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Predavateljski zbor Višje strokovne šole Grm Novo mesto je na podlagi 40. člena Zakona 
o višjem strokovnem izobraževanju (v nadaljevanju ZVSI, UL RS, št. 86/04), 18. in 22. 
člena ZVSI-A (UL RS, št. 100/13) ter 39. člena Zakona o športu (UL RS, št. 22/98) na 
svoji redni seji dne 18. 2. 2014 sprejel naslednji  
 
 
 

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠTUDIJA ŠTUDENTOM S POSEBNIMI 
PRAVICAMI  

 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

(izhodišča) 
 

Ta pravilnik ureja uveljavljanje posebnih pravic (prilagajanje opravljanja študijskih 
obveznosti) študentov višjih strokovnih šol omenjenih v 40. členu ZVSI (UL RS, št. 
86/04), ki: 

• so vrhunski športniki (38. člen Zakona o športu, UL RS, št. 22/98),  
• se vzporedno izobražujejo v več šolah ali v več izobraževalnih programih,  
• se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju/spretnostih. 

 
Pravilnik obravnava tudi pravico/možnost podaljšanja statusa študentom iz 22. člena 
ZVSI-A (UL RS, št. 100/13) - to so študenti, ki niso napredovali ali končali študija iz 
upravičenih razlogov (zaradi posebnih okoliščin): 

• starševstva,  
• vojaških obveznosti,  
• težke bolezni. 

 
Podaljšanje statusa je lahko za največ 1 leto. 
 
V ta pravilnik niso vključeni študenti s posebnimi potrebami, te podrobno obravnava 
interni Pravilnik o prilagajanju študija študentom s posebnimi potrebami. 
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II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 

2. člen 
(pogoji) 

 
Status študenta, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi študent, ki se vzporedno 
izobražuje na dveh ali več višjih šolah oziroma visokošolskih zavodih, vendar se lahko 
redno izobražuje samo po enem programu (18. člen ZVSI-A). 
 
Status študenta tekmovalca (v nadaljevanju: študent tekmovalec) si lahko pridobi študent, 
ki se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno 
strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ, ki organizira ali vodi priprave, na ta 
tekmovanja uvrsti. 
 
Status študenta vrhunskega športnika (v nadaljevanju: študent vrhunski športnik) si lahko 
pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu.  
 
Študenti, ki uveljavljajo podaljšanje statusa po 22. členu ZVSI-A, lahko izpolnijo pogoje:  

• starševstvo, v kolikor se jim rodi otrok,  
• vojaško obveznost, v kolikor služijo vojaški rok,  
• težke bolezni, v kolikor se zdravijo več kot pol leta. 

 
 

3. člen 
(način odločanja) 

 
O dodelitvi statusa omenjenega v 1. do 3. odstavku 2. člena tega pravilnika (po 40. členu 
ZVSI), prilagoditvah opravljanja obveznosti ter o podaljšanju statusa študenta (vendar 
največ za 1 leto) odloči ravnatelj. Pred odločitvijo si pridobi mnenje Študijske komisije.  
 
Enako o podaljšanju statusa študentom iz 22. člena ZVSI-A odloči ravnatelj. Pred 
odločitvijo si pridobi mnenje Študijske komisije.  
 
 

4. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

 
V teh pravilih uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 
nevtralni za moške in ženske.  
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III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 
 

5. člen 
(dokazila) 

 
Pridobitev statusa študenta po 40. členu ZVSI predlaga polnoletni študent na predpisanem 
obrazcu - vlogi. K predlogu za pridobitev statusa je potrebno priložiti: 

• za status študenta, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma 
drug izobraževalni program oziroma visokošolski zavod; 

• za status študenta tekmovalca potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali 
drugega pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, 
da se študent pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju, 

• za status študenta vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik. 
 

Študenti, ki uveljavljajo podaljšanje statusa po 22. členu ZVSI-A, oddajo vlogo na 
predpisanem obrazcu in dokazujejo upravičenost z ustreznimi potrdili:  

• starševstvo z rojstnim listom otroka  
• vojaško obveznost s potrdilom o služenju vojaškega roka,  
• težke bolezni z zdravniškim potrdilom zdravnika specialista in potekom 

zdravljenja, ki traja več kot pol leta. 
 
Vlogo študent naslovi na Študijsko komisijo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in 
predloži najkasneje do 31. oktobra tekočega študijskega leta v referat za študijske in 
študentske zadeve. Izjemoma se lahko študentu dodeli status tudi med študijskim letom. 
 

