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Na podlagi 51., 60.a in 60.b. člena Zakona v osnovni šoli (Uradni list RS, st. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 

102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K, v nadaljevanju ZOsn), 48. člena Zakona o 

organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 

40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) in 16. člena Odloka o 

preoblikovanju Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer (Uradni list RS št. 

65/07, 90/07, 110/09 in 51/16) ter Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) je po 

pridobitvi predhodnega mnenja sveta staršev šole, Svet zavoda Osnovne šole Log - Dragomer, Šolska ulica 1, 

1351 Brezovica pri Ljubljani na svoji 14. redni seji dne 26. 9. 2019 s spremembami in dopolnitvami sprejel  

 

PRAVILNIK OŠ LOG - DRAGOMER 

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA UČENCE  

S STATUSOM ŠPORTNIKA / MLADEGA UMETNIKA 

 

1. člen 

(vsebina pravilnika) 

 

S tem pravilnikom se podrobneje določajo kriteriji in postopki za dodelitev statusa perspektivnega / vrhunskega 

športnika / mladega umetnika učencem ter prilagajanje šolskih obveznosti v Osnovni šoli Log - Dragomer, 

Šolska ulica 1, 1351 Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: šola). 

 

2. člen 

(namen pravilnika) 

 

Če se učenec vzporedno izobražuje v glasbenih ali drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne programe in se 

udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti, oziroma je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in  

tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez, lahko pridobi status mladega umetnika 

oziroma status športnika. 

 

Predlog za dodelitev statusa lahko podajo samo starši oziroma skrbniki učenca. 

 

Učencu s statusom iz prvega odstavka tega člena se prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih 

obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih 

dejavnosti, načini in roki ocenjevanja ter drugo. 

 

3. člen 

(podelitev statusa športnika / mladega umetnika) 

 

Izpolnjeno pisno vlogo (PRILOGA 1a / 1b / 1c / 1d) s pripadajočimi prilogami, morajo starši oziroma uradni 

skrbniki ali učenci oddati osebno v tajništvo šole ali poslati po pošti na naslov OŠ Log - Dragomer, Šolska ulica 

1, 1351 Brezovica pri Ljubljani, s pripisom »Status športnika / mladega umetnika« najkasneje do 30. septembra 

v tekočem šolskem letu. 

 

Ravnatelj po prejemu vloge preveri, če je popolna in če je bila vložena pravočasno.  

 

Če je vloga oddana po 30. septembru, jo ravnatelj s sklepom zavrže kot nepravočasno prispelo vlogo. Vloge, 

prispele po 30. septembru se ne obravnavajo – statusi se med šolskim letom praviloma ne podeljujejo. 

 

V primeru, da je vloga nepopolna ali ni podana na uradnih obrazcih ali pa je napačno izpolnjena, oziroma ni 

izpolnjena tako kot to zahtevajo navodila, lahko ravnatelj vlagatelja pozove, da jo dopolni najkasneje v 8 dneh. 

Če je vlagatelj v roku ne dopolni, se vloga s sklepom zavrže kot nepopolna in se o vlogi ne odloča. 

  

Ravnatelj vloge zbere, pregleda in poda svoje mnenje najkasneje do 15. oktobra v tekočem šolskem letu. Do 

takrat se vsem učencem, ki so v preteklem šolskem letu imeli status športnika / mladega umetnika, priznavajo 

pravice do sprejetja nove odločbe / sklepa.    

 

Predlog za dodelitev statusa športnika / mladega umetnika poda ravnatelj.  

 

V primeru velikega števila vlog lahko namesto ravnatelja predlog za dodelitev statusa športnika / mladega 

umetnika poda tudi Komisija za dodelitev statusa učencem, ki jo imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo 

trije strokovni delavci šole, od katerih mora imeti vsaj en izmed njih opravljen izpit iz splošnega upravnega 

postopka. 

O Š  L O G  -  D R AG O M E R  
DRAGOMER, Šolska ulica 1, 1351 BREZOVICA pri LJ. 

