
Na podlagi 36. člena Zakona o gimnazijah (Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 
68/17 in 6/18 – ZIO-1) in 57. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni 
list RS, št. 79/06 in 68/17) ter Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 
30/18) ravnatelj izdaja 

 

P R A V I L A  

o prilagajanju šolskih obveznosti dijakov 

 

1. člen (vrste prilagoditev) 

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti: 

• dijakom,  ki se vzporedno izobražujejo v več šolah oz. v več izobraževalnih programih,  

• dijakom s posebnimi potrebami skladno z odločbo o usmeritvi,  

• dijakom, ki so odsotni zaradi zdravstvenih razlogov (daljših in pogostejših), 

• perspektivnim in vrhunskim športnikom, 

• dijakom, ki se pripravljajo na mednarodna tekmovanja v znanju ali na drugih 
mednarodnih izobraževalnih ali kulturnih prireditvah ter izmenjavah,  

• dijakom, ki prihajajo iz tujine,  

• nadarjenim dijakom, 

• dijakom, ki jim šola zaradi drugih utemeljenih razlogov omogoča prilagoditve. 
 
 

2. člen (pravica do prilagoditve) 

Status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi dijak, ki  

• se hkrati vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo 
javnoveljavne programe, oziroma v več izobraževalnih programih.  

Status dijaka s posebnimi potrebami pridobi dijak, kateremu je dodeljena odločba o usmeritvi, 
ki jo izda pristojni organ. 

Status dijaka, ki je zaradi zdravstvenih razlogov pogosto oz. dolgotrajno odsoten lahko pridobi 
dijak, ki ga na osnovi zdravstvene dokumentacije predlaga pristojni zdravstveni organ. 

Status dijaka perspektivnega športnika lahko pridobi dijak, ki: 

• je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih 
nacionalnih panožnih športnih zvez; 

• je član ekip, ki tekmujejo v 1. kadetski, mladinski ali članski ligi R Slovenije; 

• tekmuje v olimpijskih športih in se na kadetskem ali mladinskem prvenstvu  Slovenije 
uvrsti do 10. mesta, na članskem do 15. mesta ali je v kadetski/mladinski konkurenci 
za lansko sezono rangiran do 10. mesta, v članski do 15. mesta. 

Status dijaka vrhunskega športnika si lahko pridobi dijak, ki:  

• ima naziv vrhunskega športnika v skladu z Zakonom o športu, ki ga izdaja Olimpijski 
komite R Slovenije; 

• je član kadetske, mladinske ali članske reprezentance R Slovenije v športih, ki so v 
rednem programu olimpijskih iger. 



 

Status dijaka, ki se ukvarja s športi, ki niso v rednem programu Olimpijskih iger oz. se ukvarja 
s športno dejavnostjo več kot trikrat tedensko (6 ur in več tedensko), tekmuje na uradnih 
tekmovanjih, vendar še ne dosega zahtevanih rezultatov za perspektivnega športnika, bo 
obravnavan individualno. 

Status dijaka tekmovalca/raziskovalca/kulturnika si lahko pridobi dijak, ki 

• se pripravlja na državna ali mednarodna tekmovanja iz znanja, kulturne prireditve, 
mednarodne izmenjave, če ga strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ, 
ki organizira ali vodi priprave, na ta tekmovanja oz. prireditve.  

• Se s kulturno/umetniško dejavnostjo ukvarja več kot trikrat tedensko (več kot 6 ur). 

Status dijaka, ki prihaja iz tujine, pridobi ob predložitvi potrebnega potrdila o državljanstvu, 
dovoljenju za bivanje v RS, oz. razpoložljive dokumentacije iz uradne evidence. 

Status dijaka s prilagoditvami (nadarjen dijak ali drug utemeljen razlog) lahko pridobi dijak, ki 
mu ga dodeli šola na podlagi utemeljenih razlogov. 

 

3. člen (pogoji) 

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik 
dijaka ali polnoletni dijak (PRILOGA – vloga).  

