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Posebni statusi na Univerzi 
v Mariboru – KDAJ? KAJ? 
KAM? ZAKAJ?
Si športnik? Umetnik? Morda študent s posebnimi 
potrebami oz. invalid, ki ga zanima študij na Univerzi v 
Mariboru? Potem je ta brošura kot nalašč zate. V njej 
boš izvedel vse o tako imenovanih posebnih statusih 
športnika, umetnika, invalida in še česa, kar ti lahko 
pripada in omogoči prilagojene pogoje za študij. 
Posebni statusi so namenjeni tistim študentom, ki bi 
sicer neprimerno težje ali sploh ne bi mogli uspešno 
opravljati svojih obveznosti in dokončati študija. 
Pomagajo ti, da se lažje osredotočiš na celovit razvoj 
svojih potencialov. Poseben status ob vpisu in med 
študijem ti lahko omogoči številne prilagoditve in hkrati 
na noben način ne vpliva na tvojo kariero po zaključku 
študija. Na podlagi posebnega statusa študenta si med 
drugim upravičen do zmanjšane obvezne prisotnosti, 
upravičene odsotnosti, naknadnega opravljanja vaj, 
sprotnega preverjanja znanja, opravljanja izpitov izven 
razpisanih izpitnih rokov, ponavljanja letnika, izjemnega 
napredovanja v višji letnik, podaljšanja absolventskega 
leta do enega leta ipd. – odvisno od statusa.
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Pa začnimo 
Najprej naj poudarimo, da boš za posebni status 
pravzaprav moral zaprositi večkrat, če boš želel 
pridobiti določene pravice in prilagoditve, ki izhajajo 
iz pridobljenega statusa. Prvič lahko za posebni status 
zaprosiš ob prijavi na študij (status kandidata s 
posebnim statusom ali kandidata s posebnimi 
potrebami), drugič zaprosiš zanj po vpisu na študij 
(študent s posebnim statusom) in nato ponovno v 
višjih letnikih študija (študent s posebnim statusom), 
ker se status običajno podeli za posamezno študijsko 
leto (razen v izjemnih primerih, ko je pričakovati, da 
se študentov status ne bo spremenil). Ampak naj te to 
ne odvrne, saj gre za enostavne postopke, kot je npr. 
izpolnjevanje vloge za dodelitev posebnega statusa, pri 
čemer ti bodo z veseljem pomagale prijazne referentke 
v referatih za študentske in študijske zadeve in drugi, ki 
so posebej določeni za pomoč. 

OB PRIJAVI NA ŠTUDIJ 
OZ. PRED VPISOM 
KDAJ zaprosim za status kandidata s posebnim 
statusom oz. status kandidata s posebnimi 
potrebami za vpis?
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Za status kandidata s posebnim statusom oz. status 
kandidata s posebnimi potrebami zaprosiš že ob 
oddaji prijave za vpis v dodiplomski ali enovit magistrski 
študijski program oz. študijski program 2. stopnje.

1. Kandidati s posebnim statusom so:
•	kategorizirani športniki in trenerji kategoriziranih 

športnikov,
•	priznani umetniki in kulturniki, 
•	kandidati, ki se udeležujejo (področnih) 

mednarodnih tekmovanj v obdobju 3. ali 4. 
letnika srednje šole, zaključka srednje šole oz. v 
času študija v obdobju, ki se upošteva za sprejem 
na 2. stopnjo študija (to obdobje je odvisno od 
sprejemnih kriterijev fakultete), in so na tekmovanju 
dosegli izjemen dosežek ter

•	mladi starši do začetka obveznega šolanja otroka, 
če so starši postali v času oddaje prijave v 3. ali 4. 
letniku srednje šole oziroma v času študija.

2. Kandidati s posebnimi potrebami so:
•	slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z 

okvaro vidne funkcije,
•	gluhi in naglušni kandidati, 
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•	kandidati z govornojezikovnimi motnjami, 
•	kandidati s primanjkljajem na posameznih 

področjih učenja,
•	gibalno ovirani kandidati, 
•	dolgotrajno bolni kandidati, 
•	kandidati z motnjami avtističnega spektra ter 
•	kandidati s psihosocialnimi težavami.

KAJ naj priložim k prijavi?
K prijavi moraš priložiti svojo prošnjo in listine, ki 
dokazujejo posebni status ali posebne potrebe za eno 
ali več zgoraj navedenih kategorij in se nanašajo na 
obdobje, ki se upošteva za sprejem.