 TEL.: 01/75 71 320        GSM: 041 638 701 
 e-pošta: group1.osljlog@guest.arnes.si 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
mailto:group1.osljlog@guest.arnes.si
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O dokončni dodelitvi statusa učencu odloči ravnatelj z izdano odločbo oziroma sklepom. Predhodno si pridobi 

mnenje oddelčnega učiteljskega zbora. 

 

Ravnatelj o upravičenosti učenca do podelitve statusa odloča v skladu s 60.a, 60.b in 60.c členom Zakona o 

osnovni šoli (Uradni list RS, st. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 

in 46/16 - ZOFVI-K). 

 

Status se učencu praviloma dodeli do konca meseca oktobra, oziroma najkasneje trideset dni po obravnavi vseh 

pravočasno prispelih in dopolnjenih vlog.  

 

Status športnika / mladega umetnika se podeli največ za eno leto. Učenec mora status obnoviti vsako šolsko leto 

znova z dokumentacijo, ki jo zahteva šola.  

 

Izjemoma pa se lahko učencu podeli status športnika / mladega umetnika tudi med šolskim letom, če izpolnjuje 

predpisane pogoje ali pa ga je zaradi uspehov moč razvrstiti v višji razred in je dosežke izkazal po 30. septembru 

posameznega šolskega leta, prej pa še ni izpolnjeval teh pogojev, ali pa se je med šolskim letom prešolal na našo 

šolo. 

 

4. člen 

(pogoji za dodelitev statusa športnika / mladega umetnika) 

 

Učenci, ki obiskujejo OŠ Log - Dragomer se razvrščajo v statuse, ki jim ob izpolnjenih pogojih omogočajo 

pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega športnika / mladega umetnika in s tem različne možnosti 

prilagajanja šolskih obveznosti z namenom, da se jim omogoči uspešno šolanje ter uspešno nadaljevanje športne 

poti ali vzporednega izobraževanja. 

 

STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

- je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in 

ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZSZ) 

potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov (1. odstavek 32. člena ZSpo-1); 

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

panožnih zvez (1. odstavek 51. člena ZOsn), kar dokazuje s potrdilom o vpisu v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov, ki jo vodi OKS-ZSZ; 

- trenira pod strokovnim vodstvom najmanj trikrat tedensko, njegov trening in tekme pa trajajo skupaj vsaj 

6 pedagoških ur tedensko, 

- je v lanskem ali tekočem letu dosegel visoke športne dosežke, ki ga uvrščajo med individualnimi športi 

med deset najboljših v Sloveniji v njegovi starostni kategoriji oziroma se je na tekmovanjih, ki so 

organizirana v okviru uradnih državnih ekipnih tekmovanj ali so del uradnih tekmovalnih sistemov 

nacionalnih panožnih zvez, uvrščal v prvo tretjino najboljših ekip v svoji starostni skupini (in njegov 

rezultat ustreza kriterijem posamezne športne zvrsti za dodelitev statusa), 

- je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z ustreznimi 

oziroma zahtevanimi prilogami. 

Le izjemoma je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 let, ki je registriran v 

olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski 

kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let  (2. odstavek 32. člena ZSpo-1). 

 
STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

- je član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo in ima s strani 

Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZSZ) potrjen nastop na 

tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih 

športnikov (1. odstavek 32. člena ZSpo-1); 

- je star najmanj 14 let, da se ga, glede na njegov dosežen rezultat, razvrsti v naziv mladinskega, državnega 

perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda (1. odstavek 33. člena ZSpo-1); 

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

panožnih zvez (1. odstavek 51. člena ZOsn), kar dokazuje s potrdilom o vpisu v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov, ki jo vodi OKS-ZSZ; 

- je v preteklem šolskem ali tekočem koledarskem letu dosegel  vrhunski športni dosežek mednarodne 

vrednosti (2. odstavek 51. člena ZOsn) v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco 

registriranih in kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik (to pomeni, da učenci v OŠ ne morejo 

pridobiti statusa vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni 

starostni kategoriji (ti. članski kategoriji); 

- trenira pod strokovnim vodstvom najmanj petkrat tedensko, njegov trening in tekme pa trajajo skupaj vsaj 

10 pedagoških ur tedensko; 



 3 

- je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z ustreznimi 

oziroma zahtevanimi prilogami. 

