
 

Na podlagi zadnjega odstavka 51. člena Zakona o osnovni šoli, Uradni list RS, št. 
81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF in 63/13, ravnatelj Osnovne šole Ketteja in 
Murna izdaja  

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti za učence perspektivne in vrhunske 
športnike ter perspektivne in vrhunske mlade umetnike  

(v nadaljevanju: Pravila) 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA  

1. člen 

Ta Pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti: 

– učencem Osnovne šole Ketteja in Murna, ki so perspektivni oziroma 
vrhunski športniki ali perspektivni oziroma vrhunski mladi umetniki. 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA  

2. člen 

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri 
nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 
panožnih športnih zvez. 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski 
športni dosežek mednarodne vrednosti ali uvrstitev na prvih 6 mest na državnem 
tekmovanju v posamičnih športih oz. prva tri mesta v ekipnih športih.   

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se 
udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega 
najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti 

3. člen 

Statuse iz prejšnjega člena dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni 
pogoji in po postopku, določenem s temi Pravili. 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje 
oddelčnega učiteljskega zbora oziroma razrednega učitelja. 

 

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE  

4. člen 

Pridobitev statusov iz 2. člena teh Pravil pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik 
(v nadaljevanju: starši) učenca. 



K predlogu za pridobitev statusa je potrebno priložiti: 

- za status učenca perspektivnega športnika:  potrdilo zveze, da je registriran pri 
nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih te 
športne zveze ter  potrdilo kluba, da trenira vsaj 3-krat tedensko, urnik treningov in 
kraj treniranja, podatke o trenerju in kontaktni telefon trenerja. 

- za status učenca vrhunskega športnika : potrdilo zveze, da je registriran pri 
nacionalni panožni zvezi in je na tekmovanjih v pretekli sezoni dosegel športni 
dosežek mednarodne vrednosti ali uvrstitev na prvih 6 mest na državnem 
tekmovanju v posamičnih športih oz. prva tri mesta v ekipnih športih ter potrdilo 
kluba, da trenira 5-krat tedensko, urnik treningov in kraj treniranja, podatke o 
trenerju in kontaktni telefon trenerja. 
 

- za status učenca perspektivnega mladega umetnika: potrdilo o udeležbi na 
državnem tekmovanju iz umetnosti. 

- za status učenca vrhunskega mladega umetnika: potrdilo, da dosega najvišja 
mesta na državnih tekmovanjih iz umetnosti. 

Če pridobitvi statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni 
mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. 

Status se učencu dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu, izjemoma v 
januarju za drugo ocenjevalno obdobje.  

Če učenec pogoje in priloge za pridobitev statusa dobi kasneje (po 30. 9. v 
šolskem letu), lahko pridobi status za drugo ocenjevalno obdobje.  

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je potrebno predložiti najkasneje 
do 30. septembra oziroma do 31. januarja tekočega šolskega leta, če starši 
uveljavljajo status za drugo ocenjevalno obdobje.  

 

5. člen 

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

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

6. člen 

Učencu s statusom perspektivnega športnika oziroma mladega umetnika se prilagodi 
odsotnost pri pouku. Za prilagajanje ocenjevanja v času dogovorjene odsotnosti, se 
mora učenec vnaprej dogovoriti s posameznim učiteljem. 

Učencu s statusom vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika se prilagodi 
obveznosti tako kot perspektivnemu (1. odstavek tega člena), poleg tega pa še ustno 
ocenjevanje in ostale obveznosti, izjemoma tudi pisno ocenjevanje po dogovoru s 
posameznim učiteljem. 

 



7. člen 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu za statuse iz 2. 
člena, določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa. 

O prilagoditvah in obveznostih učenca šola in starši učenca sklenejo dogovor. 

8. člen 

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti 
se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem 
aktom in z drugimi predpisi. 

9. člen 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od 
staršev podpiše, da z njim soglaša. 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa 
in začne veljati, ko ga podpiše vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj šole. 

 

10. člen 

Šola ni dolžna učencu prilagajati obveznosti in ocenjevanja brez vnaprejšnjega 
dogovora. 

 

V. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA  

11. člen 

Razlogi za odvzem ali mirovanje statusa: 

– opustitev obveznosti učenca, starša ali trenerja /učitelja umetnosti 

– več kot ena negativna ocena ob zaključku ocenjevalnega obdobja 

– neprimerno vedenje 

– zloraba opravičil o odsotnosti ali izrabljanje ugodnosti na neupravičen način 

– prenehanje razlogov, zaradi katerih mu je bil status dodeljen. 

 

12. člen 

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če to predlagajo njegovi starši. 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje 
učiteljskega zbora. 

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim 
dodeljene. 

Odvzem oziroma mirovanje statusa začne veljati z dnem izdaje sklepa. 

 



VI. VARSTVO PRAVIC  

13. člen 

Sklep o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako 
obvezujoč za vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. 

14. člen 

Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju 
statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz 
statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim ugovarja, če meni, da so v nasprotju 
z določbami teh Pravil, sklepa, sklenjenega dogovora ali drugega akta oziroma 
predpisa. 

Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo; vložijo jo v osmih 
dneh po prejeti pisni odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za 
varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt. 

15. člen 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz 
statusa, odloča ravnatelj šole. 

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh Pravilih oziroma glede 
neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. 

16. člen 

Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna 
učencu  zagotoviti novo možnost, da jih opravi oziroma mu na drug način priznati 
pravico. 

17. člen 

Ta Pravila veljajo od 01. 9. 2014, objavljena so na spletni strani šole.  
 
 
Ljubljana, 27.8.2014 
 
 
Saša Kožuh 
Ravnatelj OŠ Ketteja in Murna 