Ustrezna dokazila za kandidate s posebnim 
statusom so: 
•	potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu 

kategoriziranega športnika, potrdilo SŠ o statusu 
dijaka vrhunskega športnika ali potrdilo nacionalne 
športne panožne zveze o statusu A,

•	potrdilo nacionalne športne zveze ali kluba o 
imenovanju za trenerja,

•	potrdilo o polnopravnem članstvu v nacionalnem 
ali mednarodnem društvu s področja umetnosti ali 
kulture ali status samostojnega umetnika,
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•	avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju umetniškega 
ali kulturnega dela (nagrade oz. priznanja za 
izjemne dosežke) na nacionalnem ali mednarodnem 
področju,

•	potrdilo o vrhunski uvrstitvi na mednarodnem 
tekmovanju,

•	rojstni list otroka oz. drugo ustrezno dokazilo.

Ustrezna dokazila za kandidate s posebnimi 
potrebami, ki so nastale do zaključka predhodnega 
izobraževanja, so: 
•	odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za 

šolstvo, 
•	strokovno mnenje komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami,
•	zdravniško potrdilo zdravnika specialista za 

ustrezno obdobje.

KAM in KDAJ vložim prošnjo?
1. stopnja študija in enovit magistrski študij
Svojo prošnjo z dokazili oddaš preko portala eVŠ v 
času izpolnjevanja prijave za vpis. To narediš tako, da 
pri izpolnjevanju prijave za vpis v koraku »Preveritev 
podatkov o dosedanji visokošolski izobrazbi« 
odgovoriš z DA na četrto trditev (»Želim zaprositi 
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za dodelitev statusa kandidata s posebnimi 
potrebami in posebnim statusom«). Če nisi uspel 
takoj, nič hudega, saj lahko prošnjo in dokazila 
dodaš tudi kasneje, ampak najpozneje do roka, ki je 
določen v Razpisu za vpis v dodiplomske in enovite 
magistrske študijske programe.
Status kandidata s posebnim statusom in kandidata s 
posebnimi potrebami se ti lahko dodeli tako v prvem 
kakor tudi v drugem prijavnem roku. Če se ti dodeli 
v prvem prijavnem roku, se upošteva tudi v drugem 
roku in roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. 
Če se ti dodeli v drugem prijavnem roku, ti velja tudi 
za rok za zapolnitev še prostih vpisnih mest. Oddaja 
prošnje za dodelitev statusa kandidata s posebnim 
statusom in kandidata s posebnimi potrebami v roku 
za zapolnitev še prostih vpisnih mest ni mogoča.
Toda POZOR! Dodeljen posebni status kandidata velja 
le za prijavno-sprejemni postopek tekočega leta. 

2. stopnja študija
Svojo prošnjo z dokazili pošlješ fakulteti Univerze 
v Mariboru, na kateri se prijavljaš za vpis, in sicer 
najpozneje do roka, ki je določen v Razpisu za 
vpis v podiplomske študijske programe Univerze 
v Mariboru. Izjemoma lahko prošnjo oddaš tudi 
kasneje, če je do opravičljivih razlogov za dodelitev 
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posebnega statusa prišlo po navedenem roku. Za 
dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami 
in statusa kandidata s posebnim statusom zaprosiš 
samo enkrat, tudi če se na razpis za vpis prijavljaš z 
več kot eno prijavo in/ali na več fakultet. Na kuverti 
navedeš »Za Komisijo za prošnje in pritožbe v 
prijavnem postopku Univerze v Mariboru«.
O dodelitvi posebnega statusa kandidata ste ti in 
fakultete, na katere si oddal prijavo, obveščeni z 
odločbo. Izdana odločba o dodelitvi statusa kandidata 
s posebnim statusom ali kandidata s posebnimi 
potrebami velja za vse oddane prijave na fakultetah 
Univerze v Mariboru. Dodelitev posebnega statusa 
kandidata se lahko upošteva tudi v drugem prijavnem 
roku oz. v roku za zapolnitev vpisnih mest.
Toda POZOR! Dodeljen posebni status kandidata velja 
le za prijavno-sprejemni postopek tekočega leta. 

