
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur.l. RS št. 12/96, 81/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 102/07 in 63/13) izdaja ravnatelj Osnovne šole Žiri, dne 1.2.2016 naslednja 
 
 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
Osnovne šole Žiri 

 
 

I.  SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:  
- učencem osnovne šole, ki so perspektivni športniki, 
- učencem osnovne šole, ki so perspektivni mladi umetniki, 
- učencem osnovne šole, ki so vrhunski športniki in 
- učencem osnovne šole, ki so vrhunski mladi umetniki.  

 
 

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. 
Glede na tedensko obremenitev in dosežene uspehe lahko učenec pridobi status športnika 
A ali status športnika B. 
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 
državnih tekmovanj s področja umetnosti oz. se aktivno vključuje v kulturne dejavnosti in 
nastope ter je obremenjen več kot 7 ur tedensko. 
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 oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
 

3. člen 
 

Opredelitev statusa športnika A in statusa športnika B 
 

Status športnika A lahko pridobi učenec, ki: 
-  redno trenira pod strokovnim vodstvom in je obremenjen več kot 10 ur tedensko, 
- je v lanskem ali tekočem letu dosegel visoke športne dosežke v okviru uradnih državnih 
tekmovanj, ki ga uvrščajo do 10. mesta v Sloveniji v njegovi starostni skupini. 

Status športnika B lahko pridobi učenec, ki: 
- je obremenjen z dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri   
tem uspešen, 
- nastopa v državnih in regijskih ligah, vendar brez vidnejših rezultatov. 



III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 
 

4. člen 
 

Pridobitev statusa iz 2. člena teh pravil pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopniki učenca. 
Obrazec/vlogo za pridobitev statusa lahko učenec ali starši prevzamejo pri šolski svetovalni 
službi. K predlogu za pridobitev statusa je potrebno priložiti: 

- za status učenca perspektivnega/vrhunskega športnika: 
 potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v 

uradnih tekmovalnih sistemih te športne zveze, 
 seznam rezultatov (dosežkov) v zadnjih dveh letih, 
 urnik tedenskih obremenitev in razpored tekmovanj v športni panogi; 

- za status učenca perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika: 
 potrdilo o vključitvi v kulturno dejavnost, društvo, drugo šolo ipd., 
 dokazilo o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, 
 dokazila o doseženih priznanjih in nagradah v zadnjih dveh letih, 
 tedenski obseg (urnik) dejavnosti, tekmovanj in nastopov. 

 

Če pridobitvi statusa eden izmed staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče 
dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. 
 

5. člen 
 

Vlogo za pridobitev statusa z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo starši ali 
učenec v pisarni šolske svetovalne službe ali jo pošljejo po pošti na naslov šole. 
Vlogo za pridobitev statusa morajo starši ali učenec praviloma oddati najkasneje do 30. 
septembra za tekoče šolsko leto. 
Izjemoma se učencu dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 
 

6. člen 
 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. 
Odločbo o dodelitvi statusa izda ravnatelj praviloma najkasneje do konca meseca oktobra. 
 

7. člen 
 

Status se učencu dodeli za tekoče šolsko leto, potem mora zanj ponovno zaprositi. 
 
 

IV.  PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

8. člen 
 

Pravice in obveznosti povezane s statusom se določijo v odločbi o dodelitvi statusa v skladu 
s temi pravili. 
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo 
se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti. 
Učencu s statusom se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v 
posameznem ocenjevalnem obdobju. 



9. člen 
 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in 
začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca.  
 
 

V.  PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 
 

10. člen 
 

Učencu lahko preneha status: 
- na zahtevo staršev učenca, 
- s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, 
- če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen, 
- če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, 
- če se mu odvzame. 
 

11. člen 
 

Učencu se status odvzame, če ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora iz 9. člena teh pravil. 
Predlog za odvzem statusa poda razrednik ali učiteljski zbor. 

V primeru, da je učenec ob koncu 1. ocenjevalnega obdobja neocenjen zaradi dolgotrajne 
odsotnosti od pouka, se mu status ne odvzame, ampak manjkajoče obveznosti opravi v 
naslednjem ocenjevalnem obdobju ali pa z razrednim izpitom ob koncu šolskega leta. 
 
 

12. člen 
 

Zaradi bolezni oz. poškodbe, negativnega učnega uspeha ali drugih utemeljenih razlogov 
lahko učencu status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o 
mirovanju. Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. 

V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic in ugodnosti, ki so mu bile z 
njim dodeljene. 
 
 

13. člen 
 

O mirovanju oz. 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. 
 
 

VI.  VARSTVO PRAVIC 
 

14. člen 
 

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



15. člen 
 

Na odločbo o dodelitvi statusa, odločbo o mirovanju statusa ali odločbo o odvzemu statusa 
je možna pritožba na Pritožbeno komisijo Osnovne šole Žiri. Pritožbo pošljete priporočeno 
po pošti na naslov šole, po elektronski pošti z varnim e-podpisom ali jo podate ustno na 
zapisnik v roku 8 dneh od vročitve odločbe. 
 

16. člen 
 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu 
zagotoviti novo možnost, da jih opravi oz. mu na drug način priznati pravico. 
 
 

VII.  PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 
 

Ta pravila začnejo veljati od 1. februarja 2016 dalje. S tem dnem prenehajo veljati Pravila o 
prilagajanju šolskih obveznosti izdana dne 2.9.2013. 

 
18. člen 

 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Žiri se objavijo na spletni strani šole. 
 
 
 
 

Ravnatelj 
Marijan Žakelj 

 


