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Stran 1 od 7 

Na podlagi 4. odstavka 51. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (Ur. 

l. RS, št. 63/13; v nadaljevanju: ZOsn-I) in 8. člena Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti za 

učence s statusom športnika in učence s statusom mladega umetnika na Osnovni šoli Prežihovega 

Voranca Ravne na Koroškem sklepamo 

 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

(PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK ALI PERSPEKTIVNI MLADI UMETNIK) 
 

med 

 

Osnovno šolo Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem, ki jo zastopa ravnateljica Bojana 

Verdinek, 

 

in 

 

starši ali skrbniki: 

 

 OČE:  ______________________________________ 

 MAMA: ______________________________________ 

 SKRBNIK: ______________________________________ 

 

ter 

 

UČENCEM/UČENKO: ___________________________, ki v šolskem letu ______________ 

obiskuje ______ razred. 

 

1 Namen dogovora 

 

Podpisniki se s tem dogovorom dogovorijo o prilagoditvah šolskih obveznosti za učenca z 

dodeljenim statusom perspektivnega športnika oziroma perspektivnega mladega umetnika v 

šolskem letu 20___/___. 
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2 Obveznosti učenca 

 

2.1 Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku 

 

1) Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. 

a) Učenec s statusom perspektivnega športnika ali umetnika lahko izostane od rednega 

pouka največ eno pedagoško uro dnevno zaradi treninga ali vadbe, če ta poteka 

istočasno kot pouk. 

b) Učenec s statusom vrhunskega športnika ali umetnika lahko izostane od rednega 

pouka največ dve pedagoški uri dnevno zaradi treninga in vadbe, če poteka istočasno 

kot pouk. 

2) Učenec sme izostati prvo učno uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost 

predhodnega dne končala po 22. uri, v primeru udeležbe na mednarodnem tekmovanju ali 

nastopu pa sme učenec po predhodnem obvestilu razrednika ali ravnatelja/ravnateljice 

naslednji dan od pouka izostati. 

3) Učenec sme izjemoma izostati cel dan ali več šolskih dni v primeru načrtovanih priprav 

državne reprezentance ali umetniškega nastopa na državnem nivoju. Izostanek mora 

vnaprej odobriti ravnatelj/ravnateljica na podlagi vabila panožne zveze v reprezentanco (za 

učence s statusom športnika) ali vabila na nastop na državni ravni (za učence s statusom 

umetnika) in pravočasno oddane prošnje za izredni izostanek od pouka. Prošnja s 

priloženim vabilom panožne zveze ali vabilom na nastop mora biti oddana vsaj 5 dni pred 

izrednim izostankom. Učenec pa se mora z učitelji pred izostankom dogovoriti o vseh 

napovedanih ocenjevanjih v času izostanka. 

Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči le na podlagi pisnega opravičila 

staršev, kluba, društva ali šole, kjer se učenec vzporedno izobražuje. Odsotnost nad 5 dni pouka 

odobri ravnatelj/ravnateljica. 

Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti 

opravičiti v skladu s pravili šolskega reda. 
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Stran 3 od 7 

2.2 Obveznosti učenca pri pouku 

 

a) Spoštuje Pravila šolskega in hišnega reda OŠ Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem. 

b) Se ravna po pravilih v pisnem dogovoru. 

c) Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati učenec ali predstavnik kluba ali šole, 

kjer se vzporedno izobražuje, izostanek pa pisno sporočijo starši. 

d) V primeru slabšega znanja pri določenem predmetu učitelj učencu predlaga obiskovanje 

dopolnilnega pouka, ki se ga mora učenec redno udeleževati, kadar je prisoten v šoli. 

e) Vestno in uspešno opravlja svoje šolske obveznosti in dolžnosti. 

f) Učenec s statusom perspektivnega ali vrhunskega športnika mora še posebej med poukom 

športa (kakor tudi pri ostalih urah) dajati vzor ostalim učencem, imeti mora spoštljiv odnos 

do učiteljev, obiskovalcev in vseh delavcev šole, športno se mora obnašati, nuditi mora 

pomoč učitelju pri izvedbi pouka in na športnih prireditev, pomagati učencem s težavami, 

redno mora prinašati primerno športno opremo in skrbeti zanjo itd. 

