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Na podlagi devetega odstavka 51. člena Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 
81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 
46/16 – ZOFVI-L) je ravnatelj Osnovne šole Gradec sprejel 
  

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
OSNOVNE ŠOLE GRADEC, Bevkova ulica 3, 1270 Litija 

 
SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 
Ta pravila urejajo postopek za pridobitev statusa učenca športnika/mladega 
umetnika, način prilagajanja šolskih obveznosti, obveznosti učenca ter drugih 
udeležencev, mirovanje in prenehanje oz. odvzem statusa, hrambo dokumentacije 
ter varstvo pravic. 
 
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA 

2. člen 
Pogoji za pridobitev statusa 
 
Skladno z vsebino okrožnice MIZŠ št. 6030-2/2018/29 z dne 19. 10. 2018, 
bodo prilagoditev deležni tisti športniki, ki IZKAZANO NE MOREJO sproti 
opravljati šolskih obveznosti zaradi DALJŠIH odsotnosti od pouka ali 
OBSEŽNEGA trenažnega procesa v obdobju priprav na tekmovanja. 
 
Prvi pogoji za pridobitev kateregakoli statusa so, da učenec: 

 ne izostaja neopravičeno od pouka in mu ni bil izrečen vzgojni ukrep, 
 spoštuje Vzgojni načrt Osnovne šole Gradec ter 
 vestno in redno opravlja šolske obveznosti (domače naloge ipd.). 

 
Status učenca športnika lahko pridobi učenec, ki je: 

 star najmanj 12 let, 
 vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov in 
 ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez potrjen 

nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. 
 
Status učenca mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki je: 

 star najmanj 12 let, 
 vpisan na glasbeno šolo oz. drug javno veljavni program s področja kulture, ali 

član društva, ki je registrirano pri Plesni zvezi Slovenije in 

 ima uradno potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema. 
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3. člen 
Vložitev predloga 
 
Predlog za dodelitev statusa podajo učenčevi starši ali zakoniti zastopniki (v 
nadaljevanju starši) na uradnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani OŠ Gradec. 
Predlogu dodajo dokazila o izpolnjevanju pogojev iz tega pravilnika. Predlog oddajo 
od prvega dne pouka v novem šolskem letu in najkasneje do 20. septembra tekočega 
šolskega leta. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek, lahko predlagatelj poda predlog za dodelitev statusa 
med šolskim letom, če učenec izpolni pogoje za dodelitev statusa šele po 20. 
septembru oziroma se je v osnovno šolo prepisal med šolskim letom. 
 
Predlog oddajo v tajništvo OŠ Gradec. 
 
Predlagatelj mora za podelitev statusa predložiti: 

 izpis iz evidence registriranih in kategoriziranih športnikov ali dokazilo o vpisu 
v glasbeno šolo oz. drug javno veljavni program s področja kulture oz. v 
društvo, ki je registrirano pri Plesni zvezi Slovenije, 

 potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez ali ustrezne 
organizacije s področja kulture o nastopu na tekmovanju uradnega 
tekmovalnega sistema, 

 potrdilo o trenažnem procesu (načrt treningov) ter o tekmovanjih v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez oziroma nastopih, načrt 
priprav za tekoče šolsko leto s podpisom odgovorne osebe in žigom nacionalne 
panožne zveze. 

 
Če predlog ni popoln ali razumljiv, se starše učenca pozove k dopolnitvi predloga v 
roku 8 dni. Če ga predlagatelj v roku ne dopolni, se predlog s sklepom zavrže kot 
nepopoln. 
 

4. člen 
Dodelitev statusa 
 
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo najkasneje v tridesetih dneh od 
prejema popolnega predloga. 
 
Odločba se vroči staršu, ki je podal predlog. 
 
Pred odločitvijo si ravnatelj pridobi mnenje razrednika in mnenje oddelčnega 
učiteljskega zbora. 
 
Ravnatelj si pridobi mnenje iz prejšnjega odstavka o obstoju ustreznih okoliščin ter 
dejstev pri učencu, in sicer: 
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 pred dodelitvijo statusa o morebitnih razlogih za zavrnitev predloga, za 
dodelitev statusa za določeno obdobje med letom ipd. 

 pred odločitvijo o mirovanju statusa oziroma odvzemu, o dejstvih in 
okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti učenca oziroma glede 
slabšega učnega uspeha ipd. 

