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Neuradno prečiščeno besedilo Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za 
prehode za študente s posebnim statusom obsega:  
- Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s 
posebnim statusom št. 0221-02/05 z dne 10. 3. 2005,  
- Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za 
prehode za študente s posebnim statusom št.: 002-11/2016 z dne 22. 6. 2016. 
 

PRAVILA O NAČINU OPRAVLJANJA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI IN 
POGOJIH ZA PREHODE ZA ŠTUDENTE S POSEBNIM STATUSOM 

 
(Neuradno prečiščeno besedilo – NPB) 

 
TEMELJNE DOLOČBE 

 
1. člen 

 
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim 
statusom (v nadaljevanju: Pravila) vsebujejo podrobnejša določila o: 

- merilih za uveljavljanje statusa študenta športnika, študenta umetnika/kulturnika, 
študenta s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih, 

- postopku za uveljavljanje statusa študenta športnika, študenta umetnika/kulturnika, 
študenta s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih, 

- pravicah in dolžnostih študenta športnika, študenta umetnika/kulturnika, študenta s 
priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih. 
 

V Pravilih uporabljeni izrazi študent, kandidat, trener, športnik, umetnik in drugi izrazi, zapisani v 
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
 

I. MERILA ZA UVELJAVLJANJE STATUSA ŠTUDENTA ŠPORTNIKA 
 
2. člen 

 
Kategorije kandidatov, ki lahko uveljavljajo posebne pogoje izobraževanja iz naslova študenta 
športnika so: 

- 1. kategorizirani športniki, ki so na podlagi kategorizacije Olimpijskega komiteja    
Slovenije (v nadaljevanju OKS) pridobili naziv športnika svetovnega, mednarodnega, 
perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda; 
 

- 2. vrhunski športniki z dosežki na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih panogah in 
disciplinah, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani OKS; 

 
- 3. študentje III. letnika in višjih letnikov ter absolventi, ki so s strani posamezne 

nacionalne športne zveze uradno imenovani za trenerje reprezentanc ali posameznih 
kategoriziranih športnikov in so neposredno vključeni v pripravo in realizacijo programov 
kategoriziranih športnikov; 

 
- 4. športniki invalidi. 

 
3. člen 
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Kandidati iz 2. člena za uveljavljanje posebnega statusa predložijo naslednja dokazila:  
 

- kandidati iz točke 1: potrdilo o statusu kategoriziranega športnika, ki ga izda OKS;  
 

- kandidati iz točke 2: potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih 
na nacionalni in mednarodni ravni; 
 

- kandidati iz točke 3: potrdilo posamezne nacionalne športne zveze ali drugega 
ustreznega športnega organa o uradnem imenovanju za trenerja reprezentance ali 
trenerja posameznega kategoriziranega športnika ter potrdilo, da so neposredno 
vključeni v priprave in realizacijo programa kategoriziranega športnika; 
 

- kandidati iz točke 4: potrdilo Zveze za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega 
komiteja Slovenije o športnih dosežkih na državni in mednarodni ravni ali potrdilo 
posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih na nacionalni in mednarodni 
ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje 
in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani 
Paraolimpijskega komiteja Slovenije.  

 
V kolikor so kandidati tujci, kot dokazilo predložijo potrdilo pristojnega nacionalnega športnega 
organa matične države. 
 
V kolikor kandidati delujejo v okviru športnega kluba v drugi državi, kot dokazilo predložijo 
potrdilo pristojnega nacionalnega športnega organa države, v kateri je športni klub registriran. 
 

4. člen 
(črtan) 

 
POSTOPEK ZA UVELJAVITEV STATUSA ŠTUDENTA ŠPORTNIKA 

 
5. člen 

 
Kandidati iz 2. člena morajo ob vstopu v posamezni letnik študija ali absolventski staž izpolniti 
poseben evidenčni list za uveljavljanje posebnih pogojev izobraževanja, ki veljajo za športnike 
oz. trenerje (v nadaljevanju: evidenčni list). 
 
Evidenčni list je priloga teh pravil in njihov sestavni del (priloga 1). 
 
