
Na podlagi 51. cľena Zakona o osnovni sǒli ( Uradni list RS, sť. 12/96, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012 – 
ZUJF, 63/2013) je ravnateljica Osnovne šole Koseze  1. 9. 2017 sprejela naslednja  
 

PRAVILA O PRILAGAJANJU SOLSKIH OBVEZNOSTI OSNOVNE SOLE KOSEZE 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa in način prilagajanja šolskih obveznosti v OŠ Koseze, Ledarska 
ulica 23, 1000 Ljubljana,  za učence, ki so perspektivni ali vrhunski športniki, registrirani pri nacionalni panožni 
športni zvezi oziroma so perspektivni ali vrhunski mladi umetniki. 
 
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. 
 
Status pridobi ucěnec, za katerega razrednik oziroma oddelcňi ucǐteljski zbor meni, da sposťuje Pravila 
sǒlskega reda in ima primeren odnos do ucěncev in delavcev sǒle.  
Status pridobi ucěnec/ka, cě izpolnjuje naslednje pogoje:  

 ima primeren odnos do dela pri vseh sǒlskih dejavnostih,  
 je brez negativnih ocen ob koncu ocenjevalnih obdobij,  
 je brez neopravicěnih izostankov od pouka,  
 je brez izrecěnega vzgojnega ukrepa ali vzgojnega opomina,  
 se udeležuje šolskih tekmovanj, 
 sposťuje Pravila sǒlskega reda in Vzgojni nacřt sǒle.  

 
 

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 v tajništvo šole najkasneje do 15. septembra 
tekočega šolskega leta. Vloge, ki niso bile vložene pravočasno, se obravnavajo po 15. januarju v tekočem 
šolskem letu. 
 
Za status perspektivnega športnika 

- Potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih 
sistemih nacionalnih panožnih zvez, 

- dosežene rezultate, 
- urnik tedenske obremenitve v sp̌ortni panogi, 
- potrdilo kluba in trenerja, da aktivno tekmuje, 
- potrditev predlozěnih tekmovalnih rezultatov, 
- tekmovalni nacřt, ki ga izpolni trener. 

 
Za status vrhunskega športnika 

- Potrdilo, da je učenec dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti in tekmuje v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, 

- dosežene rezultate, 
- urnik tedenske obremenitve v sp̌ortni panogi, 



- potrdilo kluba in trenerja, da aktivno tekmuje, 
- potrditev predlozěnih tekmovalnih rezultatov, 
- tekmovalni nacřt, ki ga izpolni trener. 
-  

Za status perspektivnega mladega umetnika 
- Potrdilo, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, 
- potrdilo o vzporednem izobraževanju oz. drug izobrazěvalni program skupaj s tedenskim obsegom 

dejavnosti.  
 

Za status vrhunskega mladega umetnika 
- Potrdilo, da je učenec dosegel najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja 

umetnosti. 
- Potrdilo o vzporednem izobraževanju oz. drug izobrazěvalni program skupaj s tedenskim obsegom 

dejavnosti  
 

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. 
 
O dodelitvi statusa odlocǐ ravnateljica s sklepom na podlagi predloga komisije. Pred odlocǐtvijo si pridobi 
mnenje razrednika v prvem izobrazěvalnem obdobju in mnenje oddelcňega ucǐteljskega zbora v drugem in 
tretjem izobrazěvalnem obdobju.  
Postopek dodelitve statusa vodi komisija za dodelitev statusov. Komisija predlaga podelitev statusa na podlagi 
pisne vloge in dokazil. Komisija lahko ugotavlja resnicňost dokazil ali sama zbere sě dodatna mnenja.  
 
Status začne veljati z dnem, ko je vodstvu šole vrnjena podpisana pogodba. 
 
 

III. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 
5. cľen 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve sǒlskih obveznosti ucěncu sp̌ortniku dolocǐ ravnateljica s sklepom o 
dodelitvi statusa.  
O prilagoditvah obveznosti ucěnca, ki se vzporedno izobrazǔje, se sǒla in starsǐ ucěnca pisno dogovorijo.  
 

6. cľen 
S sklepom o dodelitvi statusa in pisnim dogovorom o prilagajanju sǒlskih obveznosti se dolocǐjo medsebojne 
pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom in drugimi predpisi.  
Ucěncu s statusom se prilagodi ocenjevanje in po potrebi odobri dodatne proste dni za potrebe treningov, 
priprav in tekmovanj.  
Ucěncu s statusom se sǒlske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih opravi v posameznem ocenjevalnem 
obdobju. Ocenjen mora biti vsako ocenjevalno obdobje v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju 
znanja v osnovni sǒli.  
 
