Na podlagi 74. člena Pravil o organizaciji in delovanju Akademije za likovno umetnost in oblikovanje
Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju: UL ALUO) je Komisija za študijske zadeve UL ALUO na 7. redni
seji dne 15. 9. 2021 sprejela naslednje
Smernice za ponovni vpis v isti letnik, izredni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta
Vlogo za ponovni vpis v isti letnik izpolni študent v študentskem informacijskem sistemu VIS, jo
natisne in odda ali pošlje s priporočeno pošto na naslov: UL ALUO, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana.
Študent mora izpolnjevati pogoje določene v 25. členu Študijskega reda UL ALUO z dne 13. 6. 2018 s
spremembami. Študent vlogi ne prilaga dokazil.
Prošnjo za izredni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta izpolni študent v študentskem
informacijskem sistemu VIS, jo natisne in odda ali pošlje s priporočeno pošto na naslov: Komisija za
študijske zadeve UL ALUO, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana. Študent mora izpolnjevati pogoje določene v
24. in 26. členu Študijskega reda UL ALUO z dne 13.6.2018 s spremembami. Prošnji mora priložiti
dokazila, kot so opredeljena v teh smernicah.
Skladno s 24. členom Študijskega reda UL ALUO in s Statutom UL lahko študent izredno napreduje v
višji letnik (izredni vpis), tudi če ni opravil vseh obveznosti, določenih s študijskim programom za vpis
v višji letnik, kadar ima za to upravičene razloge, ter opravljene obvezne vsebine v skladu s študijskim
programom in vsaj 42 kreditnih točk (vpisanega letnika).
24. člen Študijskega reda UL ALUO določa, da se študentu iz upravičenih razlogov status študenta
lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto.
1. Razlogi za izredni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta
• status študenta s posebnimi potrebami,
• starševstvo,
• daljša bolezen,
• izjemne družinske in socialne okoliščine,
• aktivno sodelovanje na vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah,
• aktivno sodelovanje v organih UL ali ALUO,
• posledice epidemije COVID-19 na izvedbo študijskih obveznosti v študijskem letu 2020/21.
Študent, ki izpolnjuje pogoje za vpis v višji letnik ali za zaključek študija ni upravičen do
podaljšanja statusa študenta zaradi posledic epidemije COVID-19.
O izrednem vpisu in podaljšanju statusa študenta odloča Komisija za študijske zadeve UL ALUO na
podlagi prošnje študenta.
2. Roki, vložitev in reševanje
Prošnje morajo biti vložene pravočasno. Rok za oddajo prošnje je najkasneje do 24. septembra
tekočega leta.
V primeru daljše bolezni je rok za oddajo prošnje vključno z dokazili najkasneje 15 dni po zaključku
daljše bolezni oz. nezmožnosti za študij zaradi zdravstvenih razlogov.

Prošnjo z vsemi zahtevanimi dokazili izpolni študent v študentskem informacijskem sistemu VIS, jo
natisne in odda ali pošlje s priporočeno pošto. Prošnja mora biti naslovljena na Komisijo za študijske
zadeve UL ALUO, Erjavčeva 23, 1000 Ljubljana.
Referat prošnjo pregleda. V kolikor prošnja ni popolna, pozove kandidata k dopolnitvi vloge. Kandidat
mora dopolniti vlogo najkasneje v 8 dneh od prejema poziva k dopolnitvi. Komisija za študijske
zadeve obravnava samo popolne prošnje. Prošnja se šteje kot popolna, če izkazuje pogoje, ki so
določeni v Študijskem redu UL ALUO in ima priložena ustrezna dokazila (glejte točko 4.). Komisija je
dolžna rešiti vse prošnje najkasneje do 15. oktobra tekočega leta.
Študent, ki se ne strinja s sklepom Komisije za študijske zadeve UL ALUO, se lahko pritoži na Senat UL
ALUO. Sklep senata je dokončen.
3. Vsebina prošnje in smernice za reševanje
Prošnja mora vsebovati navedbo razloga, zaradi katerega se vlaga (izredni vpis, podaljšanje statusa iz
upravičenih razlogov).
Prošnja mora vsebovati navedbo razloga, zaradi katerega študent ni opravil vseh študijskih
obveznosti, priložena pa morajo biti ustrezna dokazila. Dokazila morajo biti predložena najkasneje 15
dni po prenehanju bolezni ali nezmožnosti za študij.
Za študente, ki imajo priznan status študenta s posebnimi potrebami, posebna potrdila niso
potrebna.
4. Dokazila za izredni vpis v višji letnik in podaljšanje statusa študenta
Starševstvo:
• Izpisek iz rojstne matične knjige.
Daljša bolezen: (sem šteje tudi dalj časa trajajoče zdravljenje po poškodbi):
• Dokazila o zdravljenju v bolnici ali mnenje specialista, iz katerih je natančno razvidno, koliko
časa je trajala popolna nezmožnost za študij.
Komisija bo praviloma upoštevala dokazila, iz katerih je razviden čas popolne nezmožnosti za študij za
obdobje najmanj 3 mesecev v zadnjem letu, in dokazila, ki izkazujejo, da gre za permanentne
zdravstvene težave, ki bistveno vplivajo na študentovo sposobnost za študij. Potrdila osebnega
zdravnika iz zdravstvenega doma komisija ne bo upoštevala kot upravičenega dokazila.
Izjemne družinske in socialne okoliščine:
• Dokazilo o prejemanju socialne pomoči oziroma potrdilo Centra za socialno delo o izjemnih
družinskih in socialnih okoliščinah.
Sodelovanje na vrhunskih strokovnih in kulturnih prireditvah:
• Izjemna aktivnost na strokovnih in kulturnih prireditvah se izkazuje s potrdilom oz. priznanji
kulturnih in strokovnih organizacij za izjemno aktivnost oz. dosežke na kulturnem in

•

strokovnem področju, ki jih izdajo ustrezne državne ustanove na državnem nivoju, ali s
potrdilom o podeljenem priznanju ali nagradi na ravni UL.
Če želi študent uveljavljati pravico na podlagi aktivnega sodelovanja na vrhunskih kulturnih
prireditvah, mora vlogi priložiti pozitivno mnenje oddelka, pri kateremu študira.

Sodelovanje na vrhunskih športnih prireditvah:
• Potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o kategorizaciji, iz katerega je razvidno, da ima
študent status športnika mednarodnega razreda.
Aktivno sodelovanje v organih UL:
• Pisno potrdilo ustreznega organa UL z navedbo funkcije in dela, ki ga študent opravlja, in z
izkazom prisotnosti.
Posledice epidemije COVID-19 na izvedbo študijskih obveznosti v študijskem letu 2020/21:
• Pisna utemeljitev študenta.
Namen teh smernic je natančneje določiti okvirna pravila za ponovni vpis v isti letnik, izredni vpis v
višji letnik in podaljšanje statusa študenta iz upravičenih razlogov v skladu z določili prej omenjenih
členov.
Navedene smernice organov UL ALUO pri odločanju ne zavezujejo in so namenjene pomoči
študentom pri pisanju vlog.
Komisija za študijske zadeve, 15. 9. 2021
Predsednik Komisije za študijske zadeve
izr. prof. Domen Fras

