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PROŠNJA ZA PREDČASNO OPRAVLJANJE IZPITOV 

      
V skladu z 10. členom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru prosim za predčasno opravljanje 
izpita pri predmetu: _________________________________________________________________________________, 
na študijskem programu ______________________________________________________________________________. 
K prošnji prilagam dokazila: 
______________________________________________________________________________________________________  

Opomba! 
Študentu se v skladu s tarifnim delom cenika UM zaračuna strošek izdaje sklepa. 

 
Datum:_____________________              Podpis študenta/ke:___________________________ 
****************************************************************************************************** 
 

10. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru določa: 
1) Študent lahko izjemoma opravlja izpite letnika, v katerega je vpisan, tudi izven razpisanih izpitnih rokov. 

2) Opravljanje izpitov ali opravljanje izpitov izven razpisanih izpitnih rokov lahko odobri nosilec učne enote v soglasju s pristojnim 
prodekanom na osnovi pisne prošnje študenta, če so za to navedeni upravičeni razlogi in priložena dokazila (odhod na študij ali 
strokovno prakso v tujino, daljša hospitalizacija v času izpitnega obdobja, porod, udeležba na strokovni ali kulturni prireditvi 
oziroma vrhunskem športnem tekmovanju, študenti s posebnimi potrebami, opravljanje funkcij in članstvo v organih UM ipd.). 

Na podlagi navedenega, prošnje študenta/ke ter dokazil o upravičenih razlogih študentu/ki ____________________________ 
____________________________________ z vpisno št.:___________________ 

 IZDAJAM SOGLASJE 

 NE IZDAJAM SOGLASJA za predčasno opravljanje izpita. 
Morebitne opombe:_________________________________________________________________________________. 

Pravni pouk: Študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice, se lahko v roku 8 dni od dneva, ko mu je bila vročena 
odločba, oziroma od dneva, ko je izvedel za kršitev, pisno pritoži na univerzitetno pritožbeno komisijo na Univerzi v Mariboru, 
Slomškov trg 15, 2000 Maribor. 
 
Nosilec predmeta:__________________________________ 
   (ime, priimek ter podpis nosilca predmeta) 

       Prodekanica za izobraževalno dejavnost FL UM: 
         red. prof. dr. Maja Fošner 

Datum: ________________________    _______________________________________ 

Izpolni FL: 
   Datum prejema vloge: __________________ 

   Vloga rešena:                 __________________ 

   Sklep komisije:            __________________ 

Ime in priimek študenta/-ke: 
 

ID/vpisna številka: 
 

Ulica in hišna številka:  GSM:  

Poštna št. in kraj:  E-mail:  

Letnik študija:   

Vrsta študija:  VS UN MAG DR 


