Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene v Novi Gorici je Senat
Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici na 10.korespondenčni seji dne 18.7.
2014 sprejel naslednji

PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S temi pravilnikom se urejajo pogoji za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom,
odločanje o vlogah za pridobitev posebnega statusa ter pravice in dolžnosti študentov s
posebnim statusom.
V tem pravilniku uporabljeni izrazi v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za moške in ženske.

2. člen
Študent s posebnim statusom je lahko študent, ki ima status:
 študenta vrhunskega športnika,
 študenta priznanega umetnika ali
 študenta s posebnimi potrebami, ki zaradi dolgotrajne bolezni ali okvare ne more v
roku opravljati študijskih obveznosti.
3. člen
Status študenta s posebnim statusom dobi študent, ki ob vpisu predloži ustrezna dokazila.
Dokazila, ki jih predložijo študenti ob prošnji za pridobitev statusa študenta s posebnim
statusom, morajo veljati za študijsko leto, za katero se dodeljuje status.
II. STATUS ŠTUDENTA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA
4. člen
Kandidati, ki lahko uveljavljajo posebne pogoje izobraževanja iz naslova študenta športnika,
so:
 kategorizirani športniki;
 študenti, ki so s strani posamezne nacionalne športne zveze uradno imenovani za
trenerja reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika.
Kategoriziran športnik iz prve alineje prejšnjega odstavka je tisti športnik, ki si je na podlagi
kategorizacije Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju
OKS-ZŠZ) in Paraolimpijskega komiteja Slovenije pridobil enega od naslednjih nazivov:
športnik svetovnega razreda, športnik mednarodnega razreda, športnik perspektivnega

razreda, športnik državnega razreda, športnik mladinskega razreda. Dokazilo o kategorizaciji
je uradno potrdilo o statusu, ki ga izda Odbor za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ.
Pravice iz naslova statusa študenta športnika lahko uveljavlja tudi študent, ki ga posamezna
nacionalna športna zveza uradno imenuje za trenerja reprezentance ali posameznega
kategoriziranega športnika, ter je neposredno vključen v pripravo in realizacijo programov
kategoriziranih športnikov. Dokazilo o izpolnjevanju teh pogojev je potrdilo, ki ga izda OKSZŠZ za aktualno študijsko leto.
Status študenta športnika traja eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.
5. člen
Študent izkaže aktivno udeležbo dejavnosti iz predhodnih členov tega poglavja pravilnika
tako, da predloži potrdilo pristojnega oziroma ustreznega organa, predsednika, koordinatorja,
vodje ali trenerja dejavnosti.
Potrdilu in mnenju mora študent priložiti tudi opis in predstavitev dejavnosti, s katero se
ukvarja, dosedanje delo, pogostost delovanja in utemeljitev razlogov, zaradi katerih naj bi mu
bil podeljen naziv študenta s posebnim statusom.
III. STATUS ŠTUDENTA PRIZNANEGA UMETNIKA
6. člen
Kandidat, ki lahko uveljavlja pravice iz naslova študenta umetnika/kulturnika je:
 član nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti;
 študent s potrdilom o statusu kulturnega delavca;
 študent z javno priznanimi umetniškimi deli.
Član nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti iz prve
alineje prejšnjega člena je tisti umetnik/kulturnik, ki je po izpolnjevanju meril omenjenih
institucij že včlanjen v društvo oziroma zvezo naslednjih umetniških dejavnosti: glasbeno,
likovno, filmsko, gledališko, plesno, literarno, fotografsko ali drugih umetniških dejavnosti.
Dokazilo o članstvu je uradno potrdilo o članstvu, ki ga izda posamezno nacionalno ali
mednarodno društvo ali zveza društev s področja umetnosti. Potrdilo o statusu kulturnega
delavca izda Ministrstvo za kulturo. Kandidat, ki uveljavlja priznanje statusa
metnika/kulturnika iz naslova javno priznanih umetniških del, mora predložiti življenjepis in po
letih ločen seznam izvedenih del, glede na dejavnost, s katero se ukvarja.
Kriterija javne priznanosti umetniških del sta:
 javno objavljena strokovna kritika umetniškega dela;
 nagrajeno umetniško delo/dosežek v državni ali mednarodni konkurenci v
predhodnem ali tekočem študijskem letu.
Kandidat predloži naslednja dokazila o javni priznanosti umetniškega dela/dosežka:





