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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 in spremembe; v nadaljevanju 
ZOsn) in 32. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17, 21/18- ZNOrg in 82/20 v nadaljevanju 
ZŠpo-1) ravnateljica OŠ Kanal izdaja sledeča 
 

Pravila 
o prilagajanju šolskih obveznosti učencem s statusi  

Osnovne šole Kanal 
 
 

I. Splošna določba 

1. člen 

 
Osnovna šola Kanal s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja postopek za 
pridobitev statusa učenca in prilagajanje šolskih obveznosti učencem s statusom. 
 
 

2. člen  
 
Postopek o dodelitvi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa vodi Komisija za dodeljevanje 
statusov (v nadaljevanju Komisija) v sestavi: 

✓ predsednik komisije za dodeljevanje statusov, 
✓ razrednik in 
✓ učitelj ustreznega področja (učitelj športa ali učitelj ustrezne umetnosti). 

 
Komisijo do preklica imenuje ravnateljica. 
 

3. člen 

 
V teh Pravilih je izraz starš, zapisan v moški spolni slovnični obliki, uporabljen kot nevtralen za 
ženske in moške. Pod izrazom starš se upošteva starša otroka, njegovega skrbnika ali zakonitega 
zastopnika otroka. 
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II.  Pridobitev statusa 

4. člen 

Učenec lahko pridobi status: 
✓ perspektivnega športnika, 
✓ perspektivnega mladega umetnika in 
✓ vrhunskega mladega umetnika. 

 
5. člen 
 

V skladu z Zakonom o osnovni šoli lahko učenec pridobi: 
 

✓ status učenca perspektivnega športnika, če je registriran pri nacionalni panožni športni 
zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez; 

✓ status učenca perspektivnega mladega umetnika, če se udeležuje državnih tekmovanj s 
področja umetnosti; 

✓ status učenca vrhunskega mladega umetnika, če dosega najvišja mesta oziroma nagrade 
na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 
 



 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti učencem s statusom 

5 

 

III. Pogoji za pridobitev statusa 
 

6. člen 
 
Za enega od statusov, navedenih v 4. členu teh pravil, lahko kandidira učenec, ki je s svojim 
odnosom do dela, do šole in tudi vedenjsko zgled ostalim učencem šole. 
 
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

✓ je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez, 

✓ je star najmanj 10 let in je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih 
panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki 
mlajši od 18 let, 

✓ je star najmanj 12 let in je član športnega društva, ki je včlanjeno v NPŠZ1 ali ŠIS-SPK2, in 
ima s strani OKS-ZŠZ3 potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter 
je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

 
 

Predlagatelj (starš učenca) mora za podelitev statusa predložiti: 
✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ letni načrt tekmovanj in 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 

 
Komisija po uradni dolžnosti podatke, potrebne za odločanje (npr. potrdilo o vpisu v evidenco 
registriranih in kategoriziranih športnikov pri OKS-ZŠZ) pridobi v javni evidenci registriranih in 
kategoriziranih športnikov (v nadaljevanju evidenca OKS- ZŠZ). 

 
 

 
1 Nacionalna panožna športna zveza 
2 Krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega paraolimpijskega gibanja in povezuje nacionalne 
invalidske organizacije na področju športa invalidov v Republiki Sloveniji. 
3 Krovna športna organizacija, ki je del mednarodnega olimpijskega gibanja in povezuje nacionalne in 
občinske športne zveze ter druge športne organizacije in je organizirana v skladu z zakonom, ki ureja 
društva. 
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7. člen 
 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednji 
pogoj: 

✓ se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 
 
 

Predlagatelj (starš učenca) mora za podelitev statusa predložiti: 
✓ dokazila, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,  
✓ letni načrt tekmovanj, predvidenih revij, natečajev in drugih oblik tekmovanj,  
✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 

 
 

8. člen 
 
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki izpolnjuje naslednji pogoj: 

✓ dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.  
 