KAM in KDAJ se lahko pritožim, če moji prošnji ni 
ugodeno?
V odločbi, ki jo boš prejel, bo natančno pisal rok 
za pritožbo in kam se lahko pritožiš zoper sprejeto 
odločitev.
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Ko dobiš posebni status …

1. stopnja študija in enovit magistrski študij
Ko v prijavnem postopku dobiš status kandidata 
s posebnim statusom ali status kandidata s 
posebnimi potrebami in če seveda izpolnjuješ 
splošne pogoje za vpis na želeni študijski program, 
se z vsemi drugimi kandidati vključiš v redni izbirni 
postopek razvrščanja kandidatov na želene študijske 
programe. Nato pa sta dve možnosti:
1. V izbirnem postopku si bil razvrščen v enega od 

študijskih programov, ki si jih navedel pri prijavi. To 
pomeni, da se tvoj status kandidata ne upošteva, 
saj za to ni potrebe, ker si že sprejet na želeni 
študijski program. O tem te obvestimo s sklepom.

2. V izbirnem postopku nisi bil uvrščen nikamor. 
V tem primeru se uvrstiš na seznam naknadno 
sprejetih na določen študijski program, če 
izpolnjuješ splošne pogoje za vpis v ta študijski 
program in če dosežeš najmanj 90 % minimalno 
zahtevanega števila točk, potrebnih za uvrstitev. 
Sprejet si v prvi študijski program, ki si ga 
navedel na prijavi in pri katerem izpolnjuješ 
te pogoje (torej splošne pogoje za vpis in 90 
% minimalnega števila točk, ki so potrebne za 
uvrstitev). O rezultatu postopka naknadnega 
razvrščanja te obvestimo s sklepom.



13

2. stopnja študija
Ko v prijavnem postopku dobiš status kandidata 
s posebnim statusom ali status kandidata s 
posebnimi potrebami in če seveda izpolnjuješ 
splošne pogoje za vpis na želeni študijski program, 
se z vsemi drugimi kandidati vključiš v redni izbirni 
postopek razvrščanja kandidatov na študijskih 
programe, na katere si se prijavil.
Pridobljen posebni status kandidata se upošteva v 
primeru, da v izbirnem postopku nisi bil sprejet. V 
tem primeru se uvrstiš na seznam naknadno sprejetih 
na določen študijski program, če izpolnjuješ splošne 
pogoje za vpis v ta študijski program in če dosežeš 
najmanj 90 % minimalno zahtevanega števila 
točk, potrebnih za uvrstitev. O rezultatu postopka 
naknadnega razvrščanja te obvestimo s sklepom.

PO VPISU NA ŠTUDIJ 
Tako, zdaj si sprejet v želeni študijski program, kot že 
rečeno, pa tvoj status kandidata s posebnim statusom 
oz. kandidata s posebnimi potrebami zdaj ne velja 
več, saj je veljal samo za prijavno-sprejemni postopek. 
Če želiš imeti status študenta s posebnim 
statusom, na podlagi katerega bi lahko prilagodil 
študij svojim posebnim potrebam, potem je za ta 
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status treba zaprositi po vpisu v študijski program. 
Vlogo oddaš na posebnem obrazcu, ki ga dobiš v 
referatu za študijske zadeve fakultete, na katero si 
se vpisal. Vlogo za pridobitev posebnega statusa 
študenta na UM oz. vlogo za pridobitev posebnega 
statusa študenta na UM za kategorijo študenti invalidi 
lahko preneseš tudi s spletne strani.

STATUS ŠTUDENTA S POSEBNIM 
STATUSOM
Na Univerzi v Mariboru lahko zaprosiš za naslednje 
vrste oz. kategorije posebnih statusov:
•	študenti kategorizirani športniki in trenerji 

kategoriziranih športnikov,
•	študenti priznani umetniki in kulturniki,
•	dolgotrajno bolni študenti,
•	študenti invalidi,
•	študenti funkcionarji (prorektor študent, prodekani 

študenti in sekretar Študentskega sveta Univerze v 
Mariboru),

•	drugi študenti, ki zaradi posebnih okoliščin 
potrebujejo prilagojene pogoje za izobraževanje 
(npr. izjemne socialne in družinske okoliščine, 
udeležba na mednarodnih tekmovanjih iz znanja, 
vključenost v pomembne raziskovalne projekte idr.).

https://moja.um.si/student/Documents/Priloga1-Vloga-za-pridobitev-posebnega-statusa-studenta-na-UM.docx
https://moja.um.si/student/Documents/Priloga1-Vloga-za-pridobitev-posebnega-statusa-studenta-na-UM.docx
https://moja.um.si/student/Documents/Priloga1-Vloga-za-pridobitev-posebnega-statusa-studenta-na-UM-(studenti-s-posebnimi-potrebami).docx
https://moja.um.si/student/Documents/Priloga1-Vloga-za-pridobitev-posebnega-statusa-studenta-na-UM-(studenti-s-posebnimi-potrebami).docx
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KDAJ zaprosim za status študenta s posebnim 
statusom?
1. Ob vsakem vpisu, torej ob vpisu v 1. letnik, v višji 

letnik ali v absolventsko leto ne glede na to, ali 
si vpisan na študij 1. stopnje, enovit magistrski 
študijski program ali študijski program 2. stopnje.

