
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06 in 102/07) in Zakona o športu, 32. člen 
izdaja ravnateljica OŠ Ivana Babiča-Jagra Marezige naslednja 

 

PRAVILA 

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI OSNOVNE ŠOLE  IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti učencem s statusi: 

- perspektivni  mladi umetnik  
– vrhunski mladi umetnik  
–  perspektivni športnik  
– vrhunski športnik  

 
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

2. člen 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika  si lahko pridobi učenec, ki se hkrati vzporedno izobražuje v 
glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in se udeležuje tekmovanj na državni ravni. 

Status vrhunskega  mladega umetnika pridobi  učenec, ki dosega najvišja mesta oz. nagrade na državnih  
tekmovanjih s področja umetnosti. 

Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec: 

- ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenje športnih zvez 

- tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Status vrhunskega športnika si lahko pridobi učenec, ki je dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

Status pridobi učenec na podlagi zahteve staršev, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor poda 
pozitivno mnenje,  zastopa šolo na šolskih  tekmovanjih ter spoštuje šolski red in ima primeren odnos do učencev in 
ostalih delavcev šole. 

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. 

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 

4. člen 

Pridobitev statusov iz 2. člena teh pravil pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca. 
K predlogu za pridobitev statusa je treba predložiti ustrezna potrdila iz 2. člena. 

Učenec ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v zvezi s statusom in ga mora 
šola pri odločanju upoštevati. 



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

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti najkasneje 15. septembra v prvem 
ocenjevalnem obdobju oziroma do 01. februarja v drugem ocenjevalnem obdobju.  

Za status športnika šola preverja, če je učenec vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov v Evidenci 
registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo upravlja Olimpijski komite Slovenije (v skladu s 77.členom ZŠpo-1). 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega (druga in 
tretja triada) zbora oziroma razrednega učitelja (prva triada). 

5. člen 

Šola dodeli učencu status največ za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. 

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

6. člen 

Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v 
skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi. 

Prilagodijo se zlasti: 

– obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in praktičnem izobraževanju (praktični pouk oziroma delovna praksa), 

– obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa (vaje, seminarske naloge, obvezne izbirne 
vsebine, strokovne ekskurzije in drugo), 

– način in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti in 

– druge medsebojne pravice in obveznosti. 

Učencu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

7. člen 

Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in vsaj eden od staršev podpiše, da z njo 
soglaša. 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga 
podpišejo vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj / ravnatelja obeh šol . 

Če je z istim aktom urejeno več statusov, lahko ne glede na določbo prejšnjega odstavka začne veljati le njegov del, 
povezan s statusom, o katerem je bil dosežen sporazum in je podpisan. 

 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 

8. člen 

Učencu lahko preneha status: 

– če mu preneha status učenca šole, na kateri je pridobil status  

- če mu preneha status učenca šole, na kateri se vzporedno izobražuje; 
- na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca; 

– če mu je dodeljen za določen čas; 



– če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen, in 

– če ne izpolnjuje obveznosti (upoštevanje prilagoditev urejenih z dogovorom, obiskovanje pouka in drugih 
dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja). 

     9. člen 

Šola lahko odloči, da učencu status miruje: 

- zaradi bolezni ali poškodbe, 
-  če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši oziroma drugi podpisniki dogovora. 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oziroma izjavo drugih 
podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila zvzvezi s statusom. 

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

O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga razrednika, 
oddelčnega učiteljskega zbora ali staršev. 

10. člen 

 

Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame: 

- če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima 
druge negativne posledice. 

Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti da razrednik oziroma učiteljski zbor. 

 

VI. VARSTVO PRAVIC 

11. člen 

Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti sta enako obvezujoča za vse, na katere 
se nanaša oziroma so ga podpisali. 

12. člen 

Učenec lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in 
obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami 
Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti, odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma predpisa. 

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo; vložijo jo v osmih dneh po prejeti pisni odločitvi 
oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt. 

Če dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti ne spoštujejo drugi podpisniki, lahko učenec uveljavlja varstvo pravic 
po predpisih oziroma pravilih organizacije, katere predstavnik je podpisnik dogovora. 

13. člen 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj šole. 

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic 
in obveznosti odloča svet šole. Odločitev sveta šole je dokončna. 

14. člen 

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



 

VII. KONČNE DOLOČBE 

15. člen 

Ta pravila začnejo veljati z 24. septembrom 2019. 

S tem dnem prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Ivana Babiča-Jagra Marezige z 
dne 18. 9. 2011. 

 

Ravnateljica 

Adelina Pahor, prof. 

  



OSNOVNA ŠOLA IVANA BABIČA-JAGRA MAREZIGE          

Marezige 33a, 6273 Marezige 

tel.: 05 663 72 50  fax.: 05 663 72 51 

        

 

Številka delovodnika:          Datum:   
  

 

Na podlagi 7. člena Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene 

 

D O G O V O R O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI  

 

1. 

Status se  podeli  učencu/ki ____________________________do konca šolskega leta __________________. 

 

2. 

S statusom učenec pridobi naslednje ugodnosti: 

- S posameznim učiteljem učenec za posamezen predmet v šolskem letu izbere čas (datum) ustnega ocenjevanja. 
Termin ustnega ocenjevanja skupaj določita z učiteljem v začetku vsakega ocenjevalnega obdobja. Datume učenec vpisuje v 
posebno preglednico, ki je priloga dogovora. Izpolnjeno preglednico učenec predloži razredniku, kateri jo pregleda in vrne 
učencu. Učenec se sam javi na določen datum.  