 

Predlagatelj (starš učenca) mora za podelitev statusa predložiti: 
✓ potrdilo o: 

o doseženih najvišjih mestih (prva tri) oz. osvojenih nagradah na državnih tekmovanjih 
s področja umetnosti oz. 

o prejetih nagradah na državnih in/ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti  
oz. 

✓ listino o priznanjih oz. nagradah oz. izpis iz uradne evidence na spletnih straneh pristojnih 
organov ali inštitucij, 

✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ letni načrt tekmovanj, predvidenih revij, natečajev in drugih oblik tekmovanja in 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 
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IV. Postopek dodelitve statusa in trajanje 

9. člen 

 
Starš učenca predlog za dodelitev statusa poda ob začetku šolskega leta do vključno 15. 
septembra oz. najkasneje do 10. dne v mesecu po tem, ko učenec izpolni pogoje. Če pridobitvi 
statusa eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče dodeliti, dokler se starša o 
tem ne sporazumeta. 
 
Predlog za dodelitev statusa mora biti v pisni obliki. Predlagatelj izpolni obrazec, objavljen na 
koncu tega pravilnika. Podpišeta ga starš in učenec, nato pa oddata v tajništvu šole ali pošljeta po 
pošti.  
 
Vlogi za pridobitev statusa morajo biti priložena vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev iz III. 
poglavja teh pravil. 
 

10.  člen 

 
Komisija pregleda prispele pisne vloge, jih obravnava, po potrebi v roku 5 delovnih dni zahteva 
njihovo dopolnitev in pridobi potrebna mnenja. Če v 8 dneh po pozivu k dopolnitvi ali pojasnilu 
vloge komisija ne prejme zahtevanih dokumentov, predlog zavrže kot nepopoln. 
 
Komisija ravnateljici predlaga sprejem odločitve, ki je lahko dodelitev, mirovanje, prenehanje ali 
odvzem statusa. 
 
Ravnateljica pred dodelitvijo statusa pridobi mnenje razrednika v prvem izobraževalnem obdobju 
ter razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 
 

11.  člen 

 
Dokončno odločitev o dodelitvi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa sprejme ravnateljica 
najkasneje v 30 dneh od vložitve popolnega  predloga. 
  
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko postane dokončna.   
 
Status se učencu lahko dodeli tudi za omejeno časovno obdobje. 
 
Do izdaje nove odločbe za tekoče šolsko leto velja status, pridobljen v lanskem šolskem letu. 
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V. Prilagajanje obveznosti 

12.  člen 

 
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim Dogovorom med šolo, učencem in staršem 
učenca s statusom (predlog dogovora je priloga tega pravilnika).  
 
Pri pregledovanju, prilagajanju in dopolnjevanju Dogovora aktivno sodeluje Komisija, učenec in 
njegov starš. 
 
Pisni dogovor v roku petih šolskih dni od izdaje sklepa o dodelitvi statusa podpiše ravnateljica, 
predsednik komisije, učenec in njegov starš. Razrednik z vsebino dogovora seznani oddelčni 
učiteljski zbor naslednji dan, ko se tudi prične uporabljati. 

13.  člen 

 
Z dogovorom se določijo medsebojne pravice in obveznosti, pri tem pa se prilagodi: 

✓ obvezne prisotnosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih šole, 
✓ obveznosti učenca pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa in 
✓ načine in roke za ocenjevanje znanja učenca oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti. 

Pri drugih obveznostih učenec s statusom nima prilagoditev. 
 
Praviloma se šolske obveznosti prilagodi tako, da jih učenec lahko opravi v istem ocenjevalnem 
obdobju kot njegovi sošolci. 
 

14.  člen 
 

Za vsako odsotnost od pouka zaradi treninga, tekmovanja ali nastopa mora učenec razredniku 
prinesti predhodno obvestilo staršev ali kluba ali društva ali ustanove s področja umetnosti. Če 
predhodno obvestilo iz opravičljivih razlogov ni možno, morajo odsotnost v roku 24 ur opravičiti 
starši. Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnatelj.  
 

15.  člen 
 

Pri pouku mora učenec s statusom sodelovati in opravljati svoje obveznosti v skladu z Vzgojnim 
načrtom šole in Pravili šolskega reda in upoštevati Hišni red šole.   
 