2. Kadar koli v času študija oz. med študijskim 
letom. 

KAJ naj navedem v vlogi?
V svoji vlogi navedeš želene prilagoditve študijskega 
procesa glede na svoje potrebe. K vlogi priložiš 
še ustrezna dokazila glede na to, za katero vrsto 
posebnega statusa prosiš. Tvojo prošnjo oz. vlogo 
bo obravnavala komisija za študijske zadeve na 
fakulteti. Vsaka vloga se obravnava individualno, 
zato v vlogi navedi, katere konkretne prilagoditve 
študijskega procesa bi potreboval glede na svoje 
specifične potrebe. Po pregledu tvoje vloge boš 
dobil odločbo komisije. Če bo komisija za študijske 
zadeve ugodila tvoji prošnji o posebnem statusu, 
bodo v odločbi navedene in definirane odobrene 
prilagoditve. Predlagamo ti, da se glede morebitnih 
posebnosti po potrebi čim prej pogovoriš še 
s svojimi profesorji, da ti bodo lažje zagotovili 
prilagoditve, ki bodo ustrezale prav tebi.



KJE oddam vlogo?
Svojo prošnjo oz. vlogo vložiš v referat za študentske 
zadeve na svoji fakulteti. 

KAM in KDAJ se lahko pritožim, če moji prošnji ni 
ugodeno?
V odločbi, ki jo boš prejel, bo natančno pisal rok za 
pritožbo in kam se lahko pritožiš zoper sprejeto 
odločitev.

ZA ŠTUDENTE KATEGORIZIRANE 
ŠPORTNIKE IN TRENERJE 
KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV
Ali si vedel, da ima trenutno 15 od 17 fakultet 
Univerze v Mariboru certifikat Športnikom prijazno 
izobraževanje, ki ga podeljuje Olimpijski komite 
Slovenije – Zveza Slovenskih Olimpijcev za spodbudo 
aktivnosti na področju dvojne kariere športnikov in 
športnikom prijaznega izobraževanja?



Na Univerzi v Mariboru športnikom omogočamo 
prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in 
pomagajo, da kljub intenzivni vključenosti v vrhunski 

šport dosežejo želeno poklicno izobrazbo. Na ta način 
spodbujamo dvojno kariero študentov športnikov. 
Ponosni smo, da so med našimi diplomanti številni 
znani slovenski olimpijci. Zato bodi prepričan, da 
lahko uspe tudi tebi!

ZA ŠTUDENTE INVALIDE
Na Univerzi v Mariboru se zelo trudimo, da olajšamo 
delo in študij vsem študentom, ki imajo status 
študenta invalida (enakovredno se uporablja tudi 
izraz študent s posebnimi potrebami). V zvezi s tem bi 
radi izpostavili dobro sodelovanje z DŠIS – Društvom 
študentov invalidov Slovenije, ki poleg svetovanja 
univerzi svojim članom nudi številne brezplačne 
storitve ter pomoč in svetovanje v zvezi s študijskimi 
in življenjskimi razmerami. Dobro sodelovanje poteka 
tudi s študentskimi sveti fakultet Univerze v Mariboru, 
še posebej pa s posamezniki, ki iz katerega koli 
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http://www.dsis-drustvo.si/
http://www.dsis-drustvo.si/
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razloga potrebujejo različne prilagoditve študijskega 
procesa ter opravljanja študijskih obveznosti. 

