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VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠTUDENTA/-KE S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

1. Ime in priimek študenta(ke):    ________________________________________________ 

 

Vpisna številka: _____________________   Študijski program: ________________________ 

 

Letnik študija: _______         Način študija (obkrožite):          redni         izredni 

 

 

2. V študijskem letu ____________ prosim za status (obkrožite status, za katerega prosite): 

 

a) študenta vrhunskega športnika, 

b) študenta priznanega umetnika oz. kulturnika, 

c) dolgotrajno bolnega študenta, 

d) študent funkcionarja, 

e) študenta, ki se vzporedno izobražuje, 

f) študenta, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju/spretnostih 

g) študenta, ki zaradi posebnih okoliščin potrebuje prilagojene pogoje za izobraževanje 

(npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, kot materinstvo ali očetovstvo, vključenost 

v pomembne raziskovalne projekte idr.). 

 

3. Vlogi  prilagam naslednja ustrezna dokazila: 

-

___________________________________________________________________________ 

-    

___________________________________________________________________________ 

-   

___________________________________________________________________________ 

-   

___________________________________________________________________________ 

-   

___________________________________________________________________________ 

 

4. Utemeljitev oz. druge pomembne informacije za študijsko komisijo: 
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 5. Prosim za naslednje olajšave (ustrezno smiselno obkrožite): 

 pravica do zmanjšanja obvezne prisotnosti in opravičene odsotnosti za študijske 

obveznosti v dogovoru z nosilcem predmeta, 

 pravica do naknadnega opravljanja vaj, oddaje in predstavitve seminarskih nalog, 

preverjanja znanja ipd.,  

 pravica do opravljanja izpitov izven razpisanih izpitnih rokov v skladu z veljavnim 

Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja na višjih strokovnih šolah in 

drugimi internimi pravili Višje strokovne šole Lesarske šole Maribor, 

 podaljšan čas pisnih izpitov, 

 opravljanje tudi ustnega dela izpita v pisni obliki (v primeru slušne prizadetosti), 

 opravljanje pisnega dela izpita v ustni obliki pri predmetih, kjer je to smiselno, 

 opravljanje pisnih izpitov z uporabo računalnika ali druge ustrezne in dostopne 

priprave, 

 opravljanje pisnih izpitov ob pomoči druge osebe (pomoč pri pisanju), 

 podaljšanje časa za opravljanje obveznih vaj, seminarskih in domačih nalog ipd., 

 pravica do ponavljanja letnika in izjemnega napredovanja v višji letnik, 

 morebitne druge smiselne olajšave v posebnih primerih (dopišite spodaj). 

 
 

__________________________________________________________________ 

                  __________________________________________________________________ 

                  __________________________________________________________________ 

 

S podpisom tudi potrjujem, da sem bil/-a dne ________________ osebno seznanjen/-a s 

PRAVICAMI IN DOLŽNOSTMI IZ STATUSA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI 

TER POSTOPKOM PRIDOBIVANJA STATUSA in spodaj navedenim pravnim poukom. 

 

V kraju ________________, dne _____________    Podpis študenta/-ke: ________________ 
 

 

Pravni pouk:  

Pritožbo na sklep študijske komisije je mogoče vložiti v referatu višje šole v petnajstih dneh 

od dneva vročitve sklepa. Pritožba mora biti vložena pisno ali ustno na zapisnik. Naslovljena 

mora biti na študijsko komisijo z jasno navedbo zoper kaj vlagatelj vlaga pritožbo in zakaj.   

 


