
PRILAGODITVE ŠTUDENTOV S 
POSEBNIM STATUSOM 

Glede na zaprošen status in oddano 
dokumentacijo lahko pridobiš: 

• zmanjšanje obvezne prisotnosti in delno 
opravičeno odsotnost pri skupnih študijskih 
obveznostih v dogovoru z izvajalcem 
predmeta; 

• opravljanje izpita izven razpisanega roka in 
na prilagojen način (npr. ustni izpit namesto 
pisnega); 

• do dva izredna izpitna roka in do dva izredna 
kolokvija pri vsakem študijskem predmetu v 
posameznem študijskem letu; 

• dodatni rok za predstavitev seminarske 
naloge ter opravljanje kolokvija in izpita v 
primeru udeležbe na tekmovanjih doma ali v 
tujini; 

• vpis v višji letnik oz. podaljšan status 
študenta do enega leta pod posebnimi pogoji 
določenimi v statutu univerze. 

KAKO DO STATUSA? 

Ob vpisu na fakulteto in nato ob preteku 
posebnega statusa moraš oddati vlogo za do-
delitev posebnega statusa študenta. V 
primeru, da razlogi nastopijo med študijskim 
letom, lahko vložiš vlogo naknadno. 

Vlogo in ostale informacije se nahajajo na 
spletni strani: 
https://www.zf.uni-lj.si/si/studentsko-
tutorstvo  
Ne pozabi, da je potrebno vlogi predloži-
ti zahtevana dokazila o kategorizaciji OKS 
- ZŠZ, dokazilo o članstvu, ki ga izda 
posamezno nacionalno ali mednarodno 
društvo ali     zveza društev     s področja 
umetnosti, odločbo Zavoda RS za šolstvo. 

KORISTNE INFORMACIJE: 

Učiteljica tutorka za štud. s poseb. statusom: 
Nevenka Gričar 

nevenka.gricar@zf.uni-lj.si 

Tutorka za študente s posebnim statusom: 
Anja Črešnjevec 

cresnjevecanja@gmail.com 

Učitelj tutor za štud. s statusom športnika: 
Matej Ipavec 

matej.ipavec@zf.uni-lj.si 

INFORMATIVNA 
ZLOŽENKA 

ZA ŠTUDENTE 

S POSEBNIM STATUSOM 

Študijsko leto 2020/2021 

Pripravili tutorji ZF: 

Gorazd Levičnik 
Kristina Brenčič 
Maja Štibernik 

Blaž Erpič 

Posodobile tutorke ZF: 

Nina Bučar 
Anja Črešnjevec 

Anja Zver 

https://www.zf.uni-lj.si/si/studentsko-tutorstvo
https://www.zf.uni-lj.si/si/studentsko-tutorstvo


 

Študenti s posebnimi potrebami 

Status lahko pridobijo: 

• slepi in slabovidni študenti; 

• gluhi in naglušni študenti; 

• študenti z govorno-jezikovnimi 

težavami (težavami v komunikaciji); 

• študenti z gibalno oviranostjo; 

• študenti z dolgotrajno ali kronično 

boleznijo; 

• študenti s primanjkljaji na 

posameznih področjih učenja; 

• študenti z motnjami avtističnega 

spektra; 

• študenti s telesnimi poškodbami in 

/ali dolgotrajnejšo rehabilitacijo; 

• študenti z motnjami v telesnem in 

duševnem zdravju; 

• študenti s čustvenimi in vedenjskimi 

motnjami; 

• študenti v izrednih socialnih 

razmerah.  

 

Študenti športniki 

Študentje - športniki so tisti študentje, ki se 
poleg študija tekmovalno ukvarjajo s 
športno panogo in dosegajo pomembne 
športne rezultate, pomembne v nacionalnem 
in mednarodnem okolju. 

Status lahko pridobiš v primeru: 

• si kategoriziran športnik, 
• si imenovan za trenerja reprezentance ali 
posameznega kategoriziranega športnika. 

Kdo je kategoriziran športnik? 

Tisti, ki je na podlagi Olimpijskega komite-
ja Slovenije - Združenja športnih zvez oz. 
Para-olimpijskega komiteja Slovenije 
pridobil enega od naslednjih nazivov: 

• športnik svetovnega razreda, 
• športnik mednarodnega razreda, 
• športnik perspektivnega razreda, 
• športnik državnega razreda. 

Študenti kulturniki 

Status lahko pridobiš v primeru: 

• si član nacionalnega ali mednarodnega 
društva ali zveze društev s področja 
umetnosti, 
• imaš potrdilo o statusu kulturnega delavca, 
• imaš javno priznana umetniška dela. 


