
 
 

Na podlagi devetega odstavka 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 

102/07, 40/12, 63/13; ZOsn) je ravnateljica sprejela  

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
na OŠ Danila Lokarja Ajdovščina 

 
 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, učenca 

perspektivnega mladega umetnika, učenca vrhunskega športnika, učenca vrhunskega 

mladega umetnika, način prilagajanja šolskih obveznosti, mirovanje in prenehanje statusa ter 

varstvo pravic. 

 

II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 

2. člen 

Pogoji za pridobitev statusa 

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 perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 

državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

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

dosežek mednarodne vrednosti. 

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

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.  

3. člen 

Vložitev vloge 

Predlog za dodelitev statusa podajo starši ali zakoniti zastopnik učenca (v nadaljevanju: 

starši) na ustreznem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika. 

Predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo starši: 



- poslati po pošti PRIPOROČENO na naslov: 

Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina, Cesta 5. maja 15, 5270 Ajdovščina s 
pripisom »ZA STATUS« 

- ali oddati: 

v tajništvo Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina v zaprti ovojnici s pripisom 
»ZA STATUS«. 

Predloge za dodelitev statusa se obravnava enkrat mesečno. Za obravnavo v prvem roku je 
potrebno predlog za dodelitev statusa oddati do 15. septembra v tekočem šolskem letu. 

Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti dokazila, iz katerih je razvidno 

izpolnjevanje pogojev za posamezen status iz 2. člena tega pravilnika. 

K vlogi za pridobitev statusa: 
- perspektivnega športnika se priloži potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni 

zvezi in dokazila o tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 
zvez; 

- perspektivnega mladega umetnika se priloži dokazila o udeleževanju na državnih 
tekmovanjih s področja umetnosti; 

- vrhunskega športnika se priloži potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni 
zvezi in dokazila o doseženih vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti; 

- vrhunskega mladega umetnika se priloži dokazila o doseganju najvišjih mest oziroma 
nagrad na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

Če vlogi niso priložena vsa dokazila (vloga ni popolna) ali ni razumljiva, se starše učenca 

pozove k dopolnitvi vloge. Rok za oddajo dopolnitev je osem delovnih dni. Vloge, ki niso 

dopolnjene v roku, se zavrže.  

4. člen 

Dodelitev statusa 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo najkasneje v enem mesecu od prejema 
popolne vloge.  

Pred odločitvijo o dodelitvi statusa si ravnatelj pridobi:  
- v prvem izobraževalnem obdobju mnenje razrednika,  
- v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju poleg mnenja razrednika še mnenje 

oddelčnega učiteljskega zbora. 
 

Status se dodeli učencu praviloma za eno šolsko leto. 

 
5. člen 

Sklenitev dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti 

Prilagoditev šolskih obveznosti učenca se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pisni 

dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 30 dneh po dokončnosti 

odločbe in začne veljati osmi dan po datumu, ko ga podpiše ravnatelj in vsaj eden od staršev 

učenca.  



Razrednik v roku osmih dni po podpisu dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti v šolski 

dokumentaciji ustrezno označi status, ki ga je učenec pridobil. 

Z dogovorom se prilagodijo obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za 

ocenjevanje znanja tako, da učenec šolske obveznosti opravi v posameznem ocenjevalnem 

obdobju. 

 

III. PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

6. člen 
 
Obiskovanje pouka 
 
Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. 
 
Učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika lahko izostane od rednega pouka 
izjemoma zaradi tekmovanj ali dodatnih priprav pred tekmovanji. Pred izostankom 
razredniku obvezno predloži pisno potrdilo (opravičilo) kluba, društva, glasbene šole oziroma 
drugega zavoda. Iz potrdila (opravičila) mora biti razviden razlog načrtovane odsotnosti, 
podpisati pa ga morajo tudi starši učenca. 
 
Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko izostane od rednega vzgojno-
izobraževalnega dela:  

- do tri šolske ure dnevno zaradi treninga, tekmovanj ali vaj, če te potekajo istočasno 
kot pouk in če je odsotnost vnaprej napovedana;  

- ves šolski dan oz. več dni zaradi tekmovanj ali dodatnih priprav pred tekmovanji, če 
so ta v času rednega šolskega dela ali če tekmovanje oz. priprava poteka v 
oddaljenem kraju in če je odsotnost vnaprej napovedana; 

- prvo šolsko uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost v zvezi s statusom 
predhodnega dne končala po 23. uri. 

Pred izostankom iz prve in druge alineje učenec razredniku obvezno predloži pisno potrdilo 
(opravičilo) kluba, društva, glasbene šole oziroma drugega zavoda. Iz potrdila (opravičila) 
mora biti razviden razlog načrtovane odsotnosti, podpisati pa ga morajo tudi starši učenca. V 
kolikor se izostanka iz tretje alineje tega odstavka ne da v naprej predvideti, mora učenec 
omenjeno potrdilo (opravičilo) predložiti razredniku v roku treh delovnih dni. 
 
