Na podlagi 4. odstavka 69. člena Zakona o visokem šolstvu in 30. člena Statuta Mednarodne
podiplomske šole Jožefa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je senat MPŠ na svoji 144. seji dne
19. 11. 2019 sprejel
PRAVILNIK
o postopkih in načinu izvrševanja pravic študentov s posebnimi potrebami in študentov
s posebnim statusom v visokem šolstvu
1. člen
S tem pravilnikom se urejajo postopki in način izvrševanja pravic študentov s posebnimi
potrebami in študentov s posebnim statusom, ki so vpisani v študijske programe na MPŠ.
2. člen
Ta pravilnik ureja:
- opredelitev skupin študentov s posebnimi potrebami in skupin študentov s posebnim
statusom,
- možne načine prilagoditve izvajanja študijskih programov (v nadaljnjem besedilu:
prilagoditve) in dodatno strokovno pomoč pri študiju za študente s posebnimi
potrebami in študente s posebnim statusom,
- pravila ugodnejše obravnave v izbirnem postopku v primeru omejitve vpisa,
- dolžnosti študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnim statusom in
dolžnosti visokošolskega zavoda,
- sankcije ob zlorabi pravice iz pridobljenega statusa študenta s posebnimi potrebami in
študenta s posebnim statusom.
Pravilnik velja za študente MPŠ za vse stopnje študija, ne glede na način izvajanja študija.
3. člen
V tem pravilniku uporabljeni izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični
obliki, se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
4. člen
Študenti, ki v času študija na visokošolskih zavodih izkazujejo pomembne dosežke na
področju športa, umetnosti in na mednarodnih tekmovanjih, študenti starši in študenti s
posebnimi potrebami, lahko pridobijo status študenta s posebnim statusom in status študenta s
posebnimi potrebami.
Status študenta s posebnimi potrebami lahko pridobijo:
- slepi in slabovidni študenti oz. študenti z okvaro vidne funkcije,
- gluhi in naglušni študenti,
- študenti z govorno-jezikovnimi motnjami,
- gibalno ovirani študenti,
- dolgotrajno bolni študenti,

-

študenti z avtističnimi motnjami,
študenti s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Posebni status študenta lahko pridobijo:
- študenti vrhunski športniki,
- študenti priznani umetniki,
- študenti, ki se udeležujejo področnih mednarodnih tekmovanj,
- študenti, ki v času študija postanejo starši.
5. člen
Študenti za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami ali študenta s posebnim
statusom v posameznem študijskem letu zaprosijo z vlogo, ki je priloga tega pravilnika in jo
vložijo v tajništvo MPŠ, ob vpisu ali kadarkoli med študijskim letom.
Če po vložitvi vloge za pridobitev statusa iz prvega ostavka tega člena ali sprejeti odločitvi
pristojnega organa visokošolskega zavoda, s katero se študentom dodeli zaprošen status,
nastopijo takšne okoliščine, ki pomenijo spremembo vrste zaprošenega ali dodeljenega statusa
študentom, lahko ti vložijo novo vlogo, s katero uveljavljajo pravico do spremembe
pridobljenega statusa ali pravico do dodatnega statusa.
O vlogah študenta na predlog študijske komisije odloča senat MPŠ. Trajanje statusa študenta s
posebnimi potrebami in študenta s posebnim statusom določi senat MPŠ s sklepom.
Podrobnejše pogoje in postopke za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami in
študenta s posebnim statusom na MPŠ urejaja ta pravilnik in drugi interni akti MPŠ.
6. člen
Študenti, ki so jim priznani status študenta s posebnimi potrebami ali status študenta s
posebnim statusom, so od pridobitve statusa upravičeni do prilagoditev ter dodatne strokovne
pomoči pri opravljanju študijskih obveznosti v okviru možnosti visokošolskega zavoda, zlasti
pa do:
- zmanjšanja in prilagoditve obvezne prisotnosti in prilagoditve opravičene odsotnosti
za študijske obveznosti v dogovoru z nosilcem in izvajalci učne enote,
- prilagojenih rokov in načina za opravljanje študijskih obveznosti v dogovoru z
nosilcem in izvajalci učne enote,
- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja in kompetenc,
- prilagoditve pri izvedbi pedagoškega in raziskovalnega dela,
- uveljavljanja podaljšanja statusa študenta, kot ga določa zakon, ki ureja visoko
šolstvo,
- možnosti izrednih izpitnih rokov v skladu z internimi akti visokošolskega zavoda,
- tutorja učitelja ali tutorja študenta (v nadaljnjem besedilu: tutor) ali druge osebe, ki je
pooblaščena za delo s študenti s posebnimi potrebami ali s študenti s posebnim
statusom.

