
Na podlagi 3. in 6. člena Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja – UPB 1 (UL 
RS, 93/07) in 20. točke 23. člena Statuta Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko 
Novo mesto ter sklepa Senata Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
z dne 09.02.2017  je dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto 
izdala 

 
PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM 

(čistopis – uradno prečiščeno besedilo) 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik  ureja postopke v zvezi s študijem študentov s posebnim statusom na Fakulteti za 
upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto (v nadaljevanju: fakulteta) ter njihove 
pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz takšnega statusa. 
 
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske. 
 
V tem pravilniku uporabljeni izraz »študent« se nanaša na študente rednega in izrednega študija.  
 

2. člen 
 
 Študenti s posebnim statusom so: 

 študenti invalidi, 
 študenti vrhunski športniki, 
 študenti priznani umetniki, 
 drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin (npr. udeležba na mednarodnih tekmovanjih 

iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.) potrebujejo prilagojene 
pogoje za izobraževanje. 

 
V nasprotju z ostalimi študenti se študenti iz prejšnjega odstavka srečujejo s posebnimi 
okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito 
vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in kompetenc 
ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do prilagojenih 
pogojev za izobraževanje, kot jih določa ta pravilnik in na njegovi osnovi izdana odločba o 
priznanju posebnega statusa. 
 
 
II. PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA 
 

3. člen 
 
Za posebni status študent zaprosi s pisno vlogo. Obrazec vloge je priloga tega pravilnika.  
 



Študent vlogo vloži v referat za študentske zadeve praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik 
ali absolventsko leto. Če okoliščine primera to opravičujejo, lahko študent vlogo vloži tudi 
kadarkoli po nastopu takšnih okoliščin. 
Če je vloga študenta nepopolna ali nerazumljiva, ali če študent k vlogi ne priloži dokumentov, 
ki dokazujejo oz. opravičujejo posebni status, ga  referat za študentske zadeve v roku petih 
delovnih dni od prejema vloge pozove, da v roku od prejema poziva, ki ni krajši od 3. delovnih 
dni, vlogo dopolni tako, da odpravi pomanjkljivosti, ali priloži dokumente, navedene v 4. členu 
tega pravilnika. 
 
Če študent v roku pomanjkljivosti ne odpravi, ali ne predloži dokumentov, komisija za 
študentske zadeve vlogo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je v osmih delovnih dneh od njegove 
vročitve dovoljena pritožba na senat fakultete. 
 

4. člen 
 
Študent k vlogi za pridobitev posebnega statusa priloži dokumente, ki dokazujejo oz. 
opravičujejo posebni status, za katerega prosi. 
 
Takšni dokumenti so: 
 
a. za status študenta invalida: 

 Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali  
 Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali 
 Odločba Centra za socialno delo ali 
 Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov ali 
 Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izjemoma, do 

pridobitve odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, lahko 
tudi potrdilo zdravnika specialista, iz katerega mora biti nedvoumno razvidna 
invalidnost; 
 

b. za status študenta vrhunskega športnika: 
 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika (športnik 

svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda) 
ali 

 potrdilo panožne zveze o športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni za 
neolimpijske športne discipline ali 

 potrdilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije o 
športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni ali 

 potrdilo pristojnega športnega organa v matični državi za tujce ali 
 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja 

reprezentance ali trenerja posameznega kategoriziranega športnika ter o neposredni 
vključitvi v priprave in realizacijo programa kategoriziranega športnika; 
 

c. za status študenta priznanega umetnika: 
 primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosežke na 

umetniškem področju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali mednarodnem 
nivoju, potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo o statusu kulturnega delavca ali o 
umetniškem dosežku, brez primarnih dokumentov vlogi ni moč ugoditi; 



 sekundarni dokumenti, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo: bibliografski 
podatki študenta oz. kritiške reference z umetniškega področja, dokazila o članstvu v 
nacionalni ali mednarodni organizaciji s področja umetnosti in druga potrdila o statusu 
aktivnega umetniškega delovanja na državnem ali mednarodnem nivoju; 

 
d. za status študenta, ki zaradi drugih posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje 

izobraževanja: 
 uradno dokazilo, s katerim dokazujejo posebne okoliščine, zaradi katerih potrebujejo 

prilagoditve pri študiju (npr. potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih 
iz znanja, potrdilo o vključenosti v pomembne raziskovalne projekte ipd.). 

 
5. člen 

 
O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča komisija za študijske zadeve, ki z odločbo 
odloči, da se študentu zaprošeni posebni status dodeli ali da se zavrne.  
 
V odločbi komisija navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status. Razen statusa 
študenta invalida, ki se praviloma dodeli za celotno obdobje študija, se študentu posebni status 
praviloma dodeli za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 
 
V primeru študenta invalida komisija v odločbi obvezno navede tudi prilagojene pogoje za 
izobraževanje študenta invalida, kot so: dostopnost grajenega okolja, komunikacijska 
dostopnost, prilagoditev organiziranih oblik študijskega dela in prilagoditev preverjanja znanja. 
  
Odločba se študentu vroči osebno.  
 
Zoper odločbo je v osmih delovnih dneh od njene vročitve dovoljena pritožba na senat fakultete. 
 
Kopija odločbe komisija posreduje referatu za študentske zadeve, ki jo vloži v študentov osebni 
karton.  
 
