Na podlagi 71. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – Zvaj)) in 86. 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-L) ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli
1.

člen

V Pravilniku o obrazcih javnih listin v osnovni šoli (Uradni list RS, št. 44/08, 32/09, 88/13, 32/16 in
40/16) se obrazci Kolesarska izkaznica, Kolesarska izkaznica (v italijanskem jeziku) in Kolesarska
izkaznica (v madžarskem jeziku) nadomestijo z novimi obrazci Kolesarska izkaznica, Kolesarska
izkaznica (v italijanskem jeziku) in Kolesarska izkaznica (v madžarskem jeziku), ki so kot priloga
sestavni del tega pravilnika.
KONČNA DOLOČBA

2.

člen

(začetek veljavnosti in uporabe)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se začne s šolskim letom 2020/2021.
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za izobraževanje, znanost in šport

Zadeva: Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o obrazcih javnih listin v osnovni šoli

Uvod in obrazložitev:
Trenutno veljaven obrazec kolesarska izkaznica glede elementov, ki jih določa Pravilnik o
dokumentaciji v osnovni šoli, kot so podatki o učencu (ime in priimek, datum rojstva, prebivališče),
fotografija učenca ter dovoljenje staršev, da se učenec vozi s kolesom v prometu, ostaja
nespremenjen, z manjšimi korekcijami. Novost prinaša druga stran obrazca, in sicer se vsebina, ki se
nanaša na tehnično brezhibnost kolesa nadomešča z zapisom, ki daje poudarek kodeksu učenca
kolesarja po opravljenem kolesarskem izpitu, z namenom da učenec kolesar pravilno in odgovorno
ravna v cestnem prometu. Glede na to, da gre za dokument, ki dokazuje, da je učenec uspešno
opravil usposabljanje za vožnjo kolesa in kolesarski izpit, je treba na kolesarsko izkaznico zapisati, kaj
učenec kolesar mora znati, obvladovati (kodeks učenca kolesarja), in sicer, da:
- Upošteva cestno prometne predpise in pravila varne vožnje,
- Zna pravilno in pravočasno presojati različne prometne situacije in se varno vključuje v
promet,
- Odgovorno, humano in kulturno sodeluje v cestnem promet.

______________________

Predlog pravilnika:
1. člen
Člen določa, da se v Pravilniku o obrazcih javnih listin v osnovni šoli spremeni priloga z obrazci javnih
listin iz 2. člena pravilnika, ki je sestavni del pravilnika, in sicer v delu obrazca kolesarska izkaznica v
vseh treh jezikovnih različicah.
2. člen
Člen določa veljavnost pravilnika.

