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Senat Univerze v Mariboru je na podlagi 211., 216. in 253. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. 
RS št. 1/2010 – UPB8) na svoji 32. redni seji, dne 1. 6. 2010 sprejel naslednji 
 
 

PRAVILNIK O ŠTUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM 
NA UNIVERZI V MARIBORU 

 
Št. A5/2010-41 AG 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
(študenti s posebnim statusom) 

 
(1) V skladu s Statutom Univerze v Mariboru in tem pravilnikom so na Univerzi v Mariboru 

naslednje vrste oz. kategorije študentov s posebnim statusom: 
 študenti vrhunski športniki,  
 študenti priznani umetniki,  
 dolgotrajno bolni študenti,  
 študenti invalidi,  
 študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru)  
 drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje za  

izobraževanje (npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih 
tekmovanjih iz znanja, vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).  

 
 

2. člen 
(izhodišča za prilagoditve pri študiju) 

 
(1) V nasprotju z ostalimi študenti se študenti iz prejšnjega člena srečujejo s posebnimi 

okoliščinami ali obremenitvami, ki preprečujejo ali ovirajo njihovo polno in učinkovito 
vključevanje ter sodelovanje v študijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in 
kompetenc ter uspešen zaključek študija so študenti s posebnim statusom upravičeni do 
prilagojenih pogojev za izobraževanje. 

 
 

3. člen 
(vsebina pravilnika) 

 
(1) S tem pravilnikom se urejajo postopki v zvezi s študijem študentov s posebnim statusom, 

določenih v 1. členu tega pravilnika, razen za študente invalide, za katere se postopki v 
zvezi s študijem in prilagoditvami zaradi specifike urejajo ločeno s Pravilnikom o študijskem 
procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru.  
 

(2) Za posamezne kategorije študentov s posebnim statusom se s tem pravilnikom urejajo 
postopek pridobitve posebnega statusa za različne kategorije študentov ter pravice in 
dolžnosti, ki izhajajo iz posameznega statusa. 

 
 

4. člen 
(nevtralna slovnična oblika) 

 
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot 

nevtralni za moški in ženski spol. 
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II. PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA 

 
5. člen 

(vloga za pridobitev posebnega statusa) 
 
(1) Vlogo za pridobitev posebnega statusa lahko vloži študent dodiplomskega in podiplomskega 

študija. Študent v vlogi navede kategorijo študenta s posebnim statusom, za katerega prosi.  
 
(2) Študent vloži vlogo praviloma ob vpisu v prvi letnik, višji letnik ali absolventsko leto, in sicer 

v referat, pristojen za študente. Vloga je praviloma napisana na posebnem obrazcu, ki je 
priloga k temu pravilniku (Priloga 1). 

 
(3) Če je vloga  študenta nepopolna ali nerazumljiva, ali če študent k vlogi ne priloži dokazil, v 

prošnji pa navaja ustrezne razloge za pridobitev posebnega statusa, ga strokovna služba 
članice v roku petih delovnih dni od prejema vloge pozove, da v roku od prejema poziva, ki 
ga določi članica in ki ni krajši od 3 dni, vlogo dopolni tako, da odpravi pomanjkljivosti, ali 
priloži ustrezna dokazila, navedena v 6. členu tega pravilnika. 

 
(4) Če študent v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, ali ne priloži ustreznih dokazil, komisija 

članice, pristojna za študijske zadeve, vlogo s sklepom zavrže. Zoper ta sklep je dovoljena 
pritožba na Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. 

 
 

6. člen 
(pogoji za pridobitev posebnega statusa) 

 
(1) Študent k vlogi za pridobitev posebnega statusa priloži ustrezna dokazila glede na to, za 

katere vrste poseben status prosi. 
 
(2)  Ustrezna dokazila za posamezne kategorije študentov s posebnim statutom so: 
 
a. študenti vrhunski športniki: 

 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; 

 
b. 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. 

 
c. 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; 
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d. študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani študenti in sekretar Študentskega sveta 

Univerze v Mariboru): 
 fotokopijo sklepa o imenovanju na funkcijo, ki je bil izdan skladno s splošnimi akti Univerze; 

 
e. drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje izobraževanja: 

 uradno dokazilo, s katerim dokazujejo posebne okoliščine, zaradi katerih potrebujejo 
prilagoditve pri študiju (npr. odločbe ali mnenja CSD za študenta ali za družinske člane v 
skupnem gospodinjstvu, policijski zapisniki oz. ukrepi, ki izkazujejo izjemne socialne in 
družinske razmere, izpisku iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 3 let), 
potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, potrdilo odgovorne 
osebe fakultete o vključenosti v pomembne raziskovalne projekte ipd.) 

 
 
 

7. člen 
(odločanje o vlogi za pridobitev posebnega statusa) 

 
(1) O vlogi za pridobitev posebnega statusa odloča komisija članice, pristojna za študijske 

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.  

 
(2) Praviloma se študentu dodeli posebni status za eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 
 
(3) Po zaključeni obravnavi vloge za pridobitev posebnega statusa predsednik komisije izda 

odločbo z ustrezno obrazložitvijo. Odločba se študentu vroči po pravilih splošnega upravnega 
postopka. 