K predlogu za pridobitev obveznosti je potrebno priložiti:  

• za status dijaka, ki se vzporedno izobražuje, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma 
drug izobraževalni program;  

• za status dijaka s posebnimi potrebami odločbo o usmeritvi; 

• za status dijaka, ki ima prilagoditve zaradi zdravstvenih težav, je potrebno mnenje 
pristojnega zdravnika oz. zdravstvene organizacije; 

• za status dijaka športnika potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni 
zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze, potrdilo športnega 
društva o tedenskem urniku treningov in potrdilo športnega društva o doseženih 
uspehih na tekmovanjih v preteklem šolskem letu (PRILOGA – obrazec); velja tudi za 
dijake, ki ne tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu (brez registracije), 

• za status dijaka vrhunskega športnika listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik 
(PRILOGA – obrazec); 

• za status dijaka tekmovalca/raziskovalca/kulturnika potrdilo državnega strokovnega 
društva, združenja ali drugega pristojnega organa oz. mentorja, ki organizira ali vodi 
priprave na tekmovanja, da se dijak pripravlja in sodeluje v uradnem tekmovanju; 

Dijaki, ki želijo prejeti določen status, morajo do 30. septembra predložiti zahtevano 
dokumentacijo v svetovalno službo. 

Statuse iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, če so izpolnjeni pogoji, po postopku, 
določenim s tem pravilnikom.  

Status se dijaku dodeli praviloma oktobra za tekoče šolsko leto.  



Izjemoma se lahko dijaku dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane 
pogoje. 

4. člen (sklep) 

Na začetku vsakega šolskega leta šola ob upoštevanju dokazil preveri, ali dijak izpolnjuje 
pogoje za status.  

Če so izpolnjeni vsi predpisani pogoji za status, ga šola dodeli, v nasprotnem primeru pa izda 
sklep o mirovanju.  

Vlogo za dodelitev statusa, skupaj z dokazili, je treba predložiti najkasneje do roka, določenega 
v 3. členu tega pravilnika, razen če se predlagatelj s šolo sporazume drugače. 

Vloge za pridobitev statusa obravnava komisija, ki jo imenuje ravnatelj. Komisijo sestavljajo 
trije strokovni delavci šole. Po predlogu komisije in mnenj učiteljskega zbora o dodelitvi 
statusa odloči ravnatelj s sklepom. S sklepom o določitvi statusa se seznani dijaka, starše 
mladoletnega dijaka, mentorje/trenerje in umetniške vodje.  

Šola praviloma dodeli dijaku status najmanj za eno šolsko leto oz. do 30. septembra 
naslednjega šolskega leta. Iz utemeljenih razlogov ga lahko dodeli tudi za določen čas v 
šolskem letu. 

 

5. člen (osebni izobraževalni načrt) 

Če se s sklepom določi o pridobitvi pravice do prilagoditev, šola v petnajstih dneh po izdaji 
sklepa pripravi osebni izobraževalni načrt v sodelovanju z dijakom in starši mladoletnega 
dijaka. 

Z osebnim izobraževalnim načrtom se dijaku prilagodi izvedba pouka in druge pravice ter 
obveznosti dijaka in šole. 

Če šola za dijaka s posebnimi potrebami pripravi osebni izobraževalni načrt, je individualizirani 
program po zakonu, ki ureja usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, sestavni del tega načrta. 

Če se dijak vzporedno izobražuje, šola uskladi osebni izobraževalni načrt tudi z drugo šolo. 

Za dijaka perspektivnega športnika oziroma dijaka vrhunskega športnika šola uskladi osebni 
izobraževalni načrt tudi s športnim društvom oziroma z nacionalno panožno športno zvezo. 

Za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne 
izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, in za dijaka v primeru drugih športnih in 
kulturnih dejavnosti šola po potrebi uskladi osebni izobraževalni načrt z organizacijo, ki 
organizira ali vodi priprave na ta tekmovanja, prireditve ter izmenjave, oziroma z organizacijo, 
v kateri se dijak udejstvuje. 