Učenec s statusom ima pravico do vnaprej dogovorjenega ustnega ocenjevanja znanja in 
opravljanja pisnih nalog se pa mora z učitelji posameznih predmetov vnaprej dogovoriti o datumih 
ocenjevanja najkasneje 15 dni  pred datumom ocenjevanja. Dogovor mora učenec spoštovati in se 
ne sme izmikati dogovorjenim rokom. Če se učenec v navedenih rokih iz neopravičljivih razlogov o 
datumih ocenjevanja ne dogovori, lahko učitelji posameznih predmetov po navedenih rokih 
pridobijo oceno v skladu s splošnimi predpisi za ocenjevanje. V primeru odsotnosti učenca na dan 
ocenjevanja znanja učenec opravi svoje obveznosti prvo uro, ko je prisoten v šoli pri tem 
predmetu. Če je odsoten, lahko po predhodnem dogovoru z učiteljem piše tudi izven svojega 
oddelka.  
 
Učenec mora biti ocenjen v vsakem ocenjevalnem obdobju. Učenec mora oceno pridobiti do 5 dni 
pred konferenco. Primanjkljaj v znanju, ki je nastal zaradi odsotnosti, mora učenec odpraviti 
samostojno. 
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16.  člen 

 
Če med šolskim letom pride do sprememb, ki vplivajo na izpolnjevanje dogovorjenih obveznosti, 
se na pobudo učenca, starša, razrednika ali predsednika Komisije lahko pripravi izvedbeni načrt 
za uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. 
 
Izvedbeni načrt je priloga sklepu o dodelitvi statusa in dogovoru o prilagajanju šolskih obveznosti. 
Pod vodstvom Komisije ga pripravi razrednik v sodelovanju s posameznimi člani oddelčnega 
učiteljskega zbora. Predloži ga ravnateljici, po njeni potrditvi pa z vsebino seznani celoten oddelčni 
učiteljski zbor.  
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VI. Veljavnost sklepa o dodelitvi statusa 

 

17.  člen 

Mirovanje statusa 
 
Učencu lahko zaradi bolezni oziroma poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje. 
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo starši, razrednik ali drugi člani oddelčnega učiteljskega 
zbora. Predlagatelj svoj predlog zapiše v poljubni obliki dokumenta, v katerem obvezno navede 
svoje ime, kraj in datum zapisa, predlog in razloge zanje. 
 
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. 
Mirovanje traja, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. 
 
O mirovanju statusa odloči ravnateljica na predlog razrednika, učiteljskega zbora ali staršev 
učenca. 

18.  člen 

Prenehanje statusa 
 
Učencu preneha status: 

➢ po preteku veljavnosti sklepa (samodejno velja, če predlagatelj ne vloži novega predloga), 
➢ po zaključku šolanja učenca na OŠ Kanal (samodejno velja), 
➢ če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil učencu status dodeljen (predlog poda Komisija), 
➢ na zahtevo staršev učenca ali učenca samega in 
➢ če se učencu status odvzame (predlog poda član učiteljskega zbora). 

 
O prenehanju statusa odloči ravnateljica.  

 
19.  člen 

Odvzem statusa 
 
Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz Dogovora oz. ne opravlja svojih dolžnosti, določenih z 
zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, mu šola lahko status začasno ali trajno odvzame. 
 
O odvzemu statusa odloči ravnateljica na predlog razrednika ali učiteljskega zbora.  
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VII. Varstvo pravic 

20. člen 

Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo starši učenca v 15 dneh po 
prejemu odločbe za dodelitev statusa.  
 
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice odloča pritožbena komisija, ki jo imenuje Svet šole.  
 
Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 

21.  člen 

 
Starši so se v primeru domnevne kršitve pravic učenca, ki izhajajo iz pridobljenega statusa, dolžni 
najprej pogovoriti z učiteljem oz. osebo, ki naj bi kršitev povzročila. V kolikor menijo, da situacije 
ne morejo urediti med neposredno vpletenimi, se lahko pritožijo. Pritožba mora biti pisna in 
oddana v tajništvu šole v desetih dneh po domnevno storjeni kršitvi. 
 

