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Na podlagi zadnjega odstavka 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) ravnatelj JVIZ OŠ 

Destrnik-Trnovska vas izdaja  

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI JVIZ OŠ DESTRNIK-TRNOVSKA VAS 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen (vsebina pravil) 

Ta pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:  

 učencem JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, ki s svojim umetniškim izražanjem na regionalni, 

državni ali mednarodni doprinašajo h kulturni vzgoji slovenske javnosti in na tekmovanjih s 

področja umetnosti na regionalni, državni ali mednarodni ravni dosegajo najvišje rezultate. 

 učencem JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, ki so registrirani pri nacionalni panožni športni zvezi in 

tekmujejo na uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

2. člen (pogoji za pridobitev statusa) 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika, lahko pridobi učenec, ki: 

 je dosegel najvišja mesta oziroma 1., 2. ali 3. mesto na državnih tekmovanjih s področja 

umetnosti, 

 je podal popolno vlogo na predpisanem obrazcu (VLOGA – STATUS UČENCA MLADEGA 

UMETNIKA), z na vlogi predpisanimi obrazci. Vlogo podpišejo starši, s svojim podpisom pa hkrati 

podajo tudi soglasje o zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov v zvezi s statusom. 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika, lahko pridobi učenec, ki: 

 je vpisan v glasbeno oziroma drugo umetniško šolo z javno veljavnim programom oziroma v več 

izobraževalnih programov,  

 obiskuje pouk oziroma pod strokovnim vodstvom vadi (individualno ali skupinsko) najmanj trikrat 

tedensko, njegova tedenska obveznost pa znaša vsaj 270 minut (210 ur letno), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
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 redno javno nastopa na kulturnih prireditvah in na tekmovanjih na regionalni, državni ali 

mednarodni ravni, 

 aktivno pripravlja, nastopa in sodeluje na šolskih kulturnih prireditvah, 

 je podal popolno vlogo na predpisanem obrazcu (VLOGA – STATUS UČENCA MLADEGA 

UMETNIKA), z na vlogi predpisanimi obrazci. Vlogo podpišejo starši, s svojim podpisom pa hkrati 

podajo tudi soglasje o zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov v zvezi s statusom. 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je: 

 v lanskem ali tekočem šolskem letu dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti, ki 

ga je primerno ovrednotil pristojni organ Olimpijskega komiteja – Združenja športnih zvez 

Slovenije,  

 na tekmovanjih, ki so organizirana v okviru uradnih državnih tekmovanj in so del uradnih 

tekmovalnih sistemov nacionalnih panožnih zvez, uvrščen med šest najboljših v svoji starostni 

skupini (in njegov rezultat ustreza kriterijem posamezne športne zvrsti za podelitev statusa), 

 je podal popolno vlogo na predpisanem obrazcu (VLOGA – STATUS UČENCA ŠPORTNIKA), z 

na vlogi predpisanimi obrazci. Vlogo podpišejo starši, s svojim podpisom pa hkrati podajo tudi 

soglasje o zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov v zvezi s statusom. 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki:  

 tekmuje na uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in pod strokovnim vodstvom 

trenira najmanj trikrat tedensko, njegov posamezni trening pa traja vsaj 90 minut, 

 predloži potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi,  

 aktivno sodeluje na športnih tekmovanjih, na katerih šola sodeluje, 

 je podal popolno vlogo na predpisanem obrazcu (VLOGA – STATUS UČENCA ŠPORTNIKA), z 

na vlogi predpisanimi obrazci. Vlogo podpišejo starši, s svojim podpisom pa hkrati podajo tudi 

soglasje o zbiranju, obdelavi in hrambi osebnih podatkov v zvezi s statusom. 

3. člen (vloga za podelitev statusa) 

Vlogo s prilogami za podelitev statusa iz 2. člena teh pravil (v nadaljevanju: status) je na predpisanem 

obrazcu učenec z zakonitimi zastopniki dolžan vložiti do 30. septembra tekočega šolskega leta.  

Izredno (sprememba števila časovnih enot pouka/vaje/treningov, izbor v državno reprezentanco …) lahko 

učenec z zakonitimi zastopniki vlogo poda tudi med šolskim letom. 

