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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 

102/07, 40/12, 63/13 in ZOsn) in Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 

21/18) izdaja ravnateljica OŠ Rada Robiča Limbuš, Limbuška c. 62, 2341 Limbuš 

naslednja 

 

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

NA OSNOVNI ŠOLI RADA ROBIČA LIMBUŠ 

 

1 NAMEN 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti urejajo prilagajanje šolskih obveznosti: 

- učencem osnovne šole, ki so registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in   

tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 

- učencem osnovne šole, ki se udeležujejo državnih tekmovanj s področja umetnosti 

S pravili želimo na šoli tem učencem omogočiti lažje usklajevanje šolskih obveznosti in ponuditi 

nekatere ugodnosti, poleg teh pa so v pravilih opredeljene tudi obveznosti, ki jih mora učenec 

izpolnjevati, da lahko status perspektivnega oz. vrhunskega športnika ali perspektivnega oz. 

vrhunskega mladega umetnika pridobi in ohrani. 

 

2 POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

Status učenca perspektivnega oz. vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se 

udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. Učenec pridobi status, če je obremenjen z 

dodatnimi programi več kot 5 ur tedensko v tekočem šolskem letu in je pri tem uspešen.  

Status učenca perspektivnega oz. vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri 

nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 

zvez. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran 

športnik in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. Učenec se lahko 

registrira pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 

panožnih zvez v koledarskem letu, ko dopolni 12 let, v posebnih primerih pa v koledarskem letu, 

ko dopolni 10 let. 

Šola mora v skladu s 77. členom Zakona o športu sama pridobiti podatke v Seznamu registriranih 

športnikov, ki je objavljen na spletni strani: 

 https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija   

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
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Učenec pridobi status športnika, če je obremenjen več kot 10 ur tedensko po uradnem 

razporedu treningov in tekmovanj v tekočem šolskem letu.  

Zaradi upoštevanja specifičnosti posameznih športnih panog (npr. program A, B, C ipd.) in 

področij umetnosti lahko ravnateljica s predhodno pridobljenim mnenjem oddelčnega 

učiteljskega zbora izjemoma odobri status posameznemu učencu, ki ne dosega vseh zgoraj 

naštetih kriterijev.  

 

Status pridobi učenec, za katerega razrednik oziroma oddelčni učiteljski zbor, ob zgoraj naštetih 

zahtevah, meni da: 

- spoštuje šolski red 

- ima primeren odnos do učencev, učiteljev in ostalih delavcev šole 

- ob koncu ocenjevalnega obdobja nima negativnih ocen 

- starši soglašajo glede pridobitve statusa športnika/mladega umetnika 

- če ga predlaga učitelj, sodeluje v šolskih reprezentancah, ki zastopajo šolo (status 

športnika) 

- sodeluje v pevskem zboru in pri drugih umetniških dogodkih, ki jih organizira šola (status 

mladega umetnika) 

- ima pozitivno mnenje vodje oz. trenerja skupine, za katero nastopa 

 

 

3 POSTOPEK PRIDOBITVE IN TRAJANJE STATUSA 

3.1 Pridobitev statusa 

Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši) učenca 

osnovne šole Rada Robiča Limbuš in učenec, ki izpolnjuje pogoje, naštete pod točko 2 tega 

pravilnika.  

Pobudo za začetek lahko poda tudi učenčev razrednik. 

 

K vlogi za pridobitev statusa je treba priložiti: 

 

- pisno vlogo učenca (obrazec 1), ki jo podpišejo starši 

- potrdilo o vpisu v glasbeno ali baletno šolo (status mladega umetnika) 

- potrdilo (obrazec 2) o razporedu obsega dejavnosti, tekmovanj ali nastopov v tekočem 

šolskem letu 

 

 

Starši morajo vloge za pridobitev statusa oddati vsako šolsko leto do 25. septembra.  
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3.2 Dodelitev in trajanje statusa 

 

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. 

 

Šola dodeli status za obdobje od 1. oktobra tekočega šolskega leta do 30. septembra naslednjega 

šolskega leta. Izjemoma se lahko dodeli status tudi med šolskim letom, če učenec izpolnjuje 

zahtevane pogoje. 

