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Senat ERUDIO Visokošolskega središča je na podlagi 50. člena Statuta ERUDIO Visokošolskega 
središča, na 1. dopisni seji z dne 15. 02. 2019 sprejel 
 
 

PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S STATUSOM ŠTUDENTA S POSEBNIMI 
POTREBAMI NA ERUDIO VISOKOŠOLSKEM SREDIŠČU 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
(1) Ta pravilnik ureja: 

- postopek pridobitve statusa študenta s posebnimi potrebami, 
- pogoje za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, 
- možne načine prilagoditve okolja in načina izvajanja študija ter opravljanje študijskih 

obveznosti na glede na pogoje izvajanja študija, 

- vodenje evidence in dokumentacije na ERUDIO Visokošolskem središču (v nadaljevanju: 
ERUDIO VS). 

 
(2) V tem pravilniku se vsi izrazi, ki se vežejo na študenta s statusom s posebnimi potrebami in so 

zapisani v moški obliki, uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske. 
 

(3) Pravilnik velja za vse študente ERUDIO VS ne glede na stopnjo študija. 
 

2. člen 
 

(1) Študenti, ki izkazujejo pomembne dosežke na področju športa in študenti s posebnimi 
potrebami, v študijskem procesu lahko pridobijo status študenta s posebnimi potrebami. 
 

(2) Statusi študenta s posebnimi potrebami so: 

- status študenta vrhunskega športnika, 
- status študenta s posebnimi potrebami zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev ali 

bolezni. 
 

(3) S pridobitvijo statusa pridobijo različne prilagoditve pri opravljanju študijskih obveznosti, saj se 
srečujejo z dodatnimi aktivnostmi ali ovirami, ki zaradi dodatnih obremenitev ali omejitev 
vplivajo na njihovo vključevanje v študijski proces in opravljanje študijskih obveznosti. Zato se 
pri izvajanju študijskih programov študentom, ki pridobijo status študenta s posebnimi 
potrebami, s sklepom, zagotovi določene prilagoditve, ki jim pomagajo odpravljati te ovire pri 
študiju. 

 

3. člen 
 

(1) Študenti športniki so študenti, ki se poleg študija tekmovalno ukvarjajo s športno panogo in 
dosegajo pomembne športne rezultate. 
 

(2) Študenti s posebnimi potrebami so študenti, ki zaradi dolgotrajnih okvar, motenj, primanjkljajev 
ali bolezni (v nadaljevanju: težave), potrebujejo prilagoditve za njihovo učinkovito vključitev v 
študij in opravljanje študijskih obveznosti. To so zlasti študenti z delno ali popolno izgubo vida 
(slabovidni in slepi študenti), študenti z delno ali popolno izgubo sluha (naglušni in gluhi 
študenti), študenti z govorno-jezikovnimi težavami (težavami v komunikaciji), študenti z gibalno 
oviranostjo, študenti z dolgotrajno ali kronično boleznijo, študenti s specifičnimi učnimi 
težavami, primanjkljaji na posameznih področjih učenja (težave na področju branja in pisanja, 
npr. disleksija ipd.), študenti z motnjami v čustvenem razvoju (npr.: avtističnega spektra), 
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telesnimi poškodbami in in/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo ter s čustvenimi in vedenjskimi 
motnjami. 

 

4. člen 
 

(1) Študenti lahko zaprosijo za status študenta s posebnimi potrebami s prošnjo na posebnem 
obrazcu (OBR-EVS-008). 
 

(2) V vlogi mora študent opredeliti svoje potrebe po prilagoditvah pri študiju in opravljanju študijskih 
obveznosti. 
 

(3) O podelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami odloča Komisija za študijske zadeve 
ERUDIO VS (v nadaljevanju: KŠZ) s sklepom in na prošnjo študenta, ki jo vloži skupaj z dokazili 
o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami, praviloma ob 
vpisu v letnik študijskega programa, lahko pa tudi kadarkoli med študijskim letom, ko so 
izpolnjeni pogoji za podelitev statusa študenta s posebnimi potrebami. 
 

(4) Status se lahko podeli za eno študijsko leto ali za celoten čas študija, lahko pa tudi za čas 
veljavnosti dokazil o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa. Status študenta, ki je podeljen 
za celoten čas študija, preneha dve leti po izgubi statusa študenta. Če študent po tem obdobju 
nadaljuje študij z vpisom v letnik ali študij zaključuje brez vpisa v letnik ali dodatno leto, mora 
za dokončanje obveznosti pod posebnimi pogoji študija zaradi posebnih potreb ponovno 
zaprositi za prilagoditve, ki izhajajo iz statusa študenta s posebnimi potrebami. O trajanju 
statusa študenta s posebnimi potrebami odloči KŠZ. 
 

(5) Pred izdajo sklepa se lahko s študentom opravi razgovor za razjasnitev vrste ovir in njihovega 
vpliva na opravljanje obveznosti študenta. 
 

(6) KŠZ odloči o vlogi s sklepom najkasneje v enem mesecu od prejema vloge. Sklep mora obsegati 
navedbo prilagoditev in obdobje, v katerem so te priznane. 
 

(7) Postopek obravnave, odločanja in vročanja sklepa se izvede skladno z določbami Statuta 
ERUDIO VS. 
 

(8) Če se ovire ali posebne potrebe študenta med obdobjem, določenim po prejšnjem odstavku 
tega člena, spremenijo, se lahko na zahtevo študenta izdani sklep dopolni in opredeli nove 
potrebne prilagoditve. 