22.  člen  
O pritožbi zaradi domnevnega neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo 
iz statusa, odloča ravnateljica šole. 
 
O pritožbi zoper odločitev ravnateljice odloča pritožbena komisija OŠ Kanal. Odločitev pritožbene 
komisije je dokončna. 
 

23.  člen 

 
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti iz sporazuma, učenec pa je 
posledično utrpel krivico, je šola dolžna nepravilnost popraviti. 
 

24.  člen 

 
Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, prenehanjem ali mirovanjem statusa učencev vodi 
Komisija, hrani pa šolska svetovalna služba. 
 
Razrednik in učitelji, ki poučujejo učenca s statusom, prejmejo kopijo njegovega Dogovora. 
 
Za vodenje evidence in dokumentacije ter hrambo se smiselno uporabljajo pravila, določena v 
Pravilniku o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za področje osnovnošolskega izobraževanja in 
Pravilniku o dokumentaciji v osnovni šoli. 
 
Obvestila staršev in klubov, društev, nacionalnih panožnih zvez oz. šol, na katerih se učenci 
vzporedno izobražujejo, o izrednih pripravah, treningih, nastopih ipd. ter opravičila staršev hrani 
razrednik. 
 
 

VII. Končne določbe 

25.  člen 
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Ta pravila začnejo veljati 1.9.2021. 
 
Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti z dne 
01.09.2020. 
 
 
 

Ravnateljica 
Barbara Kragelj Jerič 

Kanal, 1.9.2021 
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VIII. Priloge 
 
Obrazci za vloge: 

• Vloga PER-ŠPO 

• Vloga PER-UME 

• Vloga VRH-UME 
 
Obrazec za Komisijo za dodeljevanje statusov 

• Zapisnik o postopku dodelitve statusa učencu 
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti med šolo in starši 
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Vloga PER-ŠPO 
OSNOVNA ŠOLA KANAL 
Gradnikova 25 
5213 Kanal 
 
Ime in priimek predlagatelja: _______________________________________________________ 

Stalni naslov predlagatelja: ________________________________________________________ 

Telefonska številka predlagatelja: ___________________________________________________ 

Elektronski naslov predlagatelja: ____________________________________________________ 

 
 

ZADEVA: Vloga za pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika 
 
 
Podpisani _____________________________________________________________________, 
                                                                          (Ime starša)  
 
vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega športnika za 
 
_____________________________________________ (ime in priimek otroka), 
učenca-ko ___. razreda, ki ima na današnji dan _____ let. 
 
Vlogi prilagam: 

✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ letni načrt tekmovanj in 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 

 
Podpisani šoli dovoljujem uporabo podatkov za namen dodelitve statusa in se zavezujem, da bom 
šoli sporočil vse spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev statusa. 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek starša in podpis 
Kanal, _________________                                            
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Vloga PER-UME 
OSNOVNA ŠOLA KANAL 
Gradnikova 25 
5213 Kanal 
 
Ime in priimek predlagatelja: _______________________________________________________ 

Stalni naslov predlagatelja: ________________________________________________________ 

Telefonska številka predlagatelja: ___________________________________________________ 

Elektronski naslov predlagatelja: ____________________________________________________ 

 
 

ZADEVA: Vloga za pridobitev statusa učenca perspektivnega mladega 
umetnika 
 
 
Podpisani _____________________________________________________________________, 
                                                                          (Ime starša)  
 
vlagam predlog za dodelitev statusa perspektivnega mladega umetnika za 
 
_______________________________________ (ime in priimek otroka), učenca-ko ___. razreda. 
 
 
Vlogi prilagam: 

✓ potrdilo o vpisu v drugo šolo oz. drug javnoveljavni program, 
✓ potrdilo zgoraj omenjene šole/programa z rezultati, ki jih je dosegel na državnem 

tekmovanju v preteklem šolskem letu, 
✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ letni načrt tekmovanj, predvidenih revij, natečajev in drugih oblik tekmovanja in 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 