Vloga je dostopna na šolski spletni strani, lahko pa učenec zanjo zaprosi tudi razrednika. 
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4. člen (odločanje o podelitvi statusa) 

Statuse podeli JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas, če so izpolnjeni pogoji in po postopku, določenem s 

temi pravili. 

Po tem, ko je bilo v postopku ugotovljeno, da je učenčeva vloga popolna, odločitev o tem, da se 

učencu status podeli, na sestanku izreče celoten učiteljski zbor, če je pred tem učencu podal pozitivno 

mnenje o spoštovanju določil šolskega in hišnega reda, o njegovem vedênju ter o njegovem odnosu do 

učencev in strokovnih ter drugih delavcev šole.  

Ravnatelj o podelitvi statusa izda sklep v roku 30 dni od vložitve popolne vloge.  

Sklep se vroči staršu, ki je vlogo podal.  

Sklep začne veljati, ko je dokončen (ko preteče rok za pritožbo, če pritožba ni bila vložena). 

5. člen (trajanje statusa) 

Status se učencu podeli za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v 

šolskem letu.  

 

III. DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

6. člen (Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti) 

S pisnim Dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca vrhunskega/perspektivnega 

mladega umetnika oziroma za učenca vrhunskega/perspektivnega športnika in (v nadaljevanju: dogovor), 

se podpisniki dogovora obvežejo, da bodo spoštovali ta pravila, uresničevali v njih zapisane dolžnosti in 

odgovornosti ter upoštevali pravice, ki podpisnikom iz teh pravil izhajajo.  

7. člen (ročnost dogovora) 

Dogovor se pripravi najkasneje v 10 dneh po dokončnosti sklepa o podelitvi statusa učenca.  

Dogovor začne veljati, ko ga razrednik prejme in je le-ta podpisan s strani učenca in vsaj enega od 

njegovih zakonitih zastopnikov. Če razrednik podpisanega dogovora ne prejme v osmih delovnih dneh od 

dneva, ko ga je izročil učencu, uvede postopek odvzema statusa.  
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IV. DOLŽNOSTI IN ODGOVORNOSTI 

8. člen (dolžnost in odgovornost šole) 

Dolžnost in odgovornost šole je, da bo: 

 prilagajala učne obveznosti učenca s statusom (v nadaljevanju: učenec) in navzočnost pri pouku 

glede na formalno izkazane obveznosti, povezane s statusom učenca,  

 učencu omogočala napovedano ustno in pisno ocenjevanje znanja po načrtu ocenjevanja znanj, ki 

bo evidentiran v eAsistentu, v učenčevem profilu, v postavki Ocenjevanje in v učenčevih zvezkih po 

posameznih predmetih, 

 da bo šola osebne podatke pridobljene v vlogi obdelovala le za namen, navezujoč se na status 

učenca in v skladu z obvezujočo zakonodajo. 

9. člen (dolžnost in odgovornost učiteljev) 

Dolžnost in odgovornost učiteljev je, da: 

 se o datumu ustnega in pisnega ocenjevanja znanja z učencem s statusom javno dogovarja pred 

učenci oddelka in dogovorjen datum ustnega ocenjevanja vpiše v eAsistent. Učenec si datum 

ocenjevanja vpiše zvezek. Napoved ocenjevanja je učenec dolžan pokazati zakonitim zastopnikom, 

ki s svojim podpisom jamčijo, da jih je otrok o datumu ocenjevanja obvestil; 

 v primeru, ko javno dogovarjanje pred učenci oddelka ni mogoče o tem obvesti ravnatelja, ki bo 

svetovalni delavki poveril, da z učencem s statusom doreče nadomesten datum ustnega oziroma 

pisnega ocenjevanja znanja; 

 v času dopolnilnega oziroma dodatnega pouka ali v času učiteljeve učne podpore učencu nudi 

dopolnilno razlago učne snovi, če zanjo, učenec izkaže interes; 

 učencu s statusom svetuje in ga usmerja k nadaljnjemu delu doma; 

 ob daljši odsotnosti1 učenca s statusom v učbenikih in delovnih zvezkih pokažejo snov, ki bo med 

njegovo daljšo odsotnostjo obravnavana in to snov formalizira v MS Teams; 

 razrednik, če se učenec vzporedno izobražuje, v primeru povečane intenzivnosti vadbe oziroma vaj, 

pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja sodeluje z razrednikom vzporednega 

izobraževanja. 

