
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 
63/13) in predhodni uskladitvi s šolskimi strokovnimi aktivi ravnateljica OŠ Rodica 
izdaja naslednja 

 

PRAVILA  

o prilagajanju šolskih obveznosti  

Osnovne šole Rodica 

 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen  

Ta pravila urejajo pogoje, postopke in načine pridobitve starusa in prilagajanja 
šolskih obveznosti učencem: 

- športnikom (perspektivni in vrhunski) ter 

- mladim umetnikom (perspektivni in vrhunski). 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

2. člen 
 
Status perspekitvnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 
Status 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.  

 

Pridobitev statusa iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko predlagajo starši 
oz. zakoniti zastopniki učenca (v nadaljevanju: starši). 

 

 

 

 



3. člen  

Statuse iz prejšnjega člena teh pravil učencu dodeli šola na osnovi pisne vloge 
staršev in dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 2. člena teh pravil ter mnenja 
razrednika oz. oddelčnega učiteljskega zbora. 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje 
razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega 
zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE  

4. člen  

 

Pridobitev statusa iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši učenca na 
obrazcu, ki ga določi šola in je priloga teh pravil. 

     K vlogi za pridobitev statusa športnika je treba priložiti dokazila, iz katerih je 
razvidno, da je: 

– učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (perspektivni športnik), 

– učenec registriran pri nacionalni panožni zvezi, tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in dosega športne dosežke 
mednarodnih vrednosti (vrhunski športnik).  

 

K vlogi za pridobitev statusa mladega umetnika je treba priložiti dokazila, iz katerih 
je razvidno, da: 

– učenec tekmuje oz. se udeležuje državnih tekmovanj s podorčja umetnosti 
(perspektivni mladi umetnik), 

– učenec tekmuje oz. se udeležuje in dosega najvišja mesta ali nagrade na 
državnih tekmovanjih s področja umetnosti (vrhunski mladi umetnik). 

      

Pisno vlogo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev starši šoli/razredniku 
predložijo praviloma v mesecu septembru za aktualno šolsko leto ali med šolskim 
letom za tekoče šolsko leto. 

5. člen  

Šola učencu dodeli status za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko 
le za določen čas v šolskem letu.  

6. člen  

Na začetku vsakega šolskega leta (ali ob podani pisni vlogi) šola ob upoštevanju 
dokazil preveri, ali učenec izpolnjuje pogoje za status opredeljene v 4. členu teh 
pravil. 



Razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor podata mnenje o otrokovem primernem 
odnosu do pouka, izpolnjevanju šolskih obveznosti, spoštovanju šolskega reda, 
primernem odnosu do drugih učencev in delavcev šole, o sodelovanju v okviru 
šolskega športnega društva in zastopanju šole na tekmovanjih ter javnih prireditvah. 

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

7. člen  

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti so učencu športniku 
oziroma učencu umetniku omogočene na osnovi sklepa ravnatelja o dodelitvi statusa 
športnika ali umetnika.  

Vsebina prilagoditev se pisno opredeli z dogovorom, ki ga podpišejo starši, 
razrednik in ravnatelj. 

8. člen  

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih 
obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v 
skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi. 

Učencu z dodeljenim statusom se prilagodi predvsem: 

-  obiskovanje pouka in drugih šolskih dejavnosti, 

- obveznosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih šole, 

- način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti.  

 

Učencu z dodeljenim statusom se šolske obveznosti prilagodijo tako, da jih lahko 
opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

9. člen  

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati naslednji dan po vročitvi staršem.  

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v štirinajstih dneh po pridobitvi 
statusa in začne veljati, ko ga podpišejo razrednik, starši in ravnatelj. Podpis 
dogovora pripravi in izpelje razrednik. 

10. člen  

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati 
dogovorjenih obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in 
obveznosti iz statusa. 

Izvedbeni načrt je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oziroma 
dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. 

Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri 
pripravi upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi 
katerih mu je bil status dodeljen.   



V. ODVZEM, PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA  

11. člen  

Učencu se status na predlog razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora lahko 
odvzame, če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora.  

 

Učencu lahko status preneha: 

- če mu je bil dodeljen za določen čas, 

- če to zahtevajo starši učenca,  

- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen. 

 

Učencu status miruje zaradi bolezni, poškodbe ali drugega razloga. Mirovanje 
statusa za obodobje trajanja navedenih razlogov predlaga razrednik, oddelčni 
učiteljski zbor ali starši. 

O odvzemu, prenehanju ali mirovanju statusa s sklepom odloči ravnatelj po prejemu 
pisne utemeljitve ali drugih dokazil. 

 

VI. VODENJE EVIDENCE 

14. člen 

Evidenco o učencu s statusom športnika ali statusom učenca, ki se vzporedno 
izobražuje, vodi razrednik v mapi oddelka. 

 

VII. VARSTVO PRAVIC  

15. člen  

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je 
enako obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. 

 

16. člen  

Učenec ali tisti, 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. 

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo. 



17. člen  

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

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede 
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. 
Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 

 

18. 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 
uveljavitev pravic iz dodeljenega statusa in dogovora. 

 

VII. KONČNE DOLOČBE 

19. člen  

Ta pravila začnejo veljati s 1. 9. 2013. 

 

Ravnateljica: 

Milena Vidovič 

 

 

 

Priloge Pravil o prilagajnaju šolskih obveznosti OŠ Rodica: 

1. Obrazec Vloga za pridobitev statusa športnika/ statusa učenca umetnika 

2.  Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši. 

 

 

 

 
 



 
 

VLOGA 
ZA PRIDOBITEV STATUSA UČENCA ŠPORTNIKA 

oziroma 

ZA PRIDOBITEV STATUSA MLADEGA UMETNIKA 

 
 

Starši učenca/ke ………………….…………………………………… iz ……….. razreda, 
rojenega/e ………………………, stanujočega/e ……………………………………………………..., 

ţelimo v šolskem letu …………………… za svojega otroka pridobiti status: 

 

a. učenca perspektivnega športnika: ……………………………………………………. 
                                                                                                  (vrsta dejavnosti) 

 
b. učenca vrhunskega športnika: ………………………………………………………… 

                                                                                                  (vrsta dejavnosti) 

 

c. učenca perspektivnega umetnika: …………………………………………………….. 
                                                                                           (vrsta dejavnosti) 

 

d. učenca vrhunskega umetnika: ………………………………………………………….. 
                                                                                           (vrsta dejavnosti) 

 

 

UTEMELJITEV (pisna dokazila je potrebno obvezno priloţiti*): 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Datum: ……………….       Ime in priimek  staršev ali skrbnikov                 podpis 

                                                            

                                             …………………………………………….      ……………........................ 
 

                                             ……………………………………………        .………………………….. 

        

*Obvezne priloge: 
- za status športnika: potrdilo o registraciji v nacionalni panoţni športni zvezi, potrdilo o tekmovanjih v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoţnih zvez (perspektivni športniki), dokazilo o 

vrhunskem športnem doseţku mednarodne vrednosti (vrhunski športniki), 

- za status umetnika: potrdilo o udeleţevanju drţavnih tekmovanj s področja umetnosti (perspektivni 

mladi umetniki), dokazila o doseţenih najvišjih mestih ali doseţenih nagradah na drţavnih tekmovanjih 

s področja umetnosti (vrhunski mladi umetniki). 

VLOGO S PRILOGAMI ODDATI DO KONCA SEPTEMBRA! 