g) Učenec s statusom perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika se mora kulturno 

obnašati, imeti spoštljiv odnos do učiteljev, obiskovalcev in vseh delavcev šole, nuditi 

ustrezno pomoč učiteljem in učencem. 

h) Redno obvešča starše in trenerja oziroma mentorja o svojem učnem uspehu. 

i) Se pravočasno dogovori z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja (načrt ustnega ocenjevanja 

znanja izdela skupaj z učiteljem) in vestno izpolnjuje obveznosti iz dogovorjenega načrta. 

j) V primeru daljše odsotnosti se učenec sam pozanima, katero učno snov so obravnavali v 

času njegove odsotnosti. 

k) Zastopanje matične šole na šolskih športnih tekmovanjih oziroma sodelovanje na revijah in 

šolskih prireditvah. 

l) Pisno in drugo ocenjevanje znanja opravlja skupaj s sošolci na vnaprej določene datume, 

razen v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne 

dovoljujejo redne priprave na pouk (dogovor z učiteljem). 

m) Redno sporoča vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, šolanja, 

umetniškega udejstvovanja, poškodba, bolezen itd.). 
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Stran 4 od 7 

3 Obveznosti staršev 

 

a) Seznanjanje otroka z vsebino Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in sodelovanje pri 

uresničevanju le-tega. 

b) Redno spremljanje šolskega uspeha in vedênja otroka. 

c) Redno obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov. 

d) V primeru slabših ocen se morajo z učiteljem dogovoriti o načinu popravljanja in izboljšanja 

le-teh. 

e) Se dogovarjajo z učiteljem o načinu pomoči učencu. 

f) Redno in pravočasno opravičijo izostanke v skladu s Pravili šolskega reda Osnovne šole 

Prežihovega Voranca Ravne na Koroškem oziroma pred izostankom pridobijo odobritev 

razrednika oziroma ravnatelja/ravnateljice. 

g) Vsako izredno odsotnost od pouka morajo starši pisno najaviti razredniku in priložiti 

potrdilo kluba, društva ali nacionalne panožne zveze, iz katerega mora biti razviden razlog 

in trajanje načrtovane odsotnosti. 

h) Redno sporočajo vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, šolanja, 

umetniškega udejstvovanja, poškodba, bolezen itd.). 

 

4 Obveznosti trenerja oz. mentorja 

 

a) Spremlja šolski uspeh varovanca. 

b) Po potrebi obiskuje govorilne ure razrednika oz. učiteljev, ki učenca poučujejo. 

c) Obvešča šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj. 

d) Vnaprej napove opravičljive izostanke, če tega niso storili starši učenca. 

 

5 Obveznosti razrednika 

 

a) V šolski dokumentaciji primerno označi učence, ki jim je bil status dodeljen, jim preneha, 

miruje ali jim je odvzet. 

b) Obvešča ravnatelja/ravnateljico in starše o vseh kršitvah dogovora v zvezi s statusom. 

c) Ravnatelju/ravnateljici posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali 

odvzem statusa. 
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Stran 5 od 7 

6 Obveznosti učiteljev 

 

a) V primeru slabšega znanja vključijo učenca v dopolnilni pouk. 

b) V primeru napovedane daljše odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, 

nastopov in tekmovanj učenca obvestijo, katero učno snov bodo v času odsotnosti 

obravnavali. 

c) V primeru napovedane odsotnosti učenca ali zaradi večjega števila treningov, vadb, 

nastopov in tekmovanj se z učencem dogovorijo o času naknadnega pisnega in ustnega 

ocenjevanja znanja. 

d) Usmerjajo učenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma. 

e) Učencu po potrebi omogočijo individualni dogovor o delu oz. dodatno posvetovanje. 

