Senat Fakultete za poslovne in upravne vede Novo rnesto je na podlagi 3. in 6. elena Zakona
o uresnicevanju nacela enakega obravnavanja- UPB 1 (UL RS, 93/07) na seji 29. 06. 2015
sprejel naslednji

PRAVILNIK 0 STUDENTIH S POSEBNIM STATUSOM
NA FAKULTETI ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO

I. SPLOSNE DOLOCBE

1. clen
Ta pravilnik ureja postopke v zvezi s studijern studentov s posebnirn statusorn na Fakulteti za
poslovne in upravne vede Novo rnesto (v nadaljevanju: fakulteta) ter njihove pravice in
dolznosti, ki izhajajo iz taksnega statusa.
V tern pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v rnoski slovnicni obliki, so uporabljeni kat
nevtralni za rnoske in zenske.
V tern pravilniku uporabljeni izraz »student« se nanaSa na studente rednega in izrednega
studija.
2. clen
Studenti s posebnirn statusom so:
- studenti invalidi,
studenti vrhunski sportniki,
studenti priznani urnetniki,
drugi studenti, ki zaradi posebnih okoliscin (npr. udelezba na mednarodnih
tekmovanjih iz znanja, vkljucenost v pornernbne raziskovalne projekte idr.)
potrebujejo prilagojene pogoje za izobra:levanje.
V nasprotju Z ostalirni studenti Se studenti iz prejsnjega odstavka sreCUJeJO S posebnirni
okolisCinarni ali obrernenitvami, ki preprecujejo ali ovirajo njihova polno in ucinkovito
vkljucevanje ter sodelovanje v studijskem procesu. Za pridobitev potrebnih znanj in
kornpetenc ter uspesen zakljucek studija so studenti s posebnirn statusorn upraviceni do
prilagojenih pogojev za izobrazevanje, kat jih doloca ta pravilnik in na njegovi osnovi izdana
odlocba o priznanju posebnega statusa.

II. PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA

3. clen
Za posebni status student zaprosi s pisno vlogo. Obrazec vloge je priloga tega pravilnika.
Student vlogo vlozi v referat za studentske zadeve praviloma ob vpisu v prvi letnik, visji
letnik ali absolventsko leta. Ce okoliscine prirnera to opravicujejo, lahko student vlogo vlozi
tudi kadarkoli po nastopu taksnih okolisCin.

C:e je vloga studenta nepopolna ali nerazumljiva, alice student k vlogi ne priloZi dokumentov,
ki dokazujejo oz. opravicujejo posebni status, ga referat za studentske zadeve v roku petih
delovnih dni od prejema vloge pozove, da v roku od prejema poziva, ki ni krajsi od 3.
delovnih dni, vlogo dopolni tako, da odpravi pomanjkljivosti, ali prilozi dokumente, navedene
v 4. clenu tega pravilnika.
Ce student v roku pomanjkljivosti ne odpravi, ali ne predlozi dokumentov, komisija za
studentske zadeve vlogo s sklepom zavrze. Zoper ta sklep je v osmih delovnih dneh od
njegove vrocitve dovoljena pritozba na senat fakultete.
4. clen
Student k vlogi za pridobitev posebnega statusa prilozi dokumente, ki dokazujejo oz.
opravicujejo posebni status, za katerega prosi.
Taksni dokumenti so:
a. za status studenta invalida:
Odlocba o usmeritvi Zavada Republike Slovenije za solstvo ali
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali
- Odlocba Centra za socialno delo ali
- Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrscanje otrok in mladostnikov ali
Odlocba Zavada za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izjemoma, do
pridobitve odlocbe Zavada za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, lahko
tudi potrdilo zdravnika specialista, iz katerega mora biti nedvoumno razvidna
invalidnost;
b. za status studenta vrhunskega sportnika:
potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega sportnika
(sportnik svetovnega razreda, sportnik mednarodnega razreda, sportnik perspektivnega
razreda) ali
potrdilo panozne zveze o sportnih dosezkih na drzavni ali mednarodni ravni za
neolimpijske sportne discipline ali
potrdilo Zveze za sport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije o
sportnih dosezkih na drzavni ali mednarodni ravni ali
potrdilo pristojnega sportnega organa v maticni ddavi za tujce ali
potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja
reprezentance ali trenerja posameznega kategoriziranega sportnika ter 0 neposredni
vkljucitvi v priprave in realizacijo programa kategoriziranega sportnika;
c. za status studenta priznanega umetnika:
- primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosezke
na umetniskem podrocju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na ddavnem ali
mednarodnem nivoju, potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo o statusu kulturnega
delavca ali o umetniskem dosezku, brez primarnih dokumentov vlogi ni moe ugoditi;
sekundarni dokumenti, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo: bibliografski
podatki studenta oz. kritiske reference z umetniskega podrocja, dokazila 0 clanstvu v
nacionalni ali mednarodni organizaciji s podrocja umetnosti in druga potrdila o statusu
aktivnega umetniskega delovanja na drzavnem ali mednarodnem nivoju;

