Ime in priimek: ___________________________________ EMŠO: ___________________________

Naslov prebivališča (ulica, pošta): _______________________________________________________

PROŠNJA ZA IZPIS
Podpisani‐a ____________________________________________, študent‐ka
1. stopnje VS / 1. stopnje UN / 2. stopnje / 3. stopnje (ustrezno obkrožite)
študijskega programa ______________________________________________,
prosim za izpis iz Fakultete za strojništvo UM.

V Mariboru, dne ______________

Podpis študenta‐tke: ____________________________

Priloge:
 študentska izkaznica* (študenti vpisani pred študijskim letom 2013/2014)
 potrdilo iz knjižnice Tehniških fakultet o poravnanih obveznostih (vrnjeno vso gradivo)
 Izjava

*v primeru, da ste študentsko izkaznico izgubili, morate dokument preklicati v Uradnem listu RS in na fakulteti
(ob izpisu) priložiti potrdilo o preklicu dokumenta.

Podpisani(a) Ime in Priimek
Rojen(a)

______________

_____ _____, stanujoč(a)

____________________

podajam naslednjo

IZJAVO
Seznanjen(a) sem, da mi z izpisom z dnem ___________________,
skladno s 70. členom Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, 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) in 214. členom Statuta
Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 29/2017 – UPB12, 32/2019 in 14/2020), preneha status
študenta in s tem nisem več upravičen do pravic in ugodnosti študentov, opredeljenih v 69. členu
Zakona o visokem šolstvu in 215. členu Statuta Univerze v Mariboru, ter da moram o prenehanju
statusa študenta obvestiti vse institucije, pri katerih sem koristil bonitete študenta, pridobljene iz
naslova statusa študenta.

Seznanjen(a) sem, da se z nepreklicnim izpisom iz študijskega programa, na ta program ne morem
več vpisati in bom ob morebitnem vpisu na katerikoli drug študijski program, izkoristil(a) pravico do
enkratne spremembe študijskega programa, ki izhaja iz prvega odstavka 66. člena Zakona o visokem
šolstvu in nadalje na novem študijskem programu ne bom imel(a) več pravice do ponavljanja letnika.
Prav tako sem seznanjen(a), da mi v skladu z drugim odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu,
na novo vpisanem študijskem programu preneha status študenta ob zaključku zadnjega letnika.

V skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o visokem šolstvu za študenta, ki se po prvem vpisu v
prvi letnik študijskega programa izpiše do 15. oktobra v študijskem letu v katerem se je vpisal, se
šteje, da se v ta študijski program ni vpisal.

V Mariboru, dne ______________

Podpis študenta‐tke: ____________________________

