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Na podlagi 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07- 
UPB5, 36/08, 58/09, popravka št. 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15 in 46/16 
(49/16 pop.) in 25/17-ZVaj) in v skladu z določili 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 
UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16-ZOFVI-K; v nadaljevanju ZOsn) in 
Zakonom o športu (Ur. l.t RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg; v nadaljevanju: ZŠpo) ter Okrožnico 
Direktorata za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo MIZŠ, številka 6030-1/2019/21 z dne 7. 10. 
2019, je ravnateljica dne, 1. 9. 2021, sprejela 

 

P R A V I L A  
o prilagajanju šolskih obveznosti  

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

(1) Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa 

učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca 

perspektivnega mladega umetnika, statusa učenca vrhunskega mladega umetnika in status 

mladega raziskovalca. 

(2) V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot 

nevtralni in enakovredno veljajo za oba spola. 

 

II. POSTOPEK IN POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 

2. člen 

Učenec lahko pridobi status perspektivnega ali vrhunskega športnika, perspektivnega ali vrhunskega 

umetnika (v nadaljnjem besedilu: status), v kolikor izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje in pogoje 

tega pravilnika. 

3. člen 

(1) Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni 

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

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

mednarodne vrednosti. 

(3) Posameznik se registrira kot športnik v skladu z določili Zakona o športu. 

(4) Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih 

tekmovanj s področja umetnosti. 

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

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
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4. člen 

(1) Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v tekočem šolskem letu 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. 

(2) Pridobitev statusa učenca predlagajo starši oziroma zakoniti zastopniki učenca (v nadaljnjem 

besedilu: starši). 

(3) Pisno vlogo za pridobitev statusa na že pripravljenem obrazcu podpiše in vloži eden izmed staršev. 

Vloga je priloga tega pravilnika. 

 

III. DODELITEV STATUSA 
5. člen 

(1) Predlog za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika, perspektivnega ali 

vrhunskega umetnika učenca poda eden od staršev/zakonitih zastopnikov učenca na v naprej 

pripravljenem obrazcu, ki je priloga tega pravilnika (na voljo je tudi na šolski spletni strani ali v 

tajništvu), skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, predloži najkasneje do 30. septembra tekočega 

šolskega leta. 

(2) O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si 

ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem 

in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o 

spoštovanju določil šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju ter odnosu do drugih učencev šole in 

do zaposlenih. 

6. člen 

(1) Status perspektivnega ali vrhunskega športnika, perspektivnega ali vrhunskega umetnika dodeli 

šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji in pogoji tega pravilnika. 

(2) Sklep o dodelitvi statusa dodeli ravnatelj. Šola s starši v 8 dneh od izdaje sklepa sklene pisni dogovor 

o prilagajanju šolskih obveznosti. Status stopi v veljavo naslednji dan po podpisu dogovora. 

(3) Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagoditve so odvisne od vrste statusa in so 

individualne. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi 

se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. 

 

7. člen 

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica z odločbo v 30 dneh po prejemu popolne vloge. Priloga odločbe 

je tudi Dogovor o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti, povezanih s statusom, v skladu s temi 

pravili ter z drugimi predpisi. 

8. člen 

Če pridobitvi oziroma podaljšanju statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa 

perspektivnega ali vrhunskega športnika, perspektivnega ali vrhunskega umetnika ni mogoče dodeliti, 

dokler se starša o tem ne sporazumeta. 
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IV. PRILOGE K VLOGI STATUSA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA 

UMETNIKA/VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA 
9. člen 

K vlogi za pridobitev statusa učenca je potrebno priložiti: 

 za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo 

oziroma drug javnoveljavni program in potrdilo o udeležbi učenca na državnem/-ih tekmovanju/-

ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto; 

 za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma 

drug javnoveljavni program in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na 

državnem/-ih tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto; 

 Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov,  si za dodelitev statusa 

perspektivnega ali vrhunskega športnika uradna oseba v šoli, ki vodi postopek dodelitve statusa, 

v skladu s 77. členom Zakona o športu ter 139. členom Zakona o splošnem upravnem postopku 

po uradni dolžnosti priskrbi podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo odločbe o statusu. 

 

V. DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
10. člen 

(1) Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pravice in obveznosti 

oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu s statusom določi ravnateljica s pisnim dogovorom med 

šolo ter starši. 

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

ocenjevalnem obdobju. 

11. člen 

Z dogovorom se uredi zlasti: 

 obiskovanje pouka in drugih dejavnosti; 

 način in roki za ocenjevanje znanja, oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti; 

 obveznosti za uresničevanje pravic (učenca, staršev, razrednika, učiteljev); 

 posledice kršitev dogovora, hišnega in šolskega reda ter druge medsebojne pravice in 

obveznosti. 

 12. člen 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati z dnem podpisa vsaj enega od staršev učenca 

in ravnateljice. 

13. člen 

Iz pridobljenega statusa izhaja tudi učenčeva obveznost, da po dogovoru s šolo, z znanjem in s 

spretnostmi, pridobljenimi v vzporednem izobraževanju oziroma pri dejavnostih, zastopa šolo na šolskih 

prireditvah ter tekmovanjih. 

14. člen 

Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in vsaj eden od staršev podpiše 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti ter en podpisan izvod vrne šoli. 
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VI. PRENEHANJE STATUSA 
15. člen 

Status (perspektivnega/vrhunskega športnika ali umetnika) učencu preneha: 

 na zahtevo učenca in staršev; 

 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 status odvzame. 

16. člen 

(1) Če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora oziroma zaradi kršitve njegovih 

dolžnosti, določenih z zakonom in z drugimi predpisi ter akti šole, mu lahko šola na predlog razrednika 

oziroma učiteljskega zbora status odvzame: 

 začasno oziroma 

 trajno. 

(2) O začasnem in trajnem odvzemu statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po sprejemu pisnega 

predloga razrednika ali učiteljskega zbora, po predhodnem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

VII. MIROVANJE STATUSA 
17. člen 

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

razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo 

razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, 

ki so mu bile z njim dodeljene. 

18. člen 

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

razrednika in po predhodnem mnenju oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

19. člen 

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

 

X. VARSTVO PRAVIC 
20. člen 

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih, oziroma glede neupoštevanja 

dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je 

dokončna. 
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XI. KONČNE DOLOČBE 
21. člen 

Ta Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Partizanska bolnišnica Jesen Tinje se začnejo uporabljati 

s 1. septembrom 2021. 

 

 

 Veliko Tinje, 1. 9. 2021  

 

Alojzija Mušič, ravnateljica 

 

 

 
 

Priloga 1  
V L O G A za dodelitev statusa U M E T N I K A 

V L O G A za dodelitev statusa Š P O R T N I K A 

 
Priloga 2 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


