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VLOGA_IZVEDBA PREDMETA Z IZPITOM v študijskem letu ______/______ 
za osebe brez statusa  

 
Ime in priimek: ______________________________________________________________________ 
 
Naslov: ____________________________________________________________________________ 
 
Telefonska številka, GSM: _____________________________________________________________ 
 
Št. indeksa / ID številka: _______________________________________________________________ 
 
 
Študijski program: VS       UN      SPEC      MAG     (ustrezno označite) 
 
Prekinitev študija po:    1. letniku        2. letniku        3. letniku        AB 
 
 
Želim se vključiti v pedagoški proces pri: 
 
NAZIV PREDMETA: ___________________________________________________________________ 
 
NOSILEC/IZVAJALEC PREDMETA: ________________________________________________________ 
 
IZVEDBA PREDAVANJ: od _______________ do _______________ 

IZVEDBA VAJ: od _______________ do _______________ 

 
Opomba! 
Prijava na izpit je elektronska, najmanj 7 dni pred razpisanim  izpitnim rokom. Odjava od izpita je praviloma elektronska, najmanj 2 dni pred 
razpisanim izpitnim rokom. 

 
Podpisani/a ____________________, roj. ___________, se želim vključiti v pedagoški proces in se 
zavezujem, da bom na osnovi izstavljenega računa, v roku navedenem na računu znesek poravnal/a. 

V primeru neporavnane obveznosti sem seznanjena/a, da fakulteta lahko izterja dolg in zaračuna obresti 
skladno z zakonskimi določili. 

 
 
Datum: __________________                                  Podpis vlagatelja:________________ 

 
Prispevek Izvedba predmeta z izpitom se zaračuna  skladno  z veljavnim cenikom za tekoče študisjko leto, sprejetim na Upravnem odboru  Univerze 
v Mariboru.  V študijskem letu 2019/2020 je cena prispevka Izvedba predmeta z izpitom 262,40 evrov (brez DDV).   

Cena izvedbe predmeta z izpitom vključuje priključitev k študijskemu procesu, pristope k sprotnemu preverjanju znanja (ni pa možnosti pristopa k 
sprotnemu preverjanju znanja v primeru, kadar je posameznik predhodno že pristopil k opravljanju sprotnega preverjanja znaja ali izpita pri tej učni 
enoti) in tri pristope k izpitu, in sicer ne glede na vrsto izpita (tudi če mora študent skladno s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM 
prisopiti h komisijskemu izpita). Veljavnost treh plačanih pristopov k izpitu je omejena, in sicer do konca tekočega študijskega leta. Ne glede na 
število plačanih pristopov k izpitu, opredeljenih v pogodbi, se za štetje skupnega števila pristopov k izpitu pri posamezni učni enoti upošteva 
Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na UM. 

 


