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POSLOVNIK KOMISIJE ZA PROŠNJE IN PRITOŽBE V PRIJAVNEM POSTOPKU
1. Splošna določila
Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku Univerze v Mariboru obravnava prošnje in
pritožbe kandidatov v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v prvi letnik dodiplomskih in
enovitih magistrskih študijskih programov, za katerega je pristojna Visokošolska prijavno-informacijska
služba Univerze v Mariboru. Komisija obravnava tudi prošnje za dodelitev statusa kandidata s
posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v magistrske študijske programe druge
stopnje.
Komisija obravnava prošnje in pritožbe kandidatov v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v
prvi letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov v skladu z določili Pravilnika o
razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, 4/16, 3/17, 4/18, 3/19), Razpisa za vpis v
dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 (MIZŠ, Ljubljana,
dne 1. 2. 2019) ter v skladu z drugo pristojno zakonodajo.
Komisija odloča o naslednjih zadevah:
- dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom,
- o prošnjah in pritožbah kandidatov v zvezi s prijavno-sprejemnim postopkom za vpis v prvi
letnik dodiplomskih in enovitih magistrskih študijskih programov, za katerega je pristojna
Visokošolska prijavno-informacijska služba Univerze v Mariboru.
O poteku seje komisije in o sprejetih sklepih se sestavi zapisnik, ki ga podpiše predsednik komisije.
2. Reševanje prošenj in pritožb
2.1. Prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom za vpis v prvi letnik dodiplomskih
in enovitih magistrskih študijskih programov
2.1.1. Splošna določila
Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku odloča o dodelitvi statusa kandidata s posebnim
statusom v prijavno-sprejemnem postopku v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi
vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, 4/16, 3/17, 4/18, 3/19) ter Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite
magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020.
O dodelitvi statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi
letnik dodiplomskega študija komisija odloča na osnovi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih
kandidat priloži prošnji.
Kandidati zaprosijo za dodelitev statusa kandidata:
• hkrati z oddajo prijave za vpis, v kateri označijo, da želijo zaprositi za status kandidata s
posebnim statusom (to označijo pri izpolnjevanju prijave za vpis na koraku »Preveritev
podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi«, kjer odgovorijo z DA na četrto trditev, ki se glasi:
»Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom«). Prijavi za vpis morajo
priložiti individualno prošnjo in ustrezne listine. Prošnjo z dokazili lahko kandidati oddajo
elektronsko hkrati s prijavo za vpis ali
• pošljejo priporočeno po pošti:
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v prvem prijavnem roku najkasneje do 21. junija 2019. Dodeljeni status kandidata s
posebnim statusom v prvem roku se upošteva tudi v drugem prijavnem roku.
v drugem prijavnem roku najkasneje do 29. avgusta 2019,

na naslov: Visokošolska prijavno-informacijska služba, Univerza v Mariboru, p.p. 246, 2001 Maribor, če
študijski program, v prijavnem obrazcu napisan na prvem mestu, izvaja visokošolski zavod Univerze v
Mariboru.
Dodeljen status kandidata s posebnim statusom velja le za prijavno-sprejemni postopek tekočega leta.
Status kandidata s posebnim statusom, ki je bil dodeljen v prvem ali drugem prijavnem roku, se
upošteva tudi v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. Oddaja individualne prošnje za dodelitev
statusa kandidata s posebnim statusom v Roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ni mogoča.
2.1.2. Dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom
Posebni status se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki dokazujejo:
•
invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole,
•
kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva
za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole),
•
izjemne socialne razmere, ki so nastale do zaključka srednje šole, ali
•
status vrhunskega športnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. in 4. letnik srednje šole
oziroma zaključek srednje šole).
2.1.3. Listine za dodelitev statusa
Listine, s katerimi kandidati izkazujejo stanja, na osnovi katerih se lahko dodeli status kandidata s
posebnim statusom, se morajo nanašati na obdobje, ki se upošteva za sprejem, t. j. zadnja dva letnika
srednje šole oziroma zaključek srednje šole.
Ustrezne listine, ki dokazujejo stanja iz točke »2.1.2 Dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom«
so:
• odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje Komisije za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, odločba Centra za socialno delo, Izvid in mnenje
strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov,
• odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
• zdravniško potrdilo oziroma zdravniški izvid zdravnika specialista,
• potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika ali potrdilo
športne gimnazije o športnem statusu A.
O ustreznosti listin, ki dokazujejo izjemne socialne razmere, odloči komisija na osnovi vsebine prošnje
kandidata.
2.1.4. Uvrstitev kandidata na seznam sprejetih
Kandidat z dodeljenim statusom kandidata s posebnim statusom, ki izpolnjuje pogoje za vpis, se vključi
v redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se razvršča v skladu z določili Razpisa za
vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v študijskem letu 2019/2020 (MIZŠ,
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Ljubljana, 1. 2. 2019) ter Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, 4/16,
3/17, 4/18, 3/19).
Kandidat z dodeljenim statusom kandidata s posebnim statusom, ki je v rednem izbirnem postopku
uvrščen v enega od v prijavi navedenih študijskih programov, prejme pisni sklep o rezultatu izbirnega
postopka najkasneje do 25. julija 2019 v prvem prijavnem roku oziroma najkasneje do 24. septembra
2019 v drugem prijavnem roku.
Navedeno pomeni, da se status kandidata s posebnim statusom v tej fazi izbirnega postopka še ne
upošteva.
Upoštevanje statusa kandidata s posebnim statusom:
Kandidat z dodeljenim posebnim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ni nikamor uvrstil, se
na seznam naknadno sprejetih na določen študijski program uvrsti, če izpolnjuje pogoje za vpis v ta
študijski program in doseže najmanj 90 % minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejet je v prvega
od študijskih programov, navedenih v prijavi, za katerega izpolnjuje pogoje za vpis in doseže 90 %
minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. O rezultatu naknadnega razvrščanja je kandidat s sklepom
pisno po pošti obveščen do 25. julija 2019 v prvem prijavnem roku oziroma najkasneje do 24.
septembra 2019 v drugem prijavnem roku.
2.2. Prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom za vpis v prvi letnik magistrskih
študijskih programov druge stopnje
Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku obravnava prošnje o dodelitvi statusa kandidata
s posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik magistrskih študijskih
programov druge stopnje v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem
šolstvu (Ur. l. RS, 4/16, 3/17, 4/18, 3/19) ter Razpisa za vpis v podiplomske študijske programe Univerze
v Mariboru za študijsko leto 2019/2020.

3. Obravnavanje vlog
3.1. Sprejem vlog
Vloge, ki se ne nanašajo na delovno področje Visokošolske prijavno-informacijske službe ali za njih ni
pristojna Komisija za prošnje in pritožbe v prijavnem postopku, odstopi komisija v obravnavo
pristojnemu organu oziroma instituciji in o tem obvesti kandidata.
3.2. Nepopolne vloge
Če kandidat pravočasno odda nepopolno vlogo, ga komisija pozove, da v določenem roku vlogo
ustrezno dopolni. Kandidati se o dopolnitvi vloge obveščajo pisno po pošti ali po telefonu. Če se
kandidat obvesti po telefonu, se naredi uradni zaznamek.
3.3. Možnost pritožbe
Zoper izdano odločbo oziroma sklep lahko kandidat vloži pisno pritožbo na Univerzitetno komisijo za
pritožbe študentov Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, in sicer v roku, ki je določen
v kandidatu izdanem sklepu oziroma odločbi komisije.
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