
Na podlagi 57. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006, 
68/2017) in Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijakov v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 
38/2009) Srednja gostinska in turistična šola Radovljica izdaja 

 
 

P R A V I L N I K  
o dodelitvi statusa dijaka z večjimi obremenitvami (VO) 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
(vsebina pravilnika) 

Ta pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, ki zaradi različnih utemeljenih  razlogov le-
to potrebuje za boljši uspeh. 

 
II. VRSTE STATUSOV  

 
2. člen 

(vrste statusov) 
Vrste statusov so:  

- status dijaka z VO zaradi zdravstvenih težav (večkratno ali dolgotrajno odsoten); 
- status dijaka z VO, ki aktivno sodeluje pri dogodkih (status gostinca), ki jih organizira šola v 

okviru svojih gostinsko-turističnih dejavnosti; 
- status dijaka z VO, ki se aktivno ukvarja s športom, vendar ni kategoriziran v skladu z 

Zakonom o športu; 
- status dijaka z VO, ki se aktivno ukvarja s kulturno dejavnostjo;  
- status dijaka z VO, ki je nedavno prišel iz tuje države; 
- status dijaka z VO, ki ima posebne družinske oziroma socialne razmere (materinstvo, 

socialno-ekonomska ogroženost ipd.); 
- status dijaka z VO, ki ima druge utemeljene okoliščine, zaradi katerih potrebuje prilagoditev 

šolskih obveznosti. 
 

III. POGOJI IN POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSOV 
 

3. člen 
(pogoji za pridobitev statusa) 

Status dijaka z VO lahko pridobi dijak na podlagi pisne vloge staršev, kateri priloži dokazila: 
- za pridobitev statusa dijaka z VO zaradi zdravstvenih težav dijak priloži mnenje zdravnika; 
- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki aktivno sodeluje pri dogodkih (status gostinca), dijak 

priloži mnenje mentorja po predhodno pridobljenem soglasju staršev; 
- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki se aktivno ukvarja s športom, vendar ni kategoriziran v 

skladu z Zakonom o športu, dijak priloži potrdilo kluba ali športne zveze; 
- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki se aktivno ukvarja s kulturno dejavnostjo, dijak priloži 

potrdilo glasbene šole ali ustanove, pri kateri se udejstvuje; 
- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki je nedavno prišel iz tuje države, posebno potrdilo ni 

potrebno; 
- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki ima posebne družinske oziroma socialne razmere, 

potrdilo centra za socialno delo ali druge zunanje inštitucije, s katerim lahko dokazuje 
ogroženost; 

- za pridobitev statusa dijaka z VO, ki ima druge utemeljene okoliščine, zaradi katerih 
potrebuje prilagoditev šolskih obveznosti, ravnateljica šole določi, če so potrebna posebna 
dokazila in katera so. 

 



4. člen 
(sklep o pridobitvi statusa) 

O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj po predhodnem mnenju programskega učiteljskega 
zbora najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge s sklepom, ki ga vroči dijaku najkasneje 
v osmih dneh po odločitvi.  

V obrazložitvi sklepa o pridobitvi statusa je potrebno dijaka seznaniti tudi z razlogi za mirovanje in 
prenehanje statusa po tem pravilniku.  

Priloga sklepa o pridobitvi statusa je pedagoška pogodba.  
Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto. 

 
 

IV. PEDAGOŠKA POGODBA 
 

5. člen 
(vsebina pedagoške pogodbe) 

S pedagoško pogodbo, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določi:  
- obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,  
- obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,  
- roke in način ocenjevanja znanja,  
- roke in način izpolnjevanja drugih obveznosti,  
- druge pravice in obveznosti šole in dijaka.  

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

 
6. člen 

(podpisniki) 
Pedagoško pogodbo, ki je sestavni del sklepa o pridobitvi statusa, podpišejo dijak, njegovi starši ali 

skrbniki, mentor ali razrednik ter ravnateljica šole.  
Sklep s podpisano pedagoško pogodbo hrani razrednik v osebni mapi dijaka v skladu s predpisi o 

vodenju in hranjenju dokumentacije v srednješolskem izobraževanju. 
 

V. KONČNA DOLOČBA 
 

7. člen 
(uveljavitev pravilnika) 

Ta pravilnik se začne uporabljati od 1. septembra 2018. 
 
 
 
 
Pravilnik je ravnateljica sprejela 4. 10. 2018 