Evidenčni list vsebuje: 

- ime in priimek kandidata, 
- stalno prebivališče kandidata, 
- športno panogo, v kateri tekmuje oz. je trener, 
- naziv kluba. 

 
Evidenčnemu listu predložijo dokazila o kategorizaciji oziroma o izpolnjevanju pogojev iz 3. 
člena. 
 
Evidenčni list in ostalo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev oddajo kandidati v strokovno 
službo za študentske zadeve tiste članice Univerze na Primorskem (v nadaljevanju: Univerza), 
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na katero se vpisujejo, najkasneje do vpisa, le-te pa prejeto vlogo posredujejo v obravnavo 
Komisiji za študentske zadeve Univerze najkasneje v 8 dneh. 
 
Kandidati, ki do roka iz prejšnjega odstavka ne oddajo uvodnega dokazila o izpolnjevanju 
pogojev iz 3. člena teh Pravil, ne morejo v tekočem študijskem letu uveljavljati posebnih pogojev 
izobraževanja, ki izhajajo iz statusa študenta športnika.  
 

6. člen 
 
Ne glede na določbo petega odstavka 5. člena lahko Komisija za študentske zadeve Univerze v 
izjemnih primerih, na podlagi posebej utemeljene prošnje kandidata, obravnava in predlaga 
senatu Univerze v odobritev uveljavljanje posebnih pogojev izobraževanja za kategorizirane 
športnike oz. trenerje tudi med študijskim letom. 
 

7. člen 
 
Po predhodnem soglasju študentov športnikov objavi Univerza na svojih spletnih straneh 
seznam študentov športnikov, ki lahko v tekočem študijskem letu uveljavljajo posebne pogoje 
izobraževanja na visokošolskem zavodu v skladu z določili teh Pravil. 
 
O izboru obvesti študente, ki so kandidirali za pridobitev statusa. Seznam posreduje članicam, 
na katere se kandidati vpisujejo. 
 

8. člen 
 
Posameznik, ki se mu prizna status študenta športnika in se izobražuje s posebnimi pogoji, 
prejme ob vpisu zaznamek v indeks. 
 

PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV ŠPORTNIKOV 
 
9. člen 

 
Študenti športniki, ki so jim priznani posebni pogoji izobraževanja, imajo naslednje pravice: 

- pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih, 
- pravica do vpisa v višji letnik oz. absolventski staž, če imajo opravljenih vsaj 50% 

predpisanih pogojev za vpis v višji letnik, 
- pravica do opravljenih izpitov zunaj rednih izpitnih rokov po predhodnem dogovoru z 

nosilcem predmeta, 
- pravica do pomoči študenta - tutorja. 

 
10. člen 

 
Dolžnosti vseh kategorij kandidatov iz 2. člena teh Pravil, ki so jim priznani pogoji izobraževanja 
iz naslova študenta športnika, so: 

- izpolnjevanje vseh ostalih obveznosti, ki jih predvideva študijski program, 
- odgovornost do priznanega statusa študenta športnika in ravnanje v skladu s kodeksom 

etičnega obnašanja v športu. 
 

11. člen 
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Študent športnik, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do posebnih pogojev 
izobraževanja po tem študijskem redu. O tem odloči na predlog senata članice Univerze 
Komisija za študentske zadeve Univerze. 
 

II. MERILA ZA UVELJAVLJANJE STATUSA ŠTUDENTA UMETNIKA/KULTURNIKA 
 

12. člen 
 

Kategorije kandidatov, ki lahko uveljavljajo posebne pogoje izobraževanja iz naslova študenta 
umetnika/kulturnika, so: 

- člani nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti, 
- kandidati s potrdilom kulturnega delavca, ki ga izda Ministrstvo za kulturo, 
- študenti II. letnika, višjih letnikov in absolventi z javno priznanimi umetniškimi deli. 
 

