
Na podlagi Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani Fakultete za strojniStvo ter v
skfadu z doloibami zakona o visokem lolstvu (Uradni list RS, !t. 32/12 s spremembami,
popravki in dopolnitvami, v nadaljevanju ZV|S) in Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, it.
8/05 s spremembami, popravki in dopolnitvami, v nadaljevanju statut uL) je senat Fakultete za
strojniStvo na 28. seji dne 17.3.2016 sprejel

PRAVILNIK O OBRAVNAVI VLOG STUDENTOV

1. alen

Ta pravilnik ureja naiin obravnave razliinih vlog itudenrov,
napredovanje, ponavljanje letnika, podaljianje statusa itudenta iz
vseh stopnjah Studija in vseh programih Univerze v Ljubljani,
nadaljevanju UL FS).

Pristojni organ za obravnavo vloge se dolodi v skladu s Statutom
delovanju UL FS.

V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovniini obliki mo5kega spola, so uporabljeni kot
nevtralni in veljajo enakovredno za oba spola.

2. ilen

Studenti morajo v primeru zdravstvenih teiav, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na izpolnlevanle
njihovih ltudijskih obveznosti, zdravni5ka potrdila in opraviiila dostaviti v itudentski referat
takoj oz. najkasneje v 14 dneh po zakljudku zdravljenja. v primeru, da je zdravljenje dlje iasa
trajajode oz. ni predviden zakljudek zdravljena, mora student v najkrajiem moinem dasu od
zadetka zdravljenja o tem obvestiti Studentski referat.

V primeru nepravoiasno predloienih dokazil o bolezni jih pristojni organi niso dolini upoitevati
pri reSevanju vlog itudentov, in sicer pri presoji izjemnih okoliidin, ki so vplivale na
izpolnjevanje Studijskih obveznosti.

Rok za oddajo vlog Studentov za izjemno napredovanje, ponavljanje letnika, podalj5anja statusa
itudenta iz upraviienih razlogov, objavi pristojna sluiba UL FS na spletni strani v rubriki
>obvestila za 5tudente( ob koncu vsakega ltudijskega leta. Pristojni organ bo vse nepravodasno
prispele vloge zavrgel oz. jih ne bo vsebinsko obravnaval.

odloditev organa temelji na veljavnih predpisih in je izraz awonomne akademske presole
kandidatove vloge. Predloiitev popolne vloge je le predpogoj za njeno obravnavo, ne ustvarja
pa nobene pravice do njene odobritve. Odloditev organa temelji na individualni in vsebinski
presoji Studentove vloge in ni avtomatizirana.

3. aten

Student napreduje v vi5ji letnik, ie izpolni pogoje, dolodene s itudijskim programom. pogoji za
napredovanje so objavljeni tudi v seznamu predavanj za tekode itudijsko leto.

4. alen

Student lahko v dasu Studija enkrat ponavlja letnik, de izpolnjuje pogoje, dolodene s Studijskim
programom, in od vkljudno a.l.2oL2/r3 dalje ni ponavljal ali zamenjal ltudijskega programa.

ki se nanaiajo na izjemno
upravidenih razlogov, ipd. na

Fakultete za strojniStvo (v

UL in Pravili o organizaciji in

1/)



5. alen

Pristojni organ lahko skladno z dolodbami tega pravilnika in Statuta UL, Studentu, ki ni izpolnil
vseh zahtevanih pogojev, dovoli izjemno napredovanje, ponavljanje letnika ali podaljianje
statusa tudi v primeru, ko ugotovi, da za to obstajajo upraviieni in izkazani razlogi, ki so v
vzroini zvezi z neizpolnitvijo obveznosti.

lzjemno napredovanje v viSji letnik po 1. odstavku tega ilena se lahko dovoli, de je imel Student
v tekoiem itudijskem letu status studenta.

Vloge iz 1. odstavka tega dlena lahko pristojni organ dovoli le v primeru izjemno hudih in resnih
motenj, ki so vsebinsko in iasovno v neposredni zvezi z zmoinostjo opravljanja itudijskih
obveznosti 5tudenta (daljie hospitalizacije, res hude kroniine bolezni, izjemno teike socialne
razmere - podprto z ustreznimi dokazili) ali v primeru, da gre za ltudenta s statusom Sportnika,
umetnika oziroma Studenta s posebnimi potrebami, ali ko gre za mirovanje pravic po doloibah
statuta uL in druge okoliSdine v skladu s statutom uL, ki jih individualno presoja organ uL FS.

Organ pri odloditvi upo5teva tudi dosezen uspeh !tudenta pri opravljenih itudijskih obveznostih
in moinosti, da bo kandidat manjkajoie obveznostih opravil v rednem roku.

Sklep pristojnega organa se izda pisno.
Odloiitev senata je dokonina

Student se lahko na sklep pritoii na senat UL FS.

6. ilen

Ta pravilnik zaine veljati osmi dan po objavi na spletni strani UL FS.

Spremembe in dopolnitve se objavijo v preiil.enem besedilu pravilnika na spletni strani UL FS.

Lju bljana, 18. 3. 2016 Prof. dr.
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