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Deskle, 16. 6. 2018  



Na osnovi 51. člena Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 

107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) in 49. člena Zakona o organizaciji in financiranju 

vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 

popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – 

ZVaj) je ravnateljica Osnovne šole Deskle 16. 6. 2018 sprejela 

 

PRAVILA 

o prilagajanju šolskih obveznosti 

za perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika 

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE 

 

Osnovna šola s temi pravili ureja postopke za 

- pridobitev statusa, 

- prilagajanje šolskih obveznosti, 

- mirovanje, prenehanje in odvzem statusa, 

- varstvo pravic. 

 

2 PRIDOBITEV STATUSA 

Šola dodeli status učencu, če izpolnjuje vse pogoje, določene z zakonom in temi pravili. S statusom 

si učenec pridobi ugodnosti, ki jih šola in starši opredelijo v pisnem dogovoru. 

 

2.1  Pogoji za pridobitev statusa 

Učenec lahko pridobi status: 

- perspektivnega športnika, 

- vrhunskega športnika, 

- perspektivnega mladega umetnika, 

- vrhunskega mladega umetnika. 

 

Status perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki: 

- je  registriran  pri  nacionalni  panožni  zvezi  in  tekmuje  v  uradnih  tekmovalnih  sistemih 

nacionalnih panožnih zvez v tekočem letu. 

 

Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki: 

- doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

 

 



Status perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki: 

- se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

 

Status vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki: 

- dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 

2.2  Postopek za pridobitev statusa 

Predlog za pridobitev statusa podajo učenčevi starši ali zakonit zastopnik (v nadaljevanju starši). Pisni 

predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo v tajništvo šole. Starši lahko 

vložijo predlog z dokazili do 30. septembra oz. iz utemeljenih razlogov (s pisno obrazložitvijo) lahko 

tudi med šolskim letom. Če vloga ni popolna ali ni razumljiva, se starše pozove k dopolnitvi vloge v roku 

osmih dni. 

 

K vlogi za dodelitev statusa je potrebno priložiti: 

- za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika potrdilo, da je učenec registriran pri 

nacionalni panožni zvezi in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih 

zvez, ki se jih bo udeležil v tekočem šolskem letu; 

- za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika potrdilo o doseženih vrhunskih športnih 

dosežkih mednarodne vrednosti; 

- za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o članstvu v glasbeni 

šoli/kulturno-umetniškem društvu, potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju s 

področja umetnosti v tekočem letu in razpored načrtovanih državnih tekmovanj v tekočem 

šolskem letu; 

- za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o članstvu v glasbeni 

šoli/kulturno-umetniškem društvu, potrdilo o osvojitvi nagrade oz. 1., 2. ali 3. mesta na 

državnem tekmovanju s področja umetnosti za preteklo šolsko leto in razpored načrtovanih 

državnih tekmovanj v tekočem šolskem letu. 

  

2.3   Dodelitev statusa 

Šola dodeli učencu status za tekoče šolsko leto. 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z odločbo, ki začne veljati, ko je izročena staršem učenca in ko je 

podpisan dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

Pred odločitvijo o dodelitvi statusa si mora ravnatelj pridobiti: 

- v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju mnenje razrednika, 

- v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju poleg mnenja razrednika tudi mnenje 

oddelčnega učiteljskega zbora. 

Ravnatelj izda odločbo najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge. 

 



3   PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti s pisnim dogovorom (Priloga 3). 

Šola učencem s statusom vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega umetnika lahko dodatno 

zagotovi pogoje za izobraževanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim nudi 

različne oblike individualne pomoči. 

Učencu  se  šolske  obveznosti  praviloma  prilagodijo  tako,  da  jih  lahko  opravi  v  posameznem 

ocenjevalnem obdobju. 

Pisni dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene in podpiše ob vročitvi odločbe. 

 

3.1  Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Z dogovorom se učencu 

prilagodijo: 

- obveznosti učenca 

- obveznosti staršev 

- obveznosti učiteljev 

- načini in roki ocenjevanja 

- odvzem oziroma mirovanje statusa 

- veljavnost in trajanje dogovora 

 

3.2   Obveznosti za uresničevanje pravic udeležencev 

Učenci in osebe, ki so vezane na status učenca, morajo izpolnjevati svoje obveznosti, skladno z 

dogovorom. 

Kljub statusu se lahko učenca ustno ali pisno preverja (brez ocenjevanja). 

