
Na podlagi 18. dlena',Lakona o varstw pred diskriminacijo (Ur. 1. RS, 5t. 33116 in2lllS-
ZNOrg) in 15. todke 22. dlena Statuta Univerze v Novem mestu Fakultete za strojni5tvo je
Senata Univerze v Novem mestu Fakultete za strojniStvo na seji dne 20. 12.2018 sprejel

PRAVIILNIK O STUNNNTIH S POSEBNIM STATUSOM

I. SPLOSNE DOLOdBE

1. dlen

Ta pravilnik ureja postopke v zvezi s Studijem Studentov s posebnim statusom na Univerze v
Novem mestu Fakulteti za strojni5tvo (v nadaljevanju: fakulteta) ter njihove pravice in
dolZnosti, ki izhajajo iz tak5nega statusa.

V tem pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v mo5ki slovnidni obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za mo5ke in Zenske.

V tem pravilniku uporallljeniizraz >Student< se nana5a na Studente rednega in izrednega Studija.

2. dlen

Studenti s posebnim sta.tusom so:

Studenti invalidi,
Studenti vrhunski Sportniki,
Studenti pr iznani umetniki,
drugi Studenti, ki zarudiposebnih okoli5din (npr. kronidna zdravstvena stanja, specifidne
udne teZave, udeleZba na mednarodnih tekmovanjih izznanla, vkljudenost v pomembne
raziskovalne prcrjekte idr.) potrebujejo prilagojene pogoje zaizobraLevanje.

V nasprotju z ostalimii Studenti se Studenti iz prej5njega odstavka sredujejo s posebnimi
okoli5dinami ali obremenitvami, ki prepredujejo ali ovirajo njihovo polno in udinkovito
vkljudevanje ter sodelovanje v Studijskem procesu. Zapridobitev potrebnihznanj in kompetenc
ter uspe5en zakljudek Studija so Studenti s posebnim statusom upravideni do prilagojenih
pogojev za izobraleva4je, kot jih doloda ta pravilnik in na njegovi osnovi izdana odlodba o
priznanju po sebne ga staltusa.

II. PRIDOBITEV POITEBNEGA STATUSA

3. dlen

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, vi5ji letnik
ali absolventsko leto. de okoli5dine primera to opravidujejo, lahko Student vlogo vloZi tudi
kadarkoli po nastopu tal<Snih okoli5din.



ee je vloga Studenta nepopolna ali nerazumljiva, ali de Student k vlogi ne priloZi dokumentov,
ki dokazujejo oz. opravidujejo posebni status, ga referat za Studentsl<e zadeve v roku petih
delovnih dni od prejema vloge pozove, da v roku od prejema poziva, ki nLi kraj5i od treh delovnih
dni, vlogo dopolni tako, da odpravi pomanjkljivosti, ali priloZi dokumente, navedene v 4. dlenu
tega pravilnika.

Ce Student v roku pomanjkljivosti ne odpravi, ali ne predloZi dol<umentov, komisija za

Studentske zadeve vlogo s sklepom zavry',e. Zoper ta sklep je v osmih de,lovnih dneh od njegove
vroditve dovolj ena pritolba na senat fakultete.

4. dlen

Student k vlogi za pridobitev posebnega statusa priloZi dokumente, ki dokazujejo oz.

opraviduj ej o po sebni status, za kater e ga pro si.

Tak5ni dokumenti so:

a. za status Studenta invalida:
Odlodba o usmeritviZavodaRepublike Slovenije za Solstvo ali
Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami ali
Odlodba Centra za socialno delo ali
Izvid in mnenje strokovne komisije zanzvridanje otrok in mla,Costnikov ali
Odlodba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, izjemoma, do
pridobitve odlodbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarcvanje Slovenije, lahko
tudi potrdilo zdravnika specialista, iz kalercga mora biti nedvownno razvrdna
invalidnost;

za status Studenta vrhunskega Sportnika:
potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziralega Sportnika (Sportnik
svetovnega razreda, Sportnik mednarodnega ruzreda, Sportnik perspektivnega razreda)
ali
potrdilo panoZne zveze o Sportnih doseZkih na drlavni ali mednarodni ravni za

neolimpijske Sportne discipline ali
potrdilo Zveze zalport invalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije o
Sportnih doseZkih na drLavni ali mednarodni ravni ali
potrdilo pristojnega Sportnega organa v matidni drLavi zatujce ali
potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja
reprezentance ali trenerja posameznega kategoriziranega Spoilnika ter o neposredni
vkljuditvi v priprave in realizacijo programa kategorizir anega Sportnika;