 
Na osnovi 7. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti sklepamo naslednji 

 

DOGOVOR O PRILAGAJNAJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

za učenca – učenko ___________________________________ v šol. letu _________________ 
 

 

Dogovor se sklene med Osnovno šolo Rodica, Domţale, ki jo zastopa ravnateljica Milena Vidovič, in 
starši/skrbniki učenca/učenke _________________________________________________________. 
                                                                                           /ime in priimek staršev ali skrbnikov/ 

 

 

1. Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku 

 učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku,  

 od rednega vzgojno-izobraţevalnega dela lahko izostaja dnevno oziroma strnjeno glede na v 

naprej pripravljen program odsotnosti za  dejavnost, ki se izvaja izven kraja bivanja, 

 izostaja od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela,  

  izostati sme prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne končala     

      po 21.00 uri. 

 

 

2. Obveznosti učenca pri pouku 

 v primeru, da učenec ni pripravljen za ocenjevanje znanja ali ni opravil drugih obveznosti (npr. 

domača naloga), se mora opravičiti na začetku šolske ure, učitelju pa pojasniti razloge, 

 vestno opravlja svoje šolske obveznosti, v okviru svojih moţnosti zastopa šolo na tekmovanjih in 

nastopih in ravna v skladu s šolskimi pravili, 

 vse izostanke od pouka, povezane z dejavnostjo, zaradi katere mu/ji je bil status dodeljen, mora 

vnaprej napovedati učenec, trener ali mentor, izostanek pa pisno opravičijo starši, 

 v primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 

dopolnilnega pouka, ki se ga  mora učenec redno udeleţevati, če je prisoten v šoli. 

 

 

3. Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti 

 

 v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na 

pouk, se mora učenec z učitelji dogovoriti za ustno spraševanje ali pisno ocenjevanje znanja, 

 pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika oziroma drugega 

predmeta lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku ali v času, ki ga 
dogovori z učiteljem, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten ali je imel prejšnji dan 

tekmovanje, 

 če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj ugodnejša 

(pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek), 

 izbere čas ustnega ocenjevanja v določenem terminu oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj 

ţeli ustno odgovarjati obravnavano učno snov; oceno mora dobiti učenec do 5 dni pred ocenjevalno 

konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka, 



 v primeru daljše odsotnosti mora učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno obdobje pri 

posameznem predmetu. 

 

4. Druge medsebojne pravice in obveznosti 

 

 učenec redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli, 

 učenec lahko izkoristi moţnost dodatnega posvetovanja z učiteljem pri dopolnilnem pouku, 

pogovornih urah, preko elektronske pošte…), 

 učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi moţnost opravljanja predmetnega izpita pri 

določenih predmetih, 

 lahko se izdela podrobnejši individualni program – izvedbeni načrt -  pri pouku po predhodnem 

dogovoru z učiteljem in ŠSS, če učenec kljub prilagoditvam zaradi obsega dejavnosti, povezane s 

statusom, ne zmore opraviti vseh obveznosti, 

 učenec/učenka s statusom športnika ima lahko individualen program športne vadbe, ki ga učitelj/ica 

športne vzgoje po potrebi predhodno dogovori s trenerjem, učencem oz. starši, 

 učenca/učenko šola spodbuja k aktivnemu sodelovanju pri šolskih športnih tekmovanjih ali na 
kulturnih prireditvah. 

                                          

            

5. Prenehanje statusa 

 

 status preneha, če se prekine z vadbo ali z vzporednim izobraţevanjem, zaradi katerega je bil status 

pridobljen. O tem morajo starši obvestiti šolo. 

 če ima učenec/ka ob zaključku ocenjevalnega obdobja eno ali več negativnih ocen iz posameznih 

predmetov, 

 kadar učenec/ka krši šolska pravila, ki so označena kot teţje kršitve  

 če učenec/ka ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh. Mnenje o 

dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razrednik oziroma 

oddelčni učiteljski zbor. 

 

6. POSEBNE POTREBE/ŢELJE UČENCA/UČENKE S STATUSOM:  
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Datum: ……………………….. 
 

 

 

STARŠI UČENEC RAZREDNIK RAVNATELJ 

    

    

 

 
 

ŢIG ŠOLE 
 


