
 

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in 
učence s statusom mladega umetnika na Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec 

 
 

1. člen 
(status učenca športnika in učenca mladega umetnika) 

 
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, številka 63/2013) smo sklenili, da učencem, ki obiskujejo 
Drugo OŠ Slovenj Gradec, ob izpolnjenih pogojih omogočamo pridobitev statusa učenca športnika oziroma učenca 
mladega umetnika in s tem možnosti prilagajanja šolskih obveznosti z namenom, da se jim omogoči uspešno šolanje 
ter uspešno nadaljevanje športne oziroma umetniške poti.  
 

A. STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec/ka, ki:  

 je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih zvez,  

 ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva, in jo je pravočasno oddal.  
 
B. STATUS UČENCA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec/ka, ki:  

 doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti,  

 ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  
 
C. STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec/ka, ki:  

 se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti,  

 ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  
 
D. STATUS UČENCA VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec/ka, ki:  

 dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti,  

 ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva, in jo je pravočasno oddal.  
 

2. člen 
(podelitev statusa športnika oziroma statusa mladega umetnika) 

 
Pisno vlogo, ki jo sestavlja ustrezno izpolnjen obrazec s pripadajočimi prilogami, morajo starši oziroma uradni skrbnik 
oddati pomočnici ravnateljice Druge OŠ Slovenj Gradec ali v tajništvo šole najkasneje do 30. septembra v tekočem 
šolskem letu.   
 
V primeru, da vloga ni podana na uradnih obrazcih ali pa je napačno izpolnjena oziroma ni izpolnjena tako, kot to 
zahtevajo navodila, ravnateljica vlogo zavrne oziroma jo obravnava kot pomanjkljivo.  
Ravnateljica vloge zbere, pregleda in poda svoje mnenje najkasneje v 15 dneh od zadnje prejete vloge oziroma 
najkasneje do 15. oktobra v tekočem šolskem letu.  
Pred podelitvijo statusa si ravnatelj v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, v drugem in 

tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. O dokončni dodelitvi statusa 

odloči ravnatelj z izdanim sklepom.  

Status športnika oziroma status mladega umetnika se podeli za eno šolsko leto.  

 
 
 
 



 

 

3. člen 
(prilagajanje obveznosti pri ocenjevanju za učence s statusom) 

 
Prilagoditve pri ocenjevanju  
1. Učenec je dolžan pridobiti ustne ocene najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. Po tem času 

ga učitelj lahko ustno oceni nenapovedano. Učenec se je dolžan sam dogovoriti z učiteljem o terminu ocenjevanja.  

2. Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, praviloma veljajo tudi za učenca s statusom, razen če je na 
dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi obveznosti, ki je povezana s statusom, ali se je po daljši 
odsotnosti šele vrnil k pouku in ni mogel nadoknaditi zamujenega. V takem primeru lahko pisno ocenjevanje 
opravi individualno pri rednem pouku ali v času dopolnilnega ali dodatnega pouka, v dogovoru s posameznim 
učiteljem pa lahko tudi drugače.  

3. Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem v času dopolnilnega pouka.  

4. V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o 
preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli v 11. členu, ali manj v skladu z 2. 
odstavkom 27. člena istega pravilnika. 

 
Opravičena odsotnost učenca od pouka  

1. Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela lahko izostaja 
zaradi treninga, tekmovanj ali vaj, če te potekajo istočasno kot pouk, odsotnost pa mora biti vnaprej 
napovedana.  

2. Učenec sme izostati prvo šolsko uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost v zvezi s statusom 
predhodnega dne končala po 23. uri.  

 
Obveznosti  
Obveznosti učenca so:  

 vestno opravljati šolske obveznosti in dolžnosti,  

 dogovarjati se z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v sodelovanju z nosilcem 
predmeta,  

 držati se dogovorjenega načrta,  

 sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba ...),  

 redno obveščati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu,  

 zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah,  

 obiskovati dopolnilni pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega lahko predlaga tudi nosilec 
posameznega predmeta),  

 nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti.  
 
Obveznosti trenerja oziroma mentorja so:  

 spremljati šolski uspeh varovanca, 

 po potrebi obiskovati govorilne ure pri razredniku ali učitelju, ki učenca poučuje, 

 obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj. 



 

 

Obveznosti staršev so:  

 redno spremljati uspeh in vedenje učenca,  

 obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke, 

 redno vnaprej opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca.  
 
Obveznosti učiteljev so:  

 omogočiti dogovor učencu glede termina ustnega ocenjevanja znanja, 

 nuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje in zanjo zaprosi, 

 na podlagi prošnje staršev ali učenca seznaniti učenca z obsegom in vsebino učne snovi, ki bo obravnavana v 
času učenčeve daljše odsotnosti.  

 

4. člen 
(začetek veljavnosti statusa športnika oziroma statusa mladega umetnika) 

 
Pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz pridobitve statusa športnika oziroma statusa mladega umetnika ter določbe, ki so 
predmet Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in statusom mladega umetnika na 
Drugi osnovni šoli Slovenj Gradec, začnejo veljati z dnem, ko starši podpišejo sklep o dodelitvi statusa, ga vrnejo 
razredniku učenca in ko razrednik  s starši in učencem  podpiše dogovor o prilagajanju obveznosti ter ko v šolski 
dokumentaciji pridobitev statusa ustrezno označi.  