 
Pred odločitvijo se lahko pogovori tudi z učencem in njegovimi starši ter po potrebi 
pridobi izjave drugih udeležencev izpolnjevanja obveznosti v skladu s tem 
pravilnikom, preuči vso dokumentacijo ter vse okoliščine v zvezi s predpisanimi 
dokazili za pridobitev, mirovanje oziroma odvzem statusa. 
 
Ravnatelj dodeli status učencu za tekoče šolsko leto ali za določeno obdobje med 
tekočim šolskim letom. 
 
Status se učencu dodeli za določeno obdobje med tekočim šolskim letom, če je bil 
predlog podan med letom, če tako predlagajo starši ali če na podlagi mnenja 
razrednika oziroma oddelčnega učiteljskega zbora ravnatelj oceni, da je dodelitev 
krajšega trajanja statusa v korist učenca. 
 
Učenec prične uresničevati pravice in obveznosti iz naslova dodeljenega statusa po 
dokončnosti odločbe, t. j. po preteku pritožbenega roka in po podpisu Dogovora o 
prilagajanju šolskih obveznosti. 
 

5. člen 
Status A in status B 
 
Pri odločanju o dodelitvi statusa športnika/mladega umetnika se upošteva obseg 
trenažnih obveznosti, priprav na tekmovanja oziroma nastope, ki se lahko bistveno 
razlikujejo pri posameznih športnih panogah in kulturnih udejstvovanjih.  
 
Na Osnovni šoli Gradec učence, ki pridobijo status športnika/mladega umetnika, 
glede na prilagoditve razvrstimo v dve skupini: 
 
STATUS športnika/mladega umetnika A: 
V tej skupini so učenci, ki 

 tekmujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, 
 izvajajo trenažni proces vsaj 4-krat tedensko in imajo med vikendom 

tekmovanje, 

 izvajajo trenažne procese v krajih, ki so izven občine oziroma sosednje občine 
njihovega stalnega prebivališča (zaradi česar vožnja do kraja trenažnega 
procesa vzame znaten del časa), 

 imajo več (registriranih, veljavnih) obšolskih dejavnosti (šport, glasbena šola), 

 znaten del obšolskega časa namenjajo registriranim/veljavnim dejavnostim, 
zaradi česar IZKAZANO ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti ter 

 so zgled ostalim učencem pri pouku, predvsem športa/umetnosti. 
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STATUS športnika/mladega umetnika B: 
V tej skupini so učenci, ki 

 tekmujejo v različnih ligaških tekmovanjih, 

 izvajajo trenažne procese znotraj občine stalnega prebivališča ali v sosednji 
občini (zaradi česar vožnja do kraja trenažnega procesa ne vzame znatnega 
dela časa), 

 izvajajo trenažni proces 4-krat tedensko ali manj in imajo med vikendom 
tekmovanje ter 

 so zgled ostalim učencem pri pouku, predvsem športa/umetnosti. 
 

6. člen 
Sklenitev Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti 
 
Prilagoditev šolskih obveznosti učenca se uredi s pisnim Dogovorom med šolo in 
starši. 
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 10 dneh po 
dokončnosti odločbe in začne veljati, ko ga podpiše ravnatelj in vsaj eden od staršev 
učenca. 
 
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. 
 
PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
Prilagoditve je mogoče dodeliti tistim učencem, ki zaradi daljših odsotnosti 
od pouka ali obsežnega trenažnega procesa v obdobju priprav na 
tekmovanja izkazano ne morejo sproti opravljati šolskih obveznosti. 
 
Prilagoditve pri statusu A: 
Učenec: 

 je upravičen do napovedanega ustnega ocenjevanja znanja tekom celega 
šolskega leta, 

 po potrebi in v dogovoru z učiteljem lahko določi datum pisnega ocenjevanja 
znanja, v kolikor je zaradi tekmovanja/trenažnega procesa odsoten na datum 
napovedanega pisnega ocenjevanja znanja, 

 je opravičen do odsotnosti od pouka na dan tekmovanja, 
 je lahko opravičen do morebitne (daljše) odsotnosti zaradi tekmovanj ali 

priprav na tekmovanja. 
 
