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Ta dokument se posodablja letno ter v primeru sprememb objavi do konca marca tekočega šolskega 
leta.  



1) Opredelitve 

 
a) V teh pogojih poslovanja: 

i) »Mi« ali »Šola« pomeni Britansko mednarodno šolo v Ljubljani d. o. o. (BMŠL), ki 
je v Sloveniji registrirana pod matično številko 2343495000 in davčno številko 
62676156, ali njenega zakonitega zastopnika. »Šolska spletna stran« je 
www.britishschool.si ; 

ii) »Starši« pomenijo osebo, skupno in posamično, ki je s šolo podpisala pogodbo kot 
otrokov starš ali zakoniti skrbnik, oziroma osebo, ki s pisnim pooblastilom staršev 
in šole zastopa podpisnika pogodbe. Ne predpostavlja pa zakonskega stanu ali 
spola te osebe. Če pogodbo podpiše le eden od staršev, šola to sprejme v dobri 
veri kot implicitno privolitev drugega starša ali zakonitega skrbnika (v skladu s 
slovensko zakonodajo). Šola ima pravico obravnavati vsako navodilo, pooblastilo, 
prošnjo ali prepoved, ki jo prejme od katerega od podpisnikov pogodbe, v imenu 
obeh ali vseh podpisnikov. Če sta pogodbo podpisala oba starša, lahko eden od 
njiju odstopi od nje s pisnim obvestilom eno ocenjevalno obdobje vnaprej, in ob 
pisnem soglasju šole in drugega starša; 

iii) »Učenec« pomeni mlado osebo, katere koli starosti, ki jo šola sprejme v 
izobraževanje; 

iv) »Pogodba« pomeni uradni obrazec, ki ga starši izpolnijo ob vpisu učenca v šolo; 
v) »Pritožbeni postopek« je postopek, v katerem šola obravnava pritožbe staršev ali 

drugih in ga lahko občasno spreminja. Staršem je na voljo kot del vpisnega 
postopka in je objavljen na spletni strani šole; 

vi) »Šolski stroški« pomenijo zneske, določene v ceniku šolnin in drugih šolskih 
stroškov in se lahko občasno spreminjajo; 
»Vpisnina« pomeni skupen znesek dodatnih obveznih stroškov, ki vključujejo vpis, 
uvrstitveno testiranje in administrativne stroške, kot je določeno v ceniku šolnin 
in drugih šolskih stroškov; 
»Varščina« pomeni varščino, ki se plača šoli ob vpisu in jo je mogoče prejeti nazaj, 
ko učenec šolo zapusti, pod pogojem, da so izpolnjeni pogoji vračila; 

vii) »Pisno obvestilo« pomeni uradno obvestilo v obliki pisma ali elektronske pošte o 
kakršni koli spremembi okoliščin in najkrajše obdobje od trenutka, ko je 
sprememba nastala do prejema pisnega obvestila; 

viii) »Ravnatelj« pomeni odgovorno osebo, ki trenutno vodi šolo, ali njenega 
zakonitega zastopnika; 

ix) »Ocenjevalno obdobje« pomeni časovno obdobje, s katerim so starši seznanjeni 
in je opredeljeno na spletni strani šole. Ocenjevalna obdobja so običajno tri: 
jesensko (običajno 15 učnih tednov: od konca avgusta ali začetka septembra do 
konca decembra), pomladno (običajno 11 učnih tednov, od začetka januarja do 
konca marca) in poletno (običajno 11 učnih tednov, od sredine aprila do konca 
junija ali začetka julija). Skupaj trajajo približno 180 dni; 

x) »Višja sila« pomeni vzrok izven možnosti vpliva katere koli stranke te pogodbe 
(vključuje med drugim demonstracije in druge gospodarske nemire, višjo silo, 
vojno, upor, državljanske nemire, upoštevanje vladnih zakonov in odlokov 
(vključno s tistimi od lokalne oblasti), nesrečo, požar, poplavo, neurje, pandemijo 
ali epidemijo katere koli bolezni, teroristični napad ali kemično ali biološko 
kontaminacijo; 
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b) Pogoji poslovanja so na vpogled v šoli ali na šolski spletni strani in so posredovani 

staršem v elektronski obliki ob vpisu. 
 

