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PREDLOG PRAVILNIKA
Na podlagi 73.b člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 –
ZUPŠ in 65/17) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov

1. člen
V Pravilniku o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06,
75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18) se za 1. členom doda nov 1.a člen,
ki se glasi:
»1.a člen
Minister, pristojen za visoko šolstvo, lahko v primeru naravnih ali drugih nesreč, če se
taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih okoliščinah, podaljša roke iz tega pravilnika
s sklepom za čas trajanja takšnih okoliščin, vendar ne dlje kot za tri mesece.«.

2. člen
V naslovu II. poglavja se pred besedilom »ŠTUDENTSKIH DOMOV« doda beseda
»ZASEBNIH«.

3. člen
V 3., 4., 5., 6., 7. in 9. členu se pred besedilom »študentski dom« v vseh sklonih doda
beseda »zasebni« v ustreznem sklonu.

4. člen
V 7. členu se beseda »ponudnika« nadomesti z besedilom »ustreznega zasebnega
študentskega doma«.
5. člen
V 13. členu se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:
»Študentom, ki so bili sprejeti v študijski program zaradi izjemne nadarjenosti, se
prizna največje število točk iz drugega odstavka tega člena.«.

6. člen
V 24. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
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»Če po roku za oddajo prošnje na skupni javni razpis iz prejšnjega odstavka nastanejo
izjemne okoliščine, kot jih določa prvi odstavek 17. člena tega pravilnika, lahko študent
prošnjo za sprejem odda med študijskim letom, in sicer v obdobju, ki se ga določi v
skupnem razpisu iz prejšnjega odstavka.«.
Dosedanji drugi do četrti odstavek postanejo tretji do peti odstavek.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ne glede na določbo prvega odstavka 23. člena Pravilnika o subvencioniranju bivanja
študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08, 97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in
13/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik) imajo v študijskem letu 2020/2021, ob
izpolnjevanju pogojev iz 12. člena pravilnika, pravico do subvencioniranega bivanja tudi
študenti, ki jim je bil podaljšan status študenta v skladu z določbo 49. člena Zakona o
interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za
državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. xx/20).

8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
S predlogom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov (v nadaljnjem besedilu: novela pravilnika) se spreminja veljavni
Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01, 35/06, 75/08,
97/10, 46/12, 55/13, 38/16, 13/17 in 13/18; v nadaljnjem besedilu: pravilnik).
K 1. členu
Določi se ravnanje ministra, pristojnega za visoko šolstvo, kako lahko postopa v
primeru naravnih ali drugih nesreč, če se taka nesreča pričakuje ali v drugih izjemnih
okoliščinah ter rok/trajanje tovrstnih sprememb.
K 2. členu
Natančneje se poimenuje zasebne študentske domove, saj je bil v preteklosti večkrat
izkazan dvom, na katere študentske domove se nanaša besedilo 3. člena.
K 3. členu
S tem členom se v 3., 4., 5., 6., 7. in 9. členu pred besedilom »študentski dom« v vseh
sklonih doda beseda »zasebni« v ustreznem sklonu, ker se vsi navedeni členi
nanašajo na izbiro zasebnih študentskih domov.
K 4. členu
V tem členu se beseda »ponudnika« nadomesti z besedilom »ustreznega zasebnega
študentskega doma«, da je jasneje določeno, da gre za zasebni študentski dom.
K 5. členu
Dodani odstavek študentom, ki izkazujejo izjemno nadarjenost in so bili na podlagi tega
sprejeti v študijski program priznava največje število točk iz naslova učne oziroma
študijske uspešnosti. Ti študenti so lahko sprejeti na podlagi nadarjenosti brez
opravljanja mature in so v preteklosti bili prikrajšani za točke z naslova učne oziroma
študijske uspešnosti.
K 6. členu
Dodaja se odstavek, ki ureja oddajo prošnje za sprejem za študente visokošolskega
študija, ko nastanejo izjemne okoliščine po roku za oddajo prošnje na skupni javni
razpis (študent, ki je invalid po zakonu, ki ureja zaposlitveno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, študent z najmanj trimesečno neprekinjeno odsotnostjo od
študijske dejavnosti zaradi bolezni ali starševstva v času študija, študent, ki je
prejemnik denarne socialne pomoči, študent z nezaposlenim vsaj enim od staršev ali
skrbnikov, študent, ki je brez vsaj enega od staršev ali skrbnikov, študent, ki je v
rejništvu). Študent lahko prošnjo za sprejem odda med študijskim letom, in sicer v
obdobju, ki se ga določi v skupnem razpisu iz prejšnjega odstavka (po navadi je to od
začetka študijskega leta dalje do objave dodatnega razpisa za tekoče študijsko leto
oziroma razpisa za naslednje študijsko leto) preko elektronske vloge na spletnem
portalu eVŠ. Tovrstna ureditev je bila do sedaj urejena le v vsakoletnem javnem
razpisu za sprejem in podaljšanje bivanja študentov visokošolskega študija v
študentskih domovih in pri zasebnikih.
K 7. členu
V skladu z 49. členom Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19
in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. xx/20)
imajo ne glede na določbe 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št.
32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14,
75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17) pravico do podaljšanja statusa študenta v študijskem
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letu 2020/2021 tudi študenti, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki
neposredno vplivajo na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020, niso
mogli redno in v roku opraviti svojih študijskih obveznosti. Glede na navedeno ta člen
novele pravilnika določa, da imajo študenti v študijskem letu 2020/2021 zato tudi
pravico do subvencioniranega bivanja (seveda ob izpolnjevanju ostalih splošnih
pogojev iz 12. člena pravilnika), saj imajo sicer pravico do podaljšanja le v skladu s
prvim odstavkom 23. člena pravilnika (torej le na podlagi druge alineje prvega odstavka
66. člena oziroma 70. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16,
61/17 – ZUPŠ in 65/17).
K 8. členu
Določen je dan uveljavitve novele pravilnika, in sicer naslednji dan po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije, saj mora novela pravilnika začeti veljati pred 1. 5.
2020, ko je za študentske domove v skladu s prvim odstavkom 24. člena pravilnika
sicer določen rok za sprejem sklepa o razpisu za sprejem oziroma podaljšanje bivanja
študentov (v skladu z 1. členom novele pravilnika bo lahko minister, pristojen za visoko
šolstvo, navedeni rok s sklepom podaljšal, kar pa bo v tem primeru moral storiti že pred
1. 5. 2020).
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