za status Studenta ptiznanega umetnika:
primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za rzjemne doseZke na
umetni5kem podrodju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na drilu'rnem ali mednarodnem
nivoju, potrdilo ministrstva, pristojnega zakulturo o statusu kulturnega delavca ali o
umetniSkem doseZku, brez primarnih dokumentov vlogi ni mod ugoditi;
sekundarni dokumenti, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalnLo vlogo: bibliografski
podatki Studenta oz. kriti5ke reference z umetniSkega podrodja, dokazila o dlanstvu v
nacionalni ali mednarodni organizaciji s podrodja umetnosti in druga potrdila o statusu
aktivnega umetni5kega delovanja nadrLavnem ali mednarodnem nivoju;

b.

c.



d. za status Studenta, ki zaradi drugih posebnih okoli5din potrebujejo prilagojene pogoje
izobralevanja:

uradno dokazilo, s katerim dokazujejo posebne okoli5dine, zaradi katerih potrebujejo
prilagoditve pri Studiju (npr. zdravni5ko potrdilo o konidnem zdravstvenem stanju,
potrdilo o speoifidni udni telavi, potrdilo o izboru za udeleibo na mednarodnih
tekmovanjihizznanja, potrdilo o vkljudenosti v pomembne raziskovalne projekte ipd.).

5. dlen

O vlogi zapridobitev posebnega statusa odloda komisija za Studijske zadeve, ki z odlodbo
odlodi, da se Studentu ziapro5eni posebni status dodeli ali da se zavrne.

V odlodbi komisija navede tudi obdobj e, 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 podalj5anja.

V primeru Studenta invalida komisija v odlodbi obvezno navede tudi prilagojene pogoje za
izobralevanje Studenta. invalida, kot so: dostopnost grajenega okolja, komunikacijska
dostopnost, prilagoditev organiziranih oblik Studijskega dela in prilagoditev preverjanj aznanja.

Odlodba se Studentu vrc,di osebno.

Zoper odlodbo je v osmih delovnih dneh od njene vroditve dovoljenapitolbanasenat fakultete.

Kopija odlodbe 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 o prilagojenih pogojih za
izobraLevanje, na primeren nadin obvesti visoko5olske uditelje in sodelavce.

III. PRAVICE IN DOI,ZNOSTI STUDENTOV S POSEBNIM STATUSOM

6. dlen

Student, ki pridobi poseben status, skladno s tem pa so mu omogodeni posebni pogoji
izobraLevanja, mora izpr:lnjevati vse obveznosti, ki jih predvideva Studijski program, pri demer
so mu omogodene nasle,lnje pravice:

pravico do zmanj5arla obvezne prisotnosti in opravidene odsotnosti za Studijske
obveznosti v dop;ovoru z nosilcem udne enote,
pravico do naknadnega opravlj anja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog,
sprotnega preverj anj a znanja ipd,
pravico do opravljanj aizpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu s pravilnikom o
preverj anj u in ocenj evanj u znanja,
pravico do podalj5anega dasa opravljanja pisnih oblik preverjanja znanja v skladu s

pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja,



druge pravice, ki po oceni komisije za Studijske zadeve Studentu omogodijo polno in
udinkovito vkljudevanje ter sodelovanje v Studijski proces'

Student lahko v vlogi zaprosi tudi, da komisija za Studijske zadeve v odlodbi iz 5. dlenatega
pravilnika odlodi tudi o obsegu in nadinu uresnidevanja pravice izpwe alineje prvega odstavka

tega dlena. Student in nosilec udne enote stavezanana odloditev komisije.

7. dlen

Student s posebnim statusom v kategoriji Studenta vrhunskega Sportnika aIi priznanega

umetnika ima dolZnost zastopanja fakultete na visokoSolskih Sportnih in kulturnih dogodkih ter
tekmovanjih, razen de bi to oviralo izpolnjevanje njegovih sicer5njih Sportnih ali kulturnih
obveznosti.

8. dlen

Student s posebnim statusom, ki ne izpolnjuje svojih dolZnosti po tem pravilniku, izgubi pravico

do posebnih pogojev izobraLevanja po tem pravilniku. O tem odlodi komisija za Studentske

zadeve na predlog dekana.

IV. KONdNA DOLOdBA

9. dlen

Ta distopis pravilnika zalne veljati 20. 12.2018. Vloge zapiznanje posiebnega statusa Studenta,

vloZene pred sprejemom tega pravilnika, ki ustrezajo kriterijem popolne vloge za priznanje
posebnega statusa Studenta po tem pravilniku, se reSijo po tem pravilniku.