c) Pogoji poslovanja so vsako leto po potrebi dopolnjeni in objavljeni na šolski spletni 
strani. Starši so vsako leto o tem obveščeni po elektronski pošti, ki vključuje povezavo 
do elektronske oblike Pogojev poslovanja. 

 
d) Letna ali druga dopolnila k Pogojem poslovanja nadomestijo vse prejšnje različice. 

 
e) Pogoji poslovanja so – skupaj s cenikom šolnin in drugih šolskih stroškov ter 

Pritožbenim postopkom – sestavni del pogodbe med starši in šolo. Učenec ali tretje 
osebe pogodbenih pogojev ne morejo uveljavljati.  
Starši s podpisom pogodbe potrdijo, da razumejo in sprejemajo Pogoje poslovanja, 
Poslanstvo, vrednote in vizijo šole, Pravilnik o vzajemni pomoči in Pritožbeni postopek, 
ki so jih ob vpisu učenca prejeli v elektronski obliki in so objavljeni na spletni strani 
šole, kot tudi druge pravilnike objavljene na spletni strani šole. Starši s svojim 
podpisom potrdijo, da učenec, tudi če je že polnoleten, sprejema te pogoje poslovanja. 

 
f) Če se izkaže, da je kateri koli posamezen člen Pogojev poslovanja pravno neizvedljiv, 

to ne razveljavi celotnega dokumenta.   
 
 
2) Sprejem in vpis 

 
a) Šola sprejema vse učence, ne glede na narodnostno in etično pripadnost (ob 

upoštevanju pravnih omejitev zunaj njenega nadzora), veroizpoved ali družinski 
socialni položaj. Sprejemni postopek izvaja nepristransko in dosledno. Njen 
najpomembnejši sprejemni pogoj je, da učenec in starši sprejemajo etos šole, ki ga 
izražajo Poslanstvo, vrednote in vizija šole, Pravilnik o vzajemni pomoči in Pritožbeni 
postopek. Ti dokumenti so staršem posredovani v elektronski obliki ob vpisu in so 
dosegljivi tudi na šolski spletni strani, kjer se nahajajo še drugi dokumenti in pravilniki. 
Učenci morajo biti pripravljeni polno sodelovati v celotnem šolskem programu in si 
deliti pravice in dolžnosti, ne glede na socialni ali ekonomski položaj. 
 
Šola ob vpisu zbira osebne podatke vseh učencev, z namenom zagotovljanja najboljše 
storitve in varnosti učencev. Te informacije se zbirajo na podatkovnem listu v vpisnem 
postopku. Starši morajo šolo obvestiti o  spremembah osebnih podatkov, ki so jih 
podali ob vpisu (npr. kontaktnih podatkov). Vse zbrane podatke šola obravnava 
zaupno, zgolj za zgoraj napisane namene in v skladu z veljavno zakonodajo o varovanju 
osebnih podatkov. 
 

b) Vpis novih učencev običajno poteka vsako leto avgusta, po vrstnem redu prijav. Vpis 
med šolskim letom je mogoč, če so na šoli prosta mesta. Učenec je uradno vpisan in 
ima zagotovljeno mesto na šoli po predložitvi podpisane pogodbe in plačilu vpisnine  
ter varščine s strani staršev. 

 



c) Če mesta za učenca v šoli trenutno ni, starši lahko sprejmejo mesto na čakalni listi za 
vpis.  
 
Učenci zabeleženi na čakalni listi so vpisani takoj, ko se v določenem razredu sprosti 
mesto, skladno s kriteriji zapisanimi v vpisnem pravilniku.  
 
Učenec je uspešno uvrščen na čakalno listo takoj, ko starši podpišejo pogodbo o vpisu 
in poravnajo začetne stroške (vpisnina in depozit).Če vpisani učenec ne začne 
obiskovati pouka, šola ne vrne vpisnine in varščine. Starši, ki so podpisali pogodbo in 
plačali vpisnino in varščino, a želijo učenca izpisati iz šole preden začne obiskovati 
pouk, morajo šolo o tem pisno obvestiti eno ocenjevalno obdobje vnaprej. Če šola 
prejme obvestilo v omenjenem roku, vpisnino in varščino obdrži, ne zaračuna pa 
šolskih stroškov (šolnine). 

