
Osnovna šola »Jožeta Krajca« Rakek 

Partizanska 28, 1381 Rakek 

 

Tel: 01 705 25 10 

Faks: 01 705 12 08 

e-naslov: os.rakek@guest.arnes.si 

 
Na podlagi 51. člen Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 

40/12-ZUJF, 63/13) ravnateljica OŠ »Jožeta Krajca« Rakek izdaja naslednja: 
 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 
1. člen 
Ta pravila urejajo pogoje, postopke in načine pridobitve statusa in prilagajanja šolskih 
obveznosti učencem: 
- športnikom (perspektivnim in vrhunskim) ter 
- mladim umetnikom (perspektivnim in vrhunskim). 
 
 
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 
2. člen 
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.  
 
Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 
mednarodne veljavnosti. 
 
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. 
 
 
III. DODELITEV STATUSA 
 
3. člen 
Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, na osnovi vloge 
staršev in dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev iz 2. člena tega pravilnika.  
Šolska svetovalna služba pregleda vloge in jih predstavi ravnatelju. O dodelitvi statusa odloči 
ravnatelj. Pred tem si v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v 
drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega 
zbora.  
 
Ravnatelj o statusu odloči do 15. oktobra tekočega leta. 
 
 
 IV. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 
 
4. člen 
Pridobitev statusa iz 2. člena teh pravil predlagajo starši ali zakoniti zastopniki.  
 
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 področja umetnosti (perspektivni 
mladi umetnik), 

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

 
5. člen 
Pisno vlogo, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba oddati v tajništvo šole najkasneje 
do 30. septembra za tekoče šolsko leto. Starši lahko podajo vlogo tudi med šolskim letom, če 
učenec začne izpolnjevati predpisane pogoje. 
 
6. člen 
Status dodeli šola, če so izpolnjeni vsi pogoji, določeni s temi pravili. 
 
Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto.  
 
7. člen 
Dodeljeni status začne veljati, ko šola in starši podpišejo pisni dogovor o prilagajanju šolskih 
obveznosti.  
 
 
V. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 
 
8. člen 
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. 
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne 
veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj. 
 
9. člen 
(dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti) 
 
9. a) Obiskovanje pouka  
 
Učenec lahko izostane: 

- prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne končala po 
21. uri;  

- od rednega vzgojno-izobraževalnega dela v primeru načrtovanih priprav oziroma 
tekmovanj po predhodnem pisnem obvestilu razrednika s strani staršev.  

 
9. b) Ocenjevanje znanja 
 
Učenec predlaga in se z učiteljem dogovori za datum ustnega ocenjevanja že na začetku 
napovedanega ocenjevanja. Če sam ne predlaga datuma, ga učitelj k temu pozove. Če še po tem 
ne predlaga datuma, ga učitelj lahko vpraša po enakem postopku kot učence brez statusa.  
 
Pisno ocenjevanje znanja se lahko v primeru opravičene odsotnosti opravi pri rednem pouku, s 
soglasjem in po dogovoru s starši pa tudi drugače. 
 
Učenec ima pri daljši odsotnosti možnost opravljanja razrednega izpita po posameznih 
predmetih.   
 
 
 



9. c) Obveznosti učenca 
 
Učenec: 

- redno opravlja šolske obveznosti, 
- redno obvešča starše in trenerja/ mentorja o svojem uspehu v šoli, 
- v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki učencu ne 

dovoljujejo redne priprave na pouk, se z učiteljem dogovori za ustno spraševanje ali 
pisno ocenjevanje znanja ter o opravljanju ostalih obveznosti, 

- je šolo dolžan zastopati na tekmovanjih v svoji disciplini, če to ne moti ocenjevanja 
znanja. 

 
9. č) Obveznosti staršev 
 
Starši: 

- redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka, 
- obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih učiteljih, 
- redno in pravočasno obveščajo o izostankih, 
- v primeru slabših ocen se dogovorijo z učiteljem o načinu popravljanja in izboljšanju le-

teh, 
- v primeru prekinitve ukvarjanja z dejavnostjo, zaradi katere je učenec pridobil status, 

morajo starši o tem takoj obvestiti šolo. 
 
9. d) Obveznosti razrednika 
 
Razrednik: 

- spremlja delo, vedenje in uspeh učenca s statusom, 
- sproti obvešča ravnatelja, učiteljski zbor, starše in komisijo o vseh kršitvah v zvezi s 

statusom, 
- posreduje ravnatelju pisna dokazila za odvzem/mirovanje statusa. 

 
9. e) Obveznosti trenerja/mentorja 
 
Trener/mentor: 

- spremlja šolski uspeh in vedenje učenca, 
- pravočasno obvešča šolo o vsaki časovni spremembi treninga, vaj, tekmovanj. 

 
10. člen 
(izvedbeni načrt) 
Namenjen je učencu perspektivnemu ali vrhunskemu športniku, perspektivnemu ali 
vrhunskemu mlademu umetniku ob daljši odsotnosti od vzgojno-izobraževalnega dela. 
 
Izvedbeni načrt je priloga sklepa o dodelitvi statusa oziroma dogovora o prilagajanju šolskih 
obveznosti. Pripravi ga razrednik in ga uskladi z oddelčnim učiteljskim zborom. Pri pripravi 
upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil 
status dodeljen. Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati 
dogovorjenih obveznosti, se lahko izvedbeni načrt spremeni oziroma dopolni. 
 
 
VI. 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 to zahtevajo starši učenca,  
- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen. 
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