 

3.3  Opravičevanje odsotnosti 

Učenec oziroma njegovi starši so dolžni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti napovedati 

in opravičiti v skladu z veljavno zakonodajo. 

Odsotnost učenca od pouka zaradi statusa se lahko opraviči le na podlagi pisnega opravičila staršev, 

kluba, društva ali šole (zavoda), kjer se učenec dodatno izobražuje. 

Odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnatelj. 

 

4    MIROVANJE, PRENEHANJE IN ODVZEM STATUSA 

Učencu lahko status miruje, mu preneha ali pa se mu odvzame. Mnenje o mirovanju oziroma odvzemu 

statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik, oddelčni učiteljski zbor ali drugi delavci šole, odloča 

pa ravnatelj v 8 dneh po prejemu utemeljenega pisnega mnenja. Pred odločitvijo si mora pridobiti 

mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

4.1  Mirovanje ali odvzem statusa 

Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih: 



- učenec prekine z aktivnim treniranjem ali vzporednim izobraževanjem, zaradi katerega mu je bil 

status dodeljen, 

- ugotovi se, da se je učenčev učni uspeh izrazito poslabšal oz. ne dosega zadovoljivega učnega uspeha 

ali če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno ocenjen, 

- učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša oziroma krši šolska pravila in mu je zato izrečen 

kakršenkoli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin, 

- učenec se nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede do sošolcev, učiteljev in ostalih delavcev 

šole, 

- učenec neopravičeno izostaja od pouka ali zavrne sodelovanje na šolskih športnih tekmovanjih 

oziroma prireditvah, 

- učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in dolžnosti, 

- učenčevi starši (ali učenec sam) želijo prekinitev in to vlogo oddajo v pisni obliki. 

 

Mnenje o mirovanju oziroma odvzemu statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik, oddelčni 

učiteljski zbor ali drugi delavci šole, odloča pa ravnatelj v 8 dneh po prejemu utemeljenega pisnega 

mnenja. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. Sklep o 

mirovanju in obdobju mirovanja statusa ali sklep o odvzemu izda ravnatelj. Ravnatelj vroči sklep 

staršem in obvesti oddelčni učiteljski zbor. 

 

4.2   Prenehanje statusa 

Status učencu preneha: 

- s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen, 

- če ni več učenec šole, na kateri je pridobil status, 

- če ob poteku obdobja mirovanja statusa niso prenehali razlogi za mirovanje. 

 

S prenehanjem statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene. 

O prenehanju statusa po 3. alinei 1. odstavka odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči staršem in obvesti 

oddelčni učiteljski zbor. 

 

Pred odločitvijo o prenehanju statusa po 3. alinei 1. odstavka si mora ravnatelj pridobiti mnenje: 

- razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in 

- razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 

 

5  VARSTVO PRAVIC 

Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za 

vse, na katere se nanaša oziroma so ga podpisali. 

 

 

 



5.1  Pritožba 

Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo učenčevi starši oz. skrbniki na Svet 

zavoda OŠ Deskle v petnajstih dneh po prejemu dokončnega akta. Pritožba se vloži pisno ali ustno na 

zapisnik pri OŠ Deskle (ravnatelj). O pritožbi odloča 5-članska pritožbena komisija, ki jo imenuje 

predsednik Sveta zavoda OŠ Deskle. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 

 

6    KONČNE DOLOČBE 

Ta pravila so bila objavljena na oglasni deski šole od 6. 6. 2018 do 15. 6. 2018. Pravila pričnejo veljati 

naslednji dan po zadnjem dnevu objave na oglasni deski in se uporabljajo od 1. 9. 2018 dalje. 

 

Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti za 

perspektivnega in vrhunskega športnika oz. mladega umetnika št. 007-2/2016-5, z dne 12. 10. 2016. 

 

Pravila se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta. 

 

                                                                                                                                               

Št.: 007-2/2018/3   

 

Deskle, 16. 6. 2018                                                                                                        

                                                                                                                                          

ravnateljica 

mag. Ana Košuta Skok  

 

 

 

 

 

Spremembe pravilnika so bile obravnavane na sestanku učiteljskega zbora in v obravnavi na oglasni deski v 

mesecu maju. 

Spremembe pravilnika  so bile obravnavane na 3. sestanku Sveta staršev OŠ Deskle  30. 5. 2018.  

