
V skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu (Ur. list RS, št. 119/06 – UPB3 in 
spremembe) in Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. list RS 8/2005 in spremembe) je 
senat UL AGRFT na 2. redni seji dne 6.7.2009 sprejel  
 

PRAVILNIK O IZREDNEM ŠTUDIJU 
UL AGRFT 

 
 
1. člen  
Splošne določbe 
 
Ta pravilnik ureja izredni študij na 1. in 2. stopnji.  
 
Izredni študentje so po pravicah in dolžnostih izenačeni z rednimi študenti. 
 
Pri organizaciji izrednega študija, UL AGRFT kot izvajalec upošteva kadrovske in 
prostorske omejitve, ki vplivajo na izvedbo študijskega procesa. 
 
Izredni študij se izvaja po enakem študijskem programu kot redni študij.  
 
Morebitne posebnosti pri posameznem  predmetu (seminarske naloge, dodatni 
preizkusi znanja, kolokviji ipd.) se določijo z učnim načrtom in vsakoletnim 
načrtom pedagoškega dela. 
 
2. člen  
Pogoji za izvajanje izrednega študija  
 
Za nemoteno izvajanje izrednega študija je najmanjše število vpisanih študentov 
po posameznih programih naslednje:  
 
- na 1. stopnji: 

• Film in televizija – 3  
• Dramaturgija in scenske umetnosti – 2 

 
- na 2. stopnji: 

• Dramaturgija in scenske umetnosti - 3 
• Dramska igra - 2 
• Filmski in televizijski študiji - 3 
• Filmsko in televizijsko ustvarjanje (samo smeri: Snemanje, Montaža, 

Scenaristika, Produkcija) - 4 
• Oblike govora - 2  
• Scensko oblikovanje - 2 

 
Če se v program posameznega letnika, ki se izvaja kot izredni študij, vpiše 
manjše število študentov, kot je navedeno v prejšnjem odstavku, se posamezen 
program ne izvaja. 
 
Preizkus posebnih nadarjenosti se zaračuna po veljavnem ceniku UL in je plačljiv 
za vse kandidate, tudi tiste, ki se želijo vpisati v program, a se ta, zaradi 
premajhnega števila kandidatov, ki bodo opravili preizkus, ne bo izvajal. 
  
V primeru, da se po izteku roka za prijave izkaže, da je na posameznem 
programu prijavljeno manjše število kandidatov, kot je najmanjše število za 
izvajanje posameznega programa, se preizkusi posebne nadarjenosti za ta 
program ne opravljajo. Obvestilo o premajhnem številu prijavljenih kandidatov in 
neizvajanju programa se pošlje vsem prijavljenim kandidatom v 5 delovnih dneh 
po izteku roka za prijavo. 



Zaradi specifičnosti načina študija se v obliki izrednega študija ne izvaja: 
- na prvi stopnji: programa Dramska igra in Gledališka režija  
- na drugi stopnji: smeri Filmska režija in Televizijska režija (po programu 

Filmsko in televizijsko ustvarjanje).  
 
V izjemnih primerih, če to dopuščajo kadrovske, prostorske in finančne 
zmožnosti, lahko Senat UL AGRFT odloči, da se posamezni program v obliki 
izrednega študija vseeno izvede, vendar se študijski proces organizira z uporabo 
drugih oblik pedagoškega dela (individualne in skupinske konzultacije, seminarji 
ipd.). V teh primerih je vsak oddelek dolžan izdelati individualne urnike 
konzultacij izrednega študija, ki obsegajo vsaj 30 odstotkov programa po 
posameznih predmetih glede na redni študij. Individualni urniki morajo biti 
izdelani in posredovani študentom ter Komisiji za študijske zadeve najkasneje do 
30. oktobra za tekoče študijsko leto. 
 
 
3. člen  
Status in pravice izrednih študentov  
 
Izredni študentje imajo enake pravice in obveznosti kot redni študentje.  
 
Izrednim študentom morajo biti na voljo pogoji izvedbe študija, ki so primerljivi z 
rednim študijem (npr. govorilne ure, konzultacije, študijska literatura, knjižnica, 
uradne ure študentskega referata). 
 
S pravili študija (vključno finančnimi) ter z okvirno dinamiko in načinom študija 
morajo biti kandidati seznanjeni pravočasno - ob opravljanju preizkusov posebne 
nadarjenost (sprejemnih izpitov). 
 
Z načinom poteka izrednega študija v tekočem letniku (pogoji za prehod v višji 
letnik, pogoji za prehod iz izrednega v redni študij, informacije o dostopnosti 
študentskega referata, knjižnice, govorilne ure, študijski urnik,...) morajo biti 
študenti seznanjeni ob vpisu v tekoči letnik. 
  