 

STATUS PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

- je vpisan v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

- se izobražuje pod strokovnim vodstvom najmanj trikrat tedensko, njegov trening oz. pouk pa traja skupaj vsaj 

6 pedagoških ur tedensko, 

- se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti (51. člen ZOsn), 

- je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z ustreznimi oziroma 

zahtevanimi prilogami. 

  

STATUS VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

- je vpisan v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

- se izobražuje pod strokovnim vodstvom najmanj trikrat tedensko, njegov trening oz. pouk pa traja skupaj vsaj 

10 pedagoških ur tedensko, 

- je v preteklem šolskem ali tekočem koledarskem letu dosegel najvišja mesta oziroma nagrade na državnih 

tekmovanjih s področja umetnosti (51. člen ZOsn) - 1., 2. ali 3. mesto,  

- je v preteklem šolskem ali tekočem koledarskem letu dosegel najvišja mesta oziroma nagrade na mednarodnih 

tekmovanjih s področja umetnosti (51. člen ZOsn) - 1., 2. ali 3. mesto s pogojem, da se je na to tekmovanje 

uvrstil po predhodnih izborih na državnem tekmovanjih, 

- je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z ustreznimi oziroma 

zahtevanimi prilogami. 

 

POJASNILO: 

Statusa perspektivnega / vrhunskega športnika / mladega umetnika praviloma ne more dobiti učenec, ki obiskuje 

1 – 4. razred. Le izjemoma lahko zanj zaprosi in ga dobi učenec 5. razreda.  

33. člen Zakona o športu (Uradni list RS, st. 29/17 in 21/18 - ZNOrg, v nadaljevanju ZSpo-1) določa, da mora 

biti športnik star vsaj 14 let, da se ga, glede na njegov dosežen rezultat, razvrsti v naziv mladinskega, državnega 

perspektivnega, mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. V skladu z 18. točko 2. člena ZSpo-1 je 

vrhunski športnik, športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat 

na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik. Iz določb ZSpo-1 tako izhaja, da učenci v osnovni šoli ne 

morejo pridobiti statusa vrhunskega športnika, saj še ne tekmujejo na mednarodnih tekmovanjih v absolutni 

starostni kategoriji (tj. članski kategoriji). 

 

Pred podelitvijo statusa si šola lahko pridobi mnenje OI Sloveniji o dosežkih in vrsti statusa športnika, ki naj se 

podeli posameznemu učencu. 

 

5. člen 

(priloge za pridobitev statusa športnika / mladega umetnika) 

 

Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti: 

 

 za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika: 

 pisno vlogo staršev oziroma skrbnikov za dodelitev statusa (PRILOGA 1a),  

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

 potrdilo o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto (PRILOGA 2a). 

 

 za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika: 

 pisno vlogo staršev oziroma skrbnikov za dodelitev statusa (PRILOGA 1b),  

 potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in potrdilo o kategorizaciji,  

 potrdilo o rezultatih na državnem nivoju in o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti 

za preteklo šolsko leto (PRILOGA 2a). 

  

 za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika: 

 pisno vlogo staršev oziroma skrbnikov za dodelitev statusa (PRILOGA 1c),  

 potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in urnik uradnih državnih ali mednarodnih 

tekmovanj s področja umetnosti (PRILOGA 2b),  

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

leto in morebitnih dosežkih (PRILOGA 3b). 
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 za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika: 

 pisno vlogo staršev oziroma skrbnikov za dodelitev statusa (PRILOGA 1d),  

 potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program,  

 urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in urnik uradnih državnih ali mednarodnih 

tekmovanj s področja umetnosti (PRILOGA 2b),  

 potrdilo o udeležbi učenca na državnem ali mednarodnem tekmovanju/-ih s področja umetnosti in 

potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na tem tekmovanju za preteklo šolsko leto 

ter dokaze o predhodnem izboru na državnih tekmovanjih (PRILOGA 3b). 

