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Na  podlagi  Zakona  o  visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) in  36.  člena  Statuta 
samostojnega  visokošolskega  zavoda  ERUDIO Visokošolskega središča in na predlog dekana  
ERUDIO Visokošolskega središča sprejme Senat ERUDIO Visokošolskega središča na 1. dopisni seji, 
dne 15. 02. 2019 
 
 

PRAVILNIK O IZVAJANJU IZREDNEGA ŠTUDIJA 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

(1) Ta pravilnik ureja: 

- obseg pedagoškega dela (predavanj, vaj seminarjev ipd.) za izredne študente na 
dodiplomskem in magistrskem študijskem programu, 

- časovni razpored izvajanja programa in 
- načine informiranja študentov o načinu izvajanja izrednega študija. 

 

2. člen 
 

(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni 
za moške in ženske. 

 
 

II. IZVAJANJE IZREDNEGA ŠTUDIJA 
 

3. člen 
 

(1) Študij na ERUDIO Visokošolskem središču (v nadaljevanju: ERUDIO VS) se praviloma 
organizira kot izredni, kar pomeni, da se od rednega študija razlikuje le v organizaciji in razporejanju 
dela ter študijskih obveznosti. 
 

(2) Kandidati za izredni študij se prijavljajo in vpisujejo po enakem postopku in v enakih rokih kot kandidati za 
redni študij.  
 

(3) Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora opraviti vse 
obveznosti, ki se zahtevajo v okviru rednega študija. 

 
(4) Študijski program (predmeti, predmetniki, vrste in število zahtevanih študijskih obveznosti) mora 

biti enak za redne in izredne študente. 
 

(5) Za izredni študij se študentom zaračuna tudi šolnina v skladu z veljavnim cenikom samostojnega 
visokošolskega zavoda ERUDIO VS. Višina šolnine se razlikuje od programa do programa. Podatki o 
višinah šolnin so javno dostopni na spletni strani ERUDIO VS. 

 

4. člen 
  

(1) Izredni študij se izvaja kot klasični študij, kombinirani e-študij in/ali kot študij na daljavo (e-
izobraževanje). 

 
(2) Senat ERUDIO VS (v nadaljevanju: Senat) na predlog dekana do 30. septembra tekočega leta 

sprejme sklep o tem, ali se bo v posameznem letu izvajal izredni študij in ali se bo izvajal v 
klasični obliki ali v obliki študija na daljavo ali v obeh oblikah. Sklep se zapiše v študijski koledar 
tekočega študijskega leta. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1406
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-4320
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3443
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3065
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(3) Senat lahko na predlog dekana določi, da se izredni študij (v klasični obliki ali v obliki študija na 

daljavo ali v obeh oblikah)  ne bo izvajal, če se bo v 1. letnik vpisalo manj kot določeno število 
kandidatov. 

 

5. člen 
 

(1) V  primeru,  da  ERUDIO VS razpiše  izredni  študij,  je  dolžan  organizirati  njegovo  izvajanje  
tako,  da obsega : 

- pri  klasični  obliki  izrednega  študija  posebej  organizirano  pedagoško  delo  najmanj  
trideset odstotkov pedagoškega dela za redne študente, in sicer pri vsakem predmetu 
posebej, kadar je potrebno, pa tudi več;  

- pri študiju na daljavo (e-izobraževanje) posebej organizirano pedagoško delo najmanj 
dvajset odstotkov pedagoškega dela za redne študente, in sicer pri vsakem predmetu 
posebej, kadar je potrebno, pa tudi več. 

 
(2) Določilo o najmanj trideset odstotni izvedbi študijskega programa kot organiziranega 

pedagoškega dela velja ne glede na število vpisanih. 
 

6. člen 
 

(1) Organizacija  in  izvedba  ter  oblike  izvajanja  izrednega  študija  se  za  tekoče  študijsko  leto  
podrobno določijo v študijskem programu, kjer se med drugim zapiše razpored organiziranega 
pedagoškega dela (predavanja, seminarji, vaje ipd.) in določijo izpitna obdobja. 

 
(2) Organizacija  in  časovna  razporeditev  izvajanja   posameznih  predmetov  študijskega  

programa  na izrednem  študiju  se  uredi  z  urnikom.  Predavanja  se praviloma  izvajajo  dva-
krat tedensko v  popoldanskem času. 
 

(3) Urniki so za vsak letnik študija, v katerega so vpisani izredni študenti, izdelani pred pričetkom 
študijskega leta. 

 

7. člen 
 

(1) Če  je  v  posameznem  letniku  vpisanih  pet  ali  manj  študentov,  se  pedagoško  delo  lahko  
organizira  v obliki konzultacij. Konzultacije so praviloma organizirane za celotno skupino. 

 
(2) Če je v posameznem letniku vpisanih pet ali manj študentov, se lahko na podlagi sklepa dekana, 

študij organizira tudi v drugi obliki, ki študentom omogoča nemoten potek študijskega procesa. 
 

