
 

 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 40/12, 63/13; ZOsn) je 
ravnateljica Marjeta Košak sprejela  
 
 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
OŠ SLIVNICA PRI CELJU 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa in način prilagajanja šolskih obveznosti na OŠ 
Slivnica pri Celju, za učence, ki so: 

 perspektivni mladi umetniki, 

 vrhunski mladi umetniki, 

 perspektivni športniki, 

 vrhunski športniki. 
 

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 iz 2. člena tega pravilnika pisno podajo starši ali skrbnik učenca. 
Predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev se odda razredniku najkasneje do 20. 
septembra tekočega šolskega leta. Če vloga ni popolna (niso priložena vsa dokazila) ali razumljiva, se 
starše učenca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. 
O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloča ravnatelj z odločbo v skladu z Zakonom o splošnem 
upravnem postopku, Zakonom o osnovni šoli in tem pravilnikom. O dodelitvi statusa odloči ravnatelj 
najkasneje do 10. oktobra v tekočem šolskem letu.  
 
Izjemoma se predlog lahko poda tudi kasneje, če nastopijo pogoji iz 2. člena tega pravilnika med 
šolskim letom.  
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti: 

 Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec 
registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih 



sistemih nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem 
letu in potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto. 

 Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran 
pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez, urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in 
potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti. 

 Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v 
drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu 
obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  programu in potrdilo o 
udeležbi učenca na državnem 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, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v 
drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  programu in potrdilo o osvojitvi nagrade 
oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za 
preteklo šolsko leto. 

 

4. člen 
Dodelitev statusa 
Status dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, po postopku, določenem s temi pravili, če so izpolnjeni 
vsi pogoji za dodelitev statusa iz 2. člena tega pravilnika.  
Šola dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v 
šolskem letu. 
 

5. člen 
Odvzem statusa 
Učencu se trajno oziroma začasno odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz 
dogovora med šolo in starši oziroma zaradi kršitve svojih dolžnosti, ki jih predvideva veljavna 
zakonodaja. O trajnem oziroma začasnem odvzemu statusa odloči šola glede na težo kršitve. 
 
Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse  pravice, ki so mu bile dodeljene s statusom. 
 
O odvzemu statusa odloči ravnatelj z odločbo v 14.dneh po prejemu popolnega pisnega predloga: 

 razrednika v prvem izobraževalnem obdobju, 
 oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 

 
Učenec ponovno pridobi začasno odvzet status, ko opravi vse obveznosti iz dogovora. 
 
Kriteriji, pod katerimi se učencu lahko odvzame status, in sicer: 

 če mu je bil izrečen vzgojni opomin, 
 če zlorabi opravičevanje, 
 če se ne drži dogovorjenih rokov, 
 če dobi v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih ocen, 
 če je imel v ocenjevalnem obdobju zaključeno eno ali več negativnih ocen, 
 če neopravičeno zavrne sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, 
 če s svojim neprimernim vedenjem, malomarnim odnosom do dela ovira in moti učence in 

učitelje pri rednem pouku, 
 če krši hišni red in pravila šolskega reda.  

 



6. člen 
Mirovanje statusa 
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v 14. dneh po prejemu popolnega pisnega predloga po 
predhodnem mnenju: 

 razrednika v prvem izobraževalnem obdobju, 
 oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.  

Mirovanje statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.  
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. 
 
 
 

III. PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

7. člen 
Prilagoditev šolskih obveznosti učenca se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pisni dogovor 
o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene 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 ter drugi načini prilagajanja šolske obveznosti tako, da 
učenec šolske obveznosti opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

 
IV. VARSTVO PRAVIC 

 
8. člen 

 
Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo starši učenca na šoli v petnajstih 
dneh po prejemu pisne odločbe oziroma v tridesetih dneh od vložitve predloga za dodelitev statusa, 
če o predlogu ni bilo odločeno s pisnim aktom (molk organa). 
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja odloča pritožbena komisija OŠ Slivnica pri Celju. Zoper odločitev 
komisije je dovoljen upravi spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS v tridesetih dneh od 
prejema pisne odločitve pritožbene komisije. 
 

9. člen 
 

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 

 

Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski OŠ Slivnica pri Celju. Z uveljavitvijo 
tega pravilnika prenehajo veljati PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Slivnica pri 
Celju z dne 1. 9. 2008             

 Gorici pri Slivnici, dne 1. 9. 2013                                                             Ravnateljica 
                         Marjeta KOšak 

 
Sprejet dne: 1. 9. 2013 
 
 
 
 
 
 
 



 
Osnovna šola SLIVNICA PRI CELJU 

GORICA PRI SLIVNICI 61 
3263 GORICA PRI SLIVNICI 
 
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 63/13; ZOsn ) in 3. 
člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti starši 
  
________________________________________________________________________ 
                                                                         (ime in priimek ter stalno prebivališče staršev) 

 in učenec/-ka _________________________________________________  podajamo 
                                                                                                   (ime in priimek) 
 

PREDLOG 
 

za dodelitev statusa________________________________________________________ 
 
 
učencu/-ki __________________________________________________________________ 
 (ime in priimek, rojstni datum ter stalno prebivališče učenca) 

 iz _____ razreda. 
 