 

6. člen 

(prilagajanje obveznosti in ugodnosti pri ocenjevanju za učence s statusom  

perspektivnega športnika / mladega umetnika) 

 

Zakon o športu je z dnem uveljavitve, 24. junija 2017, v 1. točki 1. odstavka 35. člena določil, da imajo športniki 

pravico do prilagoditve šolskih obveznosti v obsegu in na način, ki se določita s predpisi, ki urejajo področje 

vzgoje in izobraževanja. Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, st. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 

107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K, v nadaljevanju ZOsn) v 51. členu določa, da se učencu 

s statusom prilagodijo šolske obveznosti. Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo 

in starši. Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. 

Ugodnosti pri ocenjevanju 

1. Ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, tekmovanj…) je učenec lahko oproščen ocenjevanja 

in se ima možnost dogovoriti za datum ustnega ocenjevanja pri posameznem predmetu. 

Ugodnosti iz zgornje točke veljajo le, če trener izda potrdilo, iz katerega je razvidno, da bo v določenem obdobju 

prišlo do povečanja športnih obremenitev (ali dodatne vadbe), učenec pa ga vsaj deset dni prej predloži 

razredniku. Če uradno potrdilo o povečani intenzivnosti ni izdano s strani kluba ali šole, se učenec ne more 

opravičevati, oziroma dogovarjati glede ustnega ocenjevanja. 

 

2. Učenci, ki nastopajo na tekmovanjih, organiziranih v okviru matičnega kluba oziroma društva / šole, ali 

tekmovanjih, na katerih zastopajo svojo šolo, in le-ta potekajo v popoldanskem času ter se zaključijo po 18. uri, 

so naslednji dan opravičeni ustnega ocenjevanja (razen, če je napovedano in so se prej tako dogovorili z 

učiteljem predmeta).  

Ugodnosti iz zgornje točke veljajo le ob predložitvi ustreznega opravičila, iz katerega so razvidni nivo, čas in 

kraj tekmovanja, ter je opremljeno s podpisom trenerja društva oziroma kluba (učitelja / ravnatelja / direktorja 

šole).  

 

Obveznosti  

 

Obveznosti učencev so: 

- dogovarjati se z učiteljem o oprostitvi preverjanja in ocenjevanja znanja v času povečane intenzivnosti vadbe,                                                                                                                                             

- vestno opravljati vse šolske obveznosti, 

- zastopati svojo šolo na šolskih tekmovanjih ali prireditvah, 

- redno obveščati starše in trenerja / učitelja o učnem uspehu. 

 

Obveznosti trenerja / učitelja, ki otroka trenira / poučuje so:  
- spremljati šolski uspeh varovanca, 

- obveščati šolo o terminih treningov, pouka, priprav in tekmovanj, 

- vnaprej napovedati izostanke razredniku. 

 

Obveznosti staršev so:  
- redno spremljati uspeh in vedenje učenca, 

- obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke, 

- redno opravičevati izostanke. 
 
 

Obveznosti učiteljev:  

- ponuditi učencu dodatno razlago v okviru svojega delovnega časa (v času dopolnilnega pouka ali po dogovoru), 

če jo le-ta potrebuje, 

- opravičiti učence ustnega ocenjevanja dan po tekmi (v skladu z drugo točko 6. člena), 

- sodelovati pri načrtovanju ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru povečane intenzivnosti vadbe (v 

skladu s prvo točko 6. člena). 

 

 

 



 5 

Naloga razrednika: 

- vse učitelje mora opozoriti na čas povečane obremenitve (od - do), ko naj se učenca ustno ne ocenjuje (lahko 

ustno ali po e-pošti ali v e-dokumentaciji). 

 

7. člen 

(prilagajanje obveznosti in ugodnosti pri ocenjevanju za učence s statusom  

vrhunskega športnika / mladega umetnika) 

 

Ugodnosti pri ocenjevanju 

1. Učenec sam izbira čas ustnega ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva, ali se 

dogovori skupaj z učiteljem. 

 

2. Učenec mora dobiti oceno 14 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja. Če to ni možno, se dogovori z 

učiteljem za nadomestni termin.  