Študentom, ki se jim prizna status študenta s posebnimi potrebami, so, glede na značaj ovir, s
katerimi se srečujejo pri študiju, upravičeni do individualizirane prilagoditve okolja, načina
pedagoškega dela in opravljanja študijskih obveznosti, upoštevajoč prostorske in finančne
zmožnosti visokošolskega zavoda ter naravo študijskega programa. Med splošne prilagoditve
študijskega okolja in pedagoškega dela za študente s posebnimi potrebami štejejo zlasti:
- arhitekturna dostopnost oziroma dostopnost grajenega okolja, vstopa in uporabe
objektov visokošolskega zavoda,
- komunikacijska dostopnost v prilagojenih oblikah,
- uporaba opreme in pripomočkov za študente s posebnimi potrebami,
- dostopnost gradiv oziroma študijske literature.
7. člen
Dolžnosti študentov s posebnimi potrebami in študentov s posebnimi statusom so, da:
- pristojnemu organu visokošolskega zavoda sproti sporočajo spremembe, ki se
navezujejo in lahko vplivajo na njihov status,
- v postavljenih rokih in dosledno izpolnjujejo študijske obveznosti, ki jih predvideva
študijski program, skladno z dodeljenimi prilagoditvami.
Študenti s posebnimi potrebami in študenti s posebnim statusom se morajo udeležiti uvodnega
razgovora s tutorjem ali drugo osebo, ki je pooblaščena za delo s študenti s posebnimi
potrebami ali študenti s posebnim statusom za pripravo individualiziranega načrta
prilagoditev in dodatne strokovne pomoči.
Dolžnosti visokošolskega zavoda so:
- zagotoviti uvodni razgovor študentov s posebnimi potrebami ali študenta s posebnim
statusom, s tutorjem ali drugo osebo, ki je pooblaščena za delo s študenti s posebnimi
potrebami ali študenti s posebnim statusom za pripravo individualiziranega načrta
prilagoditev in dodatne strokovne pomoči,
- v čim krajšem času po pridobitvi statusa študenta s posebnimi potrebami ali študenta s
posebnim statusom o tem obvestiti vse nosilce in izvajalce učnih enot, v katere so
vključeni študenti s posebnimi potrebami ali študenti s posebnim statusom,
- zagotavljati enako obravnavo študentov s posebnimi potrebami in študentov s
posebnim statusom pri uveljavljanju njihovih pravic in obveznosti,
- preprečiti neposredno in posredno diskriminacijo, zagotoviti spoštovanje človekovega
dostojanstva ter telesne in duševne celovitosti,
- študentom zagotoviti dostopnost do informacij v zvezi s pridobitvijo statusa s
posebnimi potrebami ali študenta s posebnim statusom in uresničevanjem pravic,
priznanih z odločbo o priznanju statusa študenta s posebnimi potrebami ali študenta s
posebnim statusom,
- osveščati visokošolske učitelje in sodelavce ter druge zaposlene na visokošolskem
zavodu o delu in sodelovanju s študenti s posebnimi potrebami in s študenti s
posebnim statusom,
- spodbujati akcije za promoviranje enakih možnosti in inkluzivnega izobraževanja.

8. člen
Če se izkaže, da so študenti s posebnimi potrebami ali študenti s posebnim statusom zlorabili
različne oblike prilagoditve in dodatne strokovne pomoči, ali če so napačno prikazali ovire pri
študiju in njihov vpliv na opravljanju študijskih obveznosti, lahko visokošolski zavod, ki jim
je status podelil, po uradni dolžnosti uvede postopek odvzema statusa študenta s posebnimi
potrebami ali študenta s posebnim statusom.
V primeru, da študenti s posebnimi potrebami ali študenti s posebnim statusom zlorabijo svoj
status, mora te kršitve visokošolski zavod obravnavati v skladu s pravili visokošolskega
zavoda, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov.
9. člen
V postopku odločanja o dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami ali študenta s
posebnim statusom se upoštevajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
10. člen
S tem pravilnikom se ne urejajo vprašanja ugodnejše obravnave kandidatov v izbirnem
postopku v primeru omejitve vpisa. Ta vprašanja ureja razpis za vpis.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga potrdi senat MPŠ, po predhodni obravnavi na Študijski
komisiji.

Priloga 1: Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami
Priloga 2: Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom

Priloga 2: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom
______________________[logotip univerze in visokošolskega zavoda]____________________________

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIM STATUSOM
Ime in priimek:
Vpisna številka:
Datum in kraj rojstva:
Naslov za obveščanje:
Ime visokošolskega zavoda:
Študijski program in smer:
Letnik študija:
Način študija (obkroži):
Vrsta študija (obkroži):

redni
1. stopnja VS

izredni

1. stopnja UN

enoviti
magistrski
študij

2. stopnja

3. stopnja

Kontakt (mobilna številka in
elektronska pošta):

V študijskem letu ______________ prosim za status (obkrožite status, za katerega vlagate
vlogo):
a) študent vrhunski športnik
b) študent priznani umetnik
c) študent, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj
č) študent, ki je v času študija postal starš

Vlogi prilagam naslednja ustrezna in obvezna dokazila:

Študent vrhunski športnik
1
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

Priloga 2: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnim statusom

Študent priznani umetnik
-

Študent, ki se udeležuje (področnih) mednarodnih tekmovanj
-

Študent, ki je v času študija postal starš
-

Utemeljitev vloge in predlog prilagoditev:

V
kraju
____________

________________________________________________________,

dne

Podpis študentke/študenta: _______________________________________________________

