
PRAVICE IN DOLŽNOSTI UČENCEV V OSNOVNI ŠOLI 
 
Podrobnosti so zapisane v Pravilniku o pravicah in dolžnostih u čencev v  osnovni   
šoli.  
Pravice učenca v osnovni šoli so: (glej člen 1.) 
Dolžnosti učenca  so: (glej člen 2.) 

 
I.  Uveljavljanje pravic in izpolnjevanje dolžnosti učenca 

 
1. Organiziranost u čencev v osnovni šoli  
 
V osnovni šoli se učenci organizirajo v oddelčne skupnosti. 
Učenci pri urah  oddelčne skupnosti (t.im. razredne ure) skupaj z razrednikom obravnavajo 
vprašanja iz življenja in dela svoje skupnosti in šole ter oblikujejo predloge za boljše delo in 
razreševanje problemov, tako da: 

• se pogovarjajo o učnem uspehu v oddelku in organizirajo medsebojno učno pomoč, 
• organizirajo pomoč sošolcem v različnih težavah, 
• obravnavajo kršitve ter predlagajo načine ukrepanja, 
• dajejo pobude in predloge v zvezi s poukom, programom dnevov dejavnosti, 

ekskurzij, šolskih  prireditev in interesnih dejavnosti ,                       
• predlagajo razredniku ugotavljanje ustreznosti posamezne ocene, 
• sodelujejo pri ocenjevanju, 
• oblikujejo predloge za pohvale,priznanja in nagrade učencem v oddelčni skupnosti, 
• organizirajo različne oblike dežurstva,ki so določena s šolskim hišnim redom in letnim 

delovnim načrtom dežurstev, 
• organizirajo različne akcije in prireditve ter tudi druge naloge, za katere se dogovorijo. 

Posebno vlogo in mesto v okviru skupnosti učencev  šole ima šolski parlament. Za 
uveljavljanje svojih interesov se oddelčne skupnosti povezujejo v šolsko skupnost. Izvršilni 
organ šolske skupnosti je šolski parlament. 
V naši šoli uresničujemo dejavnosti šolske skupnosti preko  šolskega  parlamenta. 
Po dva predstavnika oddelčne skupnosti se udeležujeta sestankov 
šolskega parlamenta, ki jih v šolskem letu skličemo najmanj štirikrat. 
Šolski parlament navadno skliče ravnateljica, lahko pa tudi mentor. Pobudo za sklic šolskega 
parlamenta lahko predlaga tudi predstavnik oddelčne skupnosti. Če posredujejo pobudo 
predstavniki vsaj treh oddelčnih skupnosti, je ravnatelj oz. mentor dolžan sklicati šolski 
parlament. 
Učiteljski zbor, svet staršev in svet šole vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in 
pobude učencev, ki so jih oblikovali v skupnosti učencev ali šolskem parlamentu. 
V naši šoli je dogovorjeno, da na prvem sestanku Sveta staršev v šolskem letu prisostvuje 
izvoljeni predsednik šolskega parlamenta in predstavi načrt dela v tekočem letu. 

 
2. Podaljšanje statusa u čenca 
 
Učenec, ki je izpolnil osnovnošolsko obveznost in ni uspešno končal 
osnovne šole, jo lahko obiskuje še dve leti in tako obdrži status učenca. 
Prav tako lahko ravnatelj na predlog učiteljskega zbora v skladu s 55. členom Zakona o 
osnovni šoli učencu, ki ima podaljšan status, prepove obiskovati osnovno šolo. 

 



3. Obiskovanje pouka in opravi čevanje odsotnosti 
 
Učenec mora prisostvovati pouku in dejavnostim obveznega programa. 
 
Starši morajo najkasneje v 5 dneh po izostanku učenca razredniku sporočiti vzrok izostanka, 
razen v primeru, če njegov izostanek vnaprej napovejo. Ta izostanek lahko strnjeno ali v več 
delih traja največ pet dni v letu. 
Ravnatelj lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov dovoli 
učencu daljši izostanek od pouka. Odsotnost učenca pri posamezni uri pouka oz. drugi 
dejavnosti dovoli učitelj, ki vodi to uro oziroma dejavnost, in o tem obvesti razrednika. 
Če učenec izostane več kot  5 dni, starši pa razredniku niso sporočili vzroka izostanka, 
razrednik o izostanku učenca obvesti starše in jih pozove, da sporočijo vzrok izostanka. 
Odsotnost  učenca morajo starši opravičiti osebno ali v pisni obliki. 
Osebna ali pisna opravičila je treba posredovati razredniku najkasneje v petih dneh po prihodu 
učenca v šolo. 
Če razrednik v roku iz  prejšnjega odstavka ne prejme opravičila, šteje izostanke za 
neopravičene in ukrepa v skladu s tem pravilnikom. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka razrednik upošteva opravičilo, ki ga učenec ali starši 
iz opravičenih razlogov predložijo po izteku roka.        
Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot 5 dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško 
potrdilo o opravičenosti izostanka (predpisani obrazec s štampiljko izvajalca zdravstvene 
dejavnosti in štampiljko oz. podpisom zdravnika). 
Odsotnosti učencev zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, 
na katerih sodelujejo učenci v soglasju s šolo, so opravičene. 
Posamezni učenec je lahko zaradi zdravstvenih razlogov oproščen sodelovanja pri določenih 
urah pouka in drugih dejavnostih osnovne šole. 
Starši učenca morajo predložiti razredniku mnenje in navodilo zdravstvene službe.  
Učenec, ki je oproščen sodelovanja pri posamezni uri pouka,mora tej uri prisostvovati in opraviti 
tudi naloge,ki jih sme opravljati v skladu z navodili zdravstvene službe. V primeru, da ne more 
opravljati nobene naloge, mora šola zanj organizirati nadomestno dejavnost. 
Za neopravičen izostanek se šteje neopravičena odsotnost učenca pri obveznem programu. 
Neopravičeni izostanki so občasni, če učenec izostaja le pri urah pouka posameznih predmetov, 
ali strnjeni, če izostanek traja več ur ali šolskih dni zaporedoma. Tudi izostanke pri razširjenem 
programu se evidentira. Šola o tem obvesti starše. 
 
Ravnatelj  lahko v izjemnih primerih in po proučitvi vseh okoliščin  (v sodelovanju z razrednikom 
in svetovalno službo) odloči, da se izostanek učenca ne bo obravnaval kot neopravičen 
izostanek, če oceni, da je vzrok izostanka take narave, da učenec potrebuje pomoč oz. 
svetovanje. 
 
4. Zdravstveno varstvo 
  
Za vse posebne zdravstvene  preglede, ki jih namerava zdravstvena služba organizirati v šoli in 
niso v predpisanem programu, razrednik posebej obvesti starše in pridobi njihova soglasja. 
 
5. Varnost u čencev 
 
Osnovna šola mora poskrbeti za varnost učencev pri izvajanju šolskih dejavnosti. 
 


