
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Livada 
 

Na  podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli ( Uradni list RS, št. 81/06 UPB3, 102/07, 107/10,87/11, 
40/12-ZUJF in 63/13, v nadaljevanju ZOsn) izdaja ravnateljica OŠ Livada Velenje dne, 1. 9. 2016 
naslednja   

PRAVILA 

o prilagajanju šolskih obveznosti  Osnovne šole Livada 

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa učenca 
perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca perspektivnega 
mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika. 
S pridobljenim statusom se učencem omogoči uspešno šolanje ter hkrati uspešno nadaljevanje 
športne oziroma umetniške poti. 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

2. člen 
Šola dodeli status učencu, če izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in s temi pravili.  
 
Status perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec:  
- ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez v tekočem letu in na nacionalnem nivoju dosega vidnejše razultate (to 
je do 1/3 nastopajočih v državi), 
- je obremenjen s treningi, vadbami in tekmovanji, ki znašajo vsaj 8 pedagoških ur tedensko v 
tekočem šolskem letu. 
 
Status vrhunskega športnika si lahko pridobi učenec:  
- ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih zvez in je dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti, 
- je obremenjen s treningi, ki presegajo 10 pedagoških ur tedensko v tekočem šolskem letu. 
 
Status perspektivnega mladega umetnika si lahko pridobi učenec:  
- ki je vpisan na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje,  
- ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, 
- je v preteklem šolskem letu dosegel vidne uspehe s področja umetnosti na regijskem nivoju (zlato 
ali srebrno priznanje). 
 
Status vrhunskega mladega umetnika si lahko pridobi učenec:  
- ki je vpisan na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje,  
- ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, 
- je v preteklem šolskem letu osvojil zlato, srebrno ali bronasto priznanje na državnem ali 
mednarodnem tekmovanju s področja umetnosti. 
 

3. člen 
Statuse iz prejšnjega člena teh pravil dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni pogoji 
in po postopku, določenim s temi pravili. 
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O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika v 
prvem izobraževalnem obdobju in mnenje oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem  
izobraževalnem obdobju. 
 
Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor meni, da spoštuje 
šolski red, ne izostaja neopravičeno od pouka, mu ni bil izrečen vzgojni opomin in ima primeren 
odnos do učencev in ostalih delavcev šole. 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE  

4. člen 

Pisni predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev učenčevi starši  ali zakoniti 
zastopniki (v nadaljevanju: starši) oddajo razredniku ali v tajništvo šole najkasneje do 30. 
septembra za tekoče šolsko leto. 

K predlogu za dodelitev  statusa je potrebno priložiti:  

- za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri 
nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, 
ki se jih bo udeležil v tekočem šolskem letu, razpored tedenske obremenitve s treningi v tekočem 
šolskem letu, plan tekmovanj in priprav  ter potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo 
šolsko leto. 

 - za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni 
panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, ki se jih bo 
udeležil v tekočem šolskem letu, razpored tedenske obremenitve s treningi v tekočem šolskem 
letu, plan tekmovanj in priprav ter potrdilo o dosežkih. 

- za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu na šolo oz. drug 
javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v 
drugi šoli oz. drugem javno veljavnem programu, potrdilo o dosežkih učenca s področja umetnosti 
na regijskih tekmovanjih v preteklem šolskem letu ter program tekmovanj v tekočem šolskem letu.  

- za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu na šolo oz. drug javno 
veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi 
šoli oz. drugem javno veljavnem programu, potrdilo o osvojitvi najvišjih mest oz. nagrad  na 
državnem ali mednarodnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo šolsko leto in plan 
tekmovanj v tekočem šolskem letu. 

 
5. člen 

Status pridobi učenec na podlagi oddane dokumentacije ter mnenja razrednika in oddelčnega 
učiteljskega zbora. O odobritvi predloga so učenci oziroma njihovi starši  (do konca oktobra 
tekočega šolskega leta) pisno obveščeni s sklepom o dodelitvi statusa.  
 
Če vloga ni popolna se starše pozove k dopolnitvi vloge. 

Izredno, če za to obstajajo utemeljeni razlogi (sprememba terminov treningov, prehod v drugo 
selekcijo, izbor v reprezentanco …) lahko učenec za pridobitev statusa zaprosi tudi med šolskim 
letom. 

Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto,  iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas 
v šolskem letu. 
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IV. PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

6. člen 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Z dogovorom se 
učencu prilagodijo zlasti: 

– čas upravičene odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela, 
– obveznosti učenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega izobraževalnega dela, 
– načini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in 
– druge medsebojne pravice in obveznosti. 

 

7. člen 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in ko je podpisan dogovor o 
prilagajanju šolskih obveznosti. 

 
8. člen 

Če med šolskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoče izpolnjevati dogovorjenih 
obveznosti, se lahko določi izvedbeni načrt za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. 

Izvedbeni načrt postane priloga in sestavni del dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. 
Izvedbeni načrt pripravi razrednik in ga uskladi v oddelčnem učiteljskem zboru. Pri pripravi 
upošteva učenčeve obveznosti iz izobraževalnega programa in tiste, zaradi katerih mu je bil status 
dodeljen. 

 V. PREKINITEV (ODVZEM) IN MIROVANJE STATUSA  

9. člen 
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame (prekine) ali da v mirovanje v naslednjih primerih:  
- če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zloraba opravičil 
odsotnosti od pouka), 
- če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede in mu je bil zato izrečen  vzgojni 
opomin, 
-  če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega 
uspeha (o tem poda mnenje oddelčni učiteljski zbor, odloča pa komisija oziroma ravnatelj), 
- če je učenec ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen nezadostno, 
- če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju oz. 
prireditvi, 
- če preneha z aktivnim treniranjem, 
- če neopravičeno izostaja od pouka, 
- če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti, 
- če tako menijo njegovi starši ali učenec sam in to namero tudi pisno podajo. 

 
Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi 
delavci šole. 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje celotnega 
učiteljskega zbora. 

O odvzemu oziroma času mirovanja statusa odloči celotni učiteljski zbor v 15 dneh po prejemu 
utemeljenega pisnega predloga. Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so 
mu bile z njim dodeljene. 



Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti OŠ Livada 
 

Če je bil učencu dodeljen status mirovanja, lahko status ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti 
iz dogovora oz. so odpravljeni drugi vzroki za mirovanje. 
 
Status učencu  preneha veljati s koncem šolskega leta. 

VII. KONČNE DOLOČBE 
10. člen  

 
Ta pravila so bila obravnavana na učiteljskem zboru 31. 8. 2016 in se uporabljajo od 1. 9. 2016 
dalje. Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati pravila, sprejeta 1. 9. 2014 

 

Ravnateljica 

Tatjana Zafošnik Kanduti, prof. 

Priloge pravil: 

1. Predlog za dodelitev statusa športnika 

2. Predlog za dodelitev statusa umetnika 
 