 
Spodaj podpisani šoli dovoljujem uporabo podatkov za namen dodelitve statusa in se zavezujem, 
da bom šoli sporočil vse spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev statusa. 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek starša in podpis 
Kanal, _________________                                            
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Vloga VRH-UME 
OSNOVNA ŠOLA KANAL 
Gradnikova 25 
5213 Kanal 
 
Ime in priimek predlagatelja: _______________________________________________________ 

Stalni naslov predlagatelja: ________________________________________________________ 

Telefonska številka predlagatelja: ___________________________________________________ 

Elektronski naslov predlagatelja: ____________________________________________________ 

 
 

ZADEVA: Vloga za pridobitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika 
 
 
Podpisani _____________________________________________________________________, 
                                                                          (Ime starša)  
 
vlagam predlog za dodelitev statusa vrhunskega mladega umetnika za 
 
_______________________________________ (ime in priimek otroka), učenca-ko ___. razreda. 
 
Vlogi prilagam: 

✓ potrdilo o: 
o doseženih najvišjih mestih (prva tri) oz. osvojenih nagradah na državnih tekmovanjih 

s področja umetnosti oz. 
o prejetih nagradah na državnih in/ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti  

oz. 
o listino o priznanjih oz. nagradah oz. 
o izpis iz uradne evidence na spletnih straneh pristojnih organov ali inštitucij, 

✓ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 
✓ letni načrt tekmovanj, predvidenih revij, natečajev in drugih oblik tekmovanja in 
✓ soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v povezavi s statusom. 

 
Podpisani šoli dovoljujem uporabo podatkov za namen dodelitve statusa in se zavezujem, da bom 
šoli sporočil vse spremembe, ki bi lahko vplivale na dodelitev statusa. 
 
 
 
 
 
 

Ime in priimek starša in podpis 
Kanal, _________________                                            
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MNENJE RAZREDNIKA O DODELITVI STATUSA 
UČENCA 

(za vsa vzgojno- izobraževalna obdobja) 
 
 
Razrednik/Razredničarka __________________________________ 

učenca _______________________________, ki obiskuje ________ razred OŠ Kanal 

 

 

 

Izrekam pozitivno / negativno (ustrezno podčrtajte) mnenje o dodelitvi statusa 

__________________________________  zgoraj omenjenemu učencu. 

 

Kratka utemeljitev:  

______________________________________________________________________________ 

 

 
Kanal, _______________ Podpis predsednika oddelčnega zbora 

(razrednik) 
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MNENJE ODDELČNEGA UČITELJSKEGA ZBORA O 
DODELITVI STATUSA UČENCA 

(za drugo in tretje vzgojno - izobraževalno obdobje) 
 
 
Oddelčni učiteljski zbor izreka pozitivno / negativno (ustrezno podčrtajte) mnenje o dodelitvi 

statusa __________________________________  učencu ___________________________. 

 

Kratka utemeljitev:  

___________________________________________________________________________. 

 

Mnenje oddelčnega učiteljskega zbora je pridobljeno dne _______________. 

Od _____ članov oddelčnega učiteljskega zbora jih je glasovalo _____, 

od teh _____za, _____ proti in _____ vzdržanih. 

 
 
Kanal, _______________ Podpis predsednika oddelčnega zbora 

(razrednik) 
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ZAPISNIK O POSTOPKU DODELITVE STATUSA UČENCA 
Obrazec za Komisijo za dodeljevanje statusa 

 
 
Komisija za dodeljevanje statusov v sestavi: 
__________________________________, predsednik, 
__________________________________, razrednik in 
__________________________________, učitelj predmetnega področja, na katerem učenec 
kandidira za pridobitev statusa 
 
je prejela vlogo učenca _________________________________________ za pridobitev statusa 
_______________________ (naziv statusa, za katerega učenec prosi) 
 
in ugotovila, da je vloga 

o popolna, ker vsebuje vlogo in vse potrebne priloge. 
o nepopolna, ker ji ni priloženo: 

________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Za učenca prvega triletja je bilo pridobljeno mnenje razrednika, ki se je  
Izrekel pozitivno / negativno / drugo __________________________________________. 
 