 
5. člen 

(odvzem oziroma prekinitev veljavnosti statusa športnika oziroma statusa mladega umetnika) 
 
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:  
1. Če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zloraba opravičil odsotnosti od pouka).  
2. Če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede in mu je bil zato izrečen kakršenkoli vzgojni ukrep 

ali vzgojni opomin.  
3. Če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha (o tem 

poda mnenje oddelčni učiteljski zbor, odloča pa ravnatelj).  
4. Če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju oziroma prireditvi.  
5. Če preneha z aktivnim treniranjem.  
6. Če neopravičeno izostaja od pouka.  
7. Če ne izpolnjuje šolskih obveznosti in dolžnosti, določenih z dogovorom.   
8. Če tako menijo njegovi starši ali otrok sam in to namero tudi pisno podajo.  
 
Predlog za odvzem oziroma mirovanje statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik ali drugi delavci šole.  
Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje celotnega učiteljskega zbora.  
O odvzemu oziroma času mirovanja statusa odloči celotni učiteljski zbor v 15 dneh po prejemu utemeljenega pisnega 
predloga.  
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.  

 
6. člen 

(sprejem oziroma razveljavitev pravilnika) 
Ta pravilnik sprejme ali razveljavi ravnatelj šole. 

 
7. člen 

(začetek veljavnosti pravilnika) 
Pravilnik začne veljati 1. septembra 2013, predstavljen in potrjen pa je na Svetu zavoda 24. 9. 2013. 

 
Ravnateljica Nada Duler 

 



 

 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 
Starši oziroma zakoniti zastopniki _________________________________________________  

(ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov)  

predlagamo,  
 
da _________________________________________ , rojen/a ___________________ ,  

(ime in priimek učenca/učenke)  

naslov bivališča ___________________________________________ , ki v šolskem letu _____________  
 
obiskuje __________ oddelek,  
 
v tem šolskem letu pridobi status  
 
 
a) učenca perspektivnega športnika    b) učenca perspektivnega mladega umetnika  
 
c) učenca vrhunskega športnika    d) učenca vrhunskega mladega umetnika  

 
(ustrezno obkrožite) 

 

 
S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, še posebej 
s prilagoditvami pri ocenjevanju, z opravičevanjem odsotnosti učenca od pouka ter z 
obveznostmi učenca. 
 
 
 
Datum:      Podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov:  

___________________ 

 
 
 
Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega športnika oz. perspektivnega mladega umetnika:  

 potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu (najmanj štirikrat tedensko 1 ura)/potrdilo o tedenskem obsegu 
obveznosti v drugi šoli (najmanj štiri ure) oziroma drugem javnoveljavnem programu, 

 dokazila o sodelovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v lanskem šolskem letu.  

 dokazila o sodelovanjih na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem šolskem letu.  

 
Obvezne priloge za pridobitev statusa vrhunskega mladega športnika oz. vrhunskega mladega umetnika:  

 potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu (najmanj štirikrat tedensko 1 ura)/potrdilo o tedenskem obsegu 
obveznosti v drugi šoli (najmanj štiri ure) oziroma drugem javnoveljavnem programu, 

 dokazila o vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti v lanskem šolskem letu.  

 dokazila o osvojenih najvišjih mestih oziroma nagradah na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem 
šolskem letu. 



 

 

VLOGA ZA PODALJŠANJE STATUSA 
 
Starši oziroma zakoniti zastopniki _________________________________________________  

(ime in priimek staršev oziroma zakonitih zastopnikov)  

predlagamo,  
 
da _________________________________________ , rojen/a ___________________ ,  

(ime in priimek učenca/učenke)  

naslov bivališča ___________________________________________ , ki v šolskem letu _____________  
 
obiskuje __________ oddelek,  
 
v tem šolskem letu podaljša status  
 
 
a) učenca perspektivnega športnika    b) učenca perspektivnega mladega umetnika  
 
c) učenca vrhunskega športnika    d) učenca vrhunskega mladega umetnika  

 
(ustrezno obkrožite) 

 

 
S podpisom potrjujemo, da smo seznanjeni s pravili o prilagajanju šolskih obveznosti, še posebej 
s prilagoditvami pri ocenjevanju, z opravičevanjem odsotnosti učenca od pouka ter z 
obveznostmi učenca. 
 
 
 
Datum:      Podpis staršev oziroma zakonitih zastopnikov:  

___________________ 

 
 
 
 
Obvezne priloge za pridobitev statusa perspektivnega mladega športnika oz. perspektivnega mladega umetnika:  

 potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu (najmanj štirikrat tedensko 1 ura)/potrdilo o tedenskem obsegu 
obveznosti v drugi šoli (najmanj štiri ure) oziroma drugem javnoveljavnem programu, 

 dokazila o sodelovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez v lanskem šolskem letu.  

 dokazila o sodelovanjih na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem šolskem letu.  

 
Obvezne priloge za pridobitev statusa vrhunskega mladega športnika oz. vrhunskega mladega umetnika:  

 potrdilo nacionalne panožne zveze o registraciji,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu (najmanj štirikrat tedensko 1 ura)/potrdilo o tedenskem obsegu 
obveznosti v drugi šoli (najmanj štiri ure) oziroma drugem javnoveljavnem programu, 

 dokazila o vrhunskih športnih dosežkih mednarodne vrednosti v lanskem šolskem letu.  

 dokazila o osvojenih najvišjih mestih oziroma nagradah na državnih tekmovanjih na področju umetnosti v lanskem 
šolskem letu. 

 


