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   Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 

63/2013 in 46/16-ZOFVI-L) Osnovna šola Stična izdaja     

  

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

  
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA  

  

1. člen 
  

 Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev: 

 statusa učenca perspektivnega športnika, 

 statusa učenca vrhunskega športnika, 

 statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in 

 statusa učenca vrhunskega mladega umetnika. 

  

  

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

  

2. člen 
 

 Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 

panožni športni zvezi, in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 
 

 Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 

mednarodne vrednosti.  
 

 Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 

državnih tekmovanj s področja umetnosti. 
 

 Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta 

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 

   Status si učenec pridobi, če izpolnjuje še naslednje pogoje: 

- ne izostaja neopravičeno od pouka in mu ni bil izrečen vzgojni ukrep, 

- spoštuje šolski red in 

- vestno opravlja šolske obveznosti. 

 

   Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu praviloma za eno šolsko leto, iz 

utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. Izjemoma se lahko učencu status dodeli 

tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 
  

   Učenec, ki je zaradi obiskovanja glasbene šole oproščen obiskovanja izbirnih predmetov, ne more 

pridobiti statusa o prilagajanju šolskih obveznosti.  

  

3. člen 
  

   Statuse iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni 

pogoji po postopku, določenem s tem pravilnikom.  
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    O dodelitvi, mirovanju oziroma prenehanju statusa odloči ravnatelj. Pred tem si v prvem 

izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa 

tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.  

  

  

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE  

  

4. člen 
  

   Pridobitev statusov iz 2. člena teh pravil pisno predlagajo starši učenca ali zakoniti zastopnik učenca 

(v nadaljevanju starši).  

  

K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti:  

 za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika in statusa učenca vrhunskega športnika 

potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem 

šolskem letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju, oziroma o vrhunskem športnem 

dosežku mednarodne vrednosti za preteklo šolsko leto. 

 

 Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega 

umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o 

tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in 

potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo 

šolsko leto. 

   Učenec ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s 

statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.  

  

   Če pridobitvi statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, 

dokler se starša o tem ne sporazumeta.  

  

   Status se učencu dodeli praviloma na začetku šolskega leta.  

  

   Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje do 30. septembra 

tekočega šolskega leta.  

  

   Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjujejo predpisane pogoje.  

  

  

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI  
  

5. člen 
  

   Z odločbo o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo 

medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s temi pravili in drugimi predpisi.  
  

   Prilagodijo se zlasti:  

- obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,  

- obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa,  

-  načini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in  

- druge medsebojne pravice in obveznosti.  
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      Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Morebitna odsotnost zaradi treninga, tekmovanj 

ali vaj, mora biti vnaprej napovedana. 

 

   Če ima učenec pravico do vnaprej dogovorjenega ustnega ocenjevanja znanja, se mora z učitelji 

posameznih predmetov o datumih ocenjevanja za prvo ocenjevalno obdobje dogovoriti v roku desetih 

delovnih dni od prejema odločbe, za drugo ocenjevalno obdobje pa v roku prvih desetih delovnih dni 

tega obdobja. Če se učenec v omenjenih rokih iz neopravičljivih razlogov o datumih ocenjevanja ne 

dogovori, lahko učitelj po omenjenem terminu pridobi ustno oceno nenapovedano.   
  

    Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, veljajo tudi za učenca s statusom, razen če je 

na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi obveznosti, ki je povezana s statusom. V tem 

primeru lahko pisno ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku ali v času dopolnilnega ali 

dodatnega pouka, v dogovoru s posameznim učiteljem pa lahko tudi drugače. 
 

   V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa 

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (11. člen). 
 

   Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem 

ocenjevalnem obdobju.  

 

Obveznosti učenca so: 

 vestno opravljati šolske obveznosti in dolžnosti, 

 dogovarjati se z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v 

sodelovanju z nosilcem predmeta, 

 držati se dogovorjenega načrta,  

 sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba...),  

 redno obveščati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu,  

 zastopati šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah,  

 obiskovati dopolnili pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega lahko predlaga tudi 

nosilec posameznega predmeta),  

 nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti. 

 

Obveznosti staršev so: 

 redno spremljati uspeh in vedenje učenca,  

 obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke,  

 redno vnaprej opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca. 

 

Obveznosti učiteljev so: 

 omogočiti dogovor učencu glede termina ustnega ocenjevanja znanja,  

 nuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje in zanjo 

zaprosi,  

 na podlagi prošnje staršev ali učenca, seznaniti učenca z obsegom in vsebino učne snovi, ki 

bo obravnavana v času učenčeve daljše odsotnosti. 

 

 

6. člen 
  

   Odločba o dodelitvi statusa in dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati, ko je izročena 

staršem učenca in ko razrednik v šolski dokumentaciji pridobitev statusa ustrezno označi. 
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V. ODVZEM, PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA  

  

7. člen 

  

Učencu preneha status: 

 na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;  

 s potekom časa, za katerega je bil status učencu dodeljen;  

 če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen;  

 če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status;  

 če se mu status odvzame.  

 

   Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:  

 če učenec ne izpolnjuje obveznosti, navedenih v odločbi; 

 če preneha z aktivnim treniranjem oz. ukvarjanjem s kulturno dejavnostjo; 

 če neopravičeno izostaja od pouka; 

 če ne izpolnjuje šolskih obveznosti in dolžnosti; 

 če je učencu dodeljen vzgojni ukrep; 

 na željo staršev in otroka, ki to namero tudi pisno podajo; 

 status učenca lahko miruje zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov. 
 

Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi delavci 

šole. Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje razrednika 

in oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

8. člen 

 

   Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši.  
  

   Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.  
  

   O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.  

  

 

VI. VARSTVO PRAVIC  

  

9. člen 
  

   Odločba o dodelitvi statusa je enako obvezujoča za vse, na katere se nanaša.   

  

10. člen 
  

   Učenec, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem 

oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali 

jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali 

drugega akta oziroma predpisa.  
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   Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo; vložijo jo v osmih dneh po prejeti 

pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan 

predpisan akt.  

  

11. člen 
  

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

ravnatelj šole.  
  

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

dogovorjenih pravic in obveznosti, odloča pritožbena komisija.   

 

12. člen 
  

   Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti 

novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico.  

  

  

VII. KONČNA DOLOČBA  
  

13. člen 

  

   Ta pravilnik začne veljati 1. 9. 2016.  

  

  

  

  

Ivančna Gorica, 31. 8. 2016  

  

  

                                                                                                                           Ravnatelj:  

                                                                                                                           Marjan Potokar, prof.  

  

  

  

  

  