 
6. člen 

(odločanje o vlogi za pridobitev statusa in trajanje statusa) 
 
Referat posreduje vlogo za pridobitev statusa najkasneje v 8 dneh Študijski komisiji, ki 
poda mnenje o dodelitvi statusa študenta s posebnimi pravicami. Komisija po obravnavi 
vloge sprejme sklep, s katerim se študentu dodeli status oziroma ne dodeli statusa 
študenta s posebnimi pravicami. V sklepu komisija navede tudi obdobje dodelitve tega 
statusa. Praviloma se status študenta s posebnimi pravicami dodeli študentu za eno 
študijsko leto. Iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v študijskem letu. 
 
Po zaključeni obravnavi vloge za pridobitev posebnih pravic ravnatelj izda odločbo z 
ustrezno obrazložitvijo, v kateri opredeli prilagoditve, pri čemer upošteva sprejeti sklep 
Študijske komisije. V obrazložitvi smiselno upošteva predlagane ukrepe, ki jih v vlogi za 
pridobitev statusa navede študent. Odločba mora vsebovati tudi naslednje sestavine: ime 
in priimek študenta, študijski program, v katerega je vpisan študent in letnik študija, 
datum prejema vloge za dodelitev statusa študenta s posebnimi pravicami, številko in 
datum seje komisije iz prejšnjega odstavka istega člena tega pravilnika, na kateri je bilo 
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odločeno o vlogi in njena odločitev, navedbo prilagoditve, obdobje, za katero se študentu 
dodeli ta status, datum izdaje te odločbe s prilagoditvami ter ime in priimek predavatelja 
tutorja, ki spremlja študenta. 
 
Odločbo ravnatelja s prilagojenimi obveznostmi iz prejšnjega odstavka tega člena se 
posreduje študentu, ki je zaprosil za pridobitev statusa in referatu. Referent za študijske in 
študentske zadeve obvesti predavatelje o študentih, ki so pridobili status študenta s 
posebnimi pravicami. 
 
Zoper odločbo ravnatelja iz tretjega odstavka tega člena se lahko študent pritoži v 15 
dneh od vročitve odločbe na Svet zavoda. Odločitev Sveta zavoda je dokončna.  

 
 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
(dogovor o prilagajanju študijskih obveznosti) 

 
O prilagoditvah obveznosti študenta, ki se vzporedno izobražuje, se šoli in polnoletni 
študent pisno dogovorijo. 
 
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve študijskih obveznosti študentu tekmovalcu in 
študentu športniku določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa. 
 
O prilagoditvah obveznosti študenta vrhunskega športnika se šola in polnoletni študent in 
pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi pooblaščeni strokovni delavec pisno 
dogovorijo. 
 
O prilagoditvah študenta s težkimi boleznimi se šola in študent pisno dogovorita. 
 
O prilagoditvah študenta z izjemno težkimi družinskimi in socialnimi okoliščinami se 
šola in študent pisno dogovorita. 
 

 
8. člen 

(določitev medsebojnih pravic in obveznosti) 
 
Z odločbo o dodelitvi statusa se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s 
statusom, v skladu s tem internim pravilnikom in drugimi predpisi. Študent in nosilec 
predmeta sta vezana na izdano odločbo. 
 
Prilagodijo se zlasti: 

• obdobja obvezne navzočnosti na predavanjih in praktičnem izobraževanju, 
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• obveznosti študenta pri drugih delih študijskega programa (laboratorijske in 
seminarske vaje, strokovne ekskurzije in drugo), 

• način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in 
druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 
Študentu tekmovalcu in študentu športniku se študijske obveznosti praviloma prilagodijo 
tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 
 
Študentu s težkimi boleznimi se študijske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih 
opravi v posameznem ocenjevalnem/izpitnem obdobju oz. se po potrebi prilagodijo 
bolezenskemu stanju študenta. 
 
Študentu z izjemno težkimi življenjskimi in socialnimi razmerami se študijske obveznosti 
prilagodijo tako, da jih opravi v posameznem ocenjevalnem/izpitnem obdobju. 

 
 

9. člen 
(dolžnosti) 

 
Študent s posebnimi pravicami v kategoriji študenta vrhunskega športnika ima dolžnost 
zastopanja šole na športnih dogodkih ter tekmovanjih, razen v primeru, če je to v 
nasprotju z njegovo individualno pogodbo.  
 

 
10. člen 

(prenehanje posebnih pravic) 
 
Študent s posebnimi pravicami, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do 
posebnih pogojev izobraževanja po teh pravilih. O tem odloči Študijska komisija. 
 
 

VIII. KONČNE DOLOČBE 
 

11. člen 
(varovanje osebnih in zaupnih podatkov) 

 
(1) Osebni podatki o študentih se zbirajo in obdelujejo za potrebe postopkov po tem 

pravilniku, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov. 
(2) Vse osebe, ki so vključene v postopke po tem pravilniku, so dolžne ravnati v skladu s 

predpisi o varstvu osebnih podatkov.  
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12. člen 
(sprejemanje pravil) 

 
Ta pravilnik sprejema predavateljski zbor z večino prisotnih članov. Spremembe in 
dopolnitve teh pravil se sprejemajo po enakem postopku, kot je predviden za sprejem teh 
pravil.  
 

