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Na podlagi 66. člena 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 Statuta 
ERUDIO Visokošolskega središča je Senat ERUDIO Visokošolskega središča na 1. dopisni seji, dne 
15. 02. 2019 sprejel 

 
 

PRAVILNIK O PRAVICAH IN DOLŽNOSTIH ŠTUDENTOV ERUDIO 
VISOKOŠOLSKEGA SREDIŠČA 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
(1) Ta pravilnik ureja pravice in dolžnosti študentov ERUDIO Visokošolskega središča v zvezi z 

izvajanjem študijskih programov prve in druge stopnje. 
 

(2) Namen pravilnika je praviloma enotna in celovita ureditev pravnega položaja študentov 
ERUDIO Visokošolskega središča na prvi in drugi stopnji študija, z vsemi pravicami in 
dolžnostmi, razen če zaradi posebnosti razmerij te pravice in dolžnosti določajo drugi interni 
akti ali pravilniki ERUDIO Visokošolskega središča. 
 

(3) Pravilnik enotno ureja tudi postopek uveljavljanja pravic in dolžnosti, katerih nosilec je 
posamezen študent v upravnih in drugih javnopravnih zadevah pri izvajanju akreditiranih 
študijskih programov s strani ERUDIO Visokošolskega središča (v nadaljevanju: ERUDIO VS). 

 

2. člen 
 

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

 
 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV 
 

3. člen 
 

(4) Študent ERUDIO VS (v nadaljevanju: študent) je oseba, ki se na podlagi razpisa za vpis vpiše 
na visoko šolo ERUDIO VS in se izobražuje po dodiplomskem ali magistrskem študijskem 
programu. 

 
4. člen 

 
(1) Status študenta se izkazuje s študentsko izkaznico ali potrdilom o vpisu na ERUDIO VS. 

Študentom, ki imajo status študenta – športnika in status študenta – s posebnimi potrebami in 
zaradi drugih upravičenih in utemeljenih razlogov ne morejo v roku opravljati študijskih 
obveznosti, se lahko izjemoma podaljša status. 

 
(2) Status študenta - športnika dobi študent, ki ob vpisu v prvi ali višji letnik predloži potrdilo o 

kategorizaciji pri Olimpijskem komiteju zveze športnih organizacij Slovenije.  
 

(3) Status študenta – s posebnimi potrebami iz drugega odstavka tega člena dobi študent, ki ob 
vpisu predloži ustrezno mnenje pristojne zdravstvene komisije. 

 
5. člen 
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(1) Študent izgubi status študenta po 70. členu Zakona o visokem šolstvu, če: 

- študent zaključi študijski program prve stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je 
zaključil študij, 

- študent zaključi študijski program druge stopnje, z iztekom študijskega leta, v katerem je 
zaključil študij, 

- če se študent med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester oziroma dodatno 
leto (absolventski staž), 

- če se študent izpiše, 
- če je bil študent izključen. 

 
(2) V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se študentu iz upravičenih in utemeljenih 

razlogov lahko podaljša status študenta, vendar največ za eno leto.  

(3) Študentke matere, ki v času študija rodijo, in študenti, ki v času študija postanejo očetje, imajo 
pravico do podaljšanja študentskega statusa za eno leto za vsakega živorojenega otroka. 

(4) V primerih iz prve in druge alineje prvega odstavka tega člena se lahko študent po zaključku 
študijskega programa odpove statusu študenta. 

(5) Način in obliko zagotavljanja podatkov glede odpovedi statusa študenta iz prejšnjega 
odstavka določi minister, pristojen za visoko šolstvo. 

 

6. člen 
 

(1) Študent ima pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz 66. člena Zakona o visokem šolstvu in iz Statuta 
ERUDIO VS (v nadaljevanju: Statut).  
 

7. člen 
 

(1) Dolžnost izrednega študenta je do diplomske oz. magistrske naloge opraviti vse obveznosti 
določene s študijskim programom. Kot pogoj za pristop k izpitu pa se štejejo vse obveznosti 
določene z učnim načrtom posameznega predmeta.  

 
8. člen 

 
(1) Študent, ki meni, da so bile njegove pravice kršene, ima v skladu s Statutom ERUDIO VS 

pravico do ugovora ali pritožbe. 
 

9. člen 
 

(1) Študentje imajo pravico prek svojih predstavnikov sodelovati pri delu organov ERUDIO VS, 
dajati pobude, mnenja in sprejemati odločitve v skladu s Statutom. 

 
10. člen 

 

(1) Slovenci brez slovenskega državljanstva, tuji državljani iz držav nečlanic EU, ki so 
srednješolsko izobraževanje končali v tujini in tuji državljani, ki so srednjo šolo končali v 
Sloveniji se lahko izobražujejo po javno veljavnih dodiplomskih in magistrskih študijskih 
programih in po programih za izpopolnjevanje pod enakimi pogoji kot državljani Republike 
Slovenije. 

 
(2) Državljani članic Evropske unije imajo pravico do izobraževanja po javno veljavnih 

dodiplomskih in podiplomskih študijskih programih in po programih za izpopolnjevanje pod 
enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije. 
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11. člen 
 

(1) Študent ERUDIO VS ima pravico do ugovora zoper sklepom, ki jih organi ERUDIO VS 
sprejmejo o njegovih pravicah, obveznostih in odgovornostih. 

 
(2) Če ni s Statutom določeno drugače, lahko študent vloži ugovor v petnajstih dneh od dneva, ko 

mu je bil sklep vročen. 
 

(3) Če ni s Statutom drugače določeno, odloča o pritožbi študenta iz prejšnjega člena Senat 
ERUDIO VS. 

 
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

12. člen 
 

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

(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 

 