 

 

 

Priloge: 

- Vloga (Priloga 1.1, 1.2) 

- Potrdilo kluba (Priloga 2)  

- Dogovor o prilagajanju obveznosti (Priloga 3) 

 



Priloga 1.1 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
(ime in priimek ter naslov vlagatelja) 
 

 

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA UMETNIKA 

 

Starši učenca/ke:_____________________________________ iz __________ razreda, rojen/a _____ 

______________, naslov bivališča______________________________________________________,  

želimo v šolskem letu ______________ za svojega otroka pridobiti status (ustrezno obkrožite): 

a) perspektivnega mladega umetnika 

b) vrhunskega mladega umetnika 

 

Urnik vaj v glasbeni šoli oz. kulturno-umetniškem društvu: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Za upravičenost dodelitve statusa prilagam naslednja dokazila (ustrezno obkrožite):  

A) potrdilo o udeležbi učenca na državnem tekmovanju s področja umetnosti v tekočem letu in 
razpored načrtovanih državnih tekmovanj v tekočem šolskem letu  

B) potrdilo o osvojitvi nagrade oz. 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju s področja umetnosti 
za preteklo šolsko leto in razpored načrtovanih državnih tekmovanj v tekočem šolskem letu 

C) potrdilo glasbene šole ali kulturno-umetniškega društva o članstvu v tekočem šolskem letu 

 

 

 

Datum: ___________________   Podpis starša/skrbnika: ________________________ 

 

 



Priloga 1.2 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
(ime in priimek ter naslov vlagatelja) 

 
 
 

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA ŠPORTNIKA 
 

 

Starši učenca/ke:_____________________________________ iz __________ razreda, rojen/a 

__________________, naslov bivališča __________________________________________,  

želimo v šolskem letu _________________ za svojega otroka pridobiti status (ustrezno obkrožite):  

a) perspektivnega športnika 

b) vrhunskega športnika 

 

Za upravičenost dodelitve statusa prilagam naslednja dokazila (ustrezno obkrožite):  

A) potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih 

tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez;  

B) potrdilo, da dosega vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti.  

 

 

 

 

Datum: ___________________           Podpis starša/skrbnika: _________________ 

 

 

 

 

 

 



Priloga 2 

P O T R D I L O    

 

Športni klub/društvo …………………........………………………………….... iz ………………...…………… daje na podlagi 

zahtevka staršev/skrbnikov  …………….………………………… , iz …………...................…, potrdilo, da je 

............……………...………………………, učenec/ka .………. razreda OŠ Deskle, član/ica našega kluba/društva, 

registriranega pri nacionalni panožni športni zvezi. 

V našem klubu/društvu trenira: 

panoga: …………………………………………………….……,   

trener:……………………………………………………………. 

 

Učenec/ka ima treninge po naslednjem urniku: 

dan ………….... ..od ..……… do ………..              dan ……………..... od ..……… do …………   

dan …………...... od …….… do ……..….             dan ……………...... od ..……… do …………   

dan …………...... od …….… do ……..….             dan ……………...... od ..……… do …………   

 

Učenec/ka bo predvidoma odsoten-na zaradi skupnih priprav:  

datum in kraj priprav: 

……………………………………………………………………………….................................................................................                                       

................................................................................................................................................................... 

 

Učenec/ka bo nastopil-a predvidoma na naslednjih tekmah regionalne, državne in mednarodne                                 

ravni                  

   datum ……………………………, tekmovanje: …………………………………………………………… 

   datum ……………………………, tekmovanje: …………………………………………………………… 

   datum ……………………………, tekmovanje: …………………………………………………………… 

    
 
Kraj in datum: …………………………..                                                                          Podpis trenerja:                                 

                                                                                                   Žig                                                .................................................                                                                                                                        
                                                                         društva/kluba 
 



Priloga 3 

Datum:  

Številka:  

 

Na podlagi Zakona in 3.1 točke Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega 

športnika oz. mladega umetnika (št. 007-2/2018/3, z dne 16. 6. 2018 ) so šola in starši sprejeli  

 

D O G O V O R 

o prilagajanju šolskih obveznosti perspektivnega športnika/mladega 

umetnika 

 

Šola, ki jo zastopa ravnateljica mag. Ana Košuta Skok, in starši oz. skrbniki _________________učenca 

_____________________ iz _________ razreda s tem dogovorom določajo medsebojne pravice in 

obveznosti učenca s statusom, ki mu je bil dodeljen z odločbo številka ___________, dne 

______________, za šolsko leto _________________. 

 

1. 

(Obveznosti učenca) 

 

- Spoštovanje pravil šolskega reda in hišnega reda OŠ Deskle. 