 
d) Če vpisani učenec ne začne obiskovati pouka, šola ne vrne vpisnine in varščine. Starši, 

ki so podpisali pogodbo in plačali vpisnino in varščino, a želijo učenca izpisati iz šole 
preden začne obiskovati pouk, morajo šolo o tem pisno obvestiti šolo pred 
predvidenim začetkom šolanja. Če šola prejme obvestilo v omenjenem roku, vpisnino 
in varščino obdrži, ne zaračuna pa šolskih stroškov (šolnine). 
 

e) Starši lahko zahtevajo povračilo varščine v roku dveh mesecev po odhodu učenca iz 
šole, če so poravnali vse druge šolske stroške in predložili ustrezno obvestilo (gl. 4. 
točko spodaj). Če starši ne zahtevajo vračila varščine ali se mu odpovedo, se denar 
prenese v šolski sklad za razvojne projekte in štipendije. 

 
 
3) Šolski stroški 

 
a) Podrobnosti o letnih šolninah, drugih stroških šolanja in načinih plačevanja ter kaj 

vključujejo in kaj ne, so navedene v ceniku šolnin in drugih šolskih stroškov, ki ga šola 
objavi vsako leto meseca aprila za naslednje šolsko leto. Cenik šolnin in drugih šolskih 
stroškov velja kot priloga k tem pogojem poslovanja in je objavljen na spletni strani 
šole. 
 

b) Šola račune staršem izdaja po elektronski pošti, kot priponke v PDF formatu. Če 
potrebujejo račun v papirni obliki, morajo zanj zaprositi šolsko računovodstvo. Če 
zahtevek ni prejet, se račun v papirni obliki ne izstavi. 

 
c) Starši, ki želijo plačati letno šolnino v enem znesku, prejmejo predračun v mesecu 

juniju. Če želijo uveljaviti popust, morajo račun poravnati do 1. julija, sicer ne bodo 
upravičeni do popusta. Možnost popusta na plačilo letne šolnine v enem znesku velja 
za fizične osebe. 

 
d) Starši, ki želijo plačati šolnino v treh zneskih v skladu z ocenjevalnimi obdobji, prejmejo 

račune vnaprej, v skladu s cenikom šolnin in drugih šolskih stroškov ter z roki plačila 
do 15. avgusta, 15. decembra in 15. marca. 

 



e) Šola lahko neplačnikom in zamudnikom pri plačevanju zaračuna zamudne obresti, v 
skladu z Zakonom o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO–1). 

 
f) Šola izdaja staršem račune za druge šolske stroške sproti med letom ali pa jih, po lastni 

izbiri, vključi v račun za šolnino. 
 

g) Vsak izmed staršev je odgovoren za plačilo celotne šolnine in drugih šolskih stroškov, 
razen če se šola pisno dogovori s tretjo osebo za njihovo celotno ali delno plačilo. 

 
h) Starši učenca, ki od šole prejema štipendijo, so dolžni plačevati šolske stroške, 

zmanjšane za znesek štipendije. Če ravnatelj meni, da učenec zaradi neupravičene 
odsotnosti, slabega učnega uspeha ali vedenja ni več upravičen do prejemanja 
štipendije, mu jo šola lahko odvzame. Če namerava ravnatelj učencu odvzeti 
štipendijo, mora o tem starše pisno obvestiti eno ocenjevalno obdobje vnaprej. Stroški 
že začetega ocenjevalnega obdobja se zaradi tega ne povečajo. Če učenec v roku 14 
dni po odvzemu štipendije zapusti šolo, starši niso dolžni plačati nadomestila za 
odpovedni rok. 

 
i) Šola si pridržuje pravico, da učencu prepove obiskovanje pouka ali zadrži vsa poročila, 

priporočila in izpitna spričevala, dokler starši ne plačajo šolnine in drugih šolskih 
stroškov. Starši soglašajo, da lahko šola o neporavnanih računih obvesti katero koli 
drugo izobraževalno ustanovo, na katero nameravajo vpisati učenca. Šola v skladu z 
uveljavljeno mednarodno etično prakso ne vpisuje učencev, katerih starši imajo 
neporavnane račune na drugih izobraževalnih ustanovah. 

