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Na podlagi 22. b. člena Statuta Alma Mater Europaea - Evropski center, Maribor je senat 
Alma Mater na svoji 154. seji dne 12.5.2022 sprejel naslednji   
 
 

PRAVILNIK 
ZA DODELITEV POSEBNEGA STATUSA ŠTUDENTA 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Ta pravilnik podrobneje določa pogoje in postopek dodelitve statusa študenta s posebnimi 
potrebami in študenta s posebnim statusom.  
 
Pravilnik velja za vpisane študente.  
 

II. DODELITEV STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI IN DODELITEV 
POSEBNEGA STATUSA ŠTUDENTA 
 

2. člen 

Status študenta s posebnimi potrebami se dodeli študentom, ki s pisnimi dokumenti 
izkazujejo, da 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.  

Status študenta s posebnim statusom se dodeli študentom, ki s pisnimi dokumenti izkazujejo, 
da so  kategorizirani športniki in trenerji, priznani umetniki in kulturniki, študenti, ki se 
udeležujejo (področnih) mednarodnih tekmovanj, ter študenti starši do začetka obveznega 
šolanja otroka   

3. člen 
Ustrezne listine, ki dokazujejo stanja iz 2. člena tega pravilnika so: 

- Odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje 
komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Odločba Centra za socialno 
delo, Izvid in mnenje strokovne komisije za razvrščanje otrok in mladostnikov; 

- Odločba Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije; 
- zdravniško potrdilo zdravnika specialista; 
- potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika, potrdilo 

športne gimnazije o športnem statusu ali potrdilo najvišjega organa za športe, ki niso 
olimpijska disciplina; 

- potrdilo o uspehu na državnem tekmovanju iz znanja ali srečanju mladih 
raziskovalcev; 

- potrdilo o udeležbi na olimpijadi znanja,  
-  rojstni listo otroka. 

 
Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti podpisane in žigosane. 
 
 
 



4. člen 
 
O dodelitvi statusa s posebnimi potrebami in posebnega statusa študenta odloča Komisija za 
študijske zadeve, ki odloča tudi o primernih prilagoditvah.  
 
Primeri prilagoditev so prilagojeni roki za oddajo pisnih povzetkov predavanj in/ali domačih 
nalog, podaljšan čas pisanja izpita, prilagoditev izpitnega gradiva, zmanjšana študijska 
prisotnost, podaljšanje statusa študenta na podlagi posebnega statusa, prilagojen način 
opravljanja obveznosti v skladu z dogovorom z nosilca učne enote, uporaba posebnega 
tehničnega pripomočka, prisotnost pomočnika ali drugo.  
 
 

5. člen 
Študent mora vložiti pisno vlogo v referat za študentske zadeve zavoda skupaj s prijavno 
dokumentacijo. Vlogi mora priložiti ustrezna dokazila, določena v 3. členu. 
 
Vložitev vloge za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami in statusa študenta s 
posebnim statusom je mogoča tudi kasneje v času študija. 
 
 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

6. člen 
Ta pravilnik začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga na svoji seji sprejme senat Alma 
Mater. 
 

7. člen 
Subsidiarno se uporablja določbe veljavnega Zakona o splošnem upravnem postopku. 
 

8. člen 
Spremembe tega pravilnika sprejema senat Alma Mater. 
 
                                                                                Predsednik senata Alma Mater 

       prof. dr. Ludvik Toplak l.r. 
         


