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Sprejem poslovnika: 11. 3. 2005 

Organ: Predavateljski zbor Višje strokovne šole 

 

Sprememba poslovnika: 5. 2. 2013 

Organ: Predavateljski zbor Višje strokovne šole 

 



Na podlagi 14. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 

86/2004 in št. 100/13) je predavateljski zbor DOBA EPIS, Višje strokovne šole Maribor, 

dne 5. 2. 2013 sprejel 

 

POSLOVNIK O DELOVANJU ŠTUDIJSKE KOMISIJE 

NA VIŠJI STROKOVNI ŠOLI NA DOBI 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

S tem poslovnikom se ureja imenovanje in delovanje študijske komisije na Višji strokovni 

šoli na Dobi. 

2. člen 

Študijska komisija je organ Višje strokovne šole na Dobi. 

II. SESTAVA ŠTUDIJSKE KOMISIJE 

 

3. člen 

Študijsko komisijo sestavljajo najmanj trije predavatelji Višje strokovne šole. Vodi jo 

predsednik, ki je eden izmed članov. 

 

4. člen 

Člane in predsednika študijske komisije imenuje predavateljski zbor za dobo štirih let. Člani 

in predsednik študijske komisije so lahko ponovno imenovani. 

 

5. člen 

Člani študijske komisije se redno udeležujejo sej študijske komisije in svoje delo opravljajo 

odgovorno in skladu z zakonskimi podlagami. 

 

III. DELOVANJE ŠTUDIJSKE KOMISIJE 

 

6. člen 

Študijska komisija zaseda vsaj enkrat mesečno, in sicer od septembra do vključno junija 

vsak prvi teden v mesecu. V mesecu juliju in avgustu študijska komisija praviloma ne 

zaseda.  

 

7. člen 

Ravnatelj višje strokovne šole lahko po potrebi določi tudi izredne roke za zasedanje 

študijske komisije. 

 

8. člen 

Študijska komisija na svojih sejah obravnava prošnje in druga vprašanja študentov, za 

reševanje katerih je odgovorna, če-so le-ta prispela v tajništvo šole do 25. v preteklem 

mesecu. Prošnje prispele po tem datumu študijska komisija obravnava na prvi naslednji 

seji.    



IV. NALOGE ŠTUDIJSKE KOMISIJE 

 

9. člen 

Študijska komisija obravnava vprašanja v zvezi: 

 obravnava splošna vprašanja v zvezi z vpisom študentov in napredovanjem 

študentov v višji letnik, 

 obravnava predloge za prilagajanje in posodabljanje študijskega programa, 

 sprejema merila za ugotavljanje, potrjevanje in preverjanje z delom pridobljenega 

znanja oziroma drugega neformalno pridobljenega znanja, ki se prizna študentu pri 

izpolnjevanju študijskih obveznosti;  

 obravnava vloge študentov in sklepa o priznavanju izpitov opravljenih na drugih 

šolah, 

 obravnava vloge študentov in sklepa o izpolnjevanju pogojev za priznavanje 

praktičnega izobraževanja, 

 obravnava vloge za pogojni vpis, nadaljevanje študija po prekinitvi in za prepis iz 

druge šole, 

 sklepa o vlogah za ponovno obiskovanje letnika in za hitrejše napredovanje, 

 opravlja druge naloge, za katere jo pooblasti predavateljski zbor. 

 

 

V. IZDAJA SKLEPOV 

10. člen 

Po končani seji zapisnikar napiše zapisnik, ki ga podpiše predsednik študijske komisije. Na 

podlagi zapisnika referat za študentske zadeve izda študentu sklep z utemeljitvijo in 

pravnim poukom najkasneje v 14 dneh po odločitvi študijske komisije.  

 

Zoper sklep lahko študent vloži pritožbo na Predavateljski zbor DOBA EPIS, organizacijska 

enota Višja strokovna šola, Prešernova ulica 1 , 2000 Maribor, v petnajstih dneh od dneva 

njegove vročitve. Ugovor se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik. 

 

VI. KONČNE DOLOČBE 

11. člen 

Študijska komisija pri svojem delu sodeluje z vodstvom šole, strokovnimi delavci šole in s 

študenti. 

12. člen 

Poslovnik o delovanju študijske komisije na višji strokovni šoli na Dobi stopi v veljavo z 

dnem, ko ga sprejme predavateljski zbor. 

     

Maribor, 5. 2. 2013  Helena Vogrinec 

  ravnateljica 