Študenti invalidi so med drugim upravičeni do 
zmanjšane obvezne prisotnosti in opravičene 
odsotnosti za študijske obveznosti v dogovoru z 
nosilcem predmeta, naknadnega opravljanja vaj, 
oddaje in predstavitve seminarskih nalog, sprotnega 
preverjanja znanja, opravljanja izpitov na drugačen 
način in izven razpisanih izpitnih rokov, ponavljanja 
letnika, izjemnega napredovanja v višji letnik ter 
podaljšanja absolventskega leta do enega leta zaradi 
opravičljivih razlogov ob izpolnjevanju pogojev, 
določenih s Statutom UM in s študijskim programom. 
Dodatno so študentom invalidom na voljo tudi 
številne druge prilagoditve, kot so npr. uporaba 
posebnih pripomočkov, prisotnost pomočnika, 
prilagojeni načini spremljanja predavanj, vaj in 
drugih oblik študijskega procesa, komunikacijska 
dostopnost ... Tudi knjižnice nudijo določene 
prilagoditve, kot so daljši čas izposoje gradiva, 
možnost izposoje čitalniškega gradiva na dom, 
pomoč pri iskanju gradiva in izposoja gradiva s strani 
študentovega asistenta v primeru nedostopnosti.
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Med študente invalide na primer štejemo:
•	študente z okvaro vidne funkcije,
•	gluhe in naglušne študente,
•	študente z govorno-jezikovnimi motnjami,
•	študente s primanjkljaji na posameznih področjih 

učenja,
•	gibalno ovirane študente,
•	dolgotrajno bolne študente,
•	študente z motnjami avtističnega spektra,
•	študente s psihosocialnimi težavami.
Če se najdeš med njimi, v svoji vlogi navedi želene 
prilagoditve študijskega procesa glede na svoje 
potrebe.

ZA DOLGOTRAJNO BOLNE ŠTUDENTE
Status dolgotrajno bolnega študenta lahko 
pridobiš, če imaš kronično bolezen ali bolezen, ki 
bo predvidoma trajala še najmanj tri mesece in bo 
vplivala na tvoje opravljanje študijskih obveznosti.
Če imaš trajne težave, priporočamo, da si urediš 
status študenta invalida, saj boš na ta način upravičen 
do več prilagoditev, ki ti omogočajo tudi enakopraven 
dostop do informacij in komunikacij ter specifičnih 
prilagoditev glede na tvoje potrebe pri predavanjih, 
vajah in ostalih oblikah študijskega procesa.
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ZA KONEC
Z namenom izboljševanja študijske izkušnje in 
kakovosti študija Univerza v Mariboru vzpostavlja 
skupno podporno točko Študentsko središče UM. Z 
aktivnostmi v okviru Študentskega središča bomo 
posameznika spremljali na njegovi študijski poti, in 
sicer od točke, ko se pojavijo prva vprašanja v zvezi 
z odločanjem za študij, med študijem, ko se pojavijo 
številni (učni in drugi) izzivi, do zaključka študija in ob 
vstopu na trg dela. Če se zaradi posebnih okoliščin 
morda v življenju soočaš z dodatnimi izzivi, bi na 
tem mestu radi izpostavili prepoznavanje pomena 
duševnega zdravja za uspešen študij in usmerili 
tvojo pozornost na različne oblike pomoči, ki jih 
skupaj s študenti in strokovnjaki ponujamo našim 
študentom. Morda boš za podporo pri reševanju 
izzivov dobil pomoč, za katero nisi vedel, da ti je kot 
študentu Univerze v Mariboru na voljo. Vabljen k 
raziskovanju ponudbe!
Visokošolski učitelji, sodelavci in nepedagoški delavci 
na fakultetah se zelo trudimo in zavzemamo, da 
bi bilo študentom s posebnimi statusi omogočeno 
čim lažje opravljanje študijskih obveznosti. Študenti 
s posebnimi statusi, ki so vpisani na Univerzo 

https://moja.um.si/studentsko-sredisce/Strani/predstavitev.aspx
https://moja.um.si/studentsko-sredisce/Strani/dusevno-zdravje-in-studij.aspx
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v Mariboru, se lahko z učitelji tudi individualno 
pogovorijo o svojih potrebah (individualna obravnava 
oz. razgovor), prav tako pa so tudi visokošolski učitelji 
seznanjeni s potrebami prilagajanja študijskega 
procesa. Trudimo se tudi z ozaveščanjem vseh 
študentov, da bodo znali bolje sprejeti in pomagati 
sovrstnikom iz netradicionalnih skupin študentov. 
Torej, kar pogumno!

Ne pozabi starega pregovora: Kdor jezika špara, 
kruha strada. Če potrebuješ kakršno koli pomoč 
v zvezi študijem (pa tudi sicer) ali nasvet, so tukaj 
tutorji študenti, tutorji učitelji, prijazne referentke v 
referatih za študentske in študijske zadeve in še kdo, 
ki je posebej določen za to s strani fakultete. Vse 
kontaktne podatke najdeš na seznamu kontaktnih 
oseb za pomoč in informacije študentom s posebnim 
statusom (moja.um.si > Študij > Študenti s posebnim 
statusom).

