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Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic
za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/20 in 61/20; v nadaljevanju ZIUZEOP) in sklepov 5.
dopisne seje Senata Univerze v Mariboru z dne 24. 4. 2020 rektor Univerze v Mariboru izdaja:
Interventna navodila za presojo prošenj študentov v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19)
1. člen
Izvedbena navodila za presojo prošenj študentov v času trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19) (v nadaljevanju navodila) se uporabljajo za odločanje v primerih, kadar
študenti zaradi izrednih okoliščin, povezanih z izrednimi razmerami, povzročenimi s širjenjem nalezljive
bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), niso redno in v roku opravili študijskih obveznosti, ki jih za
napredovanje v višji letnik predvideva posamezni akreditirani študijski program, v katerega so vpisani.
Navodila se uporabljajo za:
1. Izredno podaljšanje statusa študenta, in sicer ne glede na to, ali je študent že ponavljal letnik
in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z
veljavnim tretjim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17); v nadaljevanju ZVis).
2. Izredno napredovanje v višji letnik za študente, ki so izkazali upravičene razloge, povezane z
ukrepi glede trajanja nevarnosti širjenja nalezljive bolezni.
2. člen
Do izrednega podaljšanja statusa študenta oz. napredovanja v višji letnik v skladu z 49. členom ZIUZEOP
niso upravičeni tisti študenti in študentke, ki bodo izpolnjevali pogoje za napredovanje v višji letnik ter
študenti in študentke, ki teh pogojev ne bodo izpolnjevali, a razlogi za to ne bodo neposredno vezani
na trenutne izredne okoliščine.
3. člen
Postopek se začne na pisno prošnjo študenta, ki jo naslovi na komisijo članice, pristojno za študijske
zadeve (v nadaljevanju komisija) zaradi enega od navedenih razlogov v nadaljevanju:
 izjemne odobritve vpisa študenta v višji letnik v študijskem letu 2020/2021: študent, ki ne
izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik v študijskem letu 2020/2021, določenih s
študijskim programom, pedagoški proces letnega semestra pa ni bil izveden v celoti (zaradi
narave študija ta ni bil izveden na daljavo, študentje pa niso mogli opraviti nekaterih
predvidenih študijskih obveznosti, kot npr. laboratorijske vaje, klinične vaje, praktično
usposabljanje, predpisano s študijskim programom, hospitacije in nastopi ter strokovna praksa
v šoli idr.), lahko zaprosi za napredovanje v višji letnik pod izjemnimi pogoji, pri čemer se za



izjemni pogoj upoštevajo tudi izredne razmere zaradi COVID-19, ob predpostavki, da je ta
skladno s 85. členom Statuta Univerze v Mariboru dosegel več kot 30 ECTS vpisanega letnika
in če je pričakovati, da bo izpolnil ostale obveznosti.
izjemne odobritve podaljšanja statusa študenta v študijskem letu 2020/2021: študent, ki ni
dosegel minimalnega števila kreditnih točk za napredovanje pod izjemnimi pogoji, pedagoški
proces letnega semestra pa ni bil izveden v celoti (zaradi narave študija ta ni bil izveden na
daljavo, študentje pa niso mogli opraviti nekaterih predvidenih študijskih obveznosti, kot npr.
laboratorijske vaje, klinične vaje, praktično usposabljanje, predpisano s študijskim programom,
hospitacije in nastopi ter strokovna praksa v šoli idr.), lahko zaprosi za izredno podaljšanje
statusa študenta iz naslova izrednih razmer, povezanih z nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni
SARS-CoV-2 (COVID-19). V utemeljenih primerih se študentu status podaljša za obdobje enega
leta, in sicer ne glede na to, ali je študent že izkoristil pravico do spremembe študijskega
programa oz. smeri, ponavljanja letnika in/ali je že koristil možnost podaljšanja statusa
študenta iz upravičenih razlogov v skladu z veljavnim tretjim odstavkom 70. člena ZVis.
4. člen

Upravičene razloge presoja komisija na podlagi prošnje študenta.
Upravičeni razlog je neizveden pedagoški proces ali del pedagoškega procesa, s čimer je bilo študentom
onemogočeno opravljanje vseh obveznosti, ki so določene s posameznim akreditiranim študijskim
programom (zaradi narave študija pedagoški proces ni bil izveden na daljavo, študentje pa tako niso
mogli opraviti npr. laboratorijskih vaj, kliničnih vaj, praktičnega usposabljanja, predpisanega s
študijskim programom, hospitacij in nastopov ter strokovne prakse v šoli idr.).
Študenti, za katere je bil pedagoški proces izveden (četudi prilagojeno) v celoti, niso upravičeni do
podaljšanja statusa iz upravičenih razlogov in do izjemnega napredovanja v višji letnik, razen v primeru,
ko dokažejo upravičene razloge skladno s 70. členom ZViS. V takem primeru se upoštevajo Navodila za
presojo prošenj študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta
Univerze v Mariboru. Ob tem se upoštevajo tudi določila tretjega odstavka 70. člena ZViS.
5. člen
Izredno podaljšanje statusa študenta po 49. členu ZIUZEOP je vezano na vpis v študijskem letu 2020/21
zaradi izrednih razmer v študijskem letu 2019/20 – to je od razglasitve epidemije 13. 3. 2020.
Pravico lahko uveljavljajo tako študenti, ki so vpisani v študijskem letu 2019/20 (ne glede na vrsto
vpisa), kot tudi študenti, ki so prekinili študij in zaradi izjemnih razmer v študijskem letu 2019/20 niso
izpolnili pogojev za nadaljevanje študija po prekinitvi v skladu s statutom Univerze v Mariboru.
6. člen
Za administrativni postopek ter procesne roke se smiselno uporabljajo Navodila za presojo prošenj
študentov ter upravičenih razlogov skladno s 85., 121. ter 214. členom Statuta Univerze v Mariboru.
7. člen
Ta navodila začnejo veljati naslednji dan po njihovi objavi.
V Mariboru, dne 15.05.2020
Rektor Univerze v Mariboru
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