6. člen (vsebina OIN) 

Z osebnim izobraževalnim načrtom se določijo: 

1. pravice in obveznosti dijaka in šole, 

2. obdobje obvezne prisotnosti pri pouku, 

3. način in roki za ocenjevanje znanja dijaka in izpolnjevanja drugih obveznosti, 

4. obdobje prilagoditve šolskih obveznosti, 

5. razlogi za mirovanje oziroma prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti, 



6. druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu. 

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko 
spremeni. 

 

 

8. člen (pravice in dolžnosti dijaka) 

Dijak s statusom je dolžan pri pouku redno sodelovati  in izpolnjevati šolske obveznosti, razen 
če je z osebnim izobraževalnim načrtom dogovorjeno drugače (PUD, laboratorijske vaje IND 
...). Izostanki morajo biti vnaprej napovedani in dogovorjeni. Izostanke opravičujejo razredniki. 
Dijak se dogovarja s posameznimi učitelji za ustno ali pisno preverjanje znanja in se dogovora 
drži.   

Dijaki s statusom športnika so dolžni zastopati šolo na šolskih tekmovanjih, razen ko so odsotni 
zaradi svojih priprav, tekmovanj ali prireditev v svoji dejavnosti oz. športni panogi. 

Dijaku s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v 
posameznem ocenjevalnem obdobju. 

 

 

9. člen (mirovanje) 

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev lahko miruje: 

• če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu, 

• če je negativno ocenjen pri dveh ali več predmetih, 

• če mu je izrečen ukor, 

• v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe, 

• iz drugih utemeljenih razlogov. 
O mirovanju in obdobju mirovanja odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem 
mladoletnega dijaka v osmih dneh po  odločitvi. 
 
 

10. člen (prenehanje) 

Dijaku, ki mu šola lahko prilagodi obveznosti, pravica do prilagoditev preneha: 

• če ob poteku obdobja mirovanja pravice do prilagoditev ne izpolni obveznosti iz druge 
alineje prvega odstavka prejšnjega člena, 

• če preneha pogoj za pridobitev pravice do prilagoditev, 

• če je izključen iz šole, 

• na njegov predlog oziroma na predlog staršev mladoletnega dijaka, 

• s potekom obdobja, za katerega mu je bila pravica do prilagoditve podeljena. 
O prenehanju pogoja za pridobitev pravice do prilagoditev morajo dijak oziroma starši 
mladoletnega dijaka obvestiti šolo v petih delovnih dneh po prenehanju pogoja. 
O prenehanju pravice do prilagoditev odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in staršem 
mladoletnega dijaka v osmih dneh po odločitvi. 
O odločitvi iz prejšnjega odstavka ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor in tiste, s katerimi 
je šola uskladila osebni izobraževalni načrt. 
 
 



 
 

11. člen 

Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev pravice do prilagoditev in sklep o prenehanju 
pravice do prilagoditev je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo oziroma komisijo za 
varstvo pravic (v nadaljnjem besedilu: pritožbena komisija) v skladu z Zakonom o gimnazijah 
oziroma Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju v osmih dneh po prejemu sklepa. 
 
Pritožbena komisija odloči o pritožbi v petnajstih dneh po prejemu pritožbe. 
 

 

 

Ljubljana,         Ravnateljica ŽŠ 

          

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Priloge: 

• Vloga za pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja šolskih obveznosti 

• Vloga za status športnika 

 

 

 

 

 

 

 



_______________________________________________ 

(ime in priimek staršev) 

 

_______________________________________________ 

(naslov) 

 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO PRILAGODITEV OPRAVLJANJA ŠOLSKIH 
OBVEZNOSTI 

 
 

1. Na podlagi 3. člena Pravilnika o prilagoditvah šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli 
(Uradni list RS, št. 30/2018) in 43. člena Šolskih pravil Živilske šole v Ljubljani prosim za 
pridobitev pravice do prilagoditev opravljanja šolskih obveznosti za dijaka/-injo: 
 
_______________________________________ iz oddelka ________ 

   (ime priimek) 