Za učenca drugega ali tretjega triletja je bilo pridobljeno mnenje oddelčnega učiteljskega zbora 
dne _______________. 
 
Od _____ članov oddelčnega učiteljskega zbora jih je glasovalo _____, 
od teh _____za, _____ proti in _____ vzdržanih. 
 
 
Po  pregledani vlogi in izpeljanem postopku za izdajo predloga o dodelitvi statusa učencu Komisija 
ravnateljici predlaga: 
______________________________________________________________________________. 
 
Utemeljitev v primeru, da Komisija vlogo zavrača oz. ne predlaga dodelitve statusa: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
Ime in priimek Funkcija Podpis 

   

   

   

 
 
Kanal, _______________ 
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V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06 in spremembe) ter na podlagi 9. 
člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti učencem s statusom OŠ Kanal ter odločbe št. 
_________ o dodelitvi statusa (športnika /umetnika)_____________z dne ______ 
 
Osnovna šola Kanal, Gradnikova ulica 25, 5213 Kanal, ki jo zastopa ravnateljica Barbara Kragelj 
Jerič, 
 
In 
 
___________________________(ime in priimek starša/skrbnika učenca4), učenca ______________________, 
ki obiskuje ____ oddelek OŠ Kanal, 
 
Sklenejo naslednji 
 
 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

1. člen 
(uvodna ugotovitev) 

 
Podpisniki dogovora uvodoma ugotavljajo, da je bila učencu _____________, ki obiskuje ____ 
oddelek Osnovne šole Kanal, dne ____ izdana odločba o dodelitvi statusa perspektivnega 
športnika/ perspektivnega mladega umetnika/ vrhunskega umetnika za šolsko leto 
_____________.  
 
Za učenca, ki mu je odobren zgoraj navedeni status, se uporablja izraz učenec s statusom.  
 

2. člen 
(obiskovanje pouka in drugih dejavnosti) 

 
Učenec je praviloma pri pouku in drugih dejavnostih redno prisoten. Od rednega vzgojno -  
izobraževalnega dela lahko izostane en dan oziroma več dni glede na vnaprej pripravljen program 
dejavnosti, zaradi tekmovanj oz. nastopov.  
Učenec s statusom lahko izostane od rednega pouka zaradi udeležbe na tekmovanjih ali nastopih, 
ki potekajo v času pouka, ob vnaprejšnjem (najmanj 5 delovnih dni pred dejavnostjo) pisnem 
opravičilu staršev, iz katerega mora biti razviden nivo, kraj in datum tekmovanja oz. nastopa. 
 
Učenec s statusom lahko izostaja od pouka zaradi priprav na pomembnejša tekmovanja oz. 
nastope. Čas odsotnosti je odvisen od nivoja tekmovanja in mora biti razredniku najavljen vsaj tri 
dni prej.)  
 
Razrednik odobri izostanke od vzgojno-izobraževalnih dejavnosti do 3 dni. V primeru daljših 
odsotnosti izostanke odobri ravnatelj. 
 
Razrednik napovedano odsotnost učenca vnese v šolsko dokumentacijo, ki je vidna vsem 
učiteljem, ki učenca poučujejo. 
 
 

 
4 V tem dogovoru je izraz učenec zapisan v moški spolni slovnični obliki, uporabljen kot nevtralen za ženske 
in moške. 
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3. člen 
(medsebojne pravice in obveznosti) 

 
 
Učenec s statusom je s svojim vedenjem, učenjem in delom zgled ostalim učencem. Vestno 
opravlja šolske obveznosti in se pravočasno dogovarja z učiteljem posameznega predmeta glede 
ustnega ali pisnega ocenjevanja v času povečane intenzivnosti vadbe ali tekmovanj oz. nastopov. 
V vsakem ocenjevalnem obdobju pridobi toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o preverjanju in 
ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, po potrebi poišče pomoč učitelja v 
času dopolnilnega pouka, ter redno obvešča starše o učnem uspehu.  
 