 
j) Šola vsako leto oceni šolske stroške in pred koncem meseca aprila določi njihovo višino 

za naslednje šolsko leto. Šola lahko zviša cene za znesek, ki se ji zdi razumen. V izjemnih 
okoliščinah lahko cene zviša tudi med šolskim letom, vendar mora o vsakem zvišanju 
pisno obvestiti starše vsaj eno ocenjevalno obdobje prej. Če to zvišanje preseže 10 %, 
imajo starši pravico izpisati učenca iz šole pred začetkom naslednjega ocenjevalnega 
obdobja, brez odpovednega roka in plačila nadomestila, pod pogojem, da o tem pisno 
obvestijo šolo v roku 14 dni po prejemu obvestila o zvišanju cen. 

 
k) Že plačana šolnina in drugi dodatni stroški se ne zmanjšajo zaradi učenčeve odsotnosti 

od pouka (tudi zaradi bolezni). Prav tako se ne zmanjšajo zaradi učenja na domu pred, 
med ali po javnem preverjanju znanja. 

 
l) Stroški polovičnega programa (ki je v izjemnih primerih na voljo samo v vrtcu) se 

zaračunajo vnaprej po tarifi, določeni v ceniku šolnin in drugih šolskih stroškov in glede 
na pričakovano število učnih ur. Za neuporabljene učne ure šola ne daje vračila. 

 
 

4) Obvestila o izpisu 
 

a) Če želijo starši izpisati učenca iz šole (vključno z učenci  pred koncem 13. letnika), morajo vpisni 
službi predložiti izpolnjen izpisni list (na voljo v vpisni službi) eno ocenjevalno obdobje prej, 
pred objavljenim datumom začetka prejšnjega ocenjevalnega obdobja, torej do 31. avgusta za 
izpis decembra, do 31. decembra za izpis marca, in do 31. marca za izpis junija/julija. 



 
b) Če starši šoli ne predložijo pisnega obvestila s tehtnim in sprejemljivim pojasnilom za izpis 

učenca, so dolžni plačati šolnino za naslednje ocenjevalno obdobje, kot nadomestilo za 
odpovedni rok. Da bi pojasnilo veljalo za tehtno in sprejemljivo, morajo najprej opraviti šolski 
pritožbeni postopek in dati šoli dovolj časa za odziv in odpravo težav. 

 
c) Če se v petih tednih po začetku učenčevega šolanja – ne glede na točki (a) in (b) zgoraj in kljub 

skupnemu prizadevanju šole in staršev za odpravo težav (to mora potekati v skladu s 
Pritožbenim postopkom, če se zdi, da je zanje kriva šola) – starši odločijo izpisati učenca iz 
šole, ali če to od njih zahteva ravnatelj, odpovedni rok ni potreben in lahko učenec takoj 
preneha obiskovati šolo. V tem primeru šola obdrži plačilo za tekoče ocenjevalno obdobje, ne 
zaračuna pa stroškov za naslednje. 

 
d) Če starši iz katerega koli razloga (vključno s točko (c) zgoraj) ne predložijo pisnega obvestila v 

odpovednem roku, šola obdrži varščino. 
 
 
5) Druge določbe 
  

a) Starši se zavežejo, da bodo skrbeli za to, da bo učenec: 
i) hodil v šolo redno ter sodeloval pri vseh šolskih aktivnostih, tudi šolskih izletih. 

ii) hodil v šolo pravočasno ter v ustrezni uniformi ter ravnal v skladu s pričakovanji šole glede 
videza, obleke in vedenja, kot je navedeno v šolskem priročniku (Student Handbook). 

iii) sodeloval pri potrebni dodatni učni pomoči po priporočilu učiteljev.  
 

b) Šola si zaradi zagotovitve skladnosti s šolskimi pravili, in ob upoštevanju veljavne zakonodaje 
o varovanju podatkov, pridržuje pravico do nadzora nad e–poštnim dopisovanjem in uporabo 
interneta na šoli. 

