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INDIVIDUALIZIRANI NAČRT 

ZA ŠTUDENTA S POSEBNIMI POTREBAMI 

 

 

Spoštovani študent! 

Spoštovani tutor učitelj! 

 

Pred vama je obrazec individualiziranega načrta. Do individualiziranega načrta ima pravico 

vsak študent, ki je z odločbo komisije senata Univerze na Primorskem pridobil status 

študenta s posebnimi potrebami.  

Njegov osrednji namen je študentom s posebnimi potrebami zagotoviti enake možnosti 

dostopa do študija in njegovih vsebin. Njegov cilj pa je natančneje opredeliti prilagoditve, ki 

jih potrebujejo, zato da lahko pri študiju v polnim meri aktivno participirajo ter uspešno 

izgrajujejo in izražajo svoje kompetence. 

Vabimo vaju k izpolnjevanju spodnjega obrazca ter s tem sooblikovanju individualiziranega 

načrta. Le-ta je razdeljen je na štiri sklope. Prvi, drugi in četrti sklop izpolni študent na 

podlagi lastnih preteklih izkušenj s prilagoditvami in na podlagi izobraževalnih potreb, 

tretjega pa tutor – učitelj glede na študentove predloge o prilagoditvah.   

 

Želimo vam uspešno in tvorno sodelovanje! 

 

 

doc. dr. Vanja Kiswarday (Vanjariccarda.Kiswarday@pef.upr.si),   

dr. Karmen Drljić (Karmen.Drljic@pef.upr.si) in 

izr. prof. dr. Sonja Rutar (Sonja.Rutar@pef.upr.si) 
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Za izpitna obdobja v študijskem letu  

 

Prvi sklop: Splošni podatki (izpolni študent) 

Ime in priimek študenta: Rojstni datum: 

 

 
  

Študijski program: Leto vpisa na študijski 
program: 

 

 
V tekočem študijskem 
letu vpisan/a v: 

 letnik 

Datum in številka odločbe 
komisije: 

 

Obdobje, za katero se študentu dodeli ta status:  

☐ Določeno obdobje  od / do:___________________________          ☐ Celotno trajanje študija 

Kratka opredelitev primanjkljaja, ovire oziroma motnje študenta (npr. primanjkljaji na posameznih 
področjih učenja, avtistične motnje ipd.):  

 

 

Datum izdaje individualiziranega načrta:   

Ime in priimek tutorja – učitelja: 

 

E-naslov: 

 

 

 

Drugi sklop: Predlogi študenta (izpolni študent) 

1. Na kratko opišite primanjkljaja ovire oz. motnje, ki jih doživljate pri svojem vključevanju v študijski 

proces in pri opravljanju študijskih obveznosti: 
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2. Na osnovi prejšnjega individualiziranega načrta, če ste ga imeli, sicer pa glede na svoje pretekle 

izkušnje in uporabe prilagoditev, ki so vam omogočale kakovostnejše in hitrejše učenje, razmislite 

in zapišite: 

- kakšne prilagoditve potrebujete ter  

- kako pogosto in v katerih okoliščinah jih potrebujete.  

V Prilogi 1 in 2 so navedene prilagoditve iz Pravilnika UP za študente s posebnimi potrebami, ki so 

vam pri razmisleku lahko v pomoč.  

 

 

 

 

 

3. Pomoč in podporo vam bova tutor – učitelj in tutor – študent vedno pripravljena zagotoviti. Gotovo 

se vsega ne da predvideti, če pa že sedaj veste, kdaj oz. kako bi vam lahko bili v oporo pri študiju, 

napišite že zdaj.  

Pomoč in podpora tutorja – učitelja  

Pomoč in podpora tutorja študenta (ime in kontakt 

tutorja študenta, če je že znan) 

 

 

 

Tretji sklop: Opredelitev prilagoditev po posameznih področjih (izpolni tutor –učitelj) 

Na kratko navedite oz. povzemite, katere prilagoditve študijskega programa potrebuje študent glede 
na njegove predloge. 

1. Prilagoditve pri izvedbi predavanj in vaj 

 

 

 

2. Prilagoditve v načinu preverjanja in ocenjevanja znanja 

 

 

 

3. Prilagoditve pri opravljanju nastopov ali hospitacij 

 

 

 

4. Prilagoditve pri opravljanju praktičnega usposabljanja 
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Četrti sklop: Način sporočanja o prilagoditvah in končna refleksija (izpolni študent) 

1. Izpolnite seznam nosilcev predmetov v letniku študijskega programa, v katerega ste vpisani.  

Ime predmeta Nosilec predmeta e-naslov nosilca 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Na kakšen način želite, da se z vsebino individualiziranega načrta seznani vse nosilce predmetov 

(tako predvideva 10. člen Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami na UP): 

Samostojno bom komuniciral z nosilci predmetov ter se z njimi vnaprej in pravočasno 

dogovarjal o prilagoditvah, zapisanih v individualiziranem načrtu.  

Želim, da o prilagoditvah, zapisanih v individualiziranem programu učitelje obvesti tutor – 

učitelj.  

3. Ali želite, da so z vsebino individualiziranega načrta seznanjeni vsi nosilci  predmetov: 

Da, želim. 

Ne, želim, da so seznanjeni le tisti nosilci predmetov, kjer potrebujem prilagoditev. Navedite 

imena le-teh nosilcev: 
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4. Refleksija evalvacija upoštevanja prilagoditev, zapisanih v individualiziranem načrtu 

(izpolni študent) 

Prosimo vas, da ob koncu študijskega leta izpolnite anketni vprašalnik, katerega namen je skupaj z 
vami evalvirati vašo izkušnjo z upoštevanjem prilagoditev, ki so bile določene z individualiziranim 
načrtom v preteklem letu. S podano povratno informacijo, nam boste proaktivno pomagali izboljšati 
pogoje za študij študentov s posebnimi potrebami. 

Anketni vprašalnik je anonimen in dostopen na naslednji spletni strani: 

 

 

Kraj in datum:________________________________ 

 

Podpis študenta:__________________________________ 

 

Podpis tutorja – učitelja:____________________________ 

 

********************************************************************** 

Izpolnjeni obrazec individualiziranega načrta tutor – učitelj posreduje referatu članice UP. Le-ta 

potrdi njegovo istovetnost z žigom članice. Eno ožigosano kopijo da študentu s posebnimi potrebami, 

drugo pa vložil v osebno mapo študenta.  

Predlagamo, da prvo informacijo o individualiziranem načrtu visokošolskim učiteljem in visokošolskim 

sodelavcem posreduje tutor – učitelj. V nadaljevanju pa je zaželeno, da skuša študent vzpostaviti in 

ohranjati komunikacijo z le-temi.  

 

 

https://www.1ka.si/a/221361 

https://www.1ka.si/a/221361

