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OSNOVNIM SOLAM
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Zadeva: Izvr'Sevanje roditeljske pravice in ravnanje v primerih nesoglasij med star'Sema
priporocila za sole (2. del)

Ministrstvo za izobrazevanje, znanost in sport je v dokumentu st. 6034-53/2016/1 z dne 12. 7.
2016 podalo priporocila v zvezi z ravnanjem v primerih, ki se navezujejo na izvrsevanje
roditeljske pravice in nesoglasja med starsema. Ziasti je bilo izpostavljeno vprasanje vpisa
otroka v solo in prepisa v drugo solo, kar bi v solski praksi lahko v skrajnem primeru privedlo do
situacije, ko soloobvezni otrok ne bi obiskoval osnovne sole.
Ker je po Ustavi Republike Siovenije osnovnosolsko izobrazevanje obvezno, ni dopustno, da
soloobvezni otrok ne bi bil vkljucen v osnovno solo. Zakon 0 osnovni soli starse izrecno
zavezuje, da morajo otroku zagotoviti izpolnitev osnovnosolske obveznosti, kar velja tudi za
primere, ko starsa ne zivita skupaj oziroma sta v razveznem postopku in se ni odloceno 0
vzgoji in varstvu otrok, nista pa dosegla soglasja glede solanja otroka oziroma imata zeljo, da
soloobveznega otroka vpiseta oba, in sicer (glede na njuno prebivalisce) v razlicnih osnovnih
solah.
V taksnih izjemnih situacijah je z vidika zascite otrokovih koristi otroka dolzna vpisati oziroma
vkljuciti v obvezno osnovnosolsko izobrazevanje sola solskega okolisa, v katerem ima otrok
urejeno stalno prebivalisce in tam tudi dejansko prebiva. Izjemoma, ko otrok zivi na naslovu
zacasnega prebivalisca, pa se vkljuci v solo, ki se nahaja na tem obmocju. V casu, ko tecejo
sodni oziroma drugi postopki, ki se nanasajo na izvrsevanje roditeljske pravice, tudi ni mozno
odlocati 0 morebitni vlogi enega od starsev za prepis na drugo solo. Po zakljucenih sodnih
oziroma drugih postopkih otrok nadaljuje osnovnosolsko izobrazevanje glede na to, kako je bilo
o vzgoji in varstvu otrok odloceno v teh postlD~~~'-'.
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