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V skladu z Zakonom o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/2006), Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o visokem šolstvu (Ur. L. RS, št. 63/2004) in Statutom Visoke šole za 
hotelirstvo in turizem Bled je na 15. seji Senata Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled dne 
19.10.2013 sprejet  

 
 
 
 

PRAVILNIK O HITREJŠEM NAPREDOVANJU IN PONAVLJANJU 
LETNIKA NA VISOKI ŠOLI ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED 

 
 
 

I. SPLOŠNA DOLOČILA 
 

1. člen 
S tem pravilnikom se ureja napredovanje v višji letnik, vključno s pogoji za hitrejše napredovanje, 
ponavljanje letnika in nadaljevanje študija po prekinitvi na Visoki šoli za hotelirstvo in turizem Bled 
(v nadaljevanju VŠHTB). 
 

2. člen 
V tem pravilniku se izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, 
uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 
 

II. NAPREDOVANJE V VIŠJI LETNIK 
 

3. člen 
(povzeto po 66. členu ZViS-UPB3) 

Študenti imajo pravico do vpisa in izobraževanja pod enakimi, z zakonom, statutom in študijskim 
programom določenimi pogoji. Pri tem:  

- se ob rednem napredovanju izobražujejo in dokončajo študij pod pogoji, ki so veljali ob 
vpisu,  

- lahko enkrat v času študija ponavljajo letnik ali spremenijo študijski program ali smer zaradi 
neizpolnitve obveznosti v prejšnji smeri ali študijskem programu, 

- se lahko izobražujejo po več študijskih programih (vzporedno izobraževanje), po 
interdisciplinarnih ali po individualnih študijskih programih, ki jih izvaja eden ali več 
visokošolskih zavodov, 

- lahko napredujejo in dokončajo študij v krajšem času, kot je predvideno s študijskim 
programom.  

4. člen 
Za napredovanje v drugi letnik dodiplomskega študija mora študent doseči najmanj 45 kreditnih 
točk (v nadaljevanju KT) iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 45 KT iz drugega 
letnika in opraviti vse obveznosti iz prvega letnika v obsegu 105 KT. 
 

5. člen 
Študent se lahko izjemoma, tudi če ni dosegel zahtevanih kreditnih točk, vpiše v višji letnik. Kot 
upravičeni razlogi za takšno napredovanje se štejejo: materinstvo, daljša bolezen ali dalj časa 
trajajoče posledice nezgode, izjemne družinske in socialne okoliščine, aktivno sodelovanje na 
vrhunskih strokovnih, kulturnih in športnih prireditvah ipd. 
 
O vpisu iz prejšnjega odstavka odloča komisija za študijske zadeve, o morebitni pritožbi zoper 
njeno odločitev pa senat.  
 



 
III. HITREJŠE NAPREDOVANJE 

 
6a. člen 

Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje v višji letnik študija, če je to glede na študijski proces mogoče. 
Za hitrejše napredovanje v višji letnik študija je potrebno, da študent da ima opravljene vse 
obveznosti in doseženih 60 KT iz prvega letnika študija in da doseže do zaključka zimskega 
semestra najmanj 53 KT iz tekočega študijskega leta ter da ima opravljene vse obveznosti 
potrebne za poslušanje in opravljanje izpitov iz višjega letnika.  
 

6b. člen 
Študentu, ki pri študiju izkazuje nadpovprečne študijske rezultate, se lahko omogoči hitrejše 
napredovanje v obliki opravljanja obveznosti in izpitov iz višjega letnika, če je to glede na študijski 
proces mogoče. 
Za hitrejše napredovanje v obliki opravljanja obveznosti in izpitov iz višjega letnika je potrebno, da 
študent ima opravljene vse obveznosti in doseženih 60 KT iz prvega letnika študija in da doseže do 
zaključka zimskega semestra najmanj 51 KT iz tekočega študijskega leta ter da ima opravljene vse 
obveznosti potrebne za poslušanje in opravljanje izpitov iz višjega letnika. 
 

7. člen 
Sklep o hitrejšem napredovanju v višji letnik oziroma sklep o hitrejšem napredovanju v obliki 
opravljanja obveznosti in izpitov iz višjega letnika sprejme Senat VŠHTB na podlagi prošnje 
kandidata in pisnega priporočila treh nosilcev predmetov. Sklep Senata je dokončen.  
 
