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UNIVERZA V MARIBORU 
FAKULTETA ZA LOGISTIKO 

 

VPISNA ŠTEVILKA:    

PRIIMEK in IME ŠTUDENTA:   _________________________________________________ 

ŠTUDIJSKI PROGRAM (obkrožite):  UN  VS  MAG     

 

PODALJŠANJE VELJAVNOSTI TEME ZAKLJUČNEGA DELA 

Podpisani-a ________________________________ študent-ka univerzitetnega/visokošolskega strokovnega/magistrskega  

študijskega programa ____________________________________________ prosim za podaljšanje veljavnosti teme zaključnega 

dela z naslovom:  

__________________________________________________________________________________________________________ 

pod mentorstvom: ______________________________________ in somentorstvom:____________________________________. 

Zaključnega dela ne bom izdelal-a v predpisanem roku iz naslednjih utemeljenih razlogov: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________. 

 

Datum:____________________     Podpis študenta-ke: ______________________________ 

Obvezne priloge: 
- fotokopija sklepa o potrditvi teme, 
- potrdilo o plačilu sklepa o podaljšanju veljavnosti teme zaključnega dela v znesku 18,10€. 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
S O G L A S J E   M E N T O R J A  

 (*soglasje pridobi študent sam pred oddajo prošnje v Referat za študentske zadeve) 

 
Na podlagi 6. točke 7. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge 
stopnje Univerze v Mariboru ter utemeljitve študenta, SOGLAŠAM s podaljšanjem veljavnosti teme zaključnega dela za  

______________________ mesecev. 

Naslov zaključnega dela: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

Datum:__________________ Podpis mentorja-ice:_________________      Podpis somentorja-ice:___________________ 
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Na podlagi 3. točke 7. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge 
stopnje Univerze v Mariboru, izdajam 

 

 
S K L E P 

 O POTRDITVI PODALJŠANJA VELJAVNOSTI TEME ZAKLJUČNEGA DELA 
 

Na podlagi 6. točke 7. člena Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge 
stopnje Univerze v Mariboru, se študentu-ki  

a) podaljša veljavnost teme zaključnega dela za _________ mesecev, to je do ___________; 
b) NE podaljša veljavnost teme zaključnega dela. 

 
O b r a z l o ž i t e v :  
V skladu s 4. členom pravilnika je rok za izdelavo in oddajo zaključnega dela na študijskih programih prve stopnje do konca 
študijskega leta, na študijskih programih druge stopnje pa eno leto od izdaje sklepa o zaključnem delu, z možnostjo podaljšanja za 
največ eno leto. Po preteku podaljšanega roka se lahko veljavnost teme izjemoma podaljša še enkrat, in sicer za čas do največ šest 
mesecev. Študentu se rok veljavnosti teme zaključnega dela lahko podaljša ob predložitvi popolne prošnje s prilogami (fotokopija 
sklepa o potrditvi teme, potrdilo o plačilu sklepa o podaljšanju veljavnosti teme zaključnega dela) na podlagi njegovih utemeljenih 
razlogov, aktualnosti teme, če je izdelava zaključnega dela v zaključni fazi in če s tem soglaša mentor. 
Študentu se veljavnost teme zaključnega dela ne podaljša iz naslednjih razlogov: 
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi navedenega je dekan oziroma prodekanica za izobraževalno dejavnost odločil-a tako kot je navedeno v izreku odločbe. 

P r a v n i   p o u k  : 
V skladu z 221. členom Statuta UM (UPB 12) se študent, ki meni, da so bile kršene njegove pravice,  lahko v roku osmih dni od 
dneva, ko mu je sklep vročen, pisno pritoži na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov, Slomškov trg 15, 2000 Maribor. 
 
 

Dekan: 
   red. prof. dr. Bojan Rosi 

 
 
      Vročiti:  

1. Študentu-ki, 

2. arhiv, tu. 
 
 