Prilagoditve pri statusu B: 
Učenec: 
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 je upravičen do napovedanega ustnega ocenjevanja zgolj izjemoma, v času 
intenzivnejših priprav na državno tekmovanje ali tekmovanje v tujini, ki poteka 
v času pouka, 

 v primeru povečane tedenske obremenitve (tekma, ki poteka izven kraja 
izvajanja trenažnega procesa, zaradi česar se učenec ne more ustrezno 
pripraviti na pouk naslednjega šolskega dne), je učenec naslednji dan 
upravičen od ustnega ocenjevanja znanja, 

 je opravičen do odsotnosti od pouka na dan tekmovanja, 
 je lahko opravičen do morebitne (daljše) odsotnosti zaradi tekmovanj ali 

priprav na tekmovanja. 
 
Merila za določitev obsega možnih prilagoditev so: 

 vzoren odnos do šolskega dela, vrstnikov in ostalih deležnikov v pedagoškem 
procesu, 

 učenčevo aktivno sodelovanje pri šolskih tekmovanjih in prireditvah, 

 obseg trenaž in tekmovanj oziroma nastopov na regionalnem, državnem in 
mednarodnem nivoju, 

 vidnejši dosežki na športnem/umetniškem področju na regionalnem, državnem 
in mednarodnem nivoju. 

 
O obsegu možnih prilagoditev iz prejšnjega odstavka odloča ravnatelj na predlog 
oddelčnega učiteljskega zbora, in sicer na osnovi individualne vloge učenca. 
 
OBVEZNOSTI UČENCA TER DRUGIH UDELEŽENCEV  
 

8. člen 
Obveznosti učenca so:  

 da spoštuje šolska pravila in vestno opravlja šolske obveznosti, 
 da se ravna po pravilih v Dogovoru, 
 da redno obvešča učitelje o svojih izostankih, dosežkih in delu, 

 da zastopa svojo osnovno šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.  
 
Obveznosti staršev so:  

 da redno spremljajo učni uspeh in vedenje svojega otroka-učenca v šoli, 
 da redno sodelujejo s šolo, 

 da obiskujejo govorilne ali druge pogovorne ure, na katere jih povabi 
razrednik ali predmetni učitelj in roditeljske sestanke, oziroma v primeru 
slabšega učnega uspeha učenca, sami pridejo na govorilne ure,  

 da redno in pravočasno pisno opravičijo izostanke v skladu s šolskimi pravili 
oziroma pred izostankom pridobijo odobritev razrednika oziroma ravnatelja, če 
znaša več kot 5 dni in še ni predhodno odobren v Dogovoru. 

 
Obveznosti razrednika so:  

 da v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko 
odločbe, vrsta statusa, čas dodelitve, mirovanje, prenehanje), 
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 da obvešča ravnatelja in starše o vseh kršitvah Dogovora v zvezi s statusom, 
 da ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali 

odvzem statusa, 

 da spremlja izpolnjevanje pisnega Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti 
in po potrebi opozarja podpisnike na obveznosti iz Dogovora, 

 da učencu organizira učno pomoč drugega učenca prostovoljca. 
 
Obveznosti učiteljev šole so:  

 da v primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk, 
 da v primeru napovedane daljše učenčeve odsotnosti učenca obvestijo, katero 

učno snov bodo v času njegove odsotnosti obravnavali, 

 da se v primeru večjega števila treningov, vadb, nastopov oziroma tekmovanj 
dogovorijo z učencem o času opravljanja pisnega oziroma ustnega 
ocenjevanja znanja, 

 da usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo 
doma. 

 
Obveznosti ravnatelja so:  

 da v zvezi s statusom učenca ter prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno 
in celovito izvaja pooblastila v skladu s predpisi in tem pravilnikom, o katerih 
se lahko predhodno posvetuje z oddelčnim učiteljskim zborom. 

 
MIROVANJE STATUSA 

9. člen 
Mirovanje statusa se lahko predlaga zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih 
razlogov, npr. če ne opravlja obveznosti iz Dogovora, če zlorablja opravičevanje, če 
neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, če je 
ocenjen pri predmetu zaporedoma z več negativnimi ocenami in zaradi nespoštljivega 
vedenja do sošolcev ali delavcev šole. 
 
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. 
 
