Šolski center Novo mesto
Višja strokovna šola
Na podlagi 40. in 46. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur.l. RS, št. 86/2004
in 100/13), 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) ravnatelj Višje strokovne šole
Šolskega centra Novo mesto (v nadaljevanju: šola) sprejema

Pravila o prilagajanju obveznosti študentom s posebnimi
pravicami
1. člen
Ta pravila urejajo prilagajanje študijskih obveznosti študentom šole, ki:
 se vzporedno izobražujejo v več šolah ali v več izobraževalnih programih,
 so vrhunski športniki,
 se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju.
Pravila obravnavajo tudi pravico/možnost podaljšanja statusa študentom, ki niso napredovali
ali končali študija iz upravičenih razlogov:
 starševstva,
 vojaških obveznosti,
 težke bolezni.
2. člen
V teh pravilih se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki,
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.
3. člen
Status študenta, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi študent, ki se vzporedno
izobražuje na dveh ali več šolah oziroma visokošolskih zavodih, vendar se lahko redno
izobražuje samo po enem programu.
Status študenta vrhunskega športnika (v nadaljevanju: študent vrhunski športnik) si lahko
pridobi študent, ki ima naziv vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu.
Status študenta tekmovalca (v nadaljevanju: študent tekmovalec) si lahko pridobi študent, ki
se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, če ga državno strokovno
društvo, združenje ali drug pristojni organ, ki organizira ali vodi priprave, na ta tekmovanja
uvrsti.
4. člen
Podaljšanje statusa lahko v skladu z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju uveljavlja
študent, ki izpolnjuje pogoje:
 starševstva,
 vojaške obveznosti,
 težke bolezni.
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5. člen
O dodelitvi statusa iz 3. člena teh pravil in prilagoditvah opravljanja obveznosti ter o
podaljšanju statusa študentom iz 4. člena teh pravil odloči ravnatelj.
6. člen
Vlogo za pridobitev statusa študenta s posebnimi pravicami (v nadaljevanju: vloga) z
ustreznimi dokazili, navedenimi v 7. členu teh pravil vloži na posebnem obrazcu, ki je priloga
k tem Pravilom (Obrazec PP2: Vloga za pridobitev statusa študenta s posebnimi pravicami).
Vlogo, v kateri navede kategorijo študenta s posebnimi pravicami, naslovi na ravnatelja in
odda v referatu za študentske zadeve (v nadaljevanju: referat) najkasneje kadarkoli med
študijskim letom v času uradnih ur. V izjemnih primerih lahko študent vlogo za pridobitev
statusa vloži tudi kasneje med študijskim letom.
Če je vloga študenta nepopolna ali nerazumljiva, ali če študent k vlogi ne priloži dokazil, v
vlogi pa navaja ustrezne razloge za pridobitev posebnih pravic, ga ravnatelj pozove, da v roku
osmih delovnih dni od prejema poziva vlogo dopolni tako, da odpravi pomanjkljivosti ali
priloži ustrezna dokazila, navedena v 7. členu teh pravil.
Če študent v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi ali ne priloži ustreznih dokazil, ravnatelj
vlogo z odločbo zavrže. Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na predavateljski zbor.
7. člen
Študent k vlogi za pridobitev statusa študenta s posebnimi pravicami priloži ustrezna dokazila
glede na to, katere vrste posebnih pravic želi pridobiti.
Ustrezna dokazila za posamezne kategorije študentov s posebnimi pravicami so:
a) študenti, ki se vzporedno izobražujejo: potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug
izobraževalni program oziroma visokošolski zavod;
b) študenti vrhunski športniki: listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik;
c) študenti tekmovalci: potrdilo državnega strokovnega društva, združenja ali drugega
pristojnega organa, ki organizira ali vodi priprave na tekmovanja iz znanja, da se
študent pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju, potrdilo o izboru za udeležbo na
mednarodnih tekmovanjih iz znanja, potrdilo odgovorne osebe na Višji strokovni šoli
o vključenosti v tekmovanja iz znanja;
d) študenti, ki uveljavljajo podaljšanje statusa po 46. členu Zakona o višjem strokovnem
izobraževanju zaradi:
 starševstva: izpisek iz matičnega registra o rojstvu (do zaključenega 1. leta
otrokove starosti);
 vojaške obveznosti: s potrdilom o služenju vojaškega roka;
 težke bolezni: z zdravniškim potrdilom zdravnika specialista.
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8. člen
Referat posreduje vlogo za pridobitev statusa ravnatelju, ki najkasneje v 30 dneh od prejema
vloge izda odločbo z ustrezno obrazložitvijo, v kateri opredeli prilagoditve za opravljanje
študijskih obveznosti. V obrazložitvi smiselno upošteva predlagane ukrepe, ki jih v vlogi za
pridobitev statusa navede študent.
Odločba mora vsebovati naslednje sestavine:
 ime in priimek študenta,
 študijski program, v katerega je vpisan študent in letnik študija,
 datum prejema vloge za dodelitev statusa študenta s posebnimi pravicami,
 medsebojne pravice in obveznosti oziroma prilagoditve,
 obdobje, za katero se študentu dodeli ta status,
 pravni pouk ter
 datum izdaje te odločbe s prilagoditvami
Odločba ravnatelja se posreduje študentu, ki je zaprosil za pridobitev statusa in referatu za
študentske zadeve, ki po pravnomočnosti odločbe, o študentih, ki so pridobili status študenta s
posebnimi pravicami ter njihovimi dogovori o prilagajanju študijskih obveznosti, z
elektronskim obvestilom seznani nosilce predmetov v letniku študijskega programa, v
katerega je posamezni študent vpisan.
Zoper odločbo ravnatelja se lahko študent pritoži v 15 dneh od njegove vročitve na svet
zavoda. Odločitev sveta zavoda je dokončna. Študent lahko zoper dokončno odločitev sveta
zavoda sproži upravni spor.
9. člen
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati po pravnomočnosti odločbe.
10. člen
O prilagoditvah obveznosti študenta, ki se vzporedno izobražuje, se šoli in študent pisno
dogovorijo.
O prilagoditvah obveznosti študenta vrhunskega športnika se šola, študent in pri pristojni
nacionalni panožni športni zvezi pooblaščeni strokovni delavec pisno dogovorijo.
O prilagoditvah študenta, ki uveljavlja podaljšanje statusa zaradi starševstva, se šola in
študent pisno dogovorita.
11. člen
Z odločbo o dodelitvi statusa se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s
statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi. Študent in nosilec predmeta sta vezana
na izdano odločbo.
Prilagodijo se zlasti:
 obdobja obvezne navzočnosti na predavanjih in praktičnem izobraževanju,
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obveznosti študenta pri drugih delih študijskega programa (laboratorijske in
seminarske vaje, strokovne ekskurzije in drugo),
način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in
druge medsebojne pravice in obveznosti.