 

3. Pisna ocenjevanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. v dogovoru z učiteljem tudi drugače, če je 

na dan pisnega ocenjevanja znanja opravičeno odsoten. 

 

4. Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem v času učiteljevega rednega delovnega časa, vendar 

izven časa njegovega pouka ali drugih obveznosti ter po predhodnem dogovoru. 

 

5. V vsakem konferenčnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o 

ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem načinu ocenjevanja znanja (razredni ali 

predmetni izpit v razpisanih rokih). 

 

6. Učenci, ki nastopajo na tekmovanjih, organiziranih v okviru matičnega kluba oziroma društva / šole, ali 

tekmovanjih, na katerih zastopajo svojo šolo, in le-ta potekajo v popoldanskem času ter se zaključijo po 18. uri, 

so naslednji dan opravičeni ustnega ocenjevanja (razen, če je napovedano in so se prej tako dogovorili z 

učiteljem predmeta). Ugodnosti iz zgornje točke veljajo le ob predložitvi ustreznega opravičila, iz katerega so 

razvidni nivo, čas in kraj tekmovanja, ter je opremljeno s podpisom trenerja društva oziroma kluba (učitelja / 

ravnatelja / direktorja šole).  

 

7. V posameznem obdobju je lahko učenec tudi neocenjen, če je bil odsoten 60 % ali več od predvidenih učnih 

ur, namenjenih za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. V tem primeru pridobi učenec ocene v 

naslednjem ocenjevalnem obdobju ali pa v okviru predmetnih izpitov. 

 

Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca pri pouku  
 

1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov / priprav do tri šolske ure dnevno, če ta poteka istočasno kot 

pouk. 

2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav in tekmovanj ali treningov. Čas odsotnosti je odvisen od 

športne panoge in mora biti predhodno najavljen s strani kluba / šole ali nacionalne panožne zveze.  

V ta namen mora učenec prinesti ustrezno opravičilo, oziroma obvestilo kluba / šole ali društva ali letni načrt 

dela, iz katerega sta razvidna razlog načrtovane odsotnosti in verodostojnost dokumenta. 

 

Obveznosti  
 

Obveznosti učenca so: 

- vestno opravljati šolske obveznosti, 

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

nosilcem predmeta, starši ali trenerjem, 

- dogovorjenega načrta se mora držati, 

- sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja / šolanja, poškodba itd.), 

- redno obveščati starše in trenerja / učitelja o učnem uspehu, 
- zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah. 

 

Obveznosti trenerja / učitelja, ki otroka trenira / poučuje 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, 

- vnaprej napovedati izostanke razredniku. 
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Obveznosti staršev so:  
- redno spremljati uspeh in vedenje učenca, 

- obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke, 

- redno opravičevati izostanke. 

 

 

Obveznosti učiteljev:  

- dogovoriti se z učencem za termin ustnega ocenjevanja znanja,                                                  

- ponuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta potrebuje, 

- opravičiti učenca ustnega ocenjevanja dan po tekmi - razen napovedanih (v skladu s šesto točko 7. člena), 

- sodelovati pri načrtovanju  ustnega in pisnega ocenjevanja znanja v primeru povečane intenzivnosti vadbe in 

tekmovanj (v skladu s prvo točko 7. člena). 

-  učencu v učbenikih označiti snov, ki jo bodo med njegovo daljšo odsotnostjo obravnavali. 

 

8. člen 

(prenehanje veljavnosti ali odvzem oziroma prekinitev veljavnosti statusa športnika / mladega umetnika) 

 

Status učenca lahko preneha (51. člen ZOsn): 

 na zahtevo staršev oziroma skrbnikov,  

 s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen,  

 če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen,  

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

 če se mu status odvzame. 