 
 
6) Disciplinski postopki 
 

a) Šola, učenec in starši morajo imeti občutek, da se cilji, stališča, pričakovanja in vrednote šole 
(opredeljeni v Poslanstvu, vrednotah in viziji šole, v Pravilniku o vzajemni pomoči ter v 
Pravilniku o lepem vedenju) ujemajo z družinskimi, in da njihovi odnosi temeljijo na 
komunikaciji, medsebojnem zaupanju in spoštovanju. Šola od svojih učencev in osebja 
pričakuje visoko raven vedenja. Želi, da bi bila ponosna na svoje učence in oni nanjo. Šola 
pričakuje, da bo vedenje učencev med potjo v šolo in iz nje na enako visoki ravni kot med 
šolskim dnem. 

 
b) Učenčevo prvo ocenjevalno obdobje na BMŠL velja za poskusno obdobje, ki ga šola lahko 

podaljša še za eno ocenjevalno obdobje, če meni, da je to v učenčevo in/ali njeno korist. Če 
učenec poskusnega obdobja ne opravi uspešno, šola ob koncu ocenjevalnega obdobja 
zahteva, naj jo zapusti. 

 
c) V skladu s Pravilnikom o lepem vedenju ravnatelj lahko od staršev zahteva, da učenca 

odstranijo iz šole, mu začasno prepove obiskovanje pouka, ob resnejših ali ponavljajočih se 
kršitvah pa ga lahko izključi iz šole, če meni, da je učenčeva prisotnost pri pouku, učni uspeh, 
odnos ali vedenje (tudi zunaj šole) nezadovoljivo in je izključitev najboljša rešitev za šolo, 
učenca ali druge učence. 

 



d) V skladu s Pravilnikom o lepem vedenju ravnatelj lahko od staršev zahteva, da učenca 
odstranijo iz šole, mu začasno prepove obiskovanje pouka, ob resnejših ali ponavljajočih se 
kršitvah pa ga izključi iz šole, če meni, da starši s svojim odnosom ali ravnanjem škodujejo ali 
bi lahko škodovali učencu, drugim učencem, šolskemu osebju, celotni šolski skupnosti ali 
ugledu šole. 

 
e) V skladu s Pravilnikom o lepem vedenju ravnatelj lahko učencu izreče začasno prepoved 

obiskovanje pouka ali ga izključi iz šole tudi zaradi lažjih kršitev, če se te ponavljajo. Pri tem 
lahko upošteva vse podatke iz učenčeve šolske evidence. 

 
f) Če ravnatelj uveljavi svojo pravico v skladu z zgornjimi točkami (c), (d) ali (e), šola obdrži 

šolnino, staršem pa ne zaračuna nadomestila zaradi odpovednega roka. Starši niso upravičeni 
do povračila ali oprostitve plačila šolnine ali drugih stroškov za tekoče ocenjevalno obdobje, 
kot tudi ne varščine. Morebitna plačila šolnine za vnaprej pa jim šola povrne. 

 
g) Šola pri sprejemanju odločitev v okviru tega odstavka ravna v skladu s Pravilnikom o lepem 

vedenju, ter tako, kot se ji zdi najbolj ustrezno glede na vse okoliščine. 
Šola obravnava resnejše disciplinske prekrške v skladu s Pritožbenim postopkom. 

 
 
7) Obveznosti šole 
 

a) Šola se v skladu s temi pogoji poslovanja zaveže, da bo učencu zagotavljala mesto od vpisa do 
konca srednje šole, oziroma do 12. in 13. razreda, če je vpisan v višjo šolo. Ni pa dolžna sprejeti 
učenca v višjo šolo, če se ji to ne zdi primerno glede na učenčev učni uspeh, šolski program in 
druge okoliščine. Šola se lahko o učenčevem sprejemu v višjo šolo odloči tudi glede na dosežen 
uspeh pri mednarodnih izpitih IGCSE ali enakovrednih preskusih znanj, potem ko so ti znani. 

 
b) Šola se zaveže, da bo ves čas učenčevega šolanja strokovno in vestno skrbela za njegovo/njeno 

izobraževanje in dobro počutje. To velja za čas pouka in čas, ko se učenec upravičeno zadržuje 
v šolskih prostorih ali sodeluje v dejavnostih, ki jih organizira šola. 
 

c) Šola spremlja učenčev napredek in o tem izdaja redna poročila. Če je glede učenčevega 
napredka zaskrbljena, o tem takoj obvesti starše. 
i) Če obstaja skrb, da učenec potrebuje dodatno pomoč pri angleščini, da lahko učinkovito 

dostopa do učnega načrta, bo šola izvedla oceno ter določila stopnjo pomoči, ki je 
potrebna. Šola bo o pomoči ter morebitnih dodatnih stroških obvestila starše. 
Če dogovor med šolo in starši glede izvajanja dodatne pomoči pri angleščini ni možen, jih 
šola lahko prosi, naj učenca izpišejo brez plačila stroškov za naslednje ocenjevalno 
obdobje (tudi brez odpovednega roka). 