Študentu tekmovalcu in študentu športniku se študijske obveznosti praviloma prilagodijo
tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.
Študentu, ki uveljavlja podaljšanje statusa zaradi starševstva, se študijske obveznosti
prilagodijo tako, da jih opravi v posameznem ocenjevalnem/izpitnem obdobju.

12. člen
Za obdobje trajanja statusa se določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz
statusa. Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del odločbe o dodelitvi statusa oziroma
dogovora o prilagajanju študijskih obveznosti.
Izvedbeni načrt pripravi in uskladi mentor letnika študijskega programa, v katerega je vpisan.
Pri pripravi 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 izvedbeni načrt spremeni oziroma dopolni.

13. člen
Študent s posebnimi pravicami izgubi pravico do posebnih pogojev izobraževanja po teh
pravilih:
 na njegovo izrecno željo,
 če mu je status študenta s posebnimi pravicami dodeljen za določen čas,
 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,
 če se mu ga odvzame.
14. člen
Če študent po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči slabši učni
uspeh ali ima druge negativne posledice, mu šola lahko odvzame status.
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15. člen
Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju študijskih obveznosti je enako
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali.

16. člen
Študent ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med
mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se
odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil,
odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahteva polnoletni študent s pritožbo; vloži jo v osmih dneh po
prejeti pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar
o tem ni izdan predpisan akt.
17. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz
statusa, odloča ravnatelj šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta šole je
dokončna.
18. člen
Ta pravila začno veljati s 1. 11. 2105 in veljajo do preklica oziroma spremembe.
Pravila se objavijo na spletni strani šole.

V Novem mestu, dne 28. 10. 2015
mag. Matej Forjan, prof.
ravnatelj