d. za status studenta, ki zaradi drugih posebnih okolisCin potrebujejo prilagojene pogoje
izobrazevanja:
- uradno dokazilo, s katerim dokazujejo posebne okolisCine, zaradi katerih potrebujejo
prilagoditve pri studiju (npr. potrdilo 0 izboru za udelezbo na mednarodnih
tekmovanjih iz znanja, potrdilo o vkljucenosti v pomembne raziskovalne projekte
ipd.).
5. clen
0 vlogi za pridobitev posebnega statusa odloca komisija za studijske zadeve, ki z odlocbo
odloci, da se studentu zaproseni posebni status dodeli ali da se zavrne.
V odlocbi komisija navede tudi obdobje, za katero se studentu dodeli status. Razen statusa
studenta invalida, ki se praviloma dodeli za celotno obdobje studija, se studentu posebni status
praviloma dodeli za eno studijsko leto z moznostjo podaljsanja.
V primeru studenta invalida komisija v odlocbi obvezno navede tudi prilagojene pogoje za
izobrazevanje studenta invalida, kot so: dostopnost grajenega okolja, komunikacijska
dostopnost, prilagoditev organiziranih oblik studijskega dela in prilagoditev preverjanj a
znanja.
Odlocba se studentu vroCi osebno.
Zoper odlocbo je v osmih delovnih dneh od nJene vrocitve dovoljena pritozba na senat
fakultete.
Kopija odlocbe komisija posreduje referatu za studentske zadeve, ki jo vlozi v studentov
osebni karton.
Referat za studentske zadeve o pridobitvi posebnega statusa in o pravicah in dolznostih
studenta, ki iz njega izhajajo, v primeru studenta invalida pa tudi 0 prilagojenih pogojih za
izobrazevanje, na primeren naCin obvesti visokosolske ucitelje in sodelavce.

III. PRA VICE IN DOLZNOSTI STUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM

6. clen
Student, ki pridobi poseben status, skladno s tern pa so mu omogoceni posebni pogoji
izobrazevanja, mora izpolnjevati vse obveznosti, ki jih predvideva studijski program, pri
cemer so mu omogocene naslednje pravice:

-

pravico do zmanjsanja obvezne prisotnosti in opravicene odsotnosti za studijske
obveznosti v dogovoru z nosilcem ucne enote,
pravico do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog,
sprotnega prevetjanja znanja ipd.,
pravico do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s pravilnikom
.
.
"
.
o preverJanJU m ocenJevanJu znanJa.

student lahko v vlogi zaprosi tudi, da komisija za studijske zadeve v odloebi iz 5. elena tega
pravilnika odloei tudi o obsegu in naCinu uresnieevanja pravice iz prve alineje prvega
odstavka tega elena. Student in nosilec uene enote sta vezana na odloeitev komisije.
7. elen
student s posebnim statusom v kategoriji studenta vrhunskega sportnika ali p riznanega
umetnika ima dolznost zastopanja fakultete na visokosolskih sportnih in kulturnih dogodkih
ter tekmovanjih, razen ee bi to oviralo izpolnjevanje njegovih sicersnjih sportnih ali kulturnih
obveznosti.
8. elen
Student s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolznosti po tern pravilniku, izgubi
pravico do posebnih pogojev izobraZevanja po tern pravilniku. 0 tern odloCi komisija za
studentske zadeve na predlog dekana.