13. člen 
 
Člani nacionalnega ali mednarodnega društva ali zveze društev s področja umetnosti iz 1. alinee 
prejšnjega člena so tisti umetniki/kulturniki, ki so po izpolnjevanju meril omenjenih institucij že 
včlanjeni v društva oz. zveze naslednjih umetniških dejavnosti: 

- glasbeno, 
- likovno, 
- filmsko, 
- gledališko, 
- plesno, 
- literarno, 
- fotografsko 
in drugih umetniških dejavnosti po presoji Komisije za študentske zadeve Univerze. 
 

Status umetnika/kulturnika - člana nacionalnega društva ali zveze društev s področja umetnosti 
in status umetnika/kulturnika - člana mednarodnega društva ali zveze društev s področja 
umetnosti traja za obdobje enega študijskega leta z možnostjo obnovitve statusa. 

 
Dokazilo o članstvu je uradno potrdilo o članstvu, ki ga izda posamezno nacionalno ali 
mednarodno društvo ali zveza društev s področja umetnosti. 
 
Kandidati, ki uveljavljajo dodelitev statusa umetnika/kulturnika morajo predložiti življenjepis in po 
letih ločen seznam izvedenih del, glede na dejavnost, s katero se prijavlja (npr. število likovnih 
del, število zgoščenk, kaset, plošč ali ostalih nosilcev zvoka, število fotografskih zbirk, število 
poezij, novel, romanov, ipd). 

 
Kandidat za status študenta umetnika/kulturnika mora poleg dokazil iz prejšnjega odstavka 
predložiti tudi potrdilo Ministrstva za kulturo, ki izkazuje, da je prijavitelj zabeležen pri Ministrstvu 
za kulturo kot kulturni delavec. 

 
Status umetnika/kulturnika traja eno študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 

 
14. člen 

 
Posebne pogoje izobraževanja iz naslova študenta umetnika/kulturnika lahko uveljavljajo tudi 
študentje z javno priznanimi umetniškimi deli. Med kriterije javne priznanosti sodijo: 
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- javno objavljena strokovna kritika umetniškega dela, 
- nagrajeno umetniško delo/dosežek v državni ali mednarodni konkurenci. 

 
Status študenta umetnika/kulturnika z javno priznanim umetniškim delom/dosežkom traja eno 
študijsko leto z možnostjo podaljšanja. 

 
Študent predloži naslednja dokazila o javni priznanosti umetniškega dela/dosežka: 

- izvod javno objavljene kritike umetniškega dela/dosežka, 
- fotokopija državnega ali mednarodnega priznanja oz. nagrade na tekmovanju umetniške 

nadarjenosti, 
- uradno potrdilo o umetniškem dosežku, ki ga izda Ministrstvo za kulturo. 

 
POSTOPEK ZA UVELJAVITEV STATUSA ŠTUDENTA UMETNIKA/KULTURNIKA 

 
15. člen 

 
Kandidati iz 13. in 14. člena morajo ob vpisu v posamezni letnik študija ali absolventski staž 
izpolniti poseben evidenčni list za uveljavljanje posebnih pogojev izobraževanja, ki veljajo za 
umetnike/kulturnike (v nadaljevanju: evidenčni list). 

 
Evidenčni list je priloga teh pravil in njihov sestavni del (priloga 1). 

 
Evidenčni list vsebuje: 

- ime in priimek kandidata, 
- stalno prebivališče kandidata, 
- umetnostno področje, na katerem kandidat deluje, 
- potrdilo društva ali zveze, v katerem študent deluje. 

 
Evidenčnemu listu predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 13. in 14. člena. 

 
Evidenčni list in ostalo dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev oddajo kandidati v strokovno 
službo za študentske zadeve tiste članice Univerze, na katero se vpisujejo, najkasneje do vpisa, 
le-te pa prejeto vlogo posredujejo v obravnavo Komisiji za študentske zadeve Univerze 
najkasneje v 8 dneh. 

 
Kandidati, ki do roka iz prejšnjega odstavka ne oddajo uvodnega dokazila o izpolnjevanju 
pogojev iz 13. in 14. člena teh Pravil, ne morejo v tekočem študijskem letu uveljavljati posebnih 
pogojev izobraževanja, ki izhajajo iz statusa študenta umetnika/kulturnika. 