2
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

Priloga 1: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami
______________________[logotip univerze in visokošolskega zavoda]____________________________
VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI
Ime in priimek:
Vpisna številka:
Datum in kraj rojstva:
Naslov za obveščanje:
Ime visokošolskega zavoda:
Študijski program in smer:
Letnik študija:
Način študija (obkroži):
Vrsta študija (obkroži):

redni
1. stopnja VS

izredni

1. stopnja UN

enoviti
magistrski
študij

2. stopnja

3. stopnja

Kontakt (mobilna številka in
elektronska pošta):

Status študenta s posebnimi potrebami želim pridobiti zaradi (prosimo, opišite težavo, oviro ali
motnjo in kako le-ta vpliva na vaš študij):

Za enakovrednejše vključevanje v študijski proces predlagam naslednje prilagoditve:
1
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

Priloga 1: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami
Zmanjšanja in prilagoditve glede obvezne prisotnosti in
opravičene odsotnosti za študijske obveznosti **
Zmanjšanje prisotnosti pri izvedbi pedagoškega procesa,
prilagojene in nadomestne naloge, če je to izvedljivo
oziroma dopustno z vidika doseganja učnih izidov.
Prilagojeni roki in načini za opravljanje študijskih
obveznosti **
Prisotnost pomočnika - bralca, zapisovalca,
1
osebnega asistenta...
2 Prisotnost tolmača za slovenski znakovni jezik.
Alternativne oblike in načini posredovanja pisnih
3
izdelkov.
4 Prilagoditve oblik in načinov predstavitev, nastopov.
Prilagoditve načinov opravljanja obveznosti –
5
nadomestne naloge, delo v paru ...
Vnaprejšnje prejemanje študijskega gradiva, ki se
6 uporablja na predavanjih in vajah, če –ga ne more
dobiti v njemu dostopni obliki.
Snemanje predavaj in vaj za osebno uporabo z
7 dovoljenjem oziroma predhodnim dogovorom z
nosilcem in izvajalcem učne enote.
Uporaba posebnih pripomočkov (npr. diktafon,
brajeva vrstica, prenosni računalnik, mikrofon za
8
naglušne, ki ga nosi izvajalec študijskega procesa
okoli vratu…).
9 Prilagoditev praktičnih vaj ter študijskega gradiva.
10 Drugo (ustrezno dopolnite)
Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju
Opravljanje izpitov izven razpisanih rokov, v
1
dogovoru z nosilcem in izvajalcem učne enote.
2 Opravljanje pisnega izpita v ustni obliki.
3 Opravljanje ustnega izpita v pisni obliki.
4 Prilagoditev oblike izpitnih pol, izpitnega gradiva.
5 Podaljšan čas izpitov.
Uporaba posebne opreme in posebnih pripomočkov
6 (kot so lupe, elektronska povečevala, posebna
pisala, indukcijska zanka, mize z naklonom ipd.).
Opravljanje pisnih izpitov z uporabo računalnika ali
7
druge ustrezne in dostopne naprave.
Opravljanje pisnih izpitov ob pomoči tretje osebe8
zapisovalca.
9 Pomoč bralca na izpitu.
10 Prisotnost osebnega asistenta.
11 Prisotnost tolmača za znakovni jezik pri opravljanju

DA/NE

Opomba*

DA/NE

Opomba*

DA/NE

Opomba*

2
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

Priloga 1: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5

izpita.
Zagotovitev posebnega prostora za opravljanje
izpita.
Prilagoditve v prostoru oziroma prostora in
prilagoditve opreme.
Krajši premori med izpiti oziroma opravljanje izpita v
delih.
Daljši roki za oddajo seminarskih nalog in drugih
študijskih obveznosti.
Možnost opravljanja določenih študijskih obveznosti
v paru s študentom brez posebnih potreb.
Možnost dodatnih izpitnih rokov.
Druge smiselne prilagoditve, potrebne za
preverjanje znanja študenta s posebnimi potrebami.
Dostopnost gradiv oziroma študijske literature
Daljši čas izposoje gradiva.
Možnost izposoje čitalniškega gradiva na dom izven
delovnega časa/v dogovoru s knjižnico. Omogočiti
pretvorbo čitalniškega gradiva.
Pomoč pri iskanju gradiva.
Izposoja gradiva študentovemu asistentu in
spremljevalcu, če je knjižnica študentu nedostopna.
Drugo (ustrezno dopolnite)

DA/NE

Opomba*

* V opombah študent lahko navede različne možnosti: npr. ali te prilagoditve potrebujejo zgolj občasno ali stalno,
in po potrebi doda kratek opis prilagoditve.

** Po dogovoru z nosilcem in izvajalcem učne enote.

Vlogi prilagam naslednja ustrezna in obvezna dokazila:
-

Druge pomembne opombe oziroma informacije za komisijo:

3
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

Priloga 1: Predlog vloge za pridobitev statusa študenta s posebnimi potrebami

V
kraju
____________

________________________________________________________,

dne

Podpis študentke/študenta: _______________________________________________________

4
V tej vlogi se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljajo kot nevtralno za ženski in moški spol.