ii) Če obstaja skrb, da ima učenec obliko posebne učne potrebe, se šola ne bo podala v 
odkrivanje in diagnosticiranje posebnih potreb. Lahko izvede začetno oceno z namenom 
informiranja staršev. Strokovno ugotavljanje posebnih potreb lahko uredijo starši sami ali 
šola, vendar na stroške staršev. 
Če starši ne razkrijejo, da ima otrok posebne učne potrebe, jih šola lahko prosi, naj učenca 
izpišejo brez plačila stroškov za naslednje ocenjevalno obdobje (tudi brez odpovednega 
roka), če ravnatelj presodi, da šola nima ustreznega razpoložljivega kadra za poučevanje 
učenca. 
Če dogovor med šolo in starši glede izvajanja pouka za učenca s posebnimi učnimi 
potrebami ni možen, jih šola lahko prosi naj učenca izpišejo brez plačila stroškov za 
naslednje ocenjevalno obdobje (tudi brez odpovednega roka). 



 
d) V kolikor starši ob vpisu učenca v šolo le-te ne obvestijo o nasprotnem, soglašajo, da: 

i) se učenec pod ustreznim nadzorom udeležuje kontaktnih športov in drugih običajnih 
športnih dejavnosti, vključno z ekskurzijami, kjer obstaja manjša možnost telesnih 
poškodb; 

ii) šola v času pouka odpelje učenca izven šolskih prostorov na obiske in izlete, o katerih 
starše vnaprej obvesti. Športne aktivnosti in izleti so organizirani v spremstvu šolskega 
osebja in v skladu s šolskimi pravilniki, ki določajo, da je treba pred vsakim takim izletom 
oceniti tveganje in zagotoviti ustrezno varnost. Ti pravilniki so staršem na voljo na 
vpogled. 

Enodnevni izleti in ekskurzije, vključno s srednješolskimi 'Adventure Trips', se smatrajo kot 
sestavni del izobraževalnega programa, zato šola od vseh učencev pričakuje, da se jih bodo 
udeleževali.  

 
e) Če učenec potrebuje nujno zdravniško pomoč v času, ko je zanj odgovorna šola, bo ta, če je le 

mogoče, poskušala pridobiti soglasje staršev za poziv reševalnega vozila. Če pa šoli ne uspe 
vzpostaviti stika s starši, lahko v nujnih razmerah ali na priporočilo zdravnika privoli v nujno 
zdravljenje v imenu staršev (vključno z anestezijo ali operacijo). 
 

f) Šola učencev telesno ne kaznuje. 
 
 
8) Obveznosti staršev 
 

a) Da bi šola lahko izpolnila svoje obveznosti, morajo tudi starši izpolniti svoje, zlasti tiste,  
i) navedene v teh pogojih poslovanja: da učenca spodbujajo in mu pomagajo pri učenju;  
ii) da šolo obveščajo o vsem, kar mora o učencu vedeti;  
iii) da s šolskim osebjem vzdržujejo vljudne in konstruktivne stike;  
iv) da se udeležujejo sestankov na šoli, ki so v interesu učenca. 

 
b) Starši se zavežejo, da bodo upoštevali strokovne nasvete šole, z namenom zagotavljanja 

učinkovitega šolskega ali socialnega napredka učenca. Sem spada tudi učenčeva udeležba pri 
morebitni dodatni učni pomoči. 
 

c) Starši se zavežejo, da bodo šolo obveščali o vseh okoliščinah, ki bi lahko zahtevale posebne 
ukrepe v zvezi z učencem. 

 
d) Starši se zavežejo, da bodo šolo obveščali o dolgoročnem in kratkoročnem zdravstvenem 

stanju, invalidnosti ali alergijah učenca, vključno z morebitnimi okužbami. Zavežejo se, da 
bodo na zahtevo šole – zaradi zdravstvene nevarnosti, ki jo učenec predstavlja za druge ali 
drugi zanj, ali zaradi virusa, pandemije, epidemije ali druge zdravstvene nevarnosti – učenca 
obdržali doma in mu ne dovolili vrnitve v šolo, dokler ta nevarnost ne mine. 

