
 

 

Pri presoji prošnje bo študijski odbor zraven zahtevane vertikalne povezanosti predmetov upošteval razpoložljivost 

prostih mest pri predmetu in količino vaših neopravljenih obveznosti letnika, v katerega ste vpisani. 
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Prošnja  
za opravljanje predmetov višjega letnika 

(Prošnjo oddate v Referat za študijske zadeve najkasneje do srede, 21. 2. 2018, do 13.00.) 

 
Podpisani/-a ___________________________________________, z vpisno številko _____________________, 

nazadnje redno vpisan/-a v š. l. ___________ v __________ letnik študijskega programa (obkrožite): 

I. st. BA OG (VS)          I. st. BA TUN (VS)      I. st. BA GR (UN)      I. st. BA GIG (UN)        I. st. BA VOI (UN)             

     II. st. GR                 II. st. Stavb.              II. st. GIG                   II. st. PN                    II. st. VOI 

Smer ali modul:_______________________________________  

 

Opravljeni izpiti v zimskem izpitnem obdobju 2017/2018: 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

Manjkajoči izpiti za dokončanje letnika, v katerega sem bil/-a nazadnje vpisan/-a: 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

Prosim, da se mi v letnem semestru v š. l. 2017/2018 odobri opravljanje naslednjih predmetov višjega letnika:  

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________ 

____________________________________, št. KT _________  

(Pri skupnih izbirnih predmetih: Angleščina za gradbeništvo in geodezijo, Pravica gradnje in gradbena pogodba in Digitalno načrtovanje ni več 

prostih mest.)         

 

Izjavljam, da želim v letnem semestru š. l. 2017/2018 zraven neopravljenih manjkajočih predmetov, opravljati 

predmete višjega letnika z upoštevanjem urnika izvedbe pouka in vertikalne povezanosti predmetov. Pri tem se 

zavedam, da so pogoj za napredovanje v višji letnik izključno opravljeni izpiti letnika, v katerega sem vpisan, 

morebitni vnaprej opravljeni izpiti nikakor ne morejo pomeniti olajšave pri izpolnjevanju pogojev za napredovanje. 

Prav tako se zavedam, da se lahko izpitni roki izpitov različnih letnikov terminsko prekrivajo in je moja 

odgovornost ustrezna razporeditev opravljanja izpitov v razpisanih rokih.  

 

V Ljubljani, dne __________________________              Podpis študenta/-tke:___________________________ 
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