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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 
- ZUJF) izdaja ravnateljica OŠ Otočec naslednja 
 

 
PRAVILA 

o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in umetnika  

na Osnovni šoli Otočec 

 

SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti(v nadaljevanju: Pravila) podrobneje urejajo postopek za 
pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa 
učenca perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika. 

 

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

2. člen 

 
STATUS ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec, ki: 
 
- je uradni član športnega društva ali kluba, ki je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in 
tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez (status perspektivnega 
športnika); 
- doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti (status vrhunskega športnika); 
- trenira pod strokovnim vodstvom najmanj 10 ur tedensko; 
- ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravila zahtevajo, in jo je pravočasno oddal oziroma je vložil 
zahtevo za pridobitev ustreznega naziva; 
- je v lanskem ali tekočem letu dosegel visoke športne dosežke, ki ga uvrščajo med prvo tretjino 
uvrščenih udeležencev na državnem prvenstvu (ekipno) in prvo tretjino uvrščenih udeležencev 
(posamično) v svoji starostni kategoriji na državnem prvenstvu (DP Slovenije). 
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STATUS UMETNIKA lahko pridobi učenec, ki: 
 
- se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti (status perspektivnega mladega 
umetnika); 
- dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti (status 
vrhunskega mladega umetnika); 
- je vpisan v šolo z javno veljavnim programom oziroma v več izobraževalnih programov; 
- vadi pod strokovnim vodstvom mentorja najmanj štirikrat tedensko po najmanj dve šolski uri 
(individualno ali skupinsko); 
- redno javno nastopa na kulturnih prireditvah (izven šole, ki izvaja javno veljavni program) in na 
tekmovanjih na regionalni, državni ali mednarodni ravni; 
- ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravila zahtevajo, in jo je pravočasno oddal oziroma je vložil 
zahtevo za pridobitev ustreznega naziva. 
 
 

ODLOČANJE 

3. člen 

Status iz prejšnjega člena teh Pravil dodeli šola, če so izpolnjeni pogoji, po postopku, določenim s 
temi Pravili. 

Ravnatelj z odločbo odloči o dodelitvi statusa. Pred odločitvijo si pridobi mnenje razrednika, v 
drugem in tretjem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora o spoštovanju določil 
šolskega hišnega reda, o njegovem vedenju  ter o odnosu do drugih učencev šole in do zaposlenih.  
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročena staršem učenca in ko je podpisan dogovor 
o prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

POSTOPEK PODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 

4. člen 

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca. 

 K predlogu za pridobitev statusa perspektivnega športnika je potrebno priložiti: 

 potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, 

 potrdilo, da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, 

 tedenski urnik treningov in predvidena tekmovanja, 
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 potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto (uvrstitev v prvo tretjino 
udeležencev na državnem prvenstvu). 

 

 K predlogu za pridobitev statusa vrhunskega športnika je potrebno priložiti: 

 potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, 

 potrdilo, da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, 

 tedenski urnik treningov in predvidena tekmovanja, 

 potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti. 
 

K predlogu za pridobitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika je potrebno priložiti: 

 potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

 potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  

programu, 

 potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti za preteklo 

šolsko leto, 

 urnik njegove dejavnosti, ki ga potrdi šola, v kateri se vzporedno izobražuje. 

 

K predlogu za pridobitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika je potrebno priložiti: 

 potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

 potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem  

programu, 

 potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/-ih s 

področja umetnosti za preteklo šolsko leto, 

 urnik njegove dejavnosti, ki ga potrdi šola, v kateri se vzporedno izobražuje. 

 

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti razredniku najkasneje do 15. 
septembra tekočega šolskega leta. 

Če vloga ne vsebuje vseh naštetih prilog, se pozove učenca (starše), da vlogo dopolni v roku 8 dni. 
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5. člen 

Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v 
šolskem letu. 

Status preneha z naslednjim dnem, do katerega je bil dodeljen. 

 

PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

6. člen 

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo, učencem in starši. 
Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. 

 
 

7. člen 
(obveznosti) 

 
Obveznosti učenca so: 
- vestno opravljati šolske obveznosti in dolžnosti; 
- dogovarjati se z učitelji za ustno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga učenec izdela skupaj z 
učiteljem predmeta; 
- držati se dogovorjenega načrta; 
- sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba itd.);  
- zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah; 
- udeleževati se vseh šolskih dejavnosti po programu, razen izjemoma v času učenčevih tekmovanj. 
 
Obveznosti staršev so: 
- redno spremljati uspeh in vedenje učenca, 
- obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke, 
- redno opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca. 
 
Obveznosti učiteljev so: 
- omogočiti dogovor učencu glede rokov ocenjevanja znanja (pisnega in ustnega), 
- ponuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje, 
-  na zahtevo učenca ga seznaniti z obsegom in vsebino učne snovi, ki bo obravnavana v času 
učenčeve odsotnosti.  
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PRENEHANJE IN ODVZEM TER MIROVANJE STATUSA 

8. člen 

PRENEHANJE STATUSA: 

 na željo učenca oziroma zahtevo staršev, 

 če je status dodeljen za določen čas, 

 s potekom časa dodelitve, 

 če se učenec preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je status dodeljen, 

 če ni več učenec OŠ Otočec, 

 če prenehajo razlogi dodelitve, 

 če se učencu status odvzame. 

 

O prenehanju statusa odloči ravnateljica. 

9. člen 

 ODVZEM STATUSA: 

 zaradi neizpolnjevanja obveznosti učenca iz dogovora. 

 

Predlagatelj odvzema statusa je razrednik ali učiteljski zbor. Odvzem statusa je lahko trajen ali 
začasen. O odvzemu statusa odloči ravnateljica. 

 

10. člen 

Razlogi za MIROVANJE STATUSA: 

 bolezen ali poškodba, 

 drugi utemeljeni razlogi. 

Mirovanje traja, dokler obstajajo razlogi, zaradi katerih je bilo odločeno o mirovanju. 

Mirovanje statusa lahko predlagajo: 

 razrednik, 

 učiteljski zbor, 

 starši učenca. 
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Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O 
mirovanju statusa odloči ravnateljica. 

 

VARSTVO PRAVIC 

11. člen 

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja 
dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije je 
dokončna. 

Pisna pritožba staršev je možna v roku osmih dni po prejeti pisni odločitvi. 

 

PRAVILA 

12. člen 

Šola s pravili podrobneje uredi postopek za pridobitev statusa in prilagajanje šolskih obveznosti. 

 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

Z dnem uveljavitve teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s 
statusom športnika in umetnika na OŠ Otočec z dne 1. 3. 2010. 

14. člen 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in umetnika na Osnovni 
šoli Otočec začnejo veljati 1. 10. 2013. 
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Priloge pravil: 

1. Predlog za dodelitev statusa 

2. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti 

3. Odločba o statusu učenca 

 

Ravnateljica: 

mag. Mojca Miklič 
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