izvod javno objavljene kritike umetniškega dela/dosežka ali
fotokopijo državnega ali mednarodnega priznanja oz. nagrade na tekmovanju
umetniške nadarjenosti ali
uradno potrdilo o umetniškem dosežku, ki ga izda Ministrstvo za kulturo.

Status študenta umetnika/kulturnika traja eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.
7. člen
Študent izkaže aktivno udeležbo dejavnosti iz predhodnih členov tega poglavja pravilnika
tako, da predloži potrdilo pristojnega oziroma ustreznega organa dejavnosti.
Potrdilu in mnenju mora študent priložiti tudi opis in predstavitev dejavnosti, s katero se
ukvarja, dosedanje delo, pogostost delovanja in utemeljitev razlogov, zaradi katerih naj bi mu
bil podeljen naziv študenta s posebnim statusom.

IV. STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI, KI ZARADI DOLGOTRAJNE
BOLEZNI ALI OKVARE NE MORE V ROKU OPRAVLJATI ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI
8. člen
Kategorije kandidatov, ki lahko uveljavljajo posebne pogoje izobraževanja iz naslova
študenta s posebnim statusom, so osebe s posebnimi potrebami. V skladu z zakonom, ki
ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami so študenti s posebnimi potrebami po tem
pravilniku: slepi in slabovidni študenti, gluhi in naglušni, študenti z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni študenti, študenti s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.
Status študenta s posebnimi potrebami se podeli upoštevaje vrsto težav s pogojem statusa
študenta, za del ali celotno trajanje študija.
O statusu študenta s posebnim statusom odloča Komisija za študijske in študentske zadeve,
ki sprejme sklep, s katerim se študentu zaprošeni posebni status lahko dodeli ali ne. V
sklepu se navede tudi obdobje, za katero se študentu dodeli status.
Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja.
9. člen
Ustrezne listine, ki dokazujejo status študenta iz predhodnega člena:
 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,
 zdravniško potrdilo zdravnika specialista.

V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM
10. 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:
 pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske
obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, ob soglasju Komisije za študijske in
študentske zadeve,
 pravica do naknadnega opravljanja laboratorijskih in seminarskih vaj, oddaje in
predstavitve seminarskih nalog, sprotnega preverjanja znanja ipd.,
 pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o
preverjanju in ocenjevanju znanja,
 pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja
absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju
pogojev, določenih s študijskim programom oz. Statutom FUDŠ.
Študent, ki mu je priznan status, in ne izpolnjuje svojih dolžnosti ali zlorablja pravice, izgubi
pravico do posebnih pogojev izobraževanja po tem pravilniku.
11. člen
Študentom s posebnimi potrebami so omogočene še dodatne posebne prilagoditve študija,
glede na primanjkljaje, ovire oziroma motnje.V času študija so možne prilagoditve pri izvedbi
predavanj in vaj, v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja ter pri uporabi knjižnice.
1. Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj
Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter
morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve pri
izvedbi predavanj in vaj:
 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;
 snemanje predavanj in vaj;
 uporaba posebnih pripomočkov kot so računalnik, elektronsko povečalo, lupe in
podobno;
 dovoli prisotnost pomočnika, in sicer: bralca oziroma pisarja ter tolmača – prevajalca
v slovenski znakovni jezik;
 možnost posredovanja pisnih izdelkov v elektronski obliki;
 opravljanje določenih študijskih obveznosti v paru s študentom, ki nima statusa
študenta s posebnimi potrebami;
 možnost opravljanja določenih nalog in vaj doma (delna oblika e-učenja);
 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 Fakultete.

2. Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja
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.
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
Čas opravljanja pisnega oziroma ustnega izpita se študentu lahko podaljša praviloma
za 100% (npr. nujna terapija v času opravljanja izpita) predvidenega časa za izpit,
lahko pa tudi več glede na primanjkljaj, oviro oziroma motnjo oziroma specifiko
predmeta (učne enote), pri katerem se opravlja izpit. Pri opravljanju izpita se lahko
študentu zagotovi tudi krajše odmore. O tem odloči nosilec predmeta. Praviloma za
največ 50% predvidenega časa se lahko podaljša tudi čas odmora (in tudi čas
priprave na izpit), če se ugotovi, da bi bilo to potrebno zaradi nastale situacije.
Do podaljšanja časa opravljanja izpita so upravičeni vsi študenti s posebnimi
potrebami.
 zagotovitev posebnega prostora za opravljanje izpita
Poseben prostor za opravljanje izpita se zagotovi študentu, v kolikor je prostor, v
katerem naj
bi se izvajal izpit zanj nedostopen. Poseben prostor se študentu zagotovi tudi v
primeru, da bi bil študent »moteč« za ostale študente, ki opravljajo izpit (npr. uporaba
zvočne podpore na računalniku, prisotnost pomočnika idr.).
Do zagotovitve posebnega prostora za opravljanje izpita so upravičeni vsi študenti s
posebnimi potrebami.
 prilagoditev v prostoru oziroma prostora in prilagoditev opreme
Študentu se lahko prilagodi prostor, v katerem opravlja izpit, lahko se mu prilagodi
tudi oprema, in sicer: lahko se prilagodi delovna površina, zagotovi prostor s
posebnimi akustičnimi razmerami, omogoči dodatna osvetlitev, omogoči se uporaba
ustreznega stola, mize z izrezom in podobno.
Slepim in slabovidnim študentom se zagotovi prilagojena delovna površina (možnost
dviga, dodatna osvetlitev in podobno). Gluhim in naglušnim študentom se zagotovi
prostor z ustreznimi akustičnimi razmerami, upravičeni so tudi do uporabe
elektroakustične aparature, medtem ko so gibalno ovirani kandidati upravičeni do
prilagojenega delovnega mesta (miza z izrezom, ustrezen stol, nagib).
 opravljanje izpita s pomočjo računalnika in uporaba posebnih pripomočkov
Študentu se lahko omogoči opravljanje izpita s pomočjo računalnika. V tem primeru
študent ne sme imeti dostopa do drugih pripomočkov na računalniku oziroma v
programu; lahko uporablja le programe, ki mu tehnično olajšajo izvedbo izpita.
Njegovo delo mora biti posneto na disketi zgoščenki ali drugemu nosilcu podatkov in
natisnjeno, iz računalnika pa se mora zbrisati. Študent lahko uporablja tudi posebne
pripomočke, kot so brajev pisalni stroj, računalnik z brajevo vrstico ali programsko
povečavo, elektronsko povečalo, lupe, ustrezna pisala in podobno.
Do opravljanja izpita s pomočjo računalnika so upravičeni slepi in slabovidni študenti,