 

Na predlog razrednika (v prvem izobraževalnem obdobju) ali učiteljskega zbora (v drugem in tretjem 

izobraževalnem obdobju) ravnatelj lahko odloči, da se učencu status odvzame v naslednjih primerih: 

 če tako menijo njegovi starši in to namero tudi pisno podajo,   

 če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša, 

 če tako želi otrok sam in njegovo željo starši pisno potrdijo, 

 če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha 

glede na svoje sposobnosti (npr. več negativnih ocen pri predmetih), 

 če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha 

glede na svoje sposobnosti, 

 če neopravičeno zavrne zastopanje šole v okviru panoge, za katero mu je podeljen status, npr. 

sodelovanje v šolski ekipi ali na šolski prireditvi ali se tekmovanja oziroma nastopa sploh ne udeleži 

navkljub predhodnemu dogovoru, 

 če preneha z aktivnim treniranjem / vzporednim izobraževanjem, 

 če ne dela redno domačih nalog, 

 če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti in se ne drži pisnega dogovora. 

 

Na predlog razrednika (v prvem izobraževalnem obdobju) ali učiteljskega zbora (v drugem in tretjem 

izobraževalnem obdobju) ravnatelj lahko odloči, da se učencu status da v mirovanje v naslednjih primerih: 

 če tako menijo njegovi starši in to namero tudi pisno podajo,   

 če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša, 

 zaradi bolezni oziroma poškodbe, 

 če preneha z aktivnim treniranjem / vzporednim izobraževanjem, 

 če neopravičeno zavrne zastopanje šole v okviru panoge, za katero mu je podeljen status, npr. 

sodelovanje v šolski ekipi ali na šolski prireditvi ali se tekmovanja oziroma nastopa sploh ne udeleži 

navkljub predhodnemu dogovoru, 

 če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal, oziroma ne dosega zadovoljivega učnega uspeha 

glede na svoje sposobnosti (npr. ena ali več negativnih ocen pri posameznih predmetih), 

 če ne dela redno domačih nalog, 

 če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti in se ne drži pisnega dogovora. 

 

Čas mirovanja statusa lahko predlagajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca. 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje razrednika (v prvem 

izobraževalnem obdobju) ali oddelčnega učiteljskega zbora (v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju) in 

upoštevati predpisana dokazila v zvezi s statusom. 

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

O odvzemu, oziroma času mirovanja statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega 

predloga. 
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9. člen 

(reševanje pritožb na podelitev statusa športnika / mladega umetnika) 

 

Na odločbo o dodelitvi statusa učencu ali sklepa o zavrnitvi vloge, je možna pritožba na svet zavoda. Svet 

zavoda – predsednik sveta zavoda v zvezi s pritožbo v skladu s 60.b in 60.c členom Zakona o osnovni šoli 

(Uradni list RS, st. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - 

ZOFVI-K, v nadaljevanju ZOsn), imenuje pritožbeno komisijo v sestavi petih članov, od katerih so trije 

predstavniki strokovnih delavcev šole in dva zunanja člana. O pritožbi pritožbena komisija odloča v roku 30 dni 

od dneva prejema pritožbe. 

Odločitev pritožbene komisije o pritožbi je dokončna. 

 

10. člen 

(začetek veljavnosti pravilnika) 

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika / mladega umetnika v Osnovni šoli 

Log - Dragomer začne veljati naslednji dan po tem, ko se objavi na spletnih straneh ali oglasni deski zavoda.  

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s 

statusom športnika / kulturnika OŠ Log - Dragomer št. 1464a/IA-14 z dne 29. 9. 2014, ki ga je sprejel svet 

zavoda. 

Za učence, ki bodo v šolskem letu 2019/20 vloge za dodelitev statusa oddali pravočasno, se jim status podeli v 

skladu z novim pravilnikom. 

11. člen 

(uporaba pravilnika) 

 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika / mladega umetnika v Osnovni šoli 

Log - Dragomer se uporablja od 27. 9. 2013 dalje, s spremembami in dopolnitvami pa od 27. 9. 2019 dalje.  

 
Številka: 7-7/2019  

Datum: 26. 9. 2019 

        Predsednica sveta zavoda: 

Janja Zadnikar 

         

 

 

 

 

 

 

 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika / mladega umetnika v Osnovni šoli 

Log - Dragomer je bil objavljen na spletni strani in oglasni deski zavoda od 27. 9. 2019 dalje. 