Študijsko leto izrednega študija traja enako kot pri rednem študiju. Organizacija 
in časovna razporeditev posameznih oblik pedagoškega dela pri izrednem študiju 
se najmanj v 30% izvede ločeno od rednega študija.  
 
4. člen 
Študijske obveznosti 
 
Ob vpisu v posamezni letnik izredni študent z UL AGRFT sklene pogodbo o 
izobraževanju, v kateri se podrobneje opredelijo medsebojne pravice in 
obveznosti (način plačila šolnine, način izterjave, zaračunavanje zamudnih 
obresti, pogoji vračila šolnine v primeru nepreklicnega izpisa). 
 
Izredni študij je po vsebini in zahtevnosti enak rednemu. Izredni študent mora 
opraviti vse, s študijskim programom predpisane obveznosti, ki se zahtevajo v 
okviru rednega študija. Za tekoče študijsko leto se lahko predpišejo študentom z 
načrtom pedagoškega dela še posebne obveznosti po posameznih letnikih in 
predmetih (pisni preizkusi znanja, kolokviji, seminarske naloge,...). 
 
Izpitni roki in merila za opravljanje izpitov so enotna za redne in izredne 
študente. Pogoj za opravljanje izpitov je plačana šolnina, kar vključuje trikratno 
opravljanje posameznega izpita. 
 



Izredni študent, ki je zaposlen, si mora v dogovoru z delodajalcem v času 
izrednega študija, zagotoviti možnost rednega prisostvovanja študijskemu 
procesu in rednega opravljanja študijskih obveznosti.  
 
5. člen 
Financiranje izrednega študija 
  
Program izrednega študija se financira s šolninami. Šolnina za posamezni letnik je 
določena s cenikom storitev UL za posamezno študijsko leto. Šolnina zajema 
organiziranje predavanj, seminarjev in vaj, opravljanje izpitov, kolokvijev, testov, 
skupinskih in individualnih konzultacij.  
 
Vpisnina se plača posebej. 
 
Šolnina ne zajema stroškov četrtega in nadaljnjih opravljanj izpitov, kot tudi 
stroškov morebitnih diferencialnih izpitov. Študent je dolžan celotno šolnino 
plačati pred vpisom v posamezni letnik. V izjemnih primerih lahko senat UL 
AGRFT na prošnjo študenta in ob soglasju Komisije za študijske zadeve odloži 
plačilo šolnine za krajši čas. 
 
Če sta minili več kot dve leti odkar je študent prekinil študij, mora za 
nadaljevanje študija vložiti prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. Po preteku 
roka iz prejšnjega stavka, plačuje študent vse izpite po veljavnem ceniku UL 
AGRFT.  
 
Višina finančne obveznosti ponovno vpisanega izrednega študenta se ovrednoti 
glede na število manjkajočih obveznosti iz letnika, ki ga študent ponavlja. O višini 
odloča Upravni odbor UL AGRFT na predlog Komisije za študijske zadeve UL 
AGRFT.   
 
Poleg tega pravilnika se glede vpisnih stroškov, šolnin in drugih prispevkov, ki jih 
plčaujejo študentje UL, uporablja tudi Pravilnik o prispevkih in vrednotenju 
stroškov na Univerzi v Ljubljani.  
 

6. člen 
Priznanje neformalnih oblik izobraževanja 
 

Pred vpisom v 1. letnik izrednega študija se kandidatom lahko priznajo določena 
znanja, usposobljenost ali zmožnosti, ki jih je pridobil v različnih oblikah 
formalnega in neformalnega izobraževanja ter po vsebini in zahtevnosti delno ali 
v celoti ustrezajo splošnim ali specifičnim kompetencam, določenim v 
posameznem študijskem programu. 
 
Priznano znanje, usposobljenost ali zmožnosti se lahko prizna kot opravljena 
študijska obveznost. Postopek priznanja se prične na predlog kandidata, ki mora 
vlogi predložiti ustrezno dokumentacijo. O priznanju znanja, usposobljenosti ali 
zmožnosti odloča senat UL AGRFT. 
 
7. člen  
Izvajanje oblik pedagoškega dela izrednega študija 
 
Predavanja in vaje se praviloma izvajajo med tednom v popoldanskem času. 
 
Oblike in obseg študijskega dela pri posameznem predmetu so odvisni od vrste 
predmeta in števila prijavljenih študentov, vendar skladno z akreditiranimi 
študijskimi progami.  
 



Govorilne ure so za izredne študente organizirane najmanj enkrat mesečno v 
popoldanskem času. 
 
S študijskim programom se organizacija in časovna razporeditev študijskega 
procesa (predavanja, seminarji in vaje) lahko prilagodita možnostim izrednih 
študentov, če narava študija in prostorske zmožnosti to dopuščajo. 
 