študenti z govorno-jezikovnimi motnjami, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno bolni
študenti in študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Do uporabe
posebnih pripomočkov, ki jih študentje zagotovijo sami, so upravičeni slepi in
slabovidni študenti (brajev pisalni stroj, računalnik z brajevo vrstico ali programsko
povečavo, elektronsko povečalo, lupe, ustrezna pisala in podobno), gibalno ovirani
študenti (ustrezna pisala, računalnik), dolgotrajno bolni študenti (računalnik) in
študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (računalnik).
opravljanje izpita s pomočjo pomočnika
Študentu, ki zaradi vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more sam
opravljati izpita, in v utemeljenih primerih drugim študentom se lahko dovoli pomočnik,
in sicer: bralec oziroma pisar ter tolmač – prevajalec v slovenski znakovni jezik (v
nadaljevanju: pomočnik). Pomočnik ne sme biti visokošolski učitelj oziroma sodelavec
pri tem predmetu (učni enoti) ali študentov sorodnik.
Do opravljanja izpita s pomočjo pomočnika so upravičeni slepi in slabovidni študenti
(bralec in/ali pisar), gluhi in naglušni študenti (tolmač – prevajalec v slovenski
znakovni jezik), gibalno ovirani študenti (bralec in/ali pisar), dolgotrajno bolni študenti
(bralec in/ali pisar) in študenti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (bralec
in/ali pisar).
sprememba oblike preverjanja in ocenjevanje znanja
Študentu, ki zaradi vrste in stopnje primanjkljaja, ovire oziroma motnje ne more
opravljati npr. ustnega ali pisnega izpita, se zagotovi druga oblika preverjanja in
ocenjevanja znanja. Do spremembe oblike preverjanja in ocenjevanja znanja so
upravičeni vsi študenti s posebnimi potrebami.
prilagoditev oblike izpitnega gradiva
Slepemu ali slabovidnemu kandidatu se lahko prilagodi oblika izpitnega gradiva:
povečava besedila oziroma pisnega gradiva in prepis vprašanj v brajevo pisavo.
druge prilagoditve glede na dane možnosti fakultete.

3. Prilagoditve v knjižnici
Za študente so glede na vrsto in stopnjo njihovih primanjkljajev, ovir oziroma motenj ter
morebitno kombinacijo primanjkljajev, ovir oziroma motenj možne naslednje prilagoditve v
knjižnici:
 daljši čas izposoje gradiva (zaradi pretvorbe v dostopne oblike: povečava gradiva,
prepis v brajevo pisavo in podobno);
 možnost izposoje gradiva, ki je dostopen samo v čitalnici (zaradi pretvorbe v
dostopne oblike: povečava gradiva, prepis v brajevo pisavo in podobno);
 zagotovitev pomoči pri iskanju gradiva;
 možnost izposoje gradiva s strani študentovega pomočnika ali asistenta, če je
knjižnica študentu nedostopna;
 druge prilagoditve glede na dane možnosti Fakultete.
12. člen
Obveznosti študenta, ki ima posebne pogoje izobraževanja na podlagi statusa, so:
 izpolnjevanje vseh ostalih obveznosti, ki jih predvideva študijski program;
 odgovornost do priznanega statusa;





ravnanje v skladu s kodeksom etičnega obnašanja v športu oziroma na drugih
področjih;
udeležba na dogodkih in tekmovanjih, ki jih organizira Fakulteta, s področja statusa,
ter pisanje poročil o delovanju v organih in komisijah ipd..
13. člen

Študent s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do posebnih
pogojev izobraževanja po tem pravilniku. Odločitev o tem sprejme Komisija za študijske in
študentske zadeve.
VI. POSTOPEK NA I. STOPNJI
14. člen
Kandidat mora ob vpisu v posamezni letnik študija ali absolventskega staža izpolniti posebno
prošnjo za pridobitev posebnega statusa študenta na predpisanem obrazcu, ki je priloga
(Priloga 1) tega pravilnika. Prošnji se priložijo ustrezna dokazila.
Kandidat odda prošnjo z dokazili praviloma do 15. 10. tekočega študijskega leta, če pa
nastopijo razlogi za status med letom, pa tedaj.
Prošnjo z dokazili odda v Referatu za študijske in študentske zadeve osebno ali po pošti.
15. člen
Referat po prejemu pregleda ali vloga popolna. V kolikor vloga ni popolna pozove kandidata
da vlogo v 8 dneh od prejema poziva dopolni.
Popolno vlogo referat preda Komisiji za študijske in študentske zadeve, ki vlogo preveri. V
kolikor je vloga popolna Komisija izda odločbo, ki je lahko pozitivna ali negativna.
VII. POSTOPEK NA II. STOPNJI
16. člen
Zoper odločbo, ki jo izda Komisija za študijske in študentske zadeve na I. stopnji, lahko
študent ali njegov pravni zastopnik ugovarja iz naslednjih razlogov:
1. zaradi bistvene kršitve pravil postopka,
2. zaradi zmotne oziroma nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,
3. zaradi napačne uporabe materialnih predpisov.
Ugovor se lahko vloži v petnajstih dneh od prejema pisnega odpravka odločbe.