O mirovanju statusa odloči ravnatelj z odločbo najkasneje v 10 dneh od prejema 
pisnega predloga in po predhodni pridobitvi mnenja razrednika oziroma oddelčnega 
učiteljskega zbora. 
 
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim 
dodeljene. 
 
PRENEHANJE oz. ODVZEM STATUSA 

10. člen 
Učencu lahko preneha status:  

 na zahtevo staršev učenca, 
 s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen status, 
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 če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen (preneha trenirati 
oziroma več ne trenira na določeni ravni, se neha udejstvovati na področju 
umetnosti v okvirih, ki so pogoj za pridobitev statusa ipd.), 

 če ni več učenec osnovne šole, na kateri je pridobil status, 
 če se mu status odvzame.  

 
Odvzem statusa lahko predlaga razrednik ali učiteljski zbor.  
 
Predlagatelj pisno utemelji v čem in kdaj učenec ni oziroma ne izpolnjuje 
dogovorjenih obveznosti iz Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ter navede 
negativne posledice za učenca za učni uspeh ali druge negativne posledice zaradi 
kršitve učenčevih dolžnosti, določenih z Dogovorom oziroma z zakonom ter drugimi 
predpisi in akti šole (npr. se neprimerno vede, krši hišni red oziroma pravila šole ter s 
svojim vedenjem daje slab zgled drugim učencem, zlorablja ugodnosti iz naslova 
statusa, se ne drži dogovorjenih rokov za ustno oziroma pisno ocenjevanje, ima 5 ali 
več neopravičenih ur, ni pripravljen zastopati šole-razen če je v času prireditev ali 
tekmovanj za osnovno šolo na pripravah ali tekmovanjih na najvišji ravni ipd.) 
 
Ravnatelj po prejetem predlogu razišče, ali so navedbe resnične ter razišče vse 
okoliščine, pomembne za odločitev o odvzemu statusa. 
 
Ravnatelj odloči o zahtevi oziroma predlogu za prenehanje oziroma odvzem statusa 
učenca z odločbo po predhodni pridobitvi mnenja razrednika in oddelčnega 
učiteljskega zbora najkasneje v 10 dneh po prejemu pisnega predloga. 
 
Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene s 
statusom. 
 

11. člen 
Prenehanje statusa na predlog staršev 
 
Starši lahko kadar koli med trajanjem statusa ravnatelju podajo pisni predlog za 
prenehanje statusa njihovemu otroku – učencu šole ter v njem navedejo želeni 
datum prenehanja. 
 
HRAMBA DOKUMENTACIJE 
 

12. člen 
Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, mirovanja oziroma prenehanje statusa 
učencev vodi in hrani ravnatelj šole. 
 
Učitelji, ki poučujejo učenca s statusom in njegov razrednik imajo vpogled v Dogovor 
o prilagajanju šolskih obveznosti pri ravnatelju. 
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Za vodenje evidence in dokumentacije ter za hrambo se smiselno uporabljajo pravila, 
določena v Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za področje 
osnovnošolskega izobraževanja ter v Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli. 
 
VARSTVO PRAVIC 

13. člen 
Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba. Pritožbo lahko vložijo starši 
učenca v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno. 
 
O pritožbi zoper odločbo odloča pritožbena komisija. Pritožbena komisija mora 
odločiti o pritožbi najkasneje v 60 dneh od dneva popolne pritožbe. Zoper odločitev 
komisije je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS v 30 dneh 
od prejema pisne odločitve pritožbene komisije. 
 
V primeru, da razrednik ali posamezni učitelj krši pravice učenca, dogovorjene v 
Dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti, lahko starši učenca v 8 dneh po kršitvi 
pravic pri ravnatelju zahtevajo varstvo pravic učenca. 
 
O zahtevi za varstvo pravic oziroma pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih 
pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole. 
 
 
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA 

14. člen 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih 
obveznosti z dne 31. 8. 2018. 
 

15. člen 
Ta pravila so bila objavljena 31. 8. 2019 na spletni strani OŠ Gradec. Pravila pričnejo 
veljati 1. 9. 2019 in se od tega dne naprej tudi uporabljajo. 
 
 

Ravnatelj: 
Damjan Štrus 

žig šole 

 
Sprejet dne: 30. 8. 2019 
 
Objavljen dne: 30. 8. 2019 
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