__________________________________________ 

1daljša odsotnost je odsotnost, ki traja več kot 5 delovnih dni in je posledica ali formalno napovedane in odobrene 

odsotnosti zaradi intenzivne vaje/treninga ali bolezni izkazane z opravičilom učenčevega pediatra. 
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10. člen (dolžnost in odgovornost učenca) 

Dolžnost in odgovornost učenca s statusom je, da: 

 je zgleden učenec, ki je s svojim vedênjem vzor drugim učencem,  

 upošteva določbe vzgojnega načrta in pravil šolskega ter hišnega reda šole, 

 vestno opravlja šolske obveznosti in je ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja pozitivno ocenjen 

pri vseh predmetih, 

 se z učiteljem oziroma nosilcem predmeta o datumu ustnega in pisnega ocenjevanja znanja javno 

dogovarja (pred sošolci oddelka), si datume in predmete vpisuje v zvezke ter o vpisu načrtovanega 

ocenjevanja v zvezku obvešča svoje zakonite zastopnike, 

 spoštuje dogovorjene datume ocenjevanja znanja in si jih razen iz razloga daljše odsotnosti ne 

prestavlja, 

 sporoča vse spremembe v zvezi s statusom (prenehanje vzporednega izobraževanja, prekinitev 

treniranja, poškodba …), 

 redno obvešča starše in trenerja oziroma učitelja s področja umetnosti o svojih učnih rezultatih, 

 šolo zastopa na tekmovanjih in prireditvah, ki jih šola organizira ali na njih sodeluje. 

11. člen (dolžnost in odgovornost staršev oziroma zakonitih zastopnikov) 

Dolžnost in odgovornost staršev oziroma zakonitih zastopnikov je, da: 

 redno spremljajo vedênje in šolsko uspešnost otroka, 

 podpisujejo otroku v zvezku napovedana ocenjevanja, 

 obiskujejo govorilne ure in roditeljske sestanke, 

 skrbijo za redno in pravočasno opravičevanje izostankov. 

12. člen (izostanki zaradi tekmovanj oziroma vadbe) 

Učenec lahko izostaja od pouka zaradi tekmovanj in dodatne vadbe za tekmovanja oziroma nastope, 

vendar le v primerih, ko se učenec intenzivno pripravlja na tekmovanje, ki je organizirano v okviru 

uradnih državnih tekmovanj, ki so del uradnih tekmovalnih sistemov: 

 državno tekmovanje mladih slovenskih glasbenikov in baletnih plesalcev – TEMSIG, 

 tekmovanja nacionalnih panožnih športnih zvez na državni ravni. 
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13. člen (merila in opravičevanje izostankov) 

Odsotnost od šolskega pouka mora biti s strani zakonitih zastopnikov učenca s statusom najavljena 

vsaj 10 dni preden bo učenec odsoten. V ta namen morajo zakoniti zastopniki učenca s statusom podati 

vlogo, h kateri priložijo obvestilo oziroma potrdilo institucije oziroma kluba, s katerega je razvidno: 

 čas načrtovane odsotnosti (od, do), 

 razlog načrtovane odsotnosti, 

 verodostojnost dokumenta (uradni pečat institucije in podpis odgovorne osebe). 

Izostanke od vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v šoli do pet delovnih dni odobri razrednik. V primeru 

daljših odsotnosti izostanke odobri ravnatelj. 

14. člen (ocenjevanje) 

Učenec ima pravico do napovedanega pisnega in ustnega ocenjevanja.  

15. člen (pisno ocenjevanje) 

Napoved pisnega ocenjevanja učencu izhaja iz načrta pisnega ocenjevanja, ki se do 30. septembra 

pripravi za prvo ocenjevalno obdobje in do 30. januarja za drugo ocenjevalno obdobje, načrt pa je 

razviden v eAsistentu. Učenec si datume ocenjevanja vpisuje v zvezek dotičnega predmeta. Napoved 

ocenjevanja je učenec dolžan pokazati zakonitim zastopnikom, ki s svojim podpisom jamčijo, da jih je 

otrok o datumu ocenjevanja obvestil. 

Če je učenec na dan pisnega ocenjevanja zaradi intenzivnega treninga, tekmovanja, nastopa odsoten 

od pouka in je bila s strani zakonitih zastopnikov učenca s statusom odsotnost najavljena, se z učiteljem, 

ki pisno ocenjuje, javno dogovori za nadomesten datum pisnega ocenjevanja znanja.  

