
 

 

 

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU OBVEZNOSTI V ŠOLI – status dijaka 

tekmovalca v znanju 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti dijakom gimnazijskega programa, ki se pripravljajo na regijska, 

državna ali mednarodna tekmovanja v znanju iz različnih predmetnih področij. 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

2. člen 

Status dijaka tekmovalca v znanju si lahko pridobi dijak, ki se pripravlja na regijsko, državno ali mednarodno 

tekmovanje v znanju, če ga regijsko oziroma državno strokovno društvo, združenje ali drug pristojni organ, ki 

organizira ali vodi priprave, na to tekmovanje uvrsti. 

3. člen 

Status dijaka tekmovalca v znanju določa komisija, ki jo sestavljajo svetovalni delavec, ravnatelj in vodja 

raziskovalnega aktiva. Komisija si pred odločitvijo pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora in razrednika.  

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 

4. člen 

Predlog za pridobitev statusa dijaka tekmovalca v znanju podajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) 

mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak. 

5. člen 

Predlog se poda v pisni obliki; vsebuje (i) ime in priimek dijaka, (ii) področje, na katerem želi dijak tekmovati, (iii) 

ime in priimek učitelja – mentorja za tekmovanje ter njegovo mnenje o pridobitvi statusa, (iv) okvirni načrt priprav 

na tekmovanje, (v) datum tekmovanja in (vi) podpis staršev, da so seznanjeni s predlogom. 

Predlogu mora biti podana obrazložitev, zakaj je pomembno, da dijak dobi status tekmovalca v znanju. 

Obrazložitev vsebuje tudi dijakove prejšnje dosežke na področju tekmovanja v znanju.  

 

6. člen 

Status dijaka tekmovalca v znanju je lahko dodeljen v primeru, ko je dijak že dosegal nadpovprečne uspehe na 

področju regijskih, državnih ter mednarodnih tekmovanj ali ko učitelj presodi, da je dijakovo znanje na področju 

njegovega predmeta nadpovprečno.  

Dijak, ki želi pridobiti status dijaka tekmovalca v znanju, mora biti pri vseh predmetih učno uspešen. 

 

 



 

 

 

7. člen 

Status dijaka tekmovalca v znanju se podeljuje za vsako tekmovanje posebej. Veljavnost statusa preneha po 

razglasitvi rezultatov regijskega, državnega ali mednarodnega tekmovanja. Dijak, ki se je na regijskem ali 

državnem tekmovanju uvrstil na eno izmed prvih treh mest in želi sodelovati na državnem ali mednarodnem 

tekmovanju, ima možnost podaljšanja statusa.    

8. člen 

Status dijaka tekmovalca v znanju je možno podaljšati ob pogojih, napisanih v 6. členu in pod pogojem, da je dijak 

učno uspešen pri vseh predmetih.  

Predlog za podaljšanje statusa se poda v pisni obliki in vsebuje (i) ime in priimek dijaka, (ii) področje, na katerem 

je dijak že dosegel prvo, drugo ali tretje mesto, (iii) ime in priimek učitelja – mentorja za tekmovanje ter njegovo 

mnenje o podaljšanju statusa, (iv) okvirni načrt priprav na tekmovanje, (v) datum tekmovanja in (vi) podpis staršev, 

da so seznanjeni s predlogom. 

Predlog za podaljšanje statusa poda dijak komisiji za dodeljevanje statusov najkasneje v treh dneh po uradni 

razglasitvi rezultatov. 

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

9. člen 

Pravice in obveznosti dijaku tekmovalcu določi komisija za dodeljevanje statusov s sklepom o dodelitvi statusa. 

 

10. člen 

Dijak s statusom dijaka tekmovalca v znanju mora redno obiskovati pouk in pri njem aktivno sodelovati; 

samostojno opravljati vse domače naloge; organizirati zbiranje gradiva za tisti čas, ko je opravičeno odsoten od 

pouka; se sproti učiti in načrtovati ocenjevanje znanja. 

 

11. člen 

Dijak s statusom dijaka tekmovalca v znanju ima pravico do odsotnosti pouka v času izvedbe regijskega, državnega 

ali mednarodnega tekmovanja. Odsotnost od pouka mora dijak vnaprej javiti razredniku, ki mu odsotnost odobri. V 

primeru razrednikove odsotnosti se dijak obrača na šolsko svetovalno službo. 

 

12. člen 

Dijak s statusom dijaka tekmovalca v znanju ima naslednje ugodnosti: (i) pisna preverjanja lahko opravi 

individualno pri rednem pouku oz. po dogovoru z učiteljem tudi drugače, če je na dan pisnega preverjanja znanja 

opravičeno odsoten; (ii) datum ustnega preverjanja določi dijak sam v dogovoru z učiteljem, vendar najkasneje 14 

dni pred koncem ocenjevalnega obdobja; po tem roku ga lahko učitelj vpraša nenapovedano, razen če je bil dijak 

opravičeno odsoten od pouka več kot 60 % časa; (iii) dijak ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem; (iv) 

ostale obveznosti pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa (vaje, seminarske naloge, obvezne izbirne 



 

 

 

vsebine, strokovne ekskurzije) lahko v primeru, da jih ne more opraviti v času rednega pouka, opravlja po 

dogovoru z učitelji. 

 

13. člen 

Dogovorjenega časa (datum in ura) za ocenjevanje znanja ni mogoče prestaviti.  

 

14. člen 

Sklep o dodelitvi statusa in iz njega izhajajoče ugodnosti začnejo veljati, ko je izročen staršem mladoletnega dijaka 

ali polnoletnemu dijaku in vsaj eden od staršev oziroma polnoletni dijak podpiše, da z njim soglaša. 

14 dni pred zaključkom ocenjevalnega obdobja ugodnosti statusa iz 12. člena dijaku mirujejo. V tem času se mora 

udeležiti vseh preverjanj znanja. Ta določila ne veljajo za dijake tekmovalce – raziskovalce, ki se v tem času 

udeležijo srečanj oziroma tekmovanj na regijski in državni ravni. 

 

 

V. PRENEHANJE STATUSA 

 

15. člen 

V primeru učne neuspešnosti pri kateremkoli predmetu se status dijaka tekmovalca v znanju dijaku odvzame; dijak 

ne more več koristiti ugodnosti statusa. Predlog za odvzem statusa poda komisiji za dodeljevanje statusov razrednik 

dijaka. 

16. člen 

Dijak izgubi ugodnosti statusa dijaka tekmovalca v znanju: (i) po končanem tekmovanju, (ii) pri učnem neuspehu 

iz kateregakoli predmeta, (iii) pri zlorabi statusa, (iv) pri več kot 5-ih urah neopravičenih izostankov, (v) pri 

neprimernem obnašanju, zaradi katerega mu je izrečen vzgojni ukrep, (vi) na njegovo izrecno željo ali zahtevo 

oziroma zahtevo njegovih staršev. 

Predlog o prenehanju ugodnosti poda razrednik, svetovalni delavec, učitelj predmeta, iz katerega dijak tekmuje, 

drugi pedagoški delavci ali dijakovi starši. O odvzemu statusa sklepa komisija za dodeljevanje statusov. 

 

 

VI. VARSTVO PRAVIC 

17. člen 

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na katere se 

nanaša oziroma so ga podpisali. 

 

 

 



 

 

 

18. člen 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj 

šole. 

 

19. člen 

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po tem pravilniku oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih 

pravic in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta šole je dokončna. 

 

 

 

Pripravila:                                                                                                                                        Ravnateljica: 

mag. Barbara Debeljak Rus                                                                                                           mag. Lidija Dornig 

 