Če učitelj pri učencu s statusom zazna primanjkljaj znanja, učencu predlaga obiskovanje 
dopolnilnega pouka, ki ga je učenec dolžan obiskovati do odprave primanjkljaja znanja. 
 
Učenec predvsem na področju, na podlagi katerega pridobi status, zastopa šolo na tekmovanjih, 
javnih prireditvah in drugih dogodkih, ki prispevajo k ugledu šole, razen v času priprav ali 
tekmovanj na višji ravni. 
 
Starši redno spremljajo šolski uspeh in vedenje otroka, zato obiskujejo govorilne ure in se 
udeležujejo roditeljskih sestankov. Sodelujejo pri načrtovanju in oblikovanju individualiziranega 
načrta (velja samo za učence s statusom vrhunskega umetnika). Redno obveščajo razrednika o 
napovedanih odsotnostih in vsaj tri dni vnaprej opravičujejo izostanke zaradi povečane vadbe ali 
tekmovanj oz. nastopov. Prav tako razredniku sporočajo vse spremembe, ki vplivajo na status 
(prekinitev vadbe, začasna prekinitev vadbe, ipd.).  
 
V primeru vnaprej napovedane (večkratne) daljše časovne odsotnosti šola za učenca s statusom 
za šolsko leto oz. določeno obdobje pripravi izvedbeni načrt ocenjevanja znanja. Učitelji sodelujejo 
pri načrtovanju in oblikovanju individualnega načrta (velja le za učence s statusom vrhunskega 
umetnika).  
 
Učenec se mora pred načrtovanimi odsotnostmi pri učiteljih pozanimati o učnih vsebinah, ki bodo 
obravnavane v času njegove odsotnosti in jih sproti spremljati, pridobivati in obdelovati. 
 
Učenec  s statusom se izjemoma  lahko opraviči za neopravljeno domačo nalogo in podobne 
obveznosti, ki so očitno povezane z obveznostmi, izhajajoč iz statusa. 
 
V kolikor se krši dogovore iz tega sporazuma, krivda pa je na strani učenca ali staršev, učitelj 
učenca opozori. Učenec je dolžan starše s tem seznaniti takoj (najkasneje v 3 dneh), starši pa so 
se dolžni v roku 5-ih delovnih dni po dogodku zglasiti pri učitelju in skupaj z učencem dogovoriti 
reševanje nastalega problema. V kolikor staršev na razgovor ni, se privzame, da je bil dogovor 
kršen in šola ukrepa skladno z Zakonom o osnovni šoli in Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti. 
Če starši menijo, da je bil kršen dogovor s strani učitelja, se najprej pogovorijo z učiteljem, nato 
pristopijo do razrednika in kasneje do šolske svetovalne službe. 
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4. člen 
(načini prilagajanja in roki za ocenjevanje znanja) 

 
Učenec s statusom mora v vsakem ocenjevalnem obdobju pridobiti toliko ocen, kot jih določa 
Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja. Učenec s statusom ima pravico do prilagoditev 
načinov in rokov ocenjevanja. 
 
Ustno ocenjevanje 
Učenec mora v roku 14 dni po začetku ocenjevalnega obdobja oz. po pridobitvi statusa učiteljem 
predlagati datume ustnega ocenjevanja znanja. Če učenec tega ne stori, mu učitelj sam določi 
datume. V primeru, da se učenec s statusom brez argumentiranega opravičila ne drži dogovora 
glede termina ustnega ocenjevanja znanja, učitelj lahko od učenca pridobi ustno oceno brez 
predhodnega dogovora. 
  
Učenec mora na začetku učne ure učitelja opozoriti na napovedano ocenjevanje znanja. 
 
V primeru odsotnosti (učenčeve ali učiteljeve) na dogovorjeni datum ocenjevanja učenec oceno 
pridobi prvo naslednjo uro pouka. V primeru, da učenec ni bil ocenjen zaradi učiteljeve odsotnosti, 
se lahko dogovori za drug termin, a mora to storiti na svojo pobudo. 
 