V primeru, da učenec ni dogovoril nadomestnega termina pisnega ocenjevanja ali je na nadomestni 

datum pisnega ocenjevanja znanja odsoten, je lahko pri tem istem predmetu ocenjevan na prvi naslednji 

uri, na kateri je prisoten. 

16. člen (ustno ocenjevanje) 

Za ustno preverjanje se učenec pri posameznih predmetih dogovarja z učitelji glede na lastno 

obremenjenost, zato opravičilo učenca s statusom, da se do dogovorjenega datuma ni uspel pripraviti na 

ocenjevanje, ne zadrži ocenjevanja.  

V primeru, da je učenec na dan ustnega ocenjevanja odsoten, pa ni ravnal kot je to navedeno v 

drugem odstavku 15. člena (dogovoril nadomestnega datuma), je lahko pri tem istem predmetu 

ocenjevan na prvi naslednji uri, na kateri je prisoten. 
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17. člen (prilagoditev načina izvajanja ocenjevanja) 

V izjemnih primerih, ko zaradi odsotnosti učenca s statusom ni mogoče zagotoviti javnosti 

ocenjevanja, se ustno in pisno ocenjevanje, ki se izvede v času nadomestnega datuma, lahko izvede 

tudi individualno, v posebnem prostoru in izven urnika tega predmeta. 

18. člen (število ocen) 

V vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec pridobiti toliko ocen, kot jih določa veljavni Pravilnik 

o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli, razen v primeru, ko 

učenčevi zakoniti zastopniki podajo vlogo za drugačen način preverjanja znanja (razredni izpit v 

razpisanih rokih). 

19. člen (neocenjenost v prvem ocenjevalnem obdobju) 

Izjemoma je lahko v prvem ocenjevalnem  obdobju pri posameznem ali več predmetih neocenjen, če 

je bila njegova odsotnost pri teh predmetih vsaj 50 odstotna (glede na že izveden pouk) in je odsotnost 

bila posledica izostankov iz 12. člena teh pravil. 

V tem primeru lahko učenec ocene za prvo ocenjevalno obdobje pridobi v drugem  ocenjevalnem 

obdobju. 

20. člen (dodatno posvetovanje z učiteljem) 

Učenec ima pravico do dodatnega posvetovanja z učiteljem v času učiteljevih rednih govorilnih ur. 

21. člen (individualni program) 

Učenec lahko ima individualni program pri pouku športa oziroma pri predmetu, ki je predmet 

njegovega umetniškega udejstvovanja, če trener oziroma učitelj umetniškega področja z učiteljem, ki v 

šoli poučuje predmet, navezujoč se na udejstvovanje učenca, opravi predhodni pogovor in nato za 

individualni program pri predmetu poda pisni predlog. 

22. člen (mirovanje statusa) 

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če: 

 tako sam želi ali to predlagajo njegovi zakoniti zastopniki, 

 v času, ko pod strokovnim vodstvom nima pouka/vaj/treninga najmanj trikrat tedensko, njegova 

tedenska obveznost pa ne znaša vsaj 270 minut (210 ur letno). 

Utemeljen predlog za mirovanje statusa lahko poda tudi razrednik oziroma strokovni delavec šole.  
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O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.  

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

23. člen (prenehanje statusa) 

Učencu lahko preneha status: 

 na njegovo izrecno željo in to željo zakoniti zastopniki pisno potrdijo, 

 na zahtevo njegovih zakonitih zastopnikov, 

 če mu je podeljen za določen čas, 

 če mu preneha status perspektivnega športnika po Zakonu o športu, 

 če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status podeljen, 

 če se mu status odvzame. 

O prenehanju statusa odloči ravnatelj (razen v primeru zadnje alineje) v osmih dneh po prejemu 

utemeljenega pisnega predloga. 

Po prenehanju statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. 

