
 

 

 
Ravnatelj Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje, Sebastijan MAVRIČ,  je dne 01.12.2016 
sprejel interni Pravilnik o prilagajanju obveznosti za učence, ki jim je bil dodeljen status perspektivnega oz. 
vrhunskega športnika oz. mladega umetnika. 
 
Dne 03. 01. 2018 je ravnatelj Osnovne šole »Dragomirja Benčiča-Brkina« Hrpelje, Sebastijan MAVRIČ,  
sprejel popravke pravilnika.  

 

Pravilnik 
 

 o prilagajanju obveznosti za perspektivne ali vrhunske 
športnike oziroma mlade umetnike 

 

 
A) Prilagajanje obveznosti in ugodnosti za učence s statusom perspektivnega 

športnika oziroma mladega umetnika 
 

Ugodnosti pri ocenjevanju:  
 Učenec sam izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev 

učnega gradiva in se zanj dogovori skupaj z učiteljem predmeta. Dogovorjeni datumi 
ustnega ocenjevanja se praviloma ne spreminjajo. 

 Učenec mora biti ocenjen najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Če 
do takrat ni ocenjen, ga lahko učitelj vpraša kadar koli po svoji presoji. 

 Pisna ocenjevanja opravi individualno pri rednem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja 
znanja opravičeno odsoten. Za datum pisnega ocenjevanja se dogovori pred predvidenim 
izostankom.  

 Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem v času učiteljevega rednega 
delovnega časa ob predhodnem dogovoru z učiteljem. 

 V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih 
določa Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem 
načinu ocenjevanja znanja (razredni ali predmetni izpit v razpisanih rokih). 

 V posameznem obdobju je lahko učenec tudi neocenjen, če je bil odsoten 60 % ali več od 
predvidenih učnih ur, namenjenih vzgojno-izobraževalnemu delu pri posameznem 
predmetu. V tem primeru pridobi učenec ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju. 

 
Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca pri pouku: 
1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov/priprav do 2 šolski uri dnevno, če ta 

poteka istočasno kot pouk. 
2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav, tekmovanj in treningov. Čas odsotnosti je 

odvisen od športne panoge/vrste tekmovanja in mora biti predhodno najavljen s strani 
kluba/šole ali nacionalne panožne zveze. V ta namen mora učenec prinesti ustrezno 
opravičilo oziroma obvestilo kluba ali društva ali letni načrt dela, iz katerega sta razvidna 
razlog načrtovane odsotnosti in verodostojnost dokumenta. 

 
Obveznosti pri statusu perspektivnega športnika oziroma mladega umetnika: 
Obveznosti učenca: 
 vestno opravljanje šolskih obveznosti, 



 

 

 dogovarjanje z učiteljem za ustno ali pisno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam 
ali v sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem; dogovorjenega načrta se mora 
držati, 

 sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, 
bolezen, itd.), 

 redno obveščanje staršev in trenerja/učitelja o učnem uspehu, 
 zastopanje matične šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 
Obveznosti staršev so: 
 redno spremljanje uspeh in vedenje učenca, 
 obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov, 
 obveščanje šole o terminih treningov, priprav in tekmovanj, 
 vnaprej morajo napovedati izostanke in jih redno opravičevati (obvezna priloga je potrdilo 

kluba o dodatnih terminih treningov, priprav in tekmovanj), 
 sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, 

bolezen, itd.).   
      Obveznosti učiteljev so: 

 dogovarjanje z učencem za termin ustnega ocenjevanja znanja, 
 nudenje dodatne razlage (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje, 
 učenca morajo opravičiti ustnega ocenjevanja dan po tekmi ali tekmovanju – razen če gre 

za napovedana ustna ocenjevanja, 
 sodelovanje pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru vnaprej 

napovedane odsotnosti – učencu v učbenikih označi snov, ki se bo med njegovo daljšo 
odsotnostjo obravnavala. 

 
 
 

B) Prilagajanje obveznosti in ugodnosti za učence s statusom vrhunskega 
športnika oziroma mladega umetnika 
 

Ugodnosti pri ocenjevanju: 
 Učenec sam v dogovoru z učiteljem izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu 

omogoča usvojitev učnega gradiva. Dogovorjeni datumi ustnega ocenjevanja se praviloma 
ne spreminjajo. 

 Učenec mora biti ocenjen 14 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja, če to ni možno, se 
dogovori z učiteljem za nadomestni termin. 

 Pisna ocenjevanja opravi individualno pri rednem pouku, če je na dan pisnega ocenjevanja 
znanja opravičeno odsoten. Za datum pisnega ocenjevanja se dogovori pred predvidenim 
izostankom.  

 Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje v času učiteljevega rednega delovnega 
časa. 

 Učenec ima lahko individualni program pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru 
z učiteljem športne vzgoje in podanem pisnem predlogu trenerja ter njegovem obisku 
učitelja športne vzgoje, ki učenca poučuje. 

 V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih 
določa Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem 
načinu ocenjevanja znanja (razredni ali predmetni izpit v razpisanih rokih). Učenec je lahko 
neocenjen tudi, če je bil odsoten 60 % ali več od predvidenih učnih ur, namenjenih za 
vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. 
 

Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca od pouka: 
1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov do 3 šolske ure dnevno, če ti potekajo 

istočasno kot pouk. 



 

 

2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav, tekmovanj in treningov. Čas odsotnosti je 
odvisen od športne panoge, tekmovanja in mora biti predhodno najavljen s strani kluba ali 
zavoda. V ta namen mora učenec prinesti ustrezno potrjeno opravičilo oziroma obvestilo 
kluba oziroma društva ali letni načrt dela, iz katerega sta razvidna razlog načrtovane 
odsotnosti in verodostojnost dokumenta. 

 
Obveznosti s statusom vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika 
Obveznosti učenca so: 

 vestno opravljanje šolskih obveznosti, 
 dogovarjanje z učiteljem za ustno ali pisno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam 

ali v sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem, 
 dogovorjenega načrta se mora držati, – sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom 

(prekinitev treniranja, poškodba, izpis iz šole itd.), 
 redno obveščanje staršev in trenerja/učitelja o učnem uspehu, 
 zastopanje svoje šole na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

Obveznosti staršev so: 
 redno spremljanje uspeh in vedenje učenca, 
 obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov, 
 obveščanje šole o terminih treningov, priprav in tekmovanj, 
 vnaprej morajo napovedati izostanke in jih redno opravičevati (obvezna priloga je potrdilo 

kluba o dodatnih terminih treningov, priprav in tekmovanj), 
 sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja/šolanja, poškodba, 

bolezen, itd.). 
Obveznosti učiteljev so: 

 dogovarjanje z učencem za termin ustnega ocenjevanja znanja, 
 nudenje dodatne razlage, če jo le-ta potrebuje (po dogovoru), 
 učenca morajo opravičiti ustnega ocenjevanja dan po tekmi, 
 sodelovanje pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru napovedane 

intenzivnosti vadbe, 
 učencu v učbenikih označiti snov, ki jo bodo med njegovo daljšo odsotnostjo obravnavali.   

 
 
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako zavezujoč za učenca, njegove starše oziroma 
zakonite zastopnike in šolo oziroma učitelje. 
 
 
 
 
Hrpelje, 01. 12. 2016        Sebastijan MAVRIČ, ravnatelj 
 
Popravljeno 03. 01. 2018 
 

 


