informacijskem sistemu VIS do 
ponedeljka, 13.9.2021 (seznam priporočenih dokazil je naveden v prilogi). Komisija za dodiplomski in 
magistrski študij bo vloge obravnavala na redni seji v sredo, 15.9.2021.  
 
 
IZJEMNI VPIS V VIŠJI LETNIK 
Vlogo z naloženimi dokazili je treba oddati samo v študentskem informacijskem sistemu VIS do 
ponedeljka, 13.9.2021 (priporočena dokazila so navedena v prilogi).  Komisija za dodiplomski in 
magistrski študij bo o popolnih vlogah (priložena vsa ustrezna dokazila) odločala, v sredo, 15.9.2021. 
 
Vloge oddane po 13.9.2021, bodo zavržene kot prepozne. 
 
O vsebinski odločitvi se bo študentu vročil SKLEP preko informacijskega sistema VIS.   

V kolikor bo pozitiven sklep, bo študentu odprt vpisni listi naslednji dan od obravnave vloge na redni seji 
Komisije za dodiplomski in magistrski študij.   
 
Pritožbe zoper zavrnitev prepisa iz izrednega na redni študij mora študent ravno tako oddati samo v 
informacijskem sistemu VIS, najkasneje do četrtka, 23.9.2021. 
 
O pritožbah študentov zoper prvostopenjsko odločitev dokončno odloča Senat ZF na izredni seji v 
ponedeljek, 27.9.2021.  
 
V kolikor bo pozitiven sklep, bo študentu odprt vpisni listi naslednji dan od obravnave pritožbe.  
Sklep o pritožbi mora biti izdan in vročen študentu najkasneje v 30 dneh od njene vložitve. 

 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                             Prodekanja za študijske zadeve  
                           doc. dr. Martina Oder 
 



Priloga  

Seznam priporočenih dokazil k prošnji za izjemni vpis v višji letnik in 
podaljšanje statusa študenta  

O izjemnem napredovanju in podaljšanju statusa v skladu s Statutom UL iz upravičenih razlogov, kot so 
npr.: daljša bolezen študenta, izjemne družinske in socialne okoliščine, starševstvo, priznan status 
študenta s posebnimi potrebami, aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih 
prireditvah ter aktivno sodelovanje v organih univerze, odločata komisiji za dodiplomski in magistrski 
študij. 

1. STARŠEVSTVO 
- obrazce za uveljavljanje pravic iz naslova starševstva (izda Center za socialno delo pristojne 

občine) 
- kopijo rojstnega lista otroka (potrdilo se pridobi na Upravni enoti)  

 
 2. DALJŠA BOLEZEN 

- zdravniško spričevalo ali mnenje zdravnika. 
Za daljšo bolezen se šteje naslednje: 
       • tri mesece neprekinjene težje bolezni med študijskim letom (obvezno priložiti originalno 
potrdilo zdravnika specialista),  
       • en mesec hospitalizacije (obvezno priložiti originalno potrdilo) 

Zdravnik lahko po presoji tem podatkom pripiše tudi dodatna pojasnila. V primeru, da je bil študent v 
študijskem letu večkrat bolan, mora biti mnenje podano za vsako bolezensko obdobje posebej. 
Zdravniško potrdilo se pripozna, če študent v času bolniške odsotnosti ni opravljal študijskih obveznosti 
(vaje, praksa, izpiti) in je potrdila redno oddajal v Službi za študijske zadeve UL ZF. 
 
3. IZJEMNE DRUŽINSKE IN SOCIALNE OKOLIŠČINE 

- mnenje pristojnega Centra za socialno delo o daljšem vodenju postopka zaradi izjemnih 
družinskih oz. socialnih okoliščinah (v katerem je navedeno mnenje npr.: o ovirah pri študiju 
zaradi težkih družinskih oz. socialnih razmer). Za izjemne družinske okoliščine se šteje tudi smrt 
ožjega družinskega člana (mati, oče, bratje, sestre) v zadnjem študijskem letu, 

- drugi dokazi, ki izkazujejo izjemne družinske okoliščine. 
 
4. AKTIVNO SODELOVANJE NA VRHUNSKIH STROKOVNIH, KULTURNIH IN ŠPORTNIH 
PRIREDITVAH 

- dokazila o udeležbi na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ter vrsti in trajanju 
prireditve (oz. kategorizacija športnika s strani Olimpijskega komiteja Slovenije, ipd.). 

 
5. AKTIVNO SODELOVANJE V ORGANIH UNIVERZE  

- žigosano potrdilo o aktivnem sodelovanju v organih univerze. Potrdilo mora vsebovati trajanje in 
področje aktivnega sodelovanja,  

- potrdilo organa UL ZF o trajanju in področju aktivnega sodelovanja. 
 
 

6. PRIZNAN STATUS OSEBE S POSEBNIM STATUSOM  

V skladu z 94. členom Statuta UL je študent s posebnim statusom študent, ki ima status študenta – 
športnika, status študenta – priznanega umetnika ali status študenta s posebnimi potrebami. Status 



pridobi študent z odločbo pristojnega organa članice na podlagi vloge na podlagi pravilnika univerze, ki 
ga sprejme Senat univerze.  

Skupno za vse opravičljive okoliščine: 

Dokumente, ki bodo priloženi k vlogi in vsebujejo občutljive osebne podatke posredujete v zaprti kuverti 
z oznako »zaupno oz. občutljivi osebni podatki« in  se bodo obravnavali kot dokumenti zaupne narave. 

 
                                                                                      
                                                                                                                  Prodekanja za študijske zadeve 
                     doc. dr. Martina Oder 
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