Stevilka: UNM FS - 81/2018
Datum: 20.12.2018



PRILOGA 1

VI,OGA ZA PRIDOBITEV POSEBNEGA STATUSA STUDENTA
NA UNIVERZT v NovEM MESTU FAKULTETrzAsrRoJNrSrvo

Priimek in ime:
Vpisna Stevilka:
Studiist<i program:
Letnik Studija: _
Nadin Studija: n reclni 

-l 
izredni

Stopnja Studija: n 1. sttopnja, 22. stopnja, n 3. stopnja

2. V Studijskem letu prosim za status (oznadite status, zakateregaprosite):
n Studenta invalida
n Studenta vrhunskegn Sportnika,
n Studenta priznanegar umetnika,
! Studenta, ki zaradi posebnih okoliSiin potrebuje prilagojene pogoje za, nobrailevanje
(npt. kronidna zdravstvena stanja, specifidne udne telave, udeleZba na mednarodnih
tekmovanjihiz znanja. vkljudenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

3. Pro5nji prilagam na.slednje dokumente, ki dokazujejo oz. opraviiujejo posebni status
(pri statusu, za katercga. prosite, oznadite vsa dokazila, ki j ih prilagate) :

Studenti invalidi
! Odlodba o usmeritvi ZavodaRepublike Slovenije za Solstvo,

n Strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,
! Odlodba Centra za socialno delo,
! Izvid in mnenje strokovne komisije zarazvrldanje otrok in mladostnikov,
n Odlodba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
! potrdilo zdravnika sprecialista;

Studenti vrhunski Sportniki:
! potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega Sportnika (Sportnik

svetovnega razreda, Sportnik mednarodnegarazreda, Sportnik perspektivnegarazreda,) ali
! potrdilo panolne zye:ze o Sportnih doseZkih nadrlavni ali mednarodni ravni za neolimpijske

Sportne discipline ali
! potrdilo Zveze zalportinvalidov Slovenije - Paraolimpijskega komiteja Slovenije o Sportnih

doseZkih na drLavni ali mednarodni ravni ali
I potrdilo pristojnega riportnega organa v matidni drlavi zatqce ah
! potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o uradnem imenovanju zatrenefia reprezentance

ali trenerja posameznega kategoriziranega Sportnika ter o neposredni vkljuditvi v priprave in
realizacijo pro grama kategoriziranega Sportnika;

Studenti priznani umetniki:
! primarni dokumenti: dokazila o prejetih nagradah oz. priznanjih za iziemne doseZke na

umetni5kem podrodju, ki jih izdajo ustrezne ustanove na drLavnem ali mednarodnem nivoju,



potrdilo ministrstva, pristojnega za kulturo o statusu kultumega delavca ali o umetni5kem

doseZku,
n sekundarni dokumenti, ki imajo dopolnilno in pojasnjevalno vlogrc: bibliografski podatki

Studenta oz. kriti5ke reference z umetni5kega podrodj a, dokazila o d,lanstvu v nacionalni ali
mednarodni organizaciji s podrodja umetnosti in druga potrdila o statusu aktivnega
umetni5kega delovanj a na drlavnem ali mednarodnem nivoju;

drugi Studenti, ki zaradi posebnih okoliSiin potrebujejo prilagojene pogoje
izobraZevanja:
! potrdilo o kronidni zdravstveni motnji,
! potrdilo o specifidni udni teLavi,
! potrdilo o izboru zaudelelho na mednarodnih tekmovanjihizznanjtr,
tr potrdilo dekana fakultete o vkljudenosti v pomembne raziskovalne projekte,
I drugo

4. (ie telite zaprositi, ozna[ite in dopolnite)
n Skladno z dolodbo drugega odstavka 6. dlena Pravilnika o Studentih s posebnim statusom na

Univerzi v Novem mestu Fakulteti za strojniStvo prosim, da komir;ija za Studijske zadeve
sama odlodi o obsegu in nadinu uresnidevanja pravice rz prve alineje pruega odstavka 6.

dlena istega pravilnika za naslednje udne enote:

5. Utemeljitev oz. druge pomembne informacijeza komisijo:

V kraju , dne

podpis Studenta

V tej pro5nji se inazi, ki se nana5ajo na osebe in so zapisani v mo5ki slovnidni obliki, uporabljajo kot nevtralni za
Zenski in mo5ki spol.