Obveznosti za uresnicěvanje pravic  

7. cľen 
Ucěnec s statusom perspektivnega ali vrhunskega sp̌ortnika oz. umetnika lahko izjemoma izostane od rednega 
pouka in drugih sǒlskih dejavnosti zaradi treninga ali vadbe, cě ta poteka istocǎsno kot pouk oz. sǒlske 
dejavnosti v skladu s predhodnim dogovorom z razrednikom oz. ravnateljico ali s prilozěnim programom 
treningov oziroma tekmovanj, ki ga pripravi klub/ustanova (cě ucěnec izostaja od pouka vecǩrat na teden ob 
dolocěnih dnevih ali bo odsoten od pouka vec ̌dni). Prilozěn program je prilozěn v vlogi za pridobitev statusa in 
je nalozěn v e-zbornici v pogled vsem ucǐteljem.  
 



Starsǐ so dolzňi opravicǐti izostanek od pouka razredniku najkasneje v 5 delovnih dneh s pisnim opravicǐlom ali 
pa se osebno dogovorijo o izostankih od pouka ob dolocěnih dnevih in urah, cě trening poteka istocǎsno kot 
pouk.  
 
Vsako izredno odsotnost od pouka morajo starsǐ pisno najaviti razredniku in prilozǐti potrdilo kluba, drusťva ali 
nacionalne panozňe zveze, iz katerega mora biti razviden razlog trajanja nacřtovane odsotnosti.  
Odsotnost od pouka nad 5 dni odobri ravnateljica na prosňjo starsěv in kluba/ustanove.  
 
Nacǐni in roki za ocenjevanje znanja  

- Kljub statusu se lahko znanje ucěnca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja).  
- Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se ucěncu s statusom opravicǐlo ne uposťeva.  
- Ucěnec se z ucǐteljem predčasno dogovori, kdaj bo ustno odgovarjal obravnavano ucňo snov.  

 
Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti  

- Ce ucěnec ne pristopi k ocenjevanju iz neutemeljenih razlogov, ucǐtelj ucěnca oceni, ko je prvo uro po 
izostanku prisoten pri pouku. Ucǐtelj v e-redovalnici oznacǐ, da ucěnec ni pristopil k prvemu 
dogovorjenemu ocenjevanju z NPS.  

- Ucěnec mora dobiti oceno najkasneje 10 delovnih dni pred konferenco. Po tem cǎsu ga lahko ucǐtelj 
nenapovedano vprasǎ pri rednih urah pouka.  

- Zaradi daljsě odsotnosti ali zaradi vecǰega sťevila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj, ki ucěncu ne 
dovoljujejo redne priprave na pouk, se lahko ucěnec z ucǐtelji dogovori za datum naknadnega pisnega 
ocenjevanja znanja.  

- Na pisno prosňjo starsěv in z utemeljeno obrazlozǐtvijo kluba/ustanove, ki pojasni ucěncěvo 
sp̌ortno/kulturno udejstvovanje, ki je onemogocǎlo njegovo opravljanje sǒlskih in ocenjevalnih 
obveznosti, lahko ucěnec s statusom vrhunskega sp̌ortnika ali vrhunskega mladega umetnika ob 
zakljucǩu pouka opravlja predmetni izpit, cě zaradi obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je 
bilo ocenjevanje iz kakrsňihkoli razlogov nemogocě.  

 
Obveznosti za uresnicěvanje pravic udelezěncev  

Ucěnci in osebe, ki so vezane na status ucěnca, morajo izpolnjevati dolocěne obveznosti.  
 

a) Obveznosti ucěnca:  
 sposťuje Pravila sǒlskega reda Osnovne sǒle Koseze,  
 ravna se po pravilih v pisnem dogovoru,  
 vestno opravlja svoje sǒlske obveznosti, vkljucňo z domacǐmi nalogami,  
 vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati (vsaj 5 dni prej),  
 v primeru odsotnosti ali povecǎnega obsega treningov, vadb, tekmovanj in nastopov, ki mu ne 

dovoljujejo redne priprave na pouk, se mora z ucǐtelji dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje in 
ocenjevanje znanja,  

 drzǐ se dogovorjenega nacřta glede ocenjevanj,  
 v primeru daljsě odsotnosti se ucěnec sam pozanima, katera ucňa snov se obravnava v cǎsu njegove 

odsotnosti,  
 v primeru slabsěga znanja pri dolocěnem predmetu se mora, na predlog ucǐtelja, redno udelezěvati 

dopolnilnega pouka,  
 zastopa sǒlo na sǒlskih tekmovanjih in prireditvah, 

sporocǐ vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/ sǒlanja/ umetnisǩega udejstvovanja/ 
posǩodba itd.).  