17. člen
Za odločanje o ugovoru zoper odločbo Komisije za študentske in študijske zadeve je
pristojen senat fakultete.
18. člen
Senat fakultete kot organ II. stopnje odloči z odločbo, s katero lahko odločbo organa I.
stopnje potrdi ali spremeni.
Senat mora odločiti najkasneje v tridesetih dneh po prejemu ugovora.
Odločba Senata kot organa II. stopnje je dokončna.
Zoper dokončno odločbo Senata fakultete lahko študent v tridesetih dneh od prejema
pisnega odpravka odločbe sproži upravni spor na pristojnem sodišču.
VIII. KONČNE DOLOČBE
19. člen
Vsi študenti, ki imajo priznan status in se izobražujejo pod posebnimi pogoji, prejmejo
zaznamek v elektronsko evidenco o opravljenih obveznostih in osebno mapo študenta, v
katerem sta razvidni vrsta težav oziroma razlog podelitve statusa in vrsta priznanih
prilagoditev (npr. dovoljena odsotnost pri organiziranih oblikah pedagoškega procesa,
določen način opravljanja izpita).
Študentski referat na začetku študijskega leta vse izvajalce predmetov v tekočem letniku
obvesti o študentih, ki so v tem letu vpisani pri posameznih predmetih in imajo priznan
poseben status, vključno z vrsto priznanih prilagoditev študijskega procesa.
Postopek za odvzem statusa se vodi smiselno enako kot postopek njegove pridobitve.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na Senatu FUDŠ.

Izr. prof. dr. Matej Makarovič
dekan

VLOGA ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠTUDENT S POSEBNIM STATUSOM

Številka: OBR-023
Izdaja: 01

S POSEBNIM STATUSOM

PRILOGA 1
PODATKI O ŠTUDENTU

1.
Priimek in ime: __________________________________________________________
Vpisna številka: _________________________________________________________
Študijski program: _______________________________________________________
Letnik študija: _________________________

Način študija:

redni

izredni

Stopnja študija: _________________________________________________________

2.
V študijskem letu __________ prosim za status (obkrožite status, za katerega prosite):

a) študenta vrhunskega športnika,

b) študenta priznanega umetnika,

c) študent s posebnimi potrebami,

3.
Prošnji prilagam naslednja ustrezna dokazila (pri statusu, za katerega prosite, obkrožite dokazila, ki
jih prilagate):

študenti vrhunski športniki:

VLOGA ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠTUDENT S POSEBNIM STATUSOM

Številka: OBR-023
Izdaja: 01

S POSEBNIM STATUSOM



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 portnih
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 so: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosežke na
umetniškem področju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na državnem ali mednarodnem nivoju
(brez primarnih dokazil status ni mogoč),



potrdilo Ministrstva za kulturo o statusu kulturnega delavca ali o umetniškem dosežku,



sekundarni dokumenti imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo in so: bibliografski podatki
kandidata 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

dolgotrajno bolni študenti:


zdravniško potrdilo zdravnika specialista, iz katerega je razvidno, da gre za kronično bolezen
ali bolezen, ki bo predvidoma trajala še najmanj tri mesece in bo vplivala na študentovo
opravljanje študijskih obveznosti