8. člen 
 

(1) Študenti klasične oblike izrednega študija in študenti izrednega študija na daljavo lahko 
prehajajo med tema dvema oblikama študija ob koncu študijskega leta, ne pa med študijskim 
letom, razen v primeru opravičenih razlogov. Študent se vpiše v letnik, za katerega izpolnjuje 
pogoje za vpis. 

 
(2) O prošnji za prehod med študijskim letom, če  je  prijav  več,  kot  je  razpoložljivih  vpisnih  mest, 

odloča dekan, njegovo odločitev pa mora nato potrditi še Senat. Dekan  opravi  izbor  na  podlagi 
povprečne ocene študija in opravljenih študijskih obveznosti študentov. 

 
(3) Če  s  tem  pravilnikom  ali  študijskim  programom  pogoji  niso  natančno  opredeljeni,  o  

pogojih odloči Senat ERUDIO VS na predlog dekana. 
 

9. člen 
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(1) Izrednim  študentom  (klasična  oblika  ali  študij  na  daljavo)  morajo  biti  na  voljo  pogoji  
študija,  ki  so primerljivi s pogoji za redne študente (npr. govorilne ure, konzultacije, študijska 
literatura, knjižnica, uradne ure pisarne, sodelovanje v študentskem svetu visoke šole in pri delu 
sveta oddelka). 

 
(2) S pravili študija (vključno finančnimi) ter z okvirno dinamiko in načinom študija morajo biti 

kandidati seznanjeni pravočasno - ob prijavi na eno ali drugo izmed oblik izrednega študija.  
 

(3) Z  načinom  poteka  izrednega  študija  v  tekočem  letniku  (pogoji  za  prehod  v  višji  letnik,  
pogoji  za prehod iz ene v drugo obliko izrednega študija, informacije o dostopnosti pisarne, 
knjižnice, govorilne ure ipd.) morajo biti študenti seznanjeni ob vpisu v tekoči letnik. 

 

10. člen 
 

(1) ERUDIO VS študente o načinu izvajanja izrednega študija obvešča prek Referata za študijske 
zadeve (v nadaljevanju: Referat), elektronske pošte in študentskega spletnega portala  ERUDIO  
Online,  kjer  so  objavljeni  urniki  za  tekoče  študijsko  leto  in  morebitne spremembe pri 
izvedbi posameznega predmeta, prek obvestil Študentskega sveta ERUDIO VS in elektronske 
pošte Referata. 

 

11. člen 
 

(1) Program izrednega študija se financira s šolninami. Šolnino za posamezno študijsko leto določi 
Upravni odbor ERUDIO VS. 
 

(2) Šolnina praviloma zajema pedagoško delo, ki je določeno z vsakoletnim načrtom, študijsko 
gradivo, ki je lahko v fizični ali elektronski obliki, opravljanje izpitov, kolokvijev in konzultacije. 
Vpisnina se plača posebej. 
 

(3) Ne glede na določilo drugega odstavka tega člena šolnina ne zajema stroškov četrtega in 
nadaljnjih opravljanj izpitov, kot tudi ne stroškov izrednih in individualnih izpitnih rokov ter 
morebitnih diferencialnih izpitov. Študent je dolžan znesek šolnine plačati pred vpisom v 1. 
oziroma višji letnik oziroma v skladu s pogodbo. 

 
(4) Finančna obveznost ponovno vpisanega izrednega študenta se ovrednoti glede na število 

manjkajočih obveznosti iz letnika, ki ga študent ponavlja. Če sta minili več kot dve leti odkar je 
študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija vložiti Prošnjo za dokončanje študija (OBR-
EVS-018), ki jo naslovi na Komisijo za študijske zadeve. Študent je dolžan poravnati enkraten 
strošek pristojbine za osebe brez statusa študenta po veljavnem ceniku ERUDIO VS. Prav tako 
je študent dolžan poravnati pristop do posameznega izpitnega roka po veljavnem ceniku 
ERUDIO VS. Pri izračunu stroškov opravljanja manjkajočih obveznosti študija, se upošteva 
vrednost kreditnih točk posameznega predmeta za letnik študijskega programa. Strošek 
opravljanja posameznega predmeta se izračuna tako, da se določi vrednost kreditne točke, ki 
se pomnoži s številom kreditnih točk predmeta. 
 

(5) Strošek priprave in zagovora diplomskega in magistrskega dela ni vključen v šolnino. 
 
 

III. KONČNE DOLOČBE 
 
 

12. člen 
 

(1) Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan, ko ga na svoji seji sprejme Senat 
ERUDIO VS. 



 

4 od 4 

 

(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejema Senat ERUDIO VS. Predloge se poda v 
pisni obliki. 

 
 

Ljubljana, 15. 02. 2019 
 
 
  

 
dekan ERUDIO VS,  

doc. dr. Matjaž Škabar 
 

 
 


