
 

ZA BODOČE ŠTUDENTE 

Posebni statusi  

v prijavno-sprejemnem postopku  

in za čas študija  



Status kandidata  

s posebnim statusom  

v prijavno-sprejemnem postopku 

 

Ko se boste na portalu eVŠ prijavljali na izbrane študijske        
programe, lahko ta status uveljavljate tako, da to označite 
pri izpolnjevanju prijave za vpis na koraku  

»Preveritev podatkov o dosedanji visokošolski     
izobrazbi«, kjer odgovorite z DA na četrto trditev, ki se 
glasi:  

»Želim zaprositi za dodelitev statusa kandidata s 
posebnim   statusom«.  

 

Prijavi za vpis morate priložiti individualno prošnjo, 
kateri priložite listine, ki dokazujejo:  

 invalidnost oziroma posebne potrebe, ki so nastale do 
zaključka srednje šole,  

 kronično bolezen ali posledice akutne bolezni in so    
vplivale na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem 
(3. ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje 
šole). 

 

Prošnjo z dokazili lahko oddate elektronsko hkrati s prijavo 
za vpis ali pa pošljete priporočeno po pošti na naslov    
pristojne visokošolske prijavno–informacijske službe. 

 v prvem prijavnem roku najkasneje do 21. junija 2019 

Dodeljeni  status kandidata s posebnim statusom v prvem 
roku se upošteva tudi v drugem prijavnem roku.  

 v drugem prijavnem roku najkasneje do 29. avgusta 
2019 

Dodatne informacije 

Društvo študentov invalidov Slovenije 

Kardeljeva ploščad 5 

1000 Ljubljana 

T: 01 565 33 52 

 

Društvo študentov invalidov Slovenije 

Koroška cesta 53 d 

2000 Maribor 

T: 0590 432 45 

 

E: info@dsis-drustvo.si  

W: www.dsis-drustvo.si   

 

Visokošolske prijavno-informacijske službe 

 

Uspešno prijavo in dober začetek študija! 

mailto:info@dsis-drustvo.si
http://www.dsis-drustvo.si


Status študenta  

s posebnimi potrebami  

za čas študija 

Najbolje da ob vpisu ali še pred začetkom predavanj 

oddate vlogo za pridobitev statusa študenta s 

posebnimi potrebami. 

Vlogo, ki je napisana na posebnem obrazcu in je    

običajno priloga k pravilnikom o študijskem procesu     

študentov s posebnimi potrebami oddate v referatu 

fakultete.  Vlogi priložite dokazila o posebnih      

potrebah ter označite prilagoditve, za katere     

menite, da bi jih tekom študija potrebovali.  

 

Kaj vam status prinaša 
 

Na podlagi statusa boste upravičeni do določenih            

prilagoditev pri: 

 predavanjih 

 vajah 

 preverjanju in ocenjevanju znanja 

 opravljanju praktičnega usposabljanja 

 v knjižnici  

 

 

Podrobnejše informacije najdete na spletni strani  

Društva študentov invalidov Slovenije http://www.dsis

-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-

invalida.html in na spletnih straneh univerz ter     

samostojnih visokošolskih zavodov.  

 

Kaj vam status prinaša 

Kandidati s posebnim statusom se najprej vključijo v redni izbirni 
postopek. Če se v rednem izbirnem postopku uvrstte na eno od svojih 
študijskih želja, se vam status ne upošteva.   

V kolikor pa se kandidati s posebnim statusom v rednem izbirnem 
postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi navedenih študijskih 
smeri, se na seznam naknadno sprejetih uvrstite, če  

 izpolnjujete pogoje za vpis v študijski program in 

 dosežete najmanj 90% minimuma točk, potrebnih za uvrstitev.  

 

Po zaključku prijavno - sprejemnega postopka, se vsi podatki       
izbrišejo s portala eVŠ, tudi podatki o posebnem statusu. 

http://www.dsis-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-invalida.html
http://www.dsis-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-invalida.html
http://www.dsis-drustvo.si/status-studenta-s-posebnimi-potrebami-invalida.html

