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Pravila za dodelitev statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim 
statusom v prijavno-sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani 

 
I. O dodelitvi statusa kandidata s posebnimi potrebami in statusa kandidata s posebnim statusom v 

prvem in drugem prijavnem roku prijavno-sprejemnega postopka za vpis v študijsko leto 
2022/2023 odloča Komisija za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom v prijavno-
sprejemnem postopku za vpis na Univerzo v Ljubljani (v nadaljevanju: Komisija) na podlagi 
individualne prošnje in ustreznih dokazil. 

 
II. Prošnjo za dodelitev statusa kandidata s posebnim statusom oziroma statusa kandidata s 

posebnimi potrebami ter ustrezna dokazila vloži kandidat preko informacijskega sistema eVŠ, 
najkasneje do roka, določenega v Razpisu za vpis. 

 

Ustrezna dokazila: 
Status kandidata s posebnimi potrebami se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki izkazujejo: 

- usmeritev oziroma razvrstitev v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 
(ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP, 200/20 - ZOOMTVI), 
z izjemo kandidatov s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,  

- dolgotrajno bolezen, ki je vplivala na uspeh v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik 
srednje šole oziroma zaključek srednje šole). 

 
 
Status kandidata s posebnim statusom se lahko dodeli kandidatu, ki prošnji priloži listine, ki izkazujejo: 

- status vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 
82/20, 3/22 - ZDeb) v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma 
zaključek srednje šole),  

- status priznanega umetnika v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. ali 4. letnik srednje šole oziroma 
zaključek srednje šole),  

- izjemen dosežek na (področnih) mednarodnih tekmovanjih v obdobju, ki se upošteva za sprejem (3. 
ali 4. letnik srednje šole oziroma zaključek srednje šole), 

- starševstvo v 3. ali 4. letniku srednje šole oziroma ob zaključku srednje šole. 
 
 
Ustrezne listine, ki dokazujejo stanja iz prejšnjih odstavkov, so:  

- odločba o usmeritvi Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Strokovno mnenje komisije za 
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,  

- zdravniško potrdilo zdravnika specialista, 

- potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije o statusu kategoriziranega športnika, potrdilo srednje šole 
o statusu dijaka vrhunskega športnika ali potrdilo nacionalne športne panožne zveze o statusu A,  
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- potrdilo o polnopravnem članstvu v nacionalnem ali mednarodnem društvu s področja umetnosti 
ali status samostojnega umetnika,  

- avtorstvo ali udejstvovanje pri izvajanju umetniškega dela (nagrade oz. priznanja za izjemne dosežke) 
na nacionalnem ali mednarodnem področju, 

- potrdilo o vrhunski uvrstitvi na mednarodnem tekmovanju, 

- rojstni list otroka. 

 
III. Prošnjo kandidata, ki ji ni priloženo ustrezno dokazilo v skladu s temi pravili, Komisija zavrže. 

 
IV. Komisija odloča v skladu z določili Razpisa za vpis v dodiplomske in enovite magistrske študijske 

programe v študijskem letu 2022/2023 (MIZŠ, Ljubljana, 31. januar 2022), Pravilnika o razpisu 
za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 6/22), teh pravil in ob smiselni uporabi 
določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06, 105/06 – ZUS-1, 
126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE, 3/22 – ZDeb). 

 
V. Komisija izda kandidatu odločbo, s katero mu dodeli status kandidata s posebnim statusom ali 

status kandidata s posebnimi potrebami ali njegovo prošnjo zavrne.  
 

VI. Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom in status kandidata s posebnimi potrebami v 
prvem prijavnem roku se upošteva tudi v drugem roku in v roku za zapolnitev še prostih mest. 
Dodeljeni status kandidata s posebnim statusom oziroma status kandidata s posebnimi potrebami 
v drugem prijavnem roku se upošteva tudi v roku za zapolnitev še prostih vpisnih mest. V roku 
za zapolnitev še prostih mest ni mogoče zaprositi za dodelitev statusa kandidata s posebnim 
statusom in statusa kandidata s posebnimi potrebami. 
 

VII. Kandidati z dodeljenim posebnim statusom oziroma posebnimi potrebami se na seznam sprejetih 
kandidatov uvrstijo naknadno, če v izbirnem postopku prijavnega roka, v katerem so oddali 
prijavo, izpolnjujejo splošne pogoje za vpis v študijski program in v rednem izbirnem postopku 
niso bili sprejeti v nobenega od napisanih programov ter dosežejo najmanj 90 ℅ minimuma 
točk, potrebnih za uvrstitev.  

 
VIII. Ta pravila pričnejo veljati naslednji dan po objavi na spletnih straneh Univerze v Ljubljani.  
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