
           

 

IZJAVA O IZPISU 

 

 

Spodaj podpisani(a) ______________________________________________ (ime in priimek) z vpisno 

številko __________________ izjavljam, da se dne ________________ (datum) nepreklicno izpisujem 

z   1. stopnje   VS  /   1. stopnje UN    / 2. stopnje  / 3. stopnje  (ustrezno obkrožite)  

študijskega programa ________________________________________________________________,  

in da sem seznanjen(a) s posledicami izpisa. 

 

Z zgoraj navedenega študijskega programa se izpisujem z razlogom: 

 prepisa na drug študijski program, 

 drugo: _________________________________________________________________________. 

 

 

Kraj in datum: ____________________________ Podpis študenta(ke): ________________________ 

                       
 
 
Priloge: 

• študentska izkaznica** (le študenti(ke) vpisani(e) pred študijskim letom 2013/2014) 

• potrdilo iz knjižnice Tehniških fakultet UM o poravnanih obveznostih (vrnjeno vso gradivo) 

• podpisana Izjava o seznanitvi posledic izpisa 
 
 
*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 o seznanitvi posledic izpisa 
 
Seznanjen(a) sem, da mi z izpisom, skladno s prvim odstavkom 70. člena 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, 65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22 – ZUPŠ-1 in 100/22 – ZSZUN) 

in 214. členom Statuta Univerze v Mariboru (Uradni list RS, št. 41/2021 – UPB 13), preneha status 

študenta in s tem nisem več upravičen(a) 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(a) bonitete študenta, pridobljene iz naslova 

statusa študenta. 

 

V skladu s 5. odstavkom 70. člena Zakona o visokem šolstvu status študenta ne preneha študentu(ki), 

ki se izpiše pred zaključkom študijskega leta in prepiše na drug študijski program. V tem primeru 

študent(ka) kljub izpisu obdrži status do konca študijskega leta (to je do 30. septembra). Navedena 

pravica traja od začetka vpisov v novo študijsko leto in do zaključka tekočega študijskega leta. 

Seznanjen(a) sem, da s podpisom izjave o izpisu odgovarjam za podane informacije v zvezi z razlogom 

izpisa, pri čemer se podana izjava preverja tudi na spletnem portalu vpisanih v visokem šolstvu v 

Sloveniji – eVŠ. 

 

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. 

 
 
Kraj in datum: _________________________  Podpis študenta(ke): ___________________
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