 

5. člen 
 

(1) Študent, ki se mu prizna status študenta s posebnimi potrebami, lahko pridobi naslednje 
prilagoditve, v okviru pogojev za študij, s katerimi razpolaga ERUDIO VS: 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki jih študenti prejmejo na predavanjih in vajah (npr. za 
slepe in slabovidne študente, da lahko sledijo predavanju oziroma za tiste študente, ki si ne 
morejo delati zapiskov), 

- vnaprejšnja objava študijskih gradiv, ki se uporabljajo pri predmetu (učni enoti), da se lahko 
prilagodijo v elektronsko ali avdio obliko ali se jih primerno poveča, 

- uporaba posebnih pripomočkov kot so računalnik, elektronsko povečalo, lupe in podobno, 
- možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki, 
- opravljanje določenih študijskih obveznosti v paru s študentom, ki ni nima statusa študenta 

s posebnimi potrebami, 
- prilagoditev načina opravljanja strokovne oziroma študijske prakse zmožnostim študenta 

tako, da lahko pokaže svoje znanje in sposobnosti oziroma dosega kompetence, 
opredeljene s študijskim programom, 

- druge prilagoditve glede na dane možnosti ERUDIO VS. 
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(2) Način preverjanja in ocenjevanja znanja za študente s posebnimi potrebami je prilagojen na tak 
način, da lahko izkažejo raven svojega znanja, vendar se ne smejo znižati zahtevani standardi 
doseganja znanj.  
 

(3) Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter 
morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve: 

- podaljšanje časa opravljanja ustnega oziroma pisnega izpita, 
- zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita, 
- prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme, 
- opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov, 
- opravljanje izpita s pomočjo pomočnika, 
- sprememba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja, 
- prilagoditev oblike izpitnega gradiva, 
- druge prilagoditve glede na dane možnosti ERUDIO VS. 

 
 

II. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

6. člen 
 

(1) Študenti s posebnimi potrebami imajo naslednje pravice: 

- pravica do vpisa v višji letnik, če imajo opravljenih vsaj 50% predpisanih pogojev za vpis v 
višji letnik 

- pravica do podaljšanja statusa študenta za največ eno študijsko leto, če zaradi primanjkljaja, 
ovire oziroma motnje ne morejo v roku opravljati študijskih obveznosti. 

 
(2) Študenti s posebnimi potrebami imajo naslednje dolžnosti:  

- o pridobitvi statusa in o prilagoditvah, ki izhajajo iz individualiziranega načrta, je dolžen v 
čim krajšem času po pridobitvi statusa in individualiziranega načrta, obvestiti vse izvajalce 
predmetov, ki jih obiskuje. 
 

7. člen 
 

(1) Če se ugotovi, da študent s statusom s posebnimi potrebami zlorabi prilagoditve ali da je 
napačno prikazal ovire pri študiju in njihov vpliv na opravljanje študijskih obveznosti, se po 
uradni dolžnosti uvede postopek odvzema statusa študenta s posebnimi potrebami. 
 

(2) V primeru, da študent s statusom s posebnimi potrebami zlorabi svoj status in krši svoje 
dolžnosti, lahko ERUDIO VS te kršitve obravnava v skladu s pravili, ki urejajo disciplinsko 
odgovornost študentov. 

 
 

III. ŠTUDENTI ŠPORTNIKI 
 

8. člen 
 

(1) Študent pridobi statusa študenta športnika, če izpolnjuje enega od naštetih pogojev: 

- kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv športnika 
olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega 
razreda, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine, 

- vrhunski dosežki na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in disciplinah, ki 
skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki 
Sloveniji niso razvrščene s strani OKS in ki jih potrdi posamezna nacionalna športna zveza, 
oziroma enakovredno potrdilo iz tujine, 

- uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze za trenerja 
reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika in njegova neposredna 
vključenost v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi 
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posamezna nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ, oziroma enakovredno 
potrdilo iz tujine, 

- vrhunski dosežki športnika invalida, ki jih potrdi Zveza za šport invalidov Slovenije 
Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni in mednarodni ravni ali 
potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni in 
mednarodni ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani 
Paraolimpijskega komiteja Slovenije, oziroma enakovredno potrdilo iz tujine. 

 
(2) Pristojni organ za dodeljevanje statusov, lahko ob ustrezni dokumentaciji študentu, katerega 

športna disciplina ni priznana s strani OKS, Nacionalne športne zveze oz. Zveze za šport 
invalidov, športniku dodeli status študenta športnika. 

 
 

IV. ŠTUDENTI S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

9. člen 
(1) Študent k vlogi za pridobitev statusa priloži ustrezna dokazila, s katerimi izkazuje primanjkljaj, 

oviro oziroma motnjo, in sicer:  

- odločbo o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, strokovno mnenje Komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami oziroma izvid in mnenje strokovne komisije za 
razvrščanje otrok in mladostnikov, s katerimi izkazujejo usmeritev oziroma razvrstitev v 
skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, Pravilnikom o organizaciji in 
načinu dela komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev 
vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, 
št. 54/03 in spremembe) ali,  

- odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, s katero izkazujejo 
invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 
106/99 in spremembe) ali,  

- zdravniško potrdilo zdravnika specialista, s katerim izkazujejo upravičenost za dodelitev 
statusa študenta s posebnimi potrebami. 

 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 
 

(1) Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati z naslednjim dnem, ko ga na svoji seji sprejme 
Senat. 
 

(2) Spremembe in dopolnitve tega pravilnika sprejme Senat ERUDIO VS po enakem postopku in 
pod enakim pogojem, kot ga sprejme. Predlog sprememb in dopolnitev je potrebno podati 
pisno. 

 
 
Ljubljana, 15. 02. 2019 

dekan ERUDIO VS, 
doc. dr. Matjaž Škabar 

 


