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Na podlagi 40. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/2004), 13. 
člena Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah (Ur. l. RS, št. 71/2009), ter 39. 
člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) ravnateljica ETrŠ Brežice Višje strokovne šole 
sprejmem 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI  ŠTUDENTOM S 
POSEBNIM STATUSOM 

I. VRSTE POSEBNIH STATUSOV ŠTUDENTOV 

1.člen 

Ta pravila urejajo prilagajanje študijskih obveznosti študentom višje strokovne šole, ki: 

• se vzporedno izobražujejo v več šolah oziroma po več študijskih programih, 
• so vrhunski športniki in 
• delujejo na področju kulture ali umetnosti. 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA POSEBNEGA STATUSA 

2.člen 

Posebni status študenta, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi študent, ki se vzporedno 
izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih.  

Status študenta vrhunskega športnika (v nadaljevanju: študent vrhunski športnik) si lahko 
pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z 38. členom Zakona o športu. 

Posebni status študenta, ki deluje na področju kulture ali umetnosti si lahko pridobi študent, 
ki ima vidne dosežke na področju kulture/ umetnosti ali ima status kulturnega delavca. 

3. člen 

O pridobitvi  posebnega statusa odloča študijska komisija šole. O tem se izda poseben sklep. 

 

III. POSTOPEK DODELITVE  POSEBNEGA STATUSA IN TRAJANJE 

4. člen 

Predloga za pridobitev posebnega statusa iz 2. člena teh internih pravil  v predpisanem roku 
vloži  študent. 

K predlogu za pridobitev posebnega statusa je treba priložiti: 



• za status študenta, ki se vzporedno izobražuje – potrdilo o vpisu v drugo višjo ali visoko 
šolo oziroma drug izobraževalni program, 

• za status študenta vrhunskega športnika - listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik in 
• za status študenta kulturnika – ustrezna dokazila. 

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti v referat šole najkasneje 
do 31. oktobra tekočega študijskega leta. 

Posebni status se študentu dodeli praviloma v začetku študijskega leta, izjemoma pa tudi med 
študijskim letom. 

5. člen 

Šola dodeli študentu  posebni status za eno študijsko leto. Iz utemeljenih razlogov pa lahko le 
za določen čas v študijskem letu. 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

6. člen 

O prilagoditvah obveznosti študentov s posebnim statusom se sklene pisni dogovor med 
študentom in šolo. Če je potrebno se dogovor podpiše tudi s tretjo stranko ( drugo višjo ali 
visoko šolo, športno ustanovo). 

7. člen 

S sklepom o dodelitvi  posebnega statusa oziroma dogovorom o prilagajanju študijskih 
obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s  posebnim statusom, v 
skladu s temi pravili in drugimi predpisi. 

Prilagodijo se zlasti: 

• obdobja obvezne navzočnosti na predavanjih in praktičnem izobraževanju, 
• obveznosti študenta pri seminarskih in laboratorijskih vajah, strokovnih ekskurzijah in 

drugih pedagoških procesih pri posameznih predmetih  
• način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in  
• druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 

8. člen 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati z dnem vročitve. Dogovor o prilagajanju študijskih 
obveznosti  se sklene po pridobitvi posebnega statusa in začne veljati, ko ga podpišejo študent 
in ravnatelj.  

9. člen 

Za obdobje trajanja statusa se lahko določi osebni izobraževalni načrt za uresničevanje pravic 
in obveznosti iz statusa. Osebni izobraževalni načrt  je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi 
statusa oziroma dogovora o prilagajanju študijskih obveznosti. Pri pripravi  se upošteva 



študentove obveznosti iz študijskega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status 
dodeljen. Če med študijskim letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati 
dogovorjenih obveznosti, se lahko osebni izobraževalni načrt spremeni oziroma dopolni. 

 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE  POSEBNEGA STATUSA 

10. člen 

Študentu lahko preneha posebni status: 

• na njegovo željo, 
• s  potekom  roka  veljavnosti  dodeljenega posebnega statusa, 
• če mu preneha status študenta, 
• če mu preneha status študenta šole, v kateri se vzporedno izobražuje, 
• če mu preneha status vrhunskega športnika po zakonu o športu, 
• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status dodeljen in  
• če se mu odvzame. 

11. člen 

Če študent po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, mu šola lahko odvzame 
posebni status. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti 
poda študijska komisija. 

 

VI. VARSTVO PRAVIC 

12. člen 

Študent se lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic 
in obveznosti iz statusa pritoži. O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma 
obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnateljica šole. O pritožbi zoper odločitev 
ravnateljice glede statusa po teh internih pravilih  oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih 
pravic in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta šole je dokončna. 

 

VII. VELJAVNOST PRAVIL 

13. člen 

Pravila začno veljati 26. 8. 2019 in veljajo do spremembe Zakona o višjem strokovnem šolstvu, 
Zakona o športu in Pravilnika o ocenjevanju znanja v višjih strokovnih šolah. 

 

                                                                                                                  Hermina Vučajnk 

                                                                                                              ravnateljica VSŠ Brežice 