24. člen (odvzem statusa) 

Šola lahko odvzame status učencu, če: 

 tako želi učenec sam in njegovo željo zakoniti zastopniki pisno potrdijo,  

 tako menijo zakoniti zastopniki učenca in to pisno podajo šoli, 

 razrednik dogovora podpisanega s strani učenca in njegovih zakonitih zastopnikov ni prejel v osmih 

delovnih dneh od dneva, ko je dogovor učencu izročil, 

 učenec krši dolžnosti in odgovornosti iz 10. člena teh pravil, 

 se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zlorabi opravičevanje od pouka, 

se izmika napovedanemu ocenjevanju …), 

 učenec živi nešportno oziroma nezdravo, 

 mu je bil izrečen vzgojni ukrep STROGO OPOZORILO, 

 ob koncu vsakega ocenjevalnega obdobja ni pozitivno ocenjen pri enem ali več predmetih (upošteva 

se povprečna ocena pri posameznem predmetu, tako da se vse ocene seštejejo in delijo s številom 

vseh ocen pri tem predmetu, rezultat pa ni višji od 1,5),  
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 se ugotovi, da so se njegovi učni rezultati pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik v 

primerjavi z istim časovnim obdobjem preteklega šolskega leta znižali za dve oceni (upošteva se 

povprečna ocena v enakem časovnem obdobju), 

 neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski športni reprezentanci, na šolskem tekmovanju oziroma 

nastopih, kjer lahko izkaže spretnosti, ki jih ima na področju, iz katerega je status pridobil,  

 neopravičeno izostane od pouka več kot 10 ur. 

Razrednik na lastno ali pobudo drugega strokovnega delavca šole preveri, ali je učenec kršil dolžnosti 

in odgovornosti, določene s temi pravili. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi 

zakonitimi zastopniki oziroma s svetovalno delavko šole, ki zastopa interese učenca, če se zakoniti 

zastopniki pogovora ne udeležijo. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za odvzem 

statusa in ga posreduje učiteljskemu zboru.  

O poteku postopka odvzema statusa šola vodi zabeležke. 

O odvzemu statusa se izreče celoten učiteljski zbor, ravnatelj pa je v osmih dneh po glasovanju 

učiteljskega zbora dolžan izdati sklep o odvzemu statusa. 

Po odvzemu statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. 

 

V. VARSTVO PRAVIC 

25. člen (obvezanost podpisnikov) 

Ta pravila, sklep o podelitvi statusa in dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti so enako obvezujoči 

za vse podpisnike. 

26. člen (pritožba na neupoštevanje pravil o prilagajanju šolskih obveznosti) 

Če šola ne uresničuje določil teh pravil, lahko učenec uveljavlja varstvo pravic. 

Uvedbo pritožbenega postopka lahko zahtevajo starši učenca s pisno pritožbo.  

O pritožbi odloča pritožbena komisija. 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih dolžnosti in odgovornosti, je dolžna 

učencu zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati pravico. 
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27. člen (pritožba na sklep) 

Učenec in njegovi zakonski zastopniki lahko na sklep o podelitvi, mirovanju, prenehanju oziroma 

odvzemu statusa zahtevajo, da se sklep preveri, ali mu ugovarjajo, če menijo, da je v nasprotju z 

določbami teh pravil. 

Postopek se uvede s pisno pritožbo učenca z zakonskimi zastopniki. Pritožba se vloži v osmih dneh 

po prejetju sklepa. 

26. člen (odločanje o pritožbah) 

O pritožbi zoper sklepe ravnatelja odloča pritožbena komisija JVIZ OŠ Destrnik-Trnovska vas. 

Odločitev komisije je dokončna. 

 

VI. PREHDNE IN KONČNE DOLOČBE 

28. člen (prenehanje veljavnosti) 

Z dnem uveljavitve teh Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti, prenehajo veljati Pravila o prilaganju 

šolskih obveznosti št. 1301/13 z dne 1. 9. 2013, uporabljajo pa se do začetka uporabe teh pravil. 

29. člen (uveljavitev pravil) 

Ta pravila začnejo veljati naslednji dan po sprejetju na seji celotnega učiteljskega zbora JVIZ OŠ 

Destrnik-Trnovska vas (seja, 10. 10. 2022), uporabljati pa se začnejo naslednji dan po objavi na spletni 

strani šole. 

 

mag. Drago Skurjeni 

ravnatelj 

Datum: 11. 10. 2022 

Številka: 6003-4/2022-2 

 

 

PRILOGE: 

 Vloga za podelitev statusa učenca perspektivnega/vrhunskega športnika 

 Vloga za podelitev statusa učenca perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika 

 Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti za učenca vrhunskega/perspektivnega mladega 

umetnika in učenca vrhunskega/perspektivnega športnika 