8. člen 
Ponovni vpis 
 
Študent lahko enkrat v času študija ponavlja letnik. 
 
Če oddelek ne izvaja vpisa izrednega študija zaporedoma vsako leto, se lahko 
delo ponovno vpisanega izrednega študenta organizira z individualnim urnikom. 
 
Natančne pogoje dinamike dela študenta, ponovno vpisanega v letnik izrednega 
študija, predpiše oddelek. 
 
9. člen 
Vpis v višji letnik izrednega študija 
 
Vpis v višji letnik na izrednem študiju je mogoč pod pogoji, kot jih za 
napredovanje določa posamezen program za redni študij.  
 
Za napredovanje v višji letnik mora študent v celoti opraviti obveznosti, 
predpisane s predmetnikom in učnimi načrti, v skupnem obsegu 60 ECTS.  
 
Poleg učnih obveznosti je vpis v višji letnik pogojen s pridobljenim potrdilom o 
poravnanih obveznostih ter vrnjenih knjigah, periodiki, itd. Potrdila izdajo 
pristojne službe UL AGRFT (knjižnica, arhiv, videoteka, tehnične službe).   
 

10. člen 
Prehod iz izrednega na redni študij 
 

Študent izrednega študija se lahko vpiše v višji letnik na redni študij pod 
naslednjimi pogoji: 
- opravljene mora imeti vse pogoje za vpis v višji letnik;  
- število izrednih študentov, ki se lahko ob izpolnjevanju pogojev vpišejo v višji 
letnik rednega študija, je določeno z razliko med številom rednih študentov, 
vpisanih v prvi in številom rednih študentov, vpisanih v drugi oziroma višji letnik;  
- če je mest na rednem študiju manj kot študentov izrednega študija, ki 
izpolnjujejo vse pogoje za nadaljevanje študija kot študentje rednega študija, se 
jih za vpis v višji letnik rednega študija razvrsti po študijskem uspehu (povprečju 
ocen) iz dotedanjih letnikov izrednega študija.  
 
Podrobnejše pogoje za prehod določi oddelek, ki izvaja posamezen program.  
 
11. člen 
Prehod iz rednega na izredni študij 
 
Študent rednega študija lahko nadaljuje in dokonča študij kot študent izrednega 
študija, če ima opravljene obveznosti vsaj iz polovice obveznih predmetov letnika 
in opravljene obveznosti iz preteklih let.  
Študent rednega dodiplomskega študija se lahko prepiše z rednega študija na 
izredni študij. Za prepis mora napisati izjavo, s katero potrdi svojo željo po 
prepisu. 
 



Vpis študentov izrednega študija na redni študij v višje letnike je možen pod 
enakimi pogoji, kot veljajo za napredovanje rednih študentov. Število vpisnih 
mest za prehod z izrednega na redni študij je omejeno s številom vpisnih mest za 
redni študij v prvem letniku. Prošnjo oz. izjavo o spremembi načina študija lahko 
študent odda šele po opravljenih obveznostih prvega letnika. 
 
Prošnje oz. izjave za prepis študenti oddajajo od 1. do 30. septembra tekočega 
študijskega leta. 
 
12. člen 
Prehodi med študijskimi programi  
 
Pogoji za prehode med študijskimi programi (prehod iz drugih programov za 
pridobitev iste stopnje izobrazbe, oz. na 2. stopnji iz univerzitetnih programov po 
starih programih) so določeni za vsak program posebej, za vse pa velja: 

- da morajo kandidati izpolnjevati pogoje za vpis v posamezen program, 
- da je število študentov, ki lahko preidejo, omejeno s številom razpisanih 

mest, 
- na 1. stopnji dodatni poogj, da morajo tujci z javno veljavno listino 

dokazati znanje slovenskega jezika. 
 

Prehod med različnimi študijskimi programi za pridobitev iste stopnje izobrazbe je 
mogoč, če je kandidatu pri vpisu v novi študijski program mogoče priznati vsaj 
polovico obveznosti, ki jih je opravil na prvem študijskem programu. 
 
O prehodih med programi odloča senat UL AGRFT na priporočilo Komisije za 
študijske zadeve UL AGRFT oz. pristojne katedre, ki lahko kandidatu določi 
morebitne diferencialne izpite in druge obveznosti, v skladu z veljavnim 
programom. Kadar manjkajoče obveznosti vključujejo produkcijo avdio-vizualnih 
del, jih kandidat izvede na lastne stroške.  
 
13. člen 
Končna določba 
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Senatu UL AGRFT, uporablja pa se 
od 1.10.2009 dalje.  
 
 
 