Skupaj bomo poiskali rešitev, ki ti bo omogočila 
uspešen študij po tvoji meri.

Za pogum lahko nekaj izkušenj študentov s posebnim 
statusom najdeš med zgodbami študentov in 
diplomantov Univerze v Mariboru.

https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx
https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx
https://moja.um.si/student/Strani/posebni-status.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/Zgodbe-studentov-in-diplomantov-UM.aspx
https://moja.um.si/bodoci-studentje/Strani/Zgodbe-studentov-in-diplomantov-UM.aspx


PRVA STOPNJA ŠTUDIJA (UN, VS, EMAG)

Kandidati s posebnim statusom Kandidati s posebnimi potrebami

Oddaja prošnje in dokazil v eVŠ:
 → skupaj s prijavo za vpis oziroma do  
roka, določenega v razpisu za vpis

Odločitev pristojnega organa univerze 
(odločba/sklep; naložena na portalu eVŠ)

Kandidati s posebnim statusom Kandidati s posebnimi potrebami

Oddaja prošnje in dokazil v eVŠ:
 → skupaj s prijavo za vpis oziroma do  
roka, določenega v razpisu za vpis

ROK ZA ZAPOLNITEV ŠE PROSTIH VPISNIH MEST – oddaja prošnje ni možna.

PRVI PRIJAVNI ROK

DRUGI PRIJAVNI ROK

Odločitev pristojnega organa univerze 
(odločba/sklep; naložena na portalu eVŠ)

DODELITEV STATUSA KANDIDATA S POSEBNIMI 
POTREBAMI IN STATUSA KANDIDATA S 
POSEBNIM STATUSOM V PRIJAVNO-SPREJEMNEM 
POSTOPKU – ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023



DRUGA STOPNJA ŠTUDIJA (MAG)

Kandidati s posebnim statusom Kandidati s posebnimi potrebami

Pošiljanje prošnje in dokazil po pošti 
(fakulteti, kamor se kandidat prijavlja):

	→	od objave razpisa za vpis do roka, 
 določenega v razpisu za vpis

(kandidati za status zaprosijo samo enkrat, tudi če 
se na razpis prijavljajo z več kot eno prijavo)

Odločitev pristojnega organa univerze 
(odločba/sklep; naložena na portalu eVŠ/
poslana po pošti kandidatu in fakulteti)

Kandidati s posebnim statusom:
 • kategorizirani športniki in trenerji;
 • priznani umetniki in kulturniki;
 • kandidati, ki se udeležujejo mednarodnih tekmovanj v obdobju 3. ali 4. 
letnika srednje šole oz. zaključka srednje šole (za prvo stopnjo študija) oz. v 
obdobju, ki se upošteva za sprejem (za drugo stopnjo študija). Kot udeležba 
na (področnih) mednarodnih tekmovanjih šteje izjemen dosežek, ki ga je 
kandidat dosegel;
 • Kandidati starši do začetka obveznega šolanja otroka.

Kandidati s posebnimi potrebami:
 • posebne potrebe, ki so nastale do zaključka srednje šole (za prvo stopnjo 
študija) oziroma do zaključka predhodnega izobraževanja (za drugo 
stopnjo študija).

(Slepi in slabovidni kandidati oziroma kandidati z okvaro vidne funkcije, gluhi 
in naglušni kandidati, kandidati z govorno jezikovnimi motnjami, kandidati s 
primanjkljajem na posameznih področjih učenja, gibalno ovirani kandidati, 
dolgotrajno bolni kandidati, kandidati z motnjami avtističnega spektra, 
kandidati s psihosocialnimi težavami.)



VELIKO USPEHOV PRI 
ŠTUDIJU TI ŽELIMO!

Drobni tisk:
Če želiš izvedeti še več, lahko prebereš tudi pravne 
podlage, ki se nanašajo na dodelitev statusa 
kandidata s posebnim statusom oz. statusa študenta 
s posebnim statusom: 
•	Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem 

šolstvu,
•	vsakoletni Razpis za vpis v dodiplomske in enovite 

magistrske študijske programe,
•	vsakoletni Razpis za vpis v podiplomske študijske 

programe Univerze v Mariboru,
•	Pravilnik o študentih s posebnim statusom na 

Univerzi v Mariboru in
•	Pravilnik o študijskem procesu študentov invalidov 

Univerze v Mariboru.





https://www.um.si/

