
                

 

»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete 3: Razvoj 
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.3: Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva.« 
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PREJMEJO :  

• Senat Univerze 
• Dekani fakultet oz. visokih šol 
• Študentska pisarna 
• Študentski svet 

             
 Ime oz. organ 
Pripravil Doc. dr. Iztok Arčon 

Borut Lavrič, univ.dipl.prav. 
20.6.2002 

Odobril Senat Politehnike  11.7.2002  
Sprejel prof. dr. Danilo Zavrtanik 12.7.2002 
           
 
 
Sprememba: 2. odstavek 1. člena  
                     2. odstavek 14. člena  
                     Uskladitev s Statutom Univerze v Novi Gorici (89. člen) 
            
 Ime oz. organ 
Pripravila Tina Krušec, univ.dipl.prav. 28.4.2009 
Odobril Senat Univerze  13.5.2009 
Sprejel prof. dr. Danilo Zavrtanik 18.5.2009 
Objava - 
 
 
Sprememba: Rev.1 
            
 Ime oz. organ 
Pripravili prof. dr. Mladen Franko 

dr. Jana Laganis 
Tina Šček Krušec, univ.dipl.prav

5.11.2014 

Odobril Senat Univerze  18.11.2014 
Sprejel prof. dr. Danilo Zavrtanik 19.11.2014 
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Na osnovi določil Zakona o visokem šolstvu in 89. člena Statuta Univerze v Novi Gorici je Senat 
Univerze v Novi Gorici na svoji 61. seji dne 18.11. 2014 sprejel naslednja 
 

PRAVILA 
 

O PRILAGAJANJU ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI ŠTUDENTOM ŠPORTNIKOM 
 

I.     UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
S temi pravili se ureja prilagajanje študijskih obveznosti študentom športnikom na vseh študijskih 
programih v okviru Univerze v Novi Gorici, ki se v času študija aktivno ukvarjajo s športom. 
 
Za aktivno ukvarjanje s športom se šteje:  

a) priprava in tekmovanje športnikov, ki so s strani Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez (OKS) pridobili enega od naslednjih nazivov: zaslužni športnik, športnik 
mednarodnega razreda, športnik svetovnega razreda in športnik perspektivnega razreda, 
športnik državnega razredna in športnik mladinskega razreda (vrhunski šport) 

b) priprava in tekmovanje športnikov brez naziva Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez (OKS), ki svoje uspehe dokazujejo preko doseženih rezultatov in matičnih 
klubov 

c) priprava in tekmovanje tujih športnikov, ki svoje uspehe dokazujejo z ustreznimi potrdili 
nacionalnega Olimpijskega komiteja ali druge ustrezne športne zveze. 
 

 

II.     PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA 
 

2. člen 
 
Status športnika se pridobi na osnovi doseženih športnih rezultatov in ob izpolnjevanju drugih 
kriterijev, ki so določeni za kategorizacijo športnikov v Republiki Sloveniji. 
 
O statusu vrhunskega športnika iz točke a) drugega odstavka prvega člena teh pravil odloča 
Olimpijski komite Slovenije, ki o dodelitvi tega statusa tudi izdaja ustrezno listino oz. potrdilo. 
 
O statusu športnika brez naziva Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS) iz 
točke b) drugega odstavka prvega člena teh pravil na osnovi študentove vloge z dokazil o doseženih 
rezultatih ter uvrstitvah ter po priporočilu matičnega kluba odloča senat Univerze.  
 

III.  UVELJAVITEV STATUSA ŠPORTNIKA ZA PRILAGODITEV ŠTUDIJSKIH 
OBVEZNOSTI 
 

3. člen 
 
Študent Univerze v Novi Gorici, ki ima status športnika, lahko zaradi dodatnih obveznosti, ki so 
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povezane s tem statusom, zaprosi za prilagoditev obveznosti, ki so določene s študijskim programom. 
 
Študijske obveznosti študenta, ki ima status športnika, se lahko prilagodijo le v obsegu in na način, 
kot je to določeno s temi pravili. 
 
 
 
 

4. člen 
 
Status športnika lahko študent uveljavi na Univerzi v Novi Gorici (v nadaljnjem besedilu: Univerza) s 
pisno vlogo dekanu fakultete oz. visoke šole, kjer je študent vpisan. 
 
Vlogi, v kateri študent zaprosi za ustrezno prilagoditev svojih študijskih obveznosti, mora biti 
priložena listina oz. potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije, da ima študent status vrhunskega 
športnika oz. druga dokazila o doseženih rezultatih ter uvrstitvah s priporočilom matičnega kluba. 
 