13. člen 
(veljavnost pravilnika) 

 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na predavateljskem zboru. Pravilnik 
se objavi na spletni strani šole. 

 
  
 

V. d. ravnatelja Višje strokovne šole: 
Igor HROVATIČ, univ. dipl. inž. kmet., l.r. 

 
 
 
Priloge:  

1. OBRAZEC VSŠ-B: Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi pravicami 
(VLOGA-PRAVICE) 
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OBRAZEC: VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI 
PRAVICAMI (OBRAZEC VSŠ-B) 

 
 
 

Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma 
Višja strokovna šola 
 
 

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠTUDENTA/-KE S POSEBNIMI 
PRAVICAMI 

 
v skladu s Pravilnikom prilagajanja študija študentom s posebnimi pravicami Višje 
strokovne šole 
 
 

Napišite oz. obkrožite: 
Ime in priimek:  
Datum in kraj rojstva:  
Naslov za obveščanje:  
Tel. številka:  
Ime študijskega programa: UPK          NAR           GT 
Način študija: -  Redni      -    Izredni 
Vpisna številka:  
Študijsko leto:  
Letnik študija: - Prvi           -    Drugi  
 
Želim pridobiti status študenta s posebnimi pravicami (obkrožite in utemeljite): 

- status študenta, ki se vzporedno izobražuje: 
 

- status študenta tekmovalca  
 

- status študenta vrhunskega športnika  
 

- študent, ki uveljavlja podaljšanje statusa po 22. členu ZVSI-A - vzrok:  

• starševstvo  

• vojaška obveznost  

• težke bolezni 
 
Posebne zahteve glede na pridobljen status: 
 
 
 
 
Predlagane prilagoditve: 
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Za predavatelja – tutorja iz 6. člena pravilnika predlagam predavatelja: 
 
 
 
Status osebe s posebnimi pravicami mi je že bil dodeljen: 
- da 
- ne 

 
V kolikor vam je bil dodeljen, navedite kdo vam ga je dodelil in datum: 
 
 
 
Priloge k vlogi (neustrezno zbriši oz. v primeru drugih prilog še dopiši: 

• potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika (športnik 
svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega razreda, 
športnik državnega razreda, športnik mladinskega razreda) ali  

• potrdilo 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;  

• potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja,  

• potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug izobraževalni program oziroma visokošolski 
zavod; 

• izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do treh let);  

• potrdilo o služenju vojaškega roka Uprave za obrambo, Ministrstva za obrambo; 

• zdravniško potrdilo zdravnika specialista z opisom poteka zdravljenja, ki traja več kot pol 
leta:  

• … 
 
 

S podpisom tudi potrjujem, da sem bil/-a dne ________________ seznanjen/-a z vsebino 
Pravilnika o prilagajanju študija študentom s posebnimi pravicami, zlasti s pravicami in 
obveznostmi študentov, ki imajo podeljene posebne pravice ter s postopkom pridobivanja 
statusa. 

Kraj in datum: 

Podpis vlagatelja: 
 

 
 
Obrazložitev: 

40. člen ZVSI(posebne pravice študentov) 
Študentom, ki se vzporedno izobražujejo in vrhunskim športnikom ter študentom, ki se pripravljajo na 
mednarodna tekmovanja v znanju, se na podlagi posebne prošnje prilagodi opravljanje obveznosti iz 
študijskega programa na način, ki ga določi direktor oziroma ravnatelj. 
22. člen ZVSI-A (prenehanje statusa študenta) 

(1) Status študentu višje šole preneha po koncu zaključnega letnika ali: 
– prej, če diplomira, 
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– 60 dni po končanju drugega letnika, če ne diplomira do konca študijskega leta in če ni že tri leta 
koristil statusa študenta v višjem oziroma visokošolskem izobraževanju, 

– če se ne vpiše v naslednji letnik, 
– če se izpiše, 
– če je bil izključen. 
(2) V primerih iz druge in tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko študentu iz upravičenih razlogov 

(starševstvo, vojaške obveznosti ali težka bolezen) status podaljša, vendar največ za eno leto.«. 

 
 
 
 
Izpolni Višja strokovna šola: 
Datum seje Študijske komisije in številka 
seje: 

 

Vrsta statusa:  
Obdobje dodelitve statusa:  
Datum izdaje odločbe:  
Ime in priimek tutorja:  
Drugi zaznamki: 
 
 

 

 
 