Ustrezno možnost obkroži: 
 

a. dijak, ki se vzporedno izobražuje, 
b. dijak s posebnimi potrebami, skladno z odločbo o usmeritvi, 
c. dijak, ki je iz zdravstvenih razlogov pogosteje ali dlje odsoten, 
d. nadarjen dijak 
e. dijak - perspektivni športnik, 
f. dijak - vrhunski športnik, 
g. dijak, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge mednarodne 

izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, 
h. dijak v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti, 
i. dijak, ki prihaja iz tuje države, 
j. dijak v drugih utemeljenih primerih: ___________________________________  

(dopiši) 
 

2. Vlogi prilagam (ustrezno obkroži): 

• za dijaka perspektivnega in vrhunskega športnika potrdilo Olimpijskega komiteja 
Slovenije – Združenja športnih zvez o vpisu v evidenco registriranih in kategoriziranih 
športnikov (obrazca: Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih 
nacionalne športne panožne zveze in Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu in 
športnih dosežkih, ki sta objavljena na spletni strani šole);  

• za dijaka, ki se pripravlja na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge 
mednarodne izobraževalne in kulturne prireditve ter izmenjave, podatke o 
organizaciji, ki vodi priprave na mednarodna tekmovanja v znanju ali na druge 
mednarodne izobraževalne ali kulturne prireditve ter izmenjave; 

• za dijaka zaradi daljših ali pogostih odsotnostih iz zdravstvenih razlogov zdravniška 
dokazila; 

• za dijaka v primeru drugih športnih in kulturnih dejavnosti potrdilo organizacije, v 
kateri se udejstvuje (za športnike obrazca: Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih 
tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze, oz.  Potrdilo o članstvu v športnem oz. 
kulturnem društvu / klubu, ki je objavljen na spletni strani šole); 



• dijak, ki se vzporedno izobražuje, odda vlogo na šoli, kjer opravlja večino obveznosti 
po izobraževalnem programu in priloži podatke o šoli in programu, na katerem se 
vzporedno izobražuje; 

• za ostale kategorije šola o vlogi odloča na podlagi podatkov iz razpoložljive 
dokumentacije in uradnih evidenc. 
 

3. Predlog želenih prilagoditev opravljanja šolskih obveznosti (obvezno izpolni!): 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

       ________________________________________________________________________ 

 

 

 

     Podpis dijaka/-inje:   _______________________________________ 

 

 

          

     Podpis staršev/skrbnikov: ___________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Kraj in datum:________________________ 

                     

 

  

 
 



Št. vloge__________ 
 
Datum ___________ 
 

 
VLOGA ZA STATUS DIJAKA ŠPORTNIKA/ŠPORTNICE 

 
šolsko leto ____________ 

 
 

  

A: Osnovni podatki  

 
 
Ime in priimek dijaka:                                                                        Datum rojstva: 

 
Naslov:                                                                                                  Razred oz. oddelek:  

 
E-mail dijaka_________________________________________________________________ 
 
E-mail starša/skrbnikov: 

 
 

B: Podatek o statusu  

 
Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti zaprošam za (ustrezno obkroži): 
 

1. Status perspektivnega športnika/ce  
2. Status vrhunskega športnika/ce  

 
 
OBVEZNE PRILOGE (ustrezno obkroži): 

- potrdilo o članstvu v klubu ali društvu,  

- potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi,  

- urnik treningov in tekmovanj,   

- seznam rezultatov v preteklem letu.  

 

C: Podatki športnega kluba 

 
Športni klub:                                                                                 

                                           
Športna panoga:   

 
 
 

 

 

 



 

Napiši kratek povzetek utemeljitve statusa:  

- koliko časa se ukvarjaš z dejavnostjo,   

- kolikokrat tedensko in koliko časa se udeležuješ dejavnosti,  

- na kateri ravni zahtevnosti tekmuješ, 

- napiši predvidene izostanke od pouka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Seznanjen/-a sem s pravilnikom o pravicah in dolžnostih dijakov/-inj s posebnim statusom.  

Podatke dajem v namen pridobitve statusa.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ___________    Podpis dijaka/-inje: ____________________  

 

 