 
e) Starši morajo o razlogih za učenčevo odsotnost pri pouku nemudoma obvestiti šolo. Če je 

učenec odsoten en dan ali del dneva, morajo starši to sporočiti recepciji šole po SMS–u (na 
številko +386 (0)40 486 548) do osme ure zjutraj. Če šola ne prejme SMS–a in učenec ne pride 
v šolo, o tem obvesti starše takoj po deveti uri zjutraj. 

  
f) Šola mora biti obveščena vnaprej glede vsake načrtovane kratkotrajne ali dolgotrajne 

odsotnosti učenca. Če je le možno morajo starši obvestiti Vodjo šolske stopnje glede 
načrtovane odsotnosti vsaj en teden vnaprej.  



 
g) Šola ni odgovorna za varnost učenca zunaj šolskih prostorov, razen med šolskimi in drugimi 

dejavnostmi, ki so pod nadzorom osebja šole. 
 

h) Če so starši zaskrbljeni zaradi učenčeve varnosti, oskrbe, discipline ali napredka, morajo o tem 
nemudoma obvestiti šolo. Uradne in neuradne pritožbe morajo vložiti v skladu s šolskim 
Pritožbenim postopkom. 

 
 
9) Zavarovanje 
 

a) V šolo ni dovoljeno prinašati dragocenih predmetov. Šola ne odgovarja za izgubljeno, 
poškodovano ali ukradeno osebno lastnino. Če želijo starši osebno ali predmetno zavarovati 
učenca za čas, ko je v šoli, si morajo tako zavarovanje urediti sami. 

 
 
10) Zaupnost in poročila 
 

a) Starši soglašajo, da šola posreduje podatke in poročila o učencu izobraževalnim ustanovam, 
na katerih namerava nadaljevati šolanje. Vsa sporočila, ki jih šola posreduje, so zaupna. Šola 
si bo prizadevala za točnost vseh posredovanih podatkov o učencu in korektnost ocen o 
njegovem/njenem značaju, sposobnostih in primernosti za študijske programe. Šola ne 
prevzema odgovornosti za morebitne zavrnitve, ki bi bile po mnenju učenca ali staršev 
posledica izjav ali ocen, izraženih v njenih poročilih. 

 
b) Starši soglašajo, da šola med učenčevim šolanjem ali po njem uporabi podatke v zvezi z 

učencem z namenom vzdrževanja stikov s sedanjimi in nekdanjimi učenci, posredovanja 
priporočil in boljšega delovanja šole. 

 
 
11) Pravica do intelektualne lastnine in objavljanja podatkov 

 
a) Šola učencu priznava pravico do intelektualne lastnine. 

 
b) Učenec in starši ne smejo brez izrecnega dovoljenja ravnatelja posredovati novinarjem s šolo 

povezanih podatkov, fotografij, člankov, pisem in drugega gradiva ali jih objaviti na spletu in v 
publikacijah, razen v uradni publikaciji šole. 

 
c) V skladu z veljavno zakonodajo o varovanju osebnih podatkov šola vsako šolsko leto potrebuje 

letni sporazum in podpisana soglasja za objavo osebnih podatkov. 
 
 
12) Sprememba Poslanstva, vrednot in vizije šole ali lastništva 
 

a) Za namene sprememb Poslanstva, vrednot in vizije šole, ali poslovnega združevanja si šola 
pridržuje pravico do prenosa šolskega podjetja na katero koli drugo fizično ali pravno osebo, 
do podelitve ugodnosti iz te pogodbe v povezavi s takim prenosom, in/ali do združitve šole s 
katero koli drugo izobraževalno ustanovo. Po potrebi bo šola glede takih sprememb obvestila 
vse starše in se z njimi posvetovala. 

