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P R A V I L A 

za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusom kandidata s posebnim 

statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in 

magistrskega študija na Univerzi v Novi Gorici 

 

 

1. Splošna določila  

 

1.1. Ta pravila določajo pogoje in način dodelitve statusa kandidata s posebnimi potrebami in 

posebnim statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis v prvi letnik dodiplomskega in 

magistrskega študija na Univerzi v Novi Gorici. 

 

1.2. O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom odloča Komisija 

za prošnje in vprašanja v prijavno-sprejemnem postopku (v nadaljevanju: komisija) na 

podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki jih kandidat pošlje do datuma in na 

način, kot je to določeno s tekočim razpisom za vpis. 

 

1.3.  Komisija obravnava prošnje za dodelitev statusa prispele najkasneje do datuma, določenega 

s tekočim razpisom za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe. O 

odločitvi komisije je kandidat pisno obveščen.  

 

1.4. Komisija odloča v skladu z določili Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 

šolstvu (Ur. l. RS, št. 6/22), Zakona za urejanje položaja študentov (ZUPŠ-1) (Ur. L. RS, št. 

54/22), Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske programe v 

študijskem letu, teh pravil in ob smiselni uporabi določb Zakona o splošnem upravnem 

postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – 

ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb). 

 

 

2. Dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in s posebnim statusom 

 

2.1. Status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, 

ki dokazujejo posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole oz do zaključka 

dodiplomskega študija, če gre za dodelitev statusa v postopku vpisa na magistrski študij.  

 

Kandidati s posebnimi potrebami so slepi in slabovidni študenti oziroma študenti z okvaro 

vidne funkcije, gluhi in naglušni študenti, študenti z govornojezikovnimi motnjami, študenti 

s primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani študenti, dolgotrajno 

bolni študenti, študenti z motnjami avtističnega spektra ter študenti s psihosocialnimi 

težavami. 

 

2.2. Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki 

dokazujejo status kategoriziranega športnika in trenerja, študenta priznanega umetnika in 

kulturnika, drugim kandidatom, ki se udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj v 

obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje 

šole oz. v času dodiplomskega študija, če gre za dodelitev statusa v postopku vpisa na 

magistrski študij). Kot udeležba na (področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen 

dosežek, ki ga je kandidat dosegel.  

 

Kandidati s posebnim statusom so tudi tisti, ki so v času oddaje prijave starši otroka do 

začetka obveznega šolanja otroka. 
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3. Listine in ustrezna dokazila s katerimi se dokazuje status kandidata s posebnimi 

potrebami oz. s posebnim statusom 

 

3.1. Status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, 

ki izkazujejo: 

- usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1, Uradni list RS, št. 58/11, 40,12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP),  

       Ustrezno dokazilo: odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo ali strokovno 

mnenje komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. 

- dolgotrajno bolezen,  

 Ustrezno dokazilo: zdravniško potrdilo zdravnika specialista. 

 

3.2. Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki 

izkazujejo: 

- Status kategoriziranega športnika in trenerja v skladu z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 

29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20) v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje 

šole oziroma zaključek srednje šole/v času dodiplomskega študija, če gre za dodelitev 

statusa v postopku vpisa na magistrski študij), 

Ustrezno dokazilo: potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega 

športnika, dokazilo o imenovanju kandidata s strani nacionalne  športne zveze za trenerja 

reprezentance ali posameznega kategoriziranega  športnika, potrdilo SŠ o statusu dijaka 

vrhunskega športnika ali potrdilo nacionalne športne panožne zveze o statusu A. 

- Status priznanega umetnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole 

oziroma zaključek srednje šole/v času dodiplomskega študija, če gre za dodelitev statusa v 

postopku vpisa na magistrski študij), 

 Ustrezno dokazilo: polnopravno članstvo v nacionalnem ali mednarodnem društvu s 

področja umetnosti ali status samostojnega umetnika; avtorstvo ali udejstvovanje pri 

izvajanju umetniškega dela (nagrade oz. priznanja za izjemne dosežke) na nacionalnem ali 

mednarodnem področju. 

- Izjemen dosežek na (področnih) mednarodnih tekmovanjih v obdobju, ki se upošteva za 

sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole/v času dodiplomskega 

študija, če gre za dodelitev statusa v postopku vpisa na magistrski študij).  

Ustrezno dokazilo: potrdilo o vrhunski uvrstitvi na mednarodnem tekmovanju. 

- Starševstvo v času prijave na študij, 

Ustrezno dokazilo: izpisek iz matičnega registra o rojstvu.  

 

Listine oz. dokazila morajo biti podpisane in žigosane. 

 

4. Uvrstitev kandidata na seznam sprejetih 

 

4.1. Kandidati z dodeljenim statusom, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, so vključeni v 

redni izbirni postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se razvrščajo v skladu z določili 

pravil izbirnega postopka.   

 

4.2. Kandidati z dodeljenim statusom, ki v rednem izbirnem postopku dosežejo minimum točk 

za uvrstitev v enega od napisanih programov, so sprejeti v ta študijski program in prejmejo 

pisni sklep o rezultatu izbirnega postopka najkasneje do datuma, določenega s tekočim 

razpisom. 

 

4.3. Kandidati z dodeljenim statusom, ki se v rednem izbirnem postopku ne uvrstijo v nobenega 

od želenih študijskih programov, se na seznam naknadno sprejetih uvrstijo le, če 
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izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 90% minimuma 

točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejeti so v prvega od napisanih programov v prijavi, za 

katerega izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli 90% minimuma točk. O uvrstitvi 

prejmejo pisni sklep najkasneje do datuma, določenega s tekočim razpisom. 

 

4.4. Če se kandidati z dodeljenim statusom v rednem izbirnem postopku uvrstijo na študijski 

program zapisan na drugem ali tretjem mestu, ker so izpolnili splošne pogoje za vpis in 

dosegli minimum točk, jim status kandidata s posebnimi potrebami ne pride v poštev.        

 

5. Veljavnost statusa 

 

5.1. Status kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki je bil dodeljen v prvem 

prijavnem roku, se upošteva tudi v drugem prijavnem roku ter roku za zapolnitev še prostih 

vpisnih mest. 

 

5.2. Status kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom, ki je bil dodeljen v drugem 

prijavnem roku, se upošteva tudi v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 

 

5.3. Oddaja individualne prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in 

posebnim statusom v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest ni mogoča. 

 

5.4. Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami in posebnim statusom velja le za tekoči 

prijavno-sprejemni postopek in kandidatu preneha z vpisom v prvi letnik dodiplomskega 

oziroma magistrskega študija.  

 

6. Prehodne in končne določbe 

 

6.1. Za vsa druga razmerja, ki niso posebej urejena s temi pravili in za opredelitve pomenov, 

izrazov in definicij, uporabljenih v teh pravilih, se neposredno uporablja Pravilnik o razpisu 

za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite 

magistrske študijske programe v študijskem letu in Zakon o visokem šolstvu. 

 

6.2. Ta pravila pričnejo veljati z dnem sprejema, uporabljajo pa se vključno od prijavno-

sprejemnega postopka 2022/2023 dalje. 

 

         

        Rektor 

 

 

 

        prof. dr. Boštjan Golob 
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