 
16. člen  

 
Ne glede na določbo petega odstavka 15. člena lahko Komisija za študentske zadeve Univerze 
v izjemnih primerih, na podlagi posebej utemeljene prošnje kandidata, obravnava in predlaga 
senatu Univerze v odobritev uveljavljanje posebnih pogojev izobraževanja za študenta 
umetnika/kulturnika tudi med študijskim letom. 
 

17. člen 
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Po predhodnem soglasju študentov umetnikov/kulturnikov objavi Univerza na svojih spletnih 
straneh seznam študentov umetnikov/kulturnikov, ki lahko v tekočem študijskem letu uveljavljajo 
posebne pogoje izobraževanja na visokošolskem zavodu v skladu z določili teh Pravil. 

 
O izboru obvesti študente, ki so kandidirali za pridobitev statusa. Seznam posreduje članicam, 
na katere se kandidati vpisujejo.  
 

18. člen 
 

Posameznik, ki se mu prizna status študenta umetnika/kulturnika in se izobražuje s posebnimi 
pogoji, prejme ob vpisu zaznamek v indeks. 

 
PRAVICE IN DOLŽNOSTI ŠTUDENTOV UMETNIKOV/KULTURNIKOV 

 
19. člen 

 
Študenti umetniki/kulturniki, ki so jim priznani posebni pogoji izobraževanja, imajo naslednje 
pravice:  

- pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih, 
- pravica do vpisa v višji letnik oz. absolventski staž, če imajo opravljenih vsaj 50% 

predpisanih pogojev za vpis v višji letnik, 
- pravica do opravljenih izpitov zunaj rednih izpitnih rokov po predhodnem dogovoru z 

nosilcem predmeta, 
- pravica do pomoči študenta - tutorja. 
 

20. člen 
 

Dolžnosti vseh kategorij kandidatov iz 2. člena teh Pravil, ki so jim priznani pogoji izobraževanja 
iz naslova študenta umetnika/kulturnika, so: 

- izpolnjevanje vseh ostalih obveznosti, ki jih predvideva študijski program, 
- umetniško udejstvovanje na dogodkih oz. prireditvah univerze oz. njenih članic na 

izrecno željo univerze oz. posamezne članice. 
 

21. člen 
 

Študent umetnik/kulturnik, ki ne izpolnjuje svojih dolžnosti, izgubi pravico do posebnih pogojev 
izobraževanja po tem študijskem redu. O tem odloči na predlog senata članice Univerze 
Komisija za študentske zadeve Univerze. 

 
III. MERILA ZA UVELJAVLJANJE STATUSA ŠTUDENTA S PRIZNANIMI ZASLUGAMI 

ZARADI OBŠTUDIJSKIH DEJAVNOSTI 
 
22. člen 

 
Izjemoma se lahko podeli poseben status študentu, ki nima potrdil iz prvega in drugega dela teh 
Pravil, vendar izkazuje nadpovprečno, koristno dejavnost in angažiranost: 

- v korist Univerze, 
- v korist lokalne skupnosti, v kateri ima stalno prebivališče oz. lokalne skupnosti Univerze, 
- na državni ravni. 
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Za nadpovprečno koristno dejavnost se šteje zlasti aktivno delovanje v dobrodelnih 
organizacijah, v človekoljubne namene, za namene varovanja okolja in kulturne dediščine, za 
namene zaščite marginalnih družbenih skupin, za namene reševanja perečih družbenih vprašanj 
in podobno. 
 
Zaradi članstva v politični stranki in v okviru njenega delovanja študent ne more uveljavljati 
posebnega statusa skladno s tem členom. 

23. člen 
 

Študent izkaže dejavnost(-i) iz prejšnjega člena tako, da predloži potrdilo pristojnega oz. 
ustreznega organa o kontinuirani aktivnosti na področju delovanja. 
 
Potrdilu mora priložiti opis in predstavitev dejavnosti, s katero se ukvarja, dosedanje delo, 
pogostost delovanja in utemeljitev razlogov, zaradi katerih naj bi mu bil status podeljen. 