 
 



13) Prenehanje pogodbe 
 

a) Šola lahko s pisnim obvestilom in brez poseganja v druga pravna sredstva prekine pogodbo s 
starši in obdrži že plačano vpisnino ali plačilo za druge šolske stroške, če starši resno kršijo 
katero od svojih obveznosti, ali te kršitve (če jo je mogoče popraviti) ne popravijo v 14 dneh 
od prejema pisnega zahtevka šole (vključno s ponavljajočim se neplačevanjem ali resnim 
kršenjem teh pogojev poslovanja). 

 
b) Vsaka pogodbenica lahko brez poseganja v druga pravna sredstva odstopi od te pogodbe s 

pisnim obvestilom, če druga pogodbenica (v primeru staršev) ne more plačati svojih dolgov, 
razglasi stečaj, postane plačilno nesposobna, gre v likvidacijo ali preneha delovati iz katerega 
koli drugega razloga. 

 
c) Ta pogodba preneha veljati ob koncu srednješolskega izobraževanja za učence, ki ne 

izpolnjujejo katerega od pogojev za vpis v višjo šolo, za učence višje šole pa ob koncu 13. 
letnika. 

 
 
14) Višja sila 
 

a) Če nastopi višja sila, ki onemogoči ali upočasni izpolnjevanje katere od pogodbenih obveznosti 
šole, ta takoj obvesti starše o vrsti in obsegu višje sile, najprej po SMS-u ali e-pošti in nato v 
pisni obliki. V kolikor si bo šola s preudarnim ravnanjem prizadevala odpraviti ali ublažiti 
posledice višje sile, ne bo pa odgovorna, če ji bo ta preprečila izpolnitev pogodbenih 
obveznosti. Šola si bo med delovanjem višje sile po najboljših močeh prizadevala zagotoviti 
izobraževalne storitve. 

 
b) Če šola ne more izvajati svojih pogodbenih obveznosti neprekinjeno več kot štiri mesece, 

obvesti starše o ukrepih za zagotovitev izvajanja pogodbe. 
 

c) Če starši zaradi višje sile niso sposobni izpolnjevati katere od svojih pogodbenih obveznosti, 
morajo o tem takoj pisno obvestiti šolo. V času delovanja višje sile niso odgovorni za 
neizvajanje teh obveznosti. V primeru, da višja sila traja več kot štiri mesece, se morajo starši 
s šolo dogovoriti o tem, kako zagotoviti izpolnjevanje te pogodbe. 

 
15) Sporočila in obvestila 
 

a) Vsa sporočila in obvestila v okviru teh pogojev poslovanja morajo biti predložena v pisni obliki.  
 

b) Starši se obvežejo, da bodo šolo obvestili o vsaki spremembi kontaktnih podatkov katere koli 
osebe, ki je podpisala pogodbo. Sporočila (vključno z obvestili) bo šola poslala na naslov, ki ga 
ima v svoji evidenci.  

 
c) Obvestila v okviru teh pogojev poslovanja morajo starši nasloviti na ravnatelja in jih po emailu 

ali s priporočeno pošto poslati na sedež šole. Če je obvestilo poslano po pošti, se za dan oddaje 
šteje datum poštnega žiga. 

 
d) Šola s starši običajno komunicira po elektronski pošti, zato so ti dolžni svojo e-pošto redno 

preverjati in nanjo pravočasno odgovarjati. 
 

e) Pouk na šoli poteka v angleščini, ki je njen uradni učni jezik. Z namenom njegovega utrjevanja, 



šola s starši običajno občuje v angleščini. Tisti, ki imajo z razumevanjem angleškega jezika 
težave, lahko zaprosijo za pojasnilo ali prevod. 

 
 
16) Zakonska in sodna pristojnost 
  

a) Pogodbo med starši in šolo ureja slovenska zakonodaja. Starši se strinjajo, da so za 
razreševanje morebitnih sporov pristojna izključno slovenska sodišča. 

 
 
17) Spremembe 
 

a) Šola si, v skladu s svojim načelom stalnega preverjanja in izboljševanja, iz pravnih, varnostnih 
ali drugih utemeljenih razlogov, pridržuje pravico do občasnih sprememb vseh vidikov šole. 
Šola bo o vseh spremembah, ki so pomembne za učenca, obvestila starše pred koncem 
ocenjevalnega obdobja, po katerem začnejo te spremembe veljati. Najnovejše spremembe bo 
šola sproti objavljala na svoji spletni strani www.britishschool.si. 

 
b) V primeru razhajanj med angleškim izvirnikom in slovenskim prevodom tega dokumenta, 

prevlada angleška različica. 
 

[Karl Wilkinson, Ravnatelj, april 2017] 
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