Univerza v Ljubljani

PRAVILA
za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik
dodiplomskega študija

Splošna določila
V skladu s Pravilnikom o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur.l. RS, št. 117/02, 1/04,
2/05, 34/05, 4/06, 76/06) se lahko na seznam naknadno sprejetih izjemoma uvrstijo tudi kandidati s
posebnimi potrebami, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program.
O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami odloča Komisija za prošnje in vprašanja v
prijavnem postopku (v nadaljevanju: komisija) na podlagi individualne prošnje in ustreznih dokazil, ki
jih kandidat pošlje do določenega roka.
Komisija obravnava prošnje za dodelitev statusa prispele najkasneje do 5. junija 2008 za prvi prijavni
rok in najkasneje do 30. avgusta 2008 za drugi prijavni rok. Kasneje lahko kandidat zaprosi za
dodelitev statusa le, če je do opravičljivih razlogov prišlo po navedenem roku. O odločitvi komisije je
kandidat pisno obveščen najkasneje do 30. junija 2008 v prvem prijavnem roku in do 15. septembra
2008 v drugem prijavnem roku.
Komisija v skladu s temi pravili obravnava in rešuje tudi prošnje kandidatov za dodelitev statusa s
posebnimi potrebami za vpis v prvi letnik Univerze na Primorskem, Univerze v Novi Gorici in
samostojnih visokošolskih zavodov.

Dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami
Status kandidata s posebnimi potrebami se dodeli kandidatom, ki s pisnimi dokumenti izkazujejo:
-

-

-

usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
(ZUOPP, Ur. l. RS, št. 54/2000, 118/06); 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 (Ur. l. RS, št. 54/2003, 93/2004,
97/2005, 25/06, 118/06) in s Pravilnikom o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših
polnoletnih oseb z motnjami v telesnem in duševnem razvoju (Ur. l. SRS, št. 18/1977, RS, št.
54/2000 - ZUOPP);
invalidnost v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, št.
109/06),
kronično bolezen ali posledice akutne bolezni, ki v času prijavno-sprejemnega postopka še trajajo
in so imele vpliv na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole
oziroma zaključek srednje šole),
status vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 22/1998) v obdobju, ki se
upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole),
izjemen uspeh na državnih tekmovanjih iz znanja ali srečanjih mladih raziskovalcev v obdobju, ki
se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik) ,
udeležbo na olimpijadah znanja,
izjemno težke življenjske in socialne razmere.

Listine za dodelitev statusa
Ustrezne listine, ki dokazujejo stanja iz prejšnjega odstavka 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 A 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, glede
na vsebino prošnje.

Uvrstitev kandidata na seznam sprejetih
Kandidati z dodeljenim statusom, ki izpolnjujejo splošne pogoje za vpis, so vključeni v redni izbirni
postopek skupaj z vsemi drugimi kandidati in se razvrščajo v skladu z določili pravil izbirnega
postopka.
Za sprejem v prvem roku izbirnega postopka morajo kandidati z dodeljenim statusom posebnih
potreb izpolnjevati splošne pogoje za vpis (matura, poklicna matura in opravljen preizkus nadarjenosti
oziroma psihofizičnih sposobnosti, če je tak preizkus zahtevan s študijskim programom) v
spomladanskem roku.
Kandidati s statusom posebnih potreb, ki v rednem izbirnem postopku dosežejo minimum točk za
uvrstitev v enega od napisanih programov, so sprejeti v ta študijski program in prejmejo pisni sklep o
rezultatu izbirnega postopka najkasneje do 23. 7. 2008.
Kandidati s statusom posebnih potreb, ki se v rednem izbirnem postopku ne uvrstijo v
nobenega od želenih študijskih programov, se lahko na seznam naknadno sprejetih uvrstijo
le, če izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in dosežejo najmanj 85%
minimuma točk, potrebnih za uvrstitev. Sprejeti so v prvega od napisanih programov v prijavi,
za katerega izpolnjujejo splošne pogoje za vpis in so dosegli 85% minimuma točk. O uvrstitvi prejmejo
pisni sklep najkasneje do 25. 7. 2008
Kandidati, ki splošnih pogojev ne bodo izpolnjevali, ne bodo sprejeti v prvem roku. Izjeme so le
kandidati, ki jim je odobreno opravljanje mature ali poklicne mature v jesenskem roku, ter kandidati,
ki iz upravičenih razlogov opravljajo preizkuse nadarjenosti v jesenskem roku.

Veljavnost statusa
Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami v prvem roku prijavnega postopka se upošteva tudi
v drugem roku.
Kandidat, ki v prvem roku ni zaprosil za dodelitev statusa, lahko zanj zaprosi v drugem roku.
Dodeljeni status kandidata s posebnimi potrebami velja le za tekoči prijavno-sprejemni postopek in
kandidatu preneha z vpisom v prvi letnik dodiplomskega študija.

Sprememba študijskega programa, vrste ali načina študija
Prošnjam kandidatov, ki že imajo dodeljen status kandidata s posebnimi potrebami in so bili v rednem
izbirnem postopku ali po sklepu komisije sprejeti v enega od napisanih študijskih programov ter želijo
menjati program ali spremeniti vrsto ali način študija, komisija ugodi le v izjemnih primerih, če
dokumentirajo nastanek spremenjenih razmer, ki so nastale po prejemu sklepa o rezultatu izbirnega
postopka in kandidatu onemogočajo študij v programu v katerega je sprejet.
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