 
24. člen 

 
Za postopek uveljavljanja statusa s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih in za 
njegove pravice in obveznosti smiselno enako veljajo določila teh Pravil, ki urejajo postopek 
uveljavljanja statusa študenta športnika in umetnika ter njihove pravice in obveznosti. 

 
25. člen 

 
Status študenta s priznanimi zaslugami pri obštudijskih dejavnostih traja eno leto študijsko leto z 
možnostjo podaljšanja. 
 
Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s 
posebnim statusom št. 0221-02/05 z dne 10. 3. 2005 vsebujejo naslednje končne določbe: 
 

IV. KONČNE DOLOČBE 
 
26. člen 

 
Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji senata Univerze ter se objavijo na 
uradnih spletnih straneh Univerze. 
 
Pravila se spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku kot je predviden za njihov sprejem. 
 

27. člen 
 
Z dnem sprejetja Pravil prenehajo veljati Pravila o načinu opravljanja študijskih obveznosti in 
pogojih za prehod v višji letnik oz. za absolventski staž za študente športnike z dne 12. 5. 2004. 
 
Spremembe in dopolnitve Pravil o načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za 
prehode za študente s posebnim statusom št.: 002-11/2016 z dne 22. 6. 2016 vsebujejo 
naslednjo končno določbo: 
  

5. člen 
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Te spremembe in dopolnitve začnejo veljati naslednji dan po objavi na spletni strani Univerze na 
Primorskem. 
 
 
Datum objave: 27. 6. 2016 
 
 
Priloga: 

- Evidenčni list 
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UNIVERZA NA PRIMORSKEM  
TITOV TRG 4 
6000 KOPER 
 

EVIDENČNI LIST ŠTUDENTA 
 
 
za uveljavljanje posebnih pogojev izobraževanja, ki veljajo za študente s posebnim statusom v skladu s Pravili o 
načinu opravljanja študijskih obveznosti in pogojih za prehode za študente s posebnim statusom. 
 
 
IME IN PRIIMEK:_______________________________________________________________________________ 
 
 
NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: _____________________________________________________________ 

 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
IME ČLANICE UNIVERZE NA PRIMORSKEM: _______________________________________________________ 
 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
PODROČJE UVELJAVLJANJ STATUSA KANDIDATA (obkroži): 

 
1. ŠPORT 
2. UMETNOST/KULTURA 
3. OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI 

 
PANOGA OZ. ORGANIZACIJA: 
 

1. ŠPORTNA PANOGA IN NAZIV KLUBA: _______________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
 

2. UMETNOSTNO PODROČJE IN NAZIV DRUŠTVA ALI ZVEZE, V KATERI KANDIDAT DELUJE:  
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 

3. OBŠTUDIJSKO PODROČJE DELOVANJA IN NAZIV ORGANIZACIJE, V KATERI KANDIDAT DELUJE:  
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
OBVEZNE PRILOGE: 

1. Veljavno dokazilo o kategorizaciji športnika, izdano s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez. 

2. Veljavno potrdilo društva ali zveze, v kateri kandidat deluje ter veljavno potrdilo o statusu kulturnega delavca, 
ki ga izda Ministrstvo za kulturo. 

3. Potrdilo pristojnega oz. ustreznega organa o kontinuirani aktivnosti na obštudijskem področju delovanja; opis 
in predstavitev dejavnosti, s katero se ukvarja, dosedanja delo, pogostost delovanja in utemeljitev razlogov, 
zaradi katerih naj bi mu bil podeljen status. 
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DRUGE PRILOGE: 
- ______________________________________________________________________________________ 

 
- ______________________________________________________________________________________ 

 
- ______________________________________________________________________________________ 

 
- ______________________________________________________________________________________ 

 
- ______________________________________________________________________________________ 

 
 
 
Kraj in datum: ___________________________ 
 
 

Podpis kandidata: 
 

__________________________ 
 

 
 

 
Datum predaje: 
Datum obravnave: 
Sklep: 
 
Potrditev sklepa na Senatu:  


