
Ver. 1, december 2021 

Na podlagi 159. člena Statuta Alma Mater Europaea – Akademija za ples, z dne 5.5.2021, je 
senat Alma Mater Europaea – Akademija za ples na svoji 6. seji dne 19. 1. 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. 
 
Pravilnik ne velja za osebe, ki se zaradi zdravniškega spričevala, iz katarega izhaja omejitev 
opravljanja študijskih obveznosti in neizpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev, na študij 
niso mogli vpisati.  
 

II. DODELITEV STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI 
 

2. člen 
 
Status študenta s posebnimi potrebami se dodeli študentom, ki s pisnimi dokumenti 
izkazujejo: 

- usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, Pravilnikom o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje otrok s 
posebnimi potrebami ter o kriterijih za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oziroma motenj otrok s posebnimi potrebami in s Pravilnikom o razvrščanju in razvidu 
otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju; 

- invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; 

- izpolnjujejo pogoje za dodelitev statusa študenta s posebnimi potrebami ali posebni 
status na podlagi 69a. člena Zakona o visokem šolstvu, 

- kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki v času prijavnega postopka še trajajo 
in so imele vpliv na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem; 

- status vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu v obdobju, ki se upošteva za 
sprejem; 

- izjemen uspeh na državnih tekmovanjih iz znanja ali srečanjih mladih raziskovalcev v 
obdobju, ki se upošteva za sprejem; 

- udeležbo na olimpijadah znanja; 

- izjemno težke življenjske in socialne razmere. 
 

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. 
 
Listine iz prejšnjega odstavka morajo biti podpisane in žigosane. 
 
O ustreznosti listin, ki izkazujejo izjemno težke življenjske in socialne razmere, odloči komisija 
za študijske zadeve, glede na vsebino prošnje. 
 

4. 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 je mogoča tudi kasneje v 
času študija. 
 
O dodelitvi statusa študenta s posebnimi potrebami in pravicami, ki izhajajo iz tega naslova 
odloča komisija za študijske zadeve. 
 
 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

5. člen 
Ta pravilnik začne veljati in se uporablja z dnem, ko ga na svoji seji sprejme senat Alma Mater 
Europaea – Akademija za ples. 
 

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

7. člen 
Spremembe tega pravilnika sprejema senat Alma Mater Europaea – Akademija za ples. 
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