Zaradi časovne stiske je za učenca možno izvesti ocenjevanje v prilagojenem urniku. To se opravi 
pri rednem, dopolnilnem ali dodatnem pouku ob prisotnosti učitelja, učenca in vsaj še enega 
sošolca. Izjemoma se zaradi tekmovanja ali povečane intenzitete vadbe učenec s statusom in 
učitelj lahko dogovorita za datum pisnega ocenjevanja znanja.  
 
Učenec se mora o morebitnih prilagoditvah ocenjevanja z učiteljem dogovoriti vsaj 3 šolske dni 
pred rokom ocenjevanja. Pobudo za prilagoditev ocenjevanja poda učenec, lahko pa tudi učitelj. 
 
Učenec se ne more izogniti ocenjevanju potem, ko je že bil pozvan. 
 
Dodelitev statusa ne pomeni avtomatičnih ugodnosti pri prilagoditvah ocenjevanj. Pravica do izbire 
datuma ustnega ocenjevanja je vezana na učenčevo delo pri pouku (sodelovanje, redno 
izpolnjevanje zadolžitev, sprotno opravljanje domačih nalog, ipd.) in odnos do učitelja, ki 
posamezen predmet poučuje. Če učenec s statusom moti pouk, odklanja zadolžitve in ne opravlja 
šolskih obveznosti, mu učitelj posameznega predmeta lahko ugodnosti izbiranja datuma ustnega 
ocenjevanja tudi odvzame. 
 
Pisno ocenjevanje 
Pisna ocenjevanja (datum in način) se prilagaja samo, če je učenec na dan ocenjevanja odsoten 
zaradi obveznosti, povezanih z njegovim statusom. 
Če učenec na dan pisnega ocenjevanja odide od pouka, mora o svojem nameravanem odhodu 
vsaj 5 šolskih dni prej obvestiti učitelja predmeta in razrednika, pisno ocenjevanje pa opraviti pred 
odhodom. 
Prilagajanje urnika pisnega ocenjevanja ni mogoče deset (10) šolskih dni pred redovalno 
konferenco. 
 
Če učenec 5 šolskih dni pred konferenco še nima ustreznega števila drugih ocen, ga učitelj lahko 
oceni nenapovedano pri rednih urah pouka. 
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5. člen 
(prenehanje statusa) 

 
Učencu s statusom status preneha: 

- na zahtevo staršev učenca, 
- s potekom časa, za katerega mu je bil status dodeljen (največ do 15.9. naslednje šolsko 

leto), 
- če prenehajo razlogi, za katerega mu je bil dodeljen status, 
- če ni več učenec OŠ kanal, 
- če se mu status začasno ali trajno odvzame. 

 
V primeru prenehanja razlogov, zaradi katerih je bil učencu dodeljen status, morajo starši oz. 
učenec s statusom v roku petih delovnih dni od dneva prenehanja razloga o tem pisno obvestiti 
ravnateljico OŠ Kanal.  
 
Učencu s statusom se status začasno ali trajno odvzame: 

- če po lastni krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz tega dogovora in to povzroči negativen učni 
uspeh, 

- če zaradi kršitve svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole, 
nastanejo druge negativne posledice (npr. se neprimerno vede, krši hišni red oz. pravila 
šole ter s svojim vedenjem daje slab zgled drugim učencem, zlorablja ugodnosti iz naslova 
statusa, se ne drži dogovorjenih rokov za ustno in pisno ocenjevanje, ima pet ali več 
neopravičenih ur, ni pripravljen nastopati na prireditvah šole (ne velja v primeru učenčevih 
priprav ali tekmovanj na višji ravni), ipd.). 

 
Mnenje o dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, ravnatelju poda 
razrednik oz. oddelčni učiteljski zbor. O odvzemu statusa odloči ravnatelj.   
 

6. člen 
(veljavnost dogovora) 

 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je sklenjen v dveh izvodih, od katerih vsaka stranka 
dogovora prejme po en izvod. 

 
Dogovor je sklenjen, ko ga podpišejo vse stranke. 
 
Kraj in datum:  Kraj in datum:  

Podpis staršev/skrbnikov:  Ravnateljica:  

Podpis učenca:  Podpis ravnateljice:  

 