 

7. člen 

Načini in roki za ocenjevanje znanja 

Kljub statusu se lahko znanje učenca nenapovedano ustno ali pisno preverja (brez 

ocenjevanja). 

V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec s statusom pridobiti najmanj toliko ocen, 

kot jih določa 11. člen Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja (Uradni list RS, št. 

52/2013). 

Rok ustnega ocenjevanja se lahko prilagodi: 

- učencu, ki ima status perspektivnega športnika ali umetnika in trenira oziroma vadi 

najmanj 6 ur tedensko, 

- učencu s statusom vrhunskega športnika ali umetnika.  



Učenec se je dolžan sam dogovoriti z učiteljem, ki določeni predmet poučuje, o terminu 

ocenjevanja. Učenec je dolžan pridobiti ustne ocene najmanj 14 dni pred koncem vsakega 

ocenjevalnega obdobja. Po tem času ga učitelj lahko nenapovedano ustno oceni.  

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

razen če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno in napovedano odsoten (kot določa 

pravilnik) zaradi obveznosti, ki je povezana s statusom. V takem primeru lahko pisno 

ocenjevanje opravi individualno pri rednem pouku ali v času dopolnilnega oziroma dodatnega 

pouka, v dogovoru s posameznim učiteljem pa tudi drugače. 

Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem v času dopolnilnega pouka. 

Dodatne prilagoditve načina in rokov ocenjevanja se lahko opredelijo v dogovoru o 

prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

IV. OBVEZNOSTI ZA URESNIČEVANJE PRAVIC UDELEŽENCEV 

 

8. člen 

Obveznosti učenca 

Učenec mora: 

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

v sodelovanju z nosilcem predmeta; 

- držati se dogovorjenega načrta; 

- vestno opravljati vse šolske obveznosti in dolžnosti; 

- nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti; 

- obiskovati dopolnilni pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega lahko 

predlaga tudi nosilec posameznega predmeta); 

- redno obveščati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu; 

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

- zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

 

9. člen 

Obveznosti trenerja oziroma mentorja  

Trener oziroma mentor mora: 

- spremljati šolski uspeh varovanca; 

- po potrebi obiskovati govorilne ure pri razredniku ali učitelju, ki učenca poučuje; 

- obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj; 

- vnaprej pisno napovedati izostanke razredniku. 

 

 

 



10. člen 

Obveznosti staršev  

Starši morajo: 

- redno spremljati uspeh in vedenje učenca; 

- obiskovati pogovorne ure in roditeljske sestanke; 

- redno vnaprej opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca. 

 

 

11. člen 

Obveznosti učiteljev  

Učitelji morajo: 

- 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. 

 

 

V. MIROVANJE STATUSA 

12. člen 

Učencu status lahko miruje zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov, 

dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju.  

Drugi utemeljeni razlogi za mirovanje statusa so učne težave, ki imajo za posledico 

negativne ocene. 

 

Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. 

O mirovanju statusa odloči ravnatelj z odločbo najkasneje v petnajstih dneh od prejema 

popolne vloge. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje 

razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega 

učiteljskega zbora. 

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

 
VI. PRENEHANJE STATUSA 

13. člen 

Status učencu preneha: 

- na zahtevo staršev učenca,  

- s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen,  

- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen,  

- če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, ali  

- če se mu status odvzame.  



Status se odvzame, če učenec: 

- krši določbe tega pravilnika ali ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora o prilagajanju 

šolskih obveznosti; 

- ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti; 

- zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša ali neopravičeno izostaja od pouka; 

- nešportno, nekulturno oziroma neprimerno ravna, krši pravila šolskega reda in mu je 

bil zato izrečen kakršenkoli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin. 

Predlog za odvzem statusa lahko poda razrednik ali učiteljski zbor.  

O prenehanju statusa odloči ravnatelj z odločbo najkasneje v enem mesecu od prejema 

popolne vloge. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje 

razrednika, v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega 

učiteljskega zbora. 

S prenehanjem statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene s statusom. 
 
 
VII. VARSTVO PRAVIC 

14. člen 

 

Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba. Pritožbo lahko vložijo starši učenca v 

petnajstih dneh po prejemu odločbe. 

 

O pritožbi zoper odločbo odloča 3-članska pritožbena komisija, ki jo imenuje predsednik 

Sveta šole. Zoper odločitev komisije je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno 

sodišče RS v tridesetih dneh od prejema pisne odločitve pritožbene komisije. 

 

 

VIII. KONČNA DOLOČBA 

15. člen 

 

Ta Pravila začnejo veljati 1. oktobra 2018.  

 

Z dnem uveljavitve teh Pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti na 

OŠ Danila Lokarja Ajdovščina, ki so bila sprejeta 1. septembra 2015.  

 

 

 

 

Irena Kodele Krašna,  
ravnateljica 

 