 

 

Status ni stalen. Učenec ga lahko izgubi zaradi naslednjih razlogov: 

 

 

- če tako zahtevajo njegovi starši 

- če je negativno ocenjen ob koncu ocenjevalnega obdobja 

- zaradi neprimernega vedenja (izrek vzgojnega ukrepa) 

- če neupravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci, ki zastopa šolo, ali če 

neupravičeno zavrne sodelovanje pri pevskem zboru in drugih umetniških dogodkih, ki jih 

organizira šola 

- zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti 

- če preneha z aktivnim športnim treniranjem ali vadbo v glasbeni oz. baletni šoli 

- če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status  

 

3.3 Mirovanje statusa 

 

Učenec lahko izgubi status tudi med šolskim letom, če ne izpolnjuje obveznosti. Pisno mnenje z 

dejstvi o neizpolnjevanju obveznosti pripravi razrednik oz. oddelčni učiteljski zbor.  

Mirovanje statusa lahko v pisni obliki predlagajo tudi njegovi starši, status pa lahko miruje tudi 

zaradi bolezni ali poškodbe učenca, dokler obstajajo razlogi. 

O mirovanju statusa oz. začasnem odvzemu statusa odloči ravnateljica v osmih dneh po prejemu 

pisnega predloga. Na odločitev ravnateljice je mogoča pisna pritožba  na pritožbeno komisijo v 

petih dneh po prejemu pisnega sklepa ravnateljice. Sklep je dokončen po preteku roka za 

vložitev pritožbe oz. po odločitvi pritožbene komisije. Med mirovanjem oz. odvzemom statusa 

učenec ne more uveljavljati ugodnosti iz tega pravilnika. 

Ko učenec opravi vse obveznosti iz tega pravilnika, se mu status lahko vrne.  
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4 PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

S statusom si pridobi učenec naslednje ugodnosti: 

- učenec se mora glede vseh prilagoditev vnaprej dogovoriti z učiteljem 

- z učiteljem se lahko dogovori za čas ustnega ocenjevanja v roku, ki mu omogoča 

usvajanje učne snovi 

- pisno ocenjevanje je vedno napovedano, v kolikor se ga učenec zaradi tekmovanj ne 

more udeležiti oz. se nanj zaradi obveznosti do roka ni mogel ustrezno pripraviti, se lahko 

z učiteljem dogovori za individualno pisno ocenjevanje pri rednem pouku 

- z učiteljem se lahko dogovori za pridobivanje ocen na drug način (npr. govorni nastopi, 

seminarske naloge itd.) v roku, ki mu omogoča, da lahko pripravi zahtevano 

- učenec lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju pridobi tudi manj ocen, v kolikor je 

imel večje obremenitve oz. je bil dlje časa odsoten 

- učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen, če je bil zaradi 

obremenitev odsoten od pouka več kot 60 odstotkov časa, v tem primeru pridobi ocene v 

naslednjem ocenjevalnem obdobju oz. opravlja zaključni izpit ob koncu šolskega leta 

- vsi izostanki od pouka morajo biti vnaprej napovedani, nato pa pisno opravičeni 

 

5 SPREMLJANJE UČENCEV S STATUSI 

Z dodelitvijo statusa se učenec obveže, da bo spoštoval Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti 

na OŠ Rada Robiča Limbuš. Za uveljavljanje ugodnosti iz tega pravilnika je odgovoren učenec 

sam, pri načrtovanju in spremljanju izvajanja tega načrta pa mu pomagata športna pedagoga 

(status športnika) oz. glasbeni pedagog (status mladega umetnika) v sodelovanju z razrednikom. 

Za pravočasno javljanje napovedane odsotnosti in večjih obremenitev, ki bi lahko vplivale na 

opravljanje šolskih obveznosti, so ob učencu odgovorni tudi starši. 

 

6 VARSTVO PRAVIC 

Sklep o dodelitvi statusa oz. dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, 

na katere se nanaša oz. so ga podpisali. 

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med 

mirovanjem oz. v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločbe 

preverijo, ali jih ugovarja, če meni, da so v  nasprotju z določbami teh pravil, sklepa ali drugega 

akta ali predpisa. 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oz. obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča 

ravnateljica šole, o pritožbi zoper odločitev ravnateljice pa pritožbena komisija. Odločitev 

pritožbene komisije je dokončna.  
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Spremembe pravil o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 15. 9. 2020. 

S tem dnem prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti z dne 13. 9. 2016. 

Pravila se lahko spremenijo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta. 

 

Ravnateljica: 

Mojca Kirbiš, univ. dipl. psih. 

Prilogi: 

- vloga (obrazec 1) 

- potrdilo (obrazec 2) 