IV. KONCNA DOLOCBA
9. elen
Ta pravilnik zaene veljati in se uporablja takoj po sprejemu. Vloge za priznanje posebnega
statusa studenta, vlozene pred sprejemom tega pravilnika, ki ustrezajo kriterijem popolne
vloge za priznanje posebnega statusa studenta po tern pravilniku, se resijo po tern pravilniku.

Stevilka: FPUV-22/2015
Datum: 29. 06. 2015

Izr. prof. dr. Jasmina Stare,
v.d. dekana
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PRILOGA 1
VLOGA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA STUDENT A
NA FAKULTETI ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO

Priimek in ime:
----------------------------------------------------Vpisna stevilka: ----- - - - -- Studijski program:
------------------------------Letnik studija: _ _ _
N aCin studij a: 0 redni 0 izredni
Vrsta studija: 0 1. stopnja, 0 2. stopnja, 0 3. stopnja

2. V studijskem letu _ _ _ ___ prosim za status (oznaCite status, za katerega prosite):
0 studenta invalida
0 studenta vrbunskega sportnika,
0 studenta priznanega umetnika,
0 studenta, ki zaradi posebnib okoliScin potrebuje prilagojene pogoje za izobrazevanje
(npr. zaradi udelezbe na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, vkljucenosti v pomembne
raziskovalne projekte idr.).

3. Prosnji prilagam naslednje dokumente, ki dokazujejo oz. opravicujejo posebni status
(pri statusu, za katerega prosite, oznacite vsa dokazila, kijih prilagate):
studenti invalidi
0 Odlocba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za solstvo,
0 Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
0 Odlocba Centra za socialno delo,
0 Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrscanje otrok in mladostnikov,
0 Odlocba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
0 potrdilo zdravnika specialista;
studenti vrbunski sportniki:
0 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega sportnika (sportnik
svetovnega razreda, sportnik mednarodnega razreda, sportnik perspektivnega razreda, ) ali
0 potrdilo panozne zveze o sportnih dosezkih na dr:lavni ali mednarodni ravni za
neolimpij ske sportne discipline ali
0 potrdilo Zveze za sport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije o
sportnih dose:lkih na drzavni ali mednarodni ravni ali
0 potrdilo pristojnega sportnega organa v maticni dr:lavi za tujce ali
0 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja reprezentance
ali trenerja posameznega kategoriziranega sportnika ter 0 neposredni vkljucitvi v priprave
in realizacijo programa kategoriziranega sportnika;
studenti priznani umetniki:
0 primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za izjemne dosezke na
umetniskem podrocju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na drzavnem ali mednarodnem

nivoju, potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo o statusu kulturnega delavca ali o
umetniskem dosezku,
0 sekundarni dokumenti, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogo: bibliogtafski podatki
studenta oz. kritiske reference z umetniskega podrocja, dokazila 0 clanstvu v nacionalni ali
mednarodni organizaciji s podrocja umetnosti in druga potrdila o statusu aktivnega
umetniskega delovanja na drzavnem ali mednarodnem nivoju;

drugi studenti, ki zaradi posebnih okoliscin potrebujejo prilagojene
izobrazevanja:
0 potrdilo o izboru za udelezbo na mednarodnih tekmovanjih iz znanja,
0 potrdilo dekana fakultete o vkljucenosti v pomembne raziskovalne projekte,
0 drugo - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - -

pogoje

4. (ce zelite zaprositi, oznacite in dopolnite)
0 Skladno z dolocbo drugega odstavka 6. elena Pravilnika o studentih s posebnim statusom
na Fakulteti za poslovne in upravne vede Novo mesto prosim, da komisija za studijske
zadeve sama odloci o obsegu in nacinu uresnicevanja pravice iz prve alineje prvega
odstavka 6. elena istega pravilnika za naslednje ucne enote:

5. Utemeljitev oz. druge pomembne informacije za komisijo:

V kraju - - - - - -- - - - -- - - - - - --"' dne

podpisstudenta _____________ ___ ___ _________ ___ _ ___ ________

V tej prosnji se izrazi, ki se nanasajo na osebe in so zapisani v moski slovnicni obliki, uporabljajo kot nevtralni
za zenski in moski spol.