 
(4) Kopija odločbe se posreduje pristojnemu referatu članice univerze, ki jo odloži v osebno 

mapo študenta, vrsto statusa pa vpiše v elektronsko bazo podatkov AIPS.  
 
(5) Zoper odločbo fakultete ima študent v roku 8 dni od vročitve odločbe pravico pritožbe na 

Univerzitetno komisijo za pritožbe študentov. 
 
 
 

III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM 
 
 

8. člen 
(pravice) 

 
(1) 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: 

 pravico do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske obveznosti v 
dogovoru z nosilcem predmeta, 

 pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja ipd.,  

 pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s Pravilnikom o 
preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru, 

 pravico do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik ter podaljšanja 
absolventskega staža do enega leta zaradi opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, 
določenih s Statutom UM in študijskim programom. 

 
(2) Študenti dobijo pravico iz zadnje alineje na osnovi pisne prošnje, ki ji kot dokazilo priložijo 

odločbo o posebnem statusu. 
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(3) Študent lahko v vlogi iz 5. člena tega Pravilnika zaprosi tudi, da komisija članice, pristojna 
za študijske zadeve, sama odloči v odločbi iz 7. člena tega Pravilnika tudi o obsegu in načinu 
uresničevanja pravice iz 1. alineje 1. odstavka tega člena. Študent in nosilec predmeta sta 
vezana na odločitev komisije po tem odstavku. 

 
 

9. člen 
(dolžnosti) 

 
(1) Študent s posebnim statusom v kategoriji študenta vrhunskega športnika ali priznanega 

umetnika na Univerzi v Mariboru ima dolžnost zastopanja Univerze v Mariboru na 
univerzitetnih športnih in kulturnih dogodkih ter tekmovanjih, razen v primeru, če je to v 
nasprotju z njegovo individualno pogodbo. 

 
 

10. člen 
(prenehanje posebnega statusa) 

 
(1) Študent s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do posebnih 

pogojev izobraževanja po tem pravilniku. O tem odloči komisija članice, pristojna za 
študijske zadeve. 

 
 

IV. KONČNA DOLOČBA 
 

11. člen 
(veljavnost pravilnika) 

 
(1) Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Obvestilih Univerze v Mariboru, 

uporabljati pa se začne s 1. 10. 2010.  
 
 
 

Rektor Univerze v Mariboru  
prof. dr. Ivan Rozman, l. r. 

 
 
Priloge: 
1. OBR.: Vloga za pridobitev posebnega statusa študenta na Univerzi v Mariboru. 
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           PRILOGA 1 
 
 
VLOGA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA ŠTUDENTA NA UNIVERZI V MARIBORU 

 
 
 

1. Priimek in ime: _________________________________________________________ 
Vpisna številka: ____________________  
Študijski program: _________________________, smer/usmeritev ____________________ 
Letnik študija:   _______  Način študija: redni  izredni 
Vrsta  študija: 1. stopnja VS  1. stopnja UN   2. stopnja  3. stopnja  
 
 
2. V študijskem letu __________ prosim za status (obkrožite status, za katerega prosite): 
 
a) študenta vrhunskega športnika, 
 
b) študenta priznanega umetnika,  
 
c) dolgotrajno bolnega študenta, 
 
d) študenta funkcionarja, 
 
e) študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje  

(npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, 
vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.). 

 
 
3. Prošnji prilagam naslednja ustrezna dokazila (pri statusu, za katerega prosite, obkrožite dokazila, 

ki jih prilagate): 
 
študenti vrhunski športniki: 
 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; 

 
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; 
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študenti funkcionarji: 
 fotokopijo sklepa o imenovanju na funkcijo, ki je bil izdan skladno s splošnimi akti Univerze; 
 
drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin potrebujejo prilagojene pogoje izobraževanja: 
 odločbo CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu,  
 mnenje CSD za študenta ali za družinske člane v skupnem gospodinjstvu, 
 policijski zapisniki oz. ukrepi, ki izkazujejo izjemne socialne in družinske razmere,  
 izpisek iz rojstne matične knjige za otroka (za otroke stare do 3 let),  
 potrdilo o izboru za udeležbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja,  
 potrdilo odgovorne osebe fakultete o vključenosti v pomembne raziskovalne projekte, 
 drugo _____________________________________________________ 
 
 
4. (obkrožite, če želite zaprositi in dopolnite) Skladno z določbo 3. odstavka 8. člena Pravilnika o 

študentih s posebnim statusom na Univerzi v Mariboru prosim, da komisija članice, pristojna za 
študijske zadeve, sama odloči v odločbi iz 7. člena tega Pravilnika tudi o obsegu in načinu 
uresničevanja pravice iz 1. alineje 1. odstavka 8. člena tega pravilnika za naslednje predmete: 

 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
5. Utemeljitev oz. druge pomembne informacije za komisijo: 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
 
V kraju  ____________________, dne ________________ ______________________ 

  podpis študenta  
 
 
 
 
V tej prošnji se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol. 
 