Status športnika lahko uveljavljajo tudi tuji študenti, ki morajo vlogi priložiti ustrezno 
potrdilo nacionalnega Olimpijskega komiteja ali potrdilo druge ustrezne športne zveze. 
 
 

5. člen 
 
Študent lahko uveljavi status športnika ob vpisu v prvi ali višji letnik in le izjemoma iz utemeljenih 
razlogov med samim študijskim letom. 
 
 

6. člen 
 
O vlogi študenta, ki uveljavlja status športnika, na predlog dekana in komisije za študijske zadeve 
odloča senat Univerze. 
 
O sprejeti prilagoditvi študijskih obveznosti študentu, ki ima status športnika, se izda pisni sklep. 
Prilagoditev študijskih obveznosti velja le za študijsko leto, za katero je bila sprejeta.  
 
Nepopolne vloge oz. vloge, ki jih študent ni dopolnil in vloge, katerim ni priloženo potrdilo 
Olimpijskega komiteja Slovenije ali priporočilo matičnega kluba, senat Univerze ne obravnava in jih 
dekan fakultete oz. visoke šole s sklepom zavrže. 
 

IV. OBLIKE PRILAGAJANJA ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
 
Študentu, ki uveljavlja status športnika, se lahko njegove študijske obveznosti prilagodijo tako, da se 
mu: 
 

• podaljša rok za zaključek študija v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo 
• znižajo predpisane obveznosti pri opravljanju izpitov in drugih študijskih obveznosti, 

potrebnih za vpis v višji letnik  
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• ukinejo oz. zmanjšajo obvezne navzočnosti pri predavanjih in drugih vrstah usposabljanja 
• prilagodijo oz. posebej določijo izpitni roki oz. drugi roki predpisani za ocenjevanje znanja in 

drugih študijskih obveznosti 
• prilagodi urnik predavanj glede na njegove športno-tekmovalne obveznosti (obiskovanje vaj 

pri drugih skupinah, drugačna prilagoditev izvedbe vaj, prilagoditev rokov za oddajo 
seminarskih nalog, ipd). 

 
8. č1en 

 
Študentu, ki je uveljavil status športnika, se v primeru da: 

• ni diplomiral v dvanajstih mesecih po zaključku zadnjega semestra  
• se med študijem ni vpisal v naslednji letnik  
• ni dokončal podiplomskega študija v predpisanem roku 

status študenta lahko enkrat v času študija podaljša, vendar največ za eno leto. 
 

9. člen 
 

Študentu, ki je uveljavil status športnika, se lahko zmanjša število predpisanih obveznosti pri 
opravljanju izpitov in drugih, študijskih obveznosti, potrebnih za vpis v višji letnik, s tem, da se lahko 
število predpisanih študijskih obveznosti zmanjša za največ 50%. 
 

10. člen 
 
Pri odločanju o prilagoditvi študijskih obveznosti študentu, ki ima status športnika, je potrebno 
upoštevati obveznosti študenta, ki so vezane na uveljavljeni status, s tem, da izvedena prilagoditev v 
nobenem primeru ne sme vplivati na obseg in kvaliteto znanja, ki ju mora študent pridobiti v okviru 
posameznega študijskega programa oz. ne sme poslabšati ali zmanjšati zmožnosti študentu, da bi 
dosegel pričakovane rezultate v okviru njegovega izobraževanja. 
 

11. člen 
 
Študentu, ki ima status športnika in so mu prilagojene njegove študijske obveznosti, je dolžan te 
obveznosti izpolnjevati. 
 
Neizpolnjevanje prilagojenih študijskih obveznosti ima za posledico izgubo teh ugodnosti. 
Neizpolnjevanje prilagojenih študijskih obveznosti ugotavljata dekan fakultete oz. visoke šole in 
študijska komisija, ki senatu Univerze tudi predlagata prenehanje nadaljnjega izvajanja teh 
obveznosti. 
 

12. člen 
 
Poleg ugodnosti, določenih s temi pravili oz. s posamičnim sklepom, pa je študent, ki mu je bila 
odobrena uveljavitev statusa športnika, dolžan v okviru izvajanja svojih športnih aktivnosti kot 
športnik skrbeti za ugled in promocijo Univerze. 
 
 

V.     PRENEHANJE PRILAGODITVE ŠTUDIJSKI OBVEZNOSTI 
 

13. člen 