 

IV. PONAVLJANJE LETNIKA 
 

8. člen 
Študent, ki ni opravil vseh obveznosti, potrebnih za napredovanje v višji letnik, lahko enkrat v času 
študija ponavlja letnik ali spremeni študijski program ali smer zaradi neizpolnjevanja obveznosti v 
prejšnji smeri ali študijskem programu. 
 
Tretjega letnika dodiplomskega študija ni možno ponavljati, ker je za opravljanje manjkajočih 
študijskih obveznosti predvidenih dvanajst mesecev po zaključku zadnjega semestra.  

 
 

V. NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI 
 

9. člen 
Za nadaljevanje študija po prekinitvi se šteje nadaljevanje študija po izgubi statusa študenta. 
Prekinitev študija se računa od dne, ko je študent izgubil status študenta. Ne šteje se, da je prekinil 
študij študent, ki je opravil vse izpite in druge s študijskim programom predvidene obveznosti, ni pa 
še oddal diplomske naloge, če od dneva opravljanja zadnjega izpita nista minili več kot dve leti. 
 

10. člen 
Če zakon ne določa drugače, lahko študent, ki prekine študij za manj kot dve leti, študij nadaljuje in 
dokonča po istem študijskem programu. 

 
11. člen 

Če sta minili več kot dve leti, odkar je študent prekinil študij, mora za nadaljevanje študija, če 
zakon ne določa drugače, vložiti prošnjo na Komisijo za študijske zadeve. 
Če se je v času prekinitve študija spremenil študijski program, Komisija za študijske zadeve, če 
zakon ne določa drugače, določi študentu diferencialne izpite ali druge dodatne obveznosti kot 
pogoj za nadaljevanje študija. 
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Zoper sklep Komisije za študijske zadeve je mogoča pritožba na Senat. Odločba Senata je 
dokončna. 

 
12. člen 

Če je študent prekinil študij za več kot pet let, lahko Komisija za študijske zadeve poleg 
diferencialnih izpitov ali drugih dodatnih obveznosti določi morebitno ponovno opravljanje 
posameznih izpitov ali druge obveznosti, ki jih je študent pred prekinitvijo študija že opravil, če je to 
potrebno zaradi napredka stroke in bistvenih sprememb v študijskem programu.  
 
Zoper sklep Komisije za študijske zadeve je mogoča pritožba na Senat. Odločba Senata je 
dokončna. 
 

VI. PRENEHANJE STATUSA ŠTUDENTA 
 

13. člen 
(povzeto po 70. členu ZViS-UPB3, 60. členu ZUJF in 152. členu Statuta VŠHTB) 

Status študenta preneha, če študent:  
– diplomira,  
– ne diplomira na študijskem programu prve stopnje v 12 mesecih po zaključku zadnjega 

semestra, 
– se izpiše, 
– se med študijem ne vpiše v naslednji letnik oziroma semester, 
– je bil izključen. 

Ne glede na drugo alineo prejšnjega odstavka študentu status preneha ob zaključku zadnjega 
semestra, če je v času študija ponavljal letnik ali spremenil študijski program ali smer. 
 
V primerih iz druge in četrte alinee prvega odstavka ter drugega odstavka tega člena se študentu iz 
upravičenih razlogov status študenta lahko tudi podaljša, vendar največ za eno leto. 
 
Študentke matere, ki v času študija rodijo, imajo pravico do podaljšanja študentskega statusa za 
eno leto za vsakega živo rojenega otroka. 

 
14. člen 

(povzeto po 219. členu ZUJF) 
Za študente, vpisane v študijskem letu 2012/2013, ki so do zaključka študijskega leta 2011/2012 
že uveljavili pravice iz druge alinee prvega odstavka 3. člena tega pravilnika, se drugi odstavek 13. 
člena tega pravilnika ne uporablja.  
 
 

VII. KONČNE DOLOČBE 
 

15. člen 
Pravilnik začne veljati, ko ga sprejme senat VŠHTB in ko je objavljen na običajen način. 
 
 
 
 
 
 
 