- Oceno mora učenec dobiti najkasneje pet (5) dni pred redovalno konferenco. V kolikor je učenec odsoten v času 
dogovorjenega ustnega ocenjevanja, se ustno ocenjevanje izvede po prihodu v šolo. Ob pisnem opravičilu staršev (bolezen, 
tekmovanja, nastopi…), se datum napovedanega ustnega ocenjevanja lahko prestavi. 

- V kolikor je pri rednem roku pisnega ocenjevanja za posamezen razred učenec odsoten zaradi tekmovanja oziroma 
priprave na tekmovanje, se pisno preverjanje izvede po prihodu učenca v šolo. 

- Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem pri dopolnilnem in dodatnem pouku ter v času govorilnih ur. 

- V primeru, da ima učenec uradno tekmovanje (uradna tekmovanja panožne zveze) v času od ponedeljka do četrtka in 
je dobil domačo nalogo na dan tekmovanja, mu za naslednji dan ni potrebno opraviti domače naloge. Nalogo opravi za 
naslednjo zaporedno uro predmeta. Kot dokazilo opravičenosti mora učenec predložiti pisno opravičilo staršev, ki ga učenec 
pokaže učitelju pri posameznem predmetu.  

3. 

Pri predmetih, za katere sta s predmetnikom določeni največ dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj trikrat v 
šolskem letu.  

Pri predmetih, za katere so s predmetnikom določene več kot dve uri tedensko, se znanje učenca oceni najmanj šestkrat v 
šolskem letu. 

4. 

Učenec s statusom lahko izostaja od rednega vzgojno izobraževalnega dela v primeru načrtovanih treningov, priprav oziroma 
tekmovanj le po predhodnem pisnem obvestilu staršev. 

5. 



Obveznosti učenca:  

- se dogovori za ustno ocenjevanje s posameznim učiteljem za vsako konferenčno obdobje;  
-      ima vsak dan pri sebi tabelo terminov ustnega ocenjevanja, tako da ima učitelj vedno lahko vpogled v preglednico 
-      vestno opravlja svoje šolske obveznosti (opravlja domače naloge, sodeluje na šolskih športnih tekmovanjih), 
- ne krši s statusom pridobljene ugodnosti iz 2. člena tega dogovora, 
- redno obvešča starše in trenerje o svojem uspehu v šoli, 
- v primeru, da mu učitelj predlaga obiskovanje dopolnilnega pouka, se ga redno udeležuje. 
 

6. 

Obveznosti staršev: 

- redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka, 

- redno pisno obveščajo razrednika o odsotnostih učenca; v primerih, ko to zaradi izjemnih situacij (nepredvideno 
časovno podaljšanje tekmovanj, nepredvidena sprememba urnikov tekmovanj) ni možno, telefonsko obvestijo razrednika ali 
tajništvo šole do začetka pouka tistega dne, 

- v primeru da je učenec prijavljen na malico oziroma kosilo na šoli, prijave in odjave opravljajo po navodilih, ki so 
opredeljena v šolski publikaciji. 

7. 

Člani učiteljskega zbora so pri svojem delu dolžni spoštovati določila tega dogovora. Razrednik v šolski redovalnici pod rubriko 
»opombe« zapiše črko »S« pri učencu. Ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta, ob začasnem odvzemu pa vpiše čas, ko 
status ne velja. 

8. 

Obveznosti učiteljev : 

- v primeru slabšega znanja, učenca vključijo v dopolnilni pouk, 

- v primeru napovedane daljše odsotnosti učenca, opredelijo učno snov, ki jo bo v času odsotnosti učenec predelal. 

9. 

Status učenca ni stalen. Status se lahko učencu začasno ali trajno odvzame zaradi naslednjih razlogov: 

- če ima učenec zaradi neopravičenih razlogov ob zaključku ocenjevalnega obdobja več kot eno (1) negativno oceno pri 
posameznem predmetu, 

- če se mu izreče vzgojni ukrep, 

- če učenec neupravičeno zavrne sodelovanje na šolskih tekmovanjih in tekmovanjih šolskih ekip na občinskih, 
medobčinskih in državnih tekmovanjih, 

- zaradi zlorabe opravičil, 

- če se krši 5. in 6. člen tega dogovora, 

- če učenec preneha z aktivnostmi zaradi katerih se sklene ta dogovor, 

- če učenec neopravičeno izostaja od pouka, 

- če krši pravila hišnega reda in pravila šolskega reda.  

V primeru, da je učenec ob zaključku ocenjevalnega obdobja neocenjen zaradi dolgotrajne odsotnosti od pouka iz razlogov, ki 
niso posledica statusa, učenec statusa ne izgubi, ampak manjkajoče obveznosti opravi v naslednjem ocenjevalnem obdobju. 

O začasnem odvzemu statusa odloča ravnatelj na predlog razrednika in razrednega učiteljskega zbora. 

10. 



Status se učencu vrne takoj ko izpolni vse obveznosti iz tega dogovora. V primeru, da je bil učencu izrečen vzgojni ukrep, le-ta 
začasno izgubi status za dva meseca; če v tem času ni pripomb na njegovo vedenje, se mu status vrne.  

11. 

Dogovor je napisan v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod. 

 

 

Podpis staršev :                                         Žig                                          Ravnateljica: 

                                                                                                                           Adelina Pahor, prof. 

___________________  

 

_______________________ 

 

PRILOGA: 

 

- PREGLEDNICA USTNEGA OCENJEVANJA 

 

 

 

PREDMET TERMIN USTNEGA OCENJEVANJA  

– 1. OC. OBD. 

TERMIN USTNEGA OCENJEVANJA  

– 2. OC. OBD. 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

   

 



 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

   

 

  