- Vestno in uspešno opravljanje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti. 

- Vzorno sodelovanje pri urah športa oziroma pri predmetih s področja umetnosti. 

- Redno obveščanje staršev in trenerja oziroma mentorja o svojem učnem uspehu. 

- Zastopanje matične šole na šolskih športnih tekmovanjih oziroma sodelovanje na revijah in 

šolskih prireditvah. 

- Pravočasno dogovarjanje z učiteljem za ustno ocenjevanje znanja (načrt ustnega ocenjevanja 

znanja izdela skupaj z učiteljem) in vestno izpolnjevanje obveznosti iz dogovorjenega načrta. 

- Pisno in drugo ocenjevanje znanja opravlja skupaj s sošolci na vnaprej določene datume, 

razen v primeru odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj in nastopov, ki mu ne 

dovoljujejo redne priprave na pouk (predhoden dogovor z učiteljem). 

- Na predlog učitelja redno obiskovanje dopolnilnega pouka (v primeru nezadovoljivega znanja 

ali nerazumevanja učne snovi). 

- Redno sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (poškodba, prekinitev treniranja …). 

 

 



2. 

(Obveznosti staršev) 

 

- Seznanjanje otroka z vsebino dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti in sodelovanje pri 

uresničevanju le-tega. 

- Redno spremljanje šolskega uspeha in vedênja otroka. 

- Redno obiskovanje pogovornih ur in roditeljskih sestankov. 

- Redno vnaprejšnje opravičevanje izostankov, povezanih s statusom učenca, 

- Redno sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (poškodba, prekinitev treniranja …). 

 

3. 

(Obveznosti učiteljev) 

 

- Izdelava načrta ustnega ocenjevanja znanja skupaj z učencem. 

- Nudenje dodatne razlage učencu (dopolnilni pouk), če le-ta zaprosi zanjo. 

- Seznanjanje učenca in njegovih staršev z obsegom in vsebino učne snovi, ki bo obravnavana 

v času učenčeve odsotnosti, v kolikor zaprosijo za to. 

- Seznanjanje oddelčnega učiteljskega zbora in ravnateljice, v kolikor se učenec ne drži svojih 

obveznosti. 

4. 

(Način in roki ocenjevanja znanja) 

 

- Učenec si skupaj z učiteljem izdela načrt ustnega ocenjevanja znanja. 

- V primeru, da učenec izostane od pouka na dan, ko bi moral biti ustno ocenjen, ima učitelj 

pravico, da učenca oceni naslednjo redno uro, ko le-ta pride k pouku. 

- Učenec mora pridobiti oceno najmanj 5 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času pa ga 

lahko učitelj nenapovedano ustno oceni. 

 

5. 

(Odvzem oziroma mirovanje statusa) 

 

Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih: 

- učenec prekine z aktivnim treniranjem ali vzporednim izobraževanjem, zaradi katerega mu 

je bil status dodeljen, 

- ugotovi se, da se je učenčev učni uspeh izrazito poslabšal oz. ne dosega zadovoljivega učnega 

uspeha ali če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno ocenjen, 



- učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša oziroma krši šolska pravila in mu je zato 

izrečen kakršenkoli vzgojni ukrep ali vzgojni opomin, 

- učenec se nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede do sošolcev, učiteljev in ostalih 

delavcev šole, 

- učenec neopravičeno izostaja od pouka ali zavrne sodelovanje na šolskih športnih 

tekmovanjih oziroma prireditvah, 

- učenec ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in dolžnosti, 

- učenčevi starši (ali učenec sam) želijo prekinitev in to vlogo oddajo v pisni obliki. 

 

Mnenje o mirovanju oziroma odvzemu statusa lahko poda posamezni učitelj, razrednik, 

oddelčni učiteljski zbor ali drugi delavci šole, odloča pa ravnatelj v 8 dneh po prejemu 

utemeljenega pisnega mnenja. Pred odločitvijo si mora pridobiti mnenje razrednika in 

oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

6. 

(Veljavnost in trajanje dogovora) 

 

Dogovor prične veljati z dnem podpisa obeh podpisnikov, uporablja pa se za tekoče šolsko leto 

oziroma do prenehanja ali mirovanja statusa. 

V primeru odvzema ali mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic iz tega dogovora. 

 

 

 

V Desklah, __________ 

 

Podpis staršev/skrbnikov:      Ravnatelj: 

  

__________________________                                 __________________________ 

 

Žig 

 

 

 

 

 


