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105. člen:
če ne poda zahteve za obrazložitev 
 oz. tega ne zahteva v predpisanem roku, 
šteje kot odpoved pravnim sredstvom
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Pripravili:  Saša Fidler Duronjič in Tina Drganc, 17. 5. 2017

V pritožbi: lahko študent navaja nova dejstva in dokaze 
(107. člen):                                                                                             
- mora obrazložiti, zakaj jih ni navedel že v postopku na 
prvi stp.,                                                             - obstajati 
morajo v času odločanja na prvi stp. in jih študent 
upravičeno ni mogel predložiti oz. navesti v postopku na 
prvi stp.

STATUT UL - Postopek uveljavljanja pravic študentov UL

VLOGA ŠTUDENTA, kjer mora 
študent jasno navesti, kaj 
uvljeljavlja ter priložiti 
dokazila, ki podpirajo njegove 
navedbe (98. člen)

UMIK vloge (kadarkoli)
(101. člen)

USTAVITEV postopka z dnem 
umika, kot uradni zaznamek 
v spisu ali informacijskem 
sistemu (101. člen)

POZIV ZA DOPOLNITEV 
NEPOPOLNE VLOGE
(100. člen, rok za dopolnitev 3 ali 
več delovnih dni)

NE DOPOLNI ZAVRŽENJE VLOGE 
(100. člen)

DOPOLNI

ODLOČANJE PRISTOJNEGA ORGANA ali delovnega telesa (102. člen; na podlagi dejstev, dokazov, ki jih študent navede ter na podlagi uradnih evidenc univerze in 
lahko tudi študenta povabi k dodatnim pisnim pojasnilom navedb v vlogi, če se razlikujejo od uradnih evidenc

SKLEP 
103 člen: obvezne sestavine sklepa: ime, priimek študenta, izrek
105. člen: izdelati in odpremiti najpozneje v 20 dneh od popolne vloge oz. od roka za vložitev vloge

UGODITVENI SKLEP (ni možno pridobiti obrazložitve, ni pritožbe) 
103. člen: poleg obveznih sestavin (ime, priimek študenta, izrek) vsebuje tudi opredelitev pravice 

in študijski program, obdobje veljavnosti pravice študenta. V primeru priznanja pravice  študentu 
za celo študijsko leto, se s sklepom veljavnost prvice določi za nazaj-z začetkom študijskega leta.

ZAVRŽENJE VLOGE ZAVRNILNI SKLEP

VROČANJE SKLEPA  (103. člen: datuma odpreme in vročitve se 
zaznamujeta z U.. v spisu oz. v informacijskem sistemu)

ZAZNAMBA v ŠTUDIJSKI 
INFORMACIJSKI SISTEM 

(103 člen; študent 
seznanjen 2. delovni dan 

po dnevu zaznambe)

PO POŠTI (103 člen: 
študent seznanjen 5. 
delovni dan po 
odpremi pošiljke na 
pošto)

študent lahko v 3 delovnih dneh zahteva OBRAZLOŽITEV sklepa -104.člen: sklep mora vsebovati tudi: 
- uvod z navedbo pristojnega organa in pravno podlago za odločitev, 
- obrazložitev s kratko navedbo dejstev pomembnih za odločitev, ki omogoča preizkus pravilnosti izreka, 
- pouk o pravnem sredstvu, ki obsega navedbo dovoljenega pravnega rsedstva, rok vložitve in naziv organa, pri katerem se 
pravno sredstvo vloži.

105. člen: obrazložen sklep mora biti izdelan in odpremljen najpozneje v 8 dneh od dneva prejema, 
- vročanje obrazloženega sklepa: po 99. oz. 103. členu 

106. člen: študent lahko obrazložen sklep o zavržbi ali zavrnitvi izpodbija s PRITOŽBO, rok vložitve najpozneje v 8 dneh do vročitve obrazloženega sklepa, pri organu, ki je odločbo izdal. Možna pritožba zaradi:
- nepopolno ali napačno ugotovljenega dejanskega stanja, obstoječega v času odločanja, 
- krštve materialnega prava in 
- bistvenih kršitev pravil postopka (slednje so: kršitve določb statuta oz. pravil članic o prostojnosti za odločanje; kršitve pravil zakona o zastopanju stranke; sodelovanje oseb, ki bi morale biti po zakonu izločene pri 
odločanju ali vodenju postopka; kršitve določb o postopku, ki bi lahko v primeru njihove odprave pripeljale do drugačne odločitve o vlogi)

PRISTOJNI ORGAN ZA ODLOČANJE O PRITOŽBI (107. člen), 
če s statutom ni drugače določeno 

za postopek odločanja veljajo smiselno enaka pravila kot pri 
odločanju o vlogi (109. člen)

ORGAN (108. člen ) S PISNIM SKLEPOM lahko:

SENAT ČLANICE, ko gre za pritožbo zoper sklep 
drugih organov oz. delovnih teles  članice na 

1.stopnji (107. člen)
107. člen: presoja

utemeljenosti le v okviru navedb 
študenta (nič po 

uradni dolžnosti)

KOMISIJA ZA PRITOŽBE ŠTUDENTOV UNIVERZE:
- ko gre za pritožbo zoper odločbo organa UL na 1. stopnji (107. 
člen);

- če je na 1. stopnji odločal senat članice, (57. člen - specialnejši, 
tolmačenje SK UL z dne 12. 4. 2017)

PRITOŽBO ZAVRŽE, če:
- je prepozna, 

- če jo je vložila oseba brez 
pravice vložitve, 

- če nima vseh predpisanih 
sestavin vloge ali je vložena iz 

nedovoljenih razlogov

PRITOŽBO ZAVRNE kot neutemeljeno
in s tem potrdi izpodbijani sklep; 
- možen sklic na razloge iz 
izpodbijanega sklepa ali navede nove 
dodatne razloge 

PRITOŽBI UGODI in izpodbijani
sklep spremeni

108. člen: sklep izdan in vročen najkasneje v roku 1 
meseca od vložitve pritožbe

SKLEP organa o pritožbi je DOKONČEN (109. člen)