 
Razlogi za dodelitev statusa: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
K predlogu v skladu s 3. členom Pravilnika o prilagajanju obveznosti  za pridobitev statusa učenca 
je priloženo: 
 

1. ___________________________ 
 

2. __________________________ 
 

3. __________________________ 
 
 
 

Podpis staršev        Podpis učenca 

___________________________     ________________________ 

Datum: _____________________     Datum: ________________ 



 
Osnovna šola SLIVNICA PRI CELJU 
GORICA PRI SLIVNICI 61 
3263 GORICA PRI SLIVNICI 
 
 
Št. __________________ 
Datum _______________ 
 
 
Ravnatelj Osnovne šole SLIVNICA PRI CELJU na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, 
št. 12/96, 81/06, 102/07, 63/13; ZOsn ) in na zahtevo učenca ter staršev učenca _______________ iz 
_____ razreda, stanujočega _________________, v zadevi pridobitve statusa učenca izdaja 
naslednjo  
 

ODLOČBO 
 

1. Učencu ________ iz _________ razreda, rojenemu _________, se za šolsko leto _________ 
dodeli status učenca _________________________. 

2. V postopku izdaje te odločbe ni bilo stroškov. 
 

Obrazložitev: 
 
Učenec in starši učenca ____________ so predlagali, da se učencu dodeli status 
_________________, ker _________________________ (kratek povzetek razlogov iz predloga). 
Ravnatelj je skladno z določili Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti preveril vlogi priložena 
dokazila, preveril, ali učenec izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa, pridobil mnenje razrednika 
oz. učiteljskega zbora in ugotovil, da učenec _______ iz ______ razreda izpolnjuje pogoje za 
dodelitev statusa. 
Status se podeli za šolsko leto 20__/20___. 
Vse pravice in dolžnosti iz tega naslova izhajajo iz Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ 
_________ in dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. 
 
Pouk o pravnem sredstvu: 
 
Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo OŠ SLIVNICA PRI CELJU, Gorica pri 
Slivnici 61, 3263 Gorica pri Slivnici, v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba se lahko vloži pisno, 
priporočeno po pošti, neposredno ali ustno na zapisnik pri organu, ki je to odločbo izdal. 
 
Odločba je v skladu s 7. točko 1. odstavka 24. člena Zakona o upravnih taksah takse prosta. 
 
 
Vročiti: 

 staršem učenca na sporočeni naslov – osebno 
 
 

Vložiti: arhiv – tu 
Ravnateljica 

Marjeta Košak 
 
 
 



Osnovna šola SLIVNICA PRI CELJU 
GORICA PRI SLIVNICI 61 
3263 GORICA PRI SLIVNICI 
 
Na podlagi 7. člena Pravil o prilgajanju šolskih obveznosti sklepamo 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOSLKIH OBVEZNOSTI 
 

med 
 

osnovno šolo SLIVNICA PRI CELJU, ki jo zastopa ravnateljica MARJETA KOŠAK 
 
in 
 
starši: 
mati ___________ 
oče _____________ 
učenca/-ke ___________________________ iz oddelka ______________ 
 
1. Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku 

 Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. 

 Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela lahko izostaja dnevno oziroma strnjeno glede na v 
naprej pripravljen program odsotnosti za dejavnost, ki se izvaja izven kraja bivanja. 

 Učenec izostaja od rednega pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela.  

  Izostati sme prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost predhodnega dne   
      končala po 22.00 uri. 

2. Obveznosti učenca pri pouku 

 V primeru, da učenec ni pripravljen za ocenjevanje znanja, se mora opravičiti na začetku šolske 
ure. 

 Učenec mora vestno opravljati svoje šolske obveznosti, zastopati šolo na tekmovanjih in nastopih 
in se ravnati v skladu s hišnim redom. 

 Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati učenec, trener ali mentor, izostanek pa 
opravičijo starši. 

 V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 
dopolnilnega pouka, ki se ga  mora učenec redno udeleževati, če je prisoten v šoli. 
 

3. Način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti 

 V primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne priprave 
na pouk, se mora učenec z učitelji dogovoriti za ustno ali pisno ocenjevanje znanja. 

 Pisno ocenjevanje s področja slovenskega jezika, matematike, tujega jezika oziroma drugega 
predmeta lahko opravi individualno pri rednem pouku ali pri dopolnilnem pouku, če je na dan 
pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten ali je imel prejšnji dan tekmovanje. 

 Če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, učenec skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj 
ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek). 

 Učenec izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu oziroma se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi 
ustno odgovarjati obravnavano učno snov; oceno mora dobiti učenec do 5 dni pred ocenjevalno 
konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka. 

 V primeru daljše odsotnosti mora učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno obdobje pri 
posameznem predmetu. 

4. Druge medsebojne pravice in obveznosti 



 Učenec redno obvešča starše , mentorje in trenerje o svojem uspehu v šoli. 

 Učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem. 

 Učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja izpita pri določenih 
predmetih. 

 Lahko se izdela podrobnejši individualni program – izvedbeni načrt pri pouku po predhodnem 
dogovoru z učiteljem in šolsko svetovalno službo. 
                                              

5. alinea – prenehanje statusa 

 Status preneha, če učenec prekine z vadbo ali z vzporednim izobraževanjem, zaradi katerega je bil 
status pridobljen. O tem morajo šolo obvestiti starši. 

 Status preneha, če ima učenec ob zaključku ocenjevalnega obdobja eno ali več negativnih ocen iz 
posameznih predmetov. 

 Status preneha, kadar učenec krši šolska pravila, ki so označena kot težje kršitve.  

 Status preneha, če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni 
uspeh. Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda razrednik 
oziroma oddelčni učiteljski zbor. 

 
S podpisom potrjujemo, da soglašamo z dogovorom. 
 
 
Podpis matere _______________ 
          Ravnateljica 
Podpis očeta ________________      Marjeta Košak 
           
Datum _____________ 
 