 
7 Načini in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti 

 

a) Kljub statusu se lahko znanje učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja). 

b) V primeru, da učenec ni pripravljen za ustno ocenjevanje znanja, se mora opravičiti na 

začetku šolske ure, vendar ima to pravico pri vsakem predmetu le dvakrat v ocenjevalnem 

obdobju. 

c) Za napovedano pisno ocenjevanje znanja se učencu s statusom takšno opravičilo ne 

upošteva. (Potreben je predhodni dogovor.) 

d) Zaradi daljše odsotnosti ali zaradi večjega števila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj, 

ki učencu ne dovoljujejo redne priprave na pouk, se lahko učenec z učitelji dogovori za 

datum naknadnega ustnega in pisnega ocenjevanja znanja. 

e) V primeru, da je na dan pisnega ocenjevanja znanja zaradi tekmovanja, priprav ali nastopa, 

ki je bil prejšnji dan končan po 22. uri, opravičeno odsoten, lahko tovrstno ocenjevanje 

opravi individualno pri rednem pouku ali pri dopolnilnem pouku; če ni predpisane obvezne 

oblike ocenjevanja, skupaj z učiteljem izbere obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, ustno, 

seminarska naloga, izdelek). 

f) Učenec se dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov; oceno 

mora pridobiti do 10 delovnih (šolskih) dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga 

lahko učitelj vpraša nenapovedano pri rednih urah pouka. 

g) V primeru daljše odsotnosti zaradi obveznosti v zvezi s statusom (več kot 5 šolskih dni) mora 

učenec pridobiti vsaj eno oceno na ocenjevalno obdobje pri posameznem predmetu. 

h) Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega 

mladega umetnika ob zaključku rednega pouka opravlja predmetni izpit, če zaradi 

obremenitev v celem letu ni bil ocenjen oziroma je bilo ocenjevanje časovno nemogoče. 
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Stran 6 od 7 

Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen. V tem primeru pridobi 

ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer za obdobje, ko ni bil ocenjen, in za tekoče 

obdobje. 

 

8 Druge medsebojne pravice in obveznosti 

 

a) Vestno opravlja svoje šolske obveznosti. 

b) Učenec redno obvešča starše in mentorje o svojem uspehu v šoli. 

c) Vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati. 

d) Učenec lahko izkoristi možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem. 

e) Učenec lahko v dogovoru s starši in šolo izkoristi možnost opravljanja predmetnega izpita 

pri določenih predmetih. 

 
9 Odvzem oziroma mirovanje statusa 

 

Šola lahko odloči, da se učencu/učenki status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:  

a) če učenec prekine z aktivnim treniranjem ali vzporednim izobraževanjem, zaradi katerega 

mu je bil status dodeljen; 

b) če se ugotovi, da se je učni uspeh izrazito poslabšal oz. ne dosega zadovoljivega učnega 

uspeha ali če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno ocenjen; 

c) če učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša oziroma krši šolska pravila in mu je 

zato izrečen kakršen koli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin; 

d) če se nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede do sošolcev, učiteljev in ostalih 

delavcev šole; 

e) če neopravičeno izostaja od pouka ali zavrne sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih 

oziroma prireditvah; 

f) če učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in dolžnosti; 

g) če ni več učenec šole, na kateri je pridobil/-a status; 

h) če tako želijo starši ali učenec sam in to vlogo oddajo v pisni obliki. 

Mnenje o mirovanju oziroma odvzemu statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik, oddelčni 

učiteljski zbor ali drugi delavci šole, odloča pa ravnatelj/ravnateljica v 8 dneh po prejemu 

utemeljenega pisnega mnenja. 

Status preide v mirovanje avtomatsko, v kolikor je ravnatelju/ravnateljici podan predlog za 

mirovanje ali odvzem z vidika neprimernega obnašanja ali drugih vzgojnih razlogov. 

Trajanje mirovanja z odločbo določi ravnatelj/ravnateljica. Pred odločitvijo si mora pridobiti 

mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. 

Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je odločeno o mirovanju. 
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Stran 7 od 7 

10 Veljavnost in trajanje dogovora 

 

Dogovor prične veljati z dnem podpisa vseh podpisnikov, uporablja pa se za tekoče šolsko leto 

oziroma do prenehanja ali mirovanja statusa. V primeru odvzema ali mirovanja statusa učenec ne 

more uveljavljati pravic iz tega dogovora. 

 

 

Ravne na Koroškem,  ___________________________ 

 

 

Podpis staršev/skrbnikov: ___________________________ 

 

 

Podpis učenca/učenke: ___________________________ 

 

 

Ravnateljica šole: 

 

Žig    Bojana Verdinek, prof. 