Referat za študentske zadeve o pridobitvi posebnega statusa in o pravicah in dolžnostih 
študenta, ki iz njega izhajajo, v primeru študenta invalida pa tudi o prilagojenih pogojih za 
izobraževanje, na primeren način obvesti visokošolske učitelje in sodelavce. 
 
 
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM 
 

6. člen 
 
Študent, ki pridobi poseben status, skladno s tem pa so mu omogočeni posebni pogoji 
izobraževanja, mora izpolnjevati vse obveznosti, ki jih predvideva študijski program, pri čemer 
so mu omogočene naslednje pravice: 
 

 pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske 
obveznosti v dogovoru z nosilcem učne enote, 

 pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, 
sprotnega preverjanja znanja ipd., 

 pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja. 



Student lahko v vlogi zaprosi tudi, da komisija za studijske zadeve v odlocЬi iz 5. Clena tega 
pravilnika odloCi tudi о obsegu in naCinu uresnicevanja pravice iz prve alineje prvega odstavka 
tega Clena. Student in nosilec ucne enote sta vezana na odloCitev komisije. 

7. Clen 

student s posebnim statusom v kategoriji studenta vrhunskega sportnika ali priznanega 
umetnika ima dolznost zastopanja fakultete na visokosolskih sportnih in kulturnih dogodkih 
ter tekmovanjih, razen се Ьi to oviralo izpolnjevanje njegovih sicersnjih sportnih ali kulturnih 
obveznosti. 

8. clen 

Student s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolznosti ро tem pravilniku, izguЬi pravico 
cto posebnih pogojev izobrazevanja ро tem pravilniku. о tem odloci komisUa za studentske 
zadeve na predlog dekana. 

IV. KONCNA DOLOCBA 

9. clen 

Та Cistopis pravilnika zacne veljati 31.08.2016. Vloge za priznanje posebnega statusa studenta, 
vlozene pred sprejemom tega pravilnika, ki ustrezajo kriterijem popolne vloge za priznanje 
posebnega statusa studenta ро tem pravilniku, se resijo ро tem pravilniku. 

Stevilka: D2 - 5/2017 
Datum: 09.02.2017 

mag. MalCi Grivec, vis. pred. 
dekanica 



PRILOGA 1 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA ŠTUDENTA 
NA FAKULTETI ZA UPRAVLJANJU, POSLOVNJE IN  

INFORMATIKO NOVO MESTO 
 
 
Priimek in ime: _________________________________________________________ 
Vpisna številka: ____________________ 
Študijski program: _________________________________,  
Letnik študija: _______  
Način študija:   redni    izredni 
Vrsta študija:    1. stopnja visokošolski strokovni,   2. stopnja  
 
 
2. V študijskem letu __________ prosim za status (označite status, za katerega prosite): 

 študenta invalida 
 študenta vrhunskega športnika, 
 študenta priznanega umetnika, 
 študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje 

(npr. zaradi udeležbe na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vključenosti v pomembne 
raziskovalne projekte idr.). 
 
 
3. Prošnji prilagam naslednje dokumente, ki dokazujejo oz. opravičujejo posebni status 
(pri statusu, za katerega prosite, označite vsa dokazila, ki jih prilagate): 
 
študenti invalidi 

  Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo,  
  Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, 
  Odločba Centra za socialno delo, 
  Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov, 
  Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,  
  potrdilo zdravnika specialista; 

 
študenti vrhunski športniki: 
� potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika (športnik 

svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda, ) ali 
� potrdilo panožne zveze o športnih dosežkih na državni ali mednarodni ravni za neolimpijske 

športne discipline ali 
� potrdilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih 

dosežkih na državni ali mednarodni ravni ali 
�  potrdilo pristojnega športnega organa v matični državi za tujce ali 
�  potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja reprezentance 

ali trenerja posameznega kategoriziranega športnika ter o neposredni vključitvi v priprave in 
realizacijo programa kategoriziranega športnika; 

 
 
 



študenti priznani umetniki: 
� primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosežke na 

umetniškem področju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali mednarodnem nivoju, 
potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo o statusu kulturnega delavca ali o umetniškem 
dosežku, 

� sekundarni dokumenti, ki  imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo: bibliografski podatki 
študenta oz. kritiške reference z umetniškega področja, dokazila o članstvu v nacionalni ali 
mednarodni organizaciji s področja umetnosti in druga potrdila o statusu aktivnega 
umetniškega delovanja na državnem ali mednarodnem nivoju; 

 
 
drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje 
izobraževanja: 
� potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, 
� potrdilo dekana fakultete o vključenosti v pomembne raziskovalne projekte, 
� drugo ___________________________________________________. 
 
 
4. (če želite zaprositi, označite in dopolnite)  

  Skladno z določbo drugega odstavka 6. člena Pravilnika o študentih s posebnim statusom na 
Visoki fakulteti za upravljanje in poslovanje Novo mesto prosim, da komisija za študijske 
zadeve sama odloči o obsegu in načinu uresničevanja pravice iz prve alineje prvega odstavka 
6. člena istega pravilnika za naslednje učne enote: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 
5. Utemeljitev oz. druge pomembne informacije za komisijo: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
V kraju _______________________________________, dne_ ________________ ________ 
 
 
 
 
podpis študenta _______________________________________________________ 
 
 
 
 
v tej prošnji se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralni za 
ženski in moški spol. 