 
b) Obveznosti starsěv:  
 redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka,  
 redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih ucǐteljih,  
 v primeru slabsǐh ocen se morajo z ucǐteljem dogovoriti o nacǐnu popravljanja in izboljsǎnja le teh,  
 se dogovorijo z ucǐteljem o nacǐnu pomocǐ ucěncu,  



 redno in pravocǎsno opravicǐjo izostanke oziroma pred izostankom pridobijo odobritev razrednika 
oziroma ravnatelja,  

 vsako izredno odsotnost od pouka morajo starsǐ pisno najaviti razredniku in prilozǐti  
 potrdilo kluba, drusťva ali nacionalne panozňe zveze, iz katerega mora biti razviden razlog in trajanje 

nacřtovane odsotnosti.  
 

c) Obveznosti razrednika:  
 v sǒlski dokumentaciji primerno oznacǐ ucěnce, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, miruje ali jim 

je odvzet,  
 obvesčǎ ravnateljico in razredni ucǐteljski zbor na 

timskih/ocenjevalnih konferencah ali na sestankih razrednega ucǐteljskega zbora ter starsě o vseh 
krsǐtvah v zvezi s statusom (pisno obvestilo),  

 razrednemu ucǐteljskemu zboru in ravnateljici na timskih/ocenjevalnih konferencah ali na sestankih 
razrednega ucǐteljskega zbora posreduje mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem 
statusa (pisno mnenje).  

 
d) Obveznosti ucǐteljev:  
 v primeru slabsěga znanja vkljucǐjo ucěnca v dopolnilni pouk,  
 v primeru napovedane odsotnosti ucěnca ali zaradi vecǰega sťevila treningov, vadb, nastopov in 

tekmovanj se z ucěncem dogovorijo o cǎsu naknadnega opravljanja pisnega in ustnega ocenjevanja 
znanja,  

 usmerjajo ucěnca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma,  
 ucěncu po potrebi omogocǐjo individualni dogovor o delu oz. dodatno  
 posvetovanje. 

 
e) Obveznosti ravnatelja:  
 v zvezi s statusom ucěnca in prilagoditvami sǒlskih obveznosti pravocǎsno in celovito izvaja pooblastila 

v skladu s predpisi in temi pravili. 
 
 

8. cľen 
Sklep o dodelitvi statusa zacňe veljati, ko je izrocěn starsěm ucěnca.  
Dogovor o prilagajanju sǒlskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa.  Status začne veljati z 
dnem, ko je vodstvu šole vrnjena podpisana pogodba 
 

IV. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 
9. cľen 

 
Odvzem statusa 
Učencu se trajno oziroma začasno odvzame status: 

- če po svoji krivdi ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora med šolo in starši 
- na zahtevo oziroma zěljo njegovih starsěv,  
- cě ne izpolnjuje obveznosti iz 2. cľena tega pravilnika,  
-  cě potecě cǎs, za katerega mu je bil dodeljen,  
- cě ni vec ̌ucěnec sǒle,  
- cě se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen,  
- cě se mu odvzame zaradi neizpolnjevanja obveznosti. 

 
Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene s statusom. 
O odvzemu statusa odloči ravnatelj z odločbo v 30 dneh po prejemu popolnega pisnega predloga: 

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



Učenec ponovno pridobi začasno odvzet status, ko opravi vse obveznosti iz dogovora oziroma v dveh 
mesecih ni kršitev dogovora 

 
Mirovanje statusa 

10. člen 
O mirovanju statusa ravnateljica odloči v 8 dneh po prejemu popolnega pisnega predloga staršev učenca, po 
predhodnem mnenju: 

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

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

V. VARSTVO PRAVIC 
11. cľen  
Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo starši učenca na šoli v 15 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 komisija za pritožbe OŠ Koseze.  Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna. 
 

VI. KONCNE DOLOCBE 
Ta pravila zacňejo veljati 1. 9. 2017.  
 
 
 
Na OŠ Koseze je učenec, ki ima status športnika oziroma umetnika, vzor ostalim učencem. 
 


