
Osnovna šola Olge Meglič, Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj  

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli, 32. in 77. člena Zakona o športu ter 139. člena 

Zakona o splošnem upravnem postopku, ravnateljica Osnovne šole OLGE MEGLIČ, izdajam 

 
 

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA 

UČENCE S STATUSOM ŠPORTNIKA IN UČENCE S STATUSOM 

MLADEGA UMETNIKA NA OSNOVNI ŠOLI OLGE MEGLIČ 

 

1. člen 

(splošna določba) 

 

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje ureja postopek za pridobitev statusa 

učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca 

perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika. 

 

A. STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA 

lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki je registriran pri 

nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 

panožnih zvez in v koledarskem letu dopolni 12 let oziroma v posebnih primerih 10 let. Vsak 

učenec, ki izpolnjuje te pogoje, je v skladu s 32. členom Zakona o športu registriran športnik 

in vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov.  

Staršem k vlogi ni potrebno prilagati posebnih dokazil, ker uradna oseba, ki vodi postopek, 

podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov. 

 
B. STATUS UČENCA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA 

lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni 

dosežek mednarodne vrednosti in v koledarskem letu dopolni 14 let. Vsak učenec, ki izpolni 

te pogoje, je v skladu s 33. členom Zakona o športu kategoriziran športnik in vpisan v javno 

evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Staršem k vlogi ni potrebno prilagati posebnih dokazil, ker uradna oseba, ki vodi postopek, 

podatke, potrebne za odločanje, pridobi v Seznamu registriranih športnikov. 

 
C. STATUS UČENCA PERSPEKTIVNEGA MLADEGA UMETNIKA 

lahko pridobi učenec, 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, 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 

(pogoji za dodelitev statusa) 

 

Pisno vlogo, ki jo sestavljata pisna prošnja in ustrezno izpolnjen obrazec s pripadajočimi 

prilogami, morajo starši oziroma uradni skrbnik: 
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- poslati po pošti PRIPOROČENO na naslov: Osnovna šola Olge Meglič Ptuj, 

Prešernova ulica 31, 2250 Ptuj, s pripisom »ZA STATUS« ali 

- oddati v tajništvo Osnovne šole Osnovne šole Olge Meglič Ptuj v zaprti ovojnici s 

pripisom »ZA STATUS 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, komisija vlogo zavrne oziroma jo obravnava kot 

pomanjkljivo. 

 

Komisija vloge zbere, pregleda in poda svoje mnenje najkasneje v 15 dneh od zadnje prejete 

vloge oziroma najkasneje do 15. oktobra v tekočem šolskem letu. 

 

Predlog za dodelitev statusa športnika oziroma statusa mladega umetnika poda komisija za 

dodelitev statusa, ki jo imenuje ravnatelj šole. Člana komisije sta strokovna delavca šole, ki imata 

izobrazbo s področja športa oziroma umetnosti in šolska svetovalna delavka. O dokončni 

dodelitvi statusa odloči ravnatelj z izdanim sklepom. 

 

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

lahko učencu status dodeli tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

 
 

3. člen 

(prilagajanje obveznosti pri ocenjevanju za učence s statusom) 

 

1. Prilagoditve pri ocenjevanju 

 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. 

 Roki pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku, veljajo tudi za učenca s 

statusom, razen če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi obveznosti, 

ki je povezana s statusom. V takem primeru lahko pisno ocenjevanje opravi individualno 

pri rednem pouku oziroma v dogovoru s posameznim učiteljem pa lahko tudi drugače. 

 Učenec ima možnost dodatnega posvetovanja z učiteljem. 

2. Opravičena odsotnost učenca od pouka 

 Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno- 

izobraževalnega dela lahko izostaja do tri šolske ure dnevno zaradi treninga, tekmovanj 

ali vaj, če te potekajo istočasno kot pouk, odsotnost pa mora biti vnaprej napovedana. 

 Učenec lahko izostane od pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela 
ali če tekmovanje poteka v oddaljenem kraju. 

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

 Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav in tekmovanj ali treningov. Čas 

odsotnosti mora vnaprej najaviti klub ali šola ali nacionalna panožna zveza. Za te vrste 

odsotnosti mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oziroma obvestilo kluba, društva ali 

šole, iz katerega je razviden razlog načrtovane odsotnosti in so ga podpisali tudi starši 

učenca. 
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3. Obveznosti 

 

3.1. Učenca: 

- 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, 

- nadoknaditi učno snov v primeru daljše odsotnosti. 

 

3. 2. Trenerja oziroma mentorja: 

- 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 pisno napovedati izostanke razredniku. 

 
3. 3. Staršev: 

- redno spremljati uspeh in vedenje učenca, 

- obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke, 

- redno vnaprej opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca. 

 

3. 4. Učiteljev: 

- omogočiti dogovor učencu glede termina ustnega ocenjevanja znanja, 

- nuditi učencu dodatno razlago, 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. 
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4. člen 

(priloge) 

 
Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti: 

1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega športnika pisno prošnjo starša ali skrbnika. 

2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega športnika pisno prošnjo starša ali skrbnika. 

3. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika pisno prošnjo starša ali 

skrbnika, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o 

tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu 

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

preteklo šolsko leto. 

4. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika pisno prošnjo starša ali 

skrbnika, potrdilo o vpisu v drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o 

tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu 

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

področja umetnosti za preteklo šolsko leto. 

 

 
5. člen 

(prenehanje statusa) 

 

Status učencu preneha: 

 

 na zahtevo staršev učenca, 

 s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen, 

 če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, 

 če preneha s šolanjem v Osnovni šoli Olge Meglič, 

 če se mu status odvzame. 

 

O prenehanju statusa odloči ravnatelj šole.
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6. člen 

(odvzem oziroma prekinitev statusa) 

 

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

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

odsotnosti od pouka), 

 če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno vede in mu je bil zato izrečen 
kakršenkoli vzgojni ukrep, 

 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 komisija oziroma 

ravnatelj), 

 če je učenec ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen nezadostno, 

 če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju 
oziroma prireditvi, 

 če preneha z aktivnim treniranjem, 

 če neopravičeno izostaja od pouka, 

 če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti, 

 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. 
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7. člen 

(mirovanje statusa) 

 

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler 

obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa 

lahko podajo razredničarka/razrednik, učiteljski zbor ali starši učenke/učenca. V času mirovanja 

statusa učenka/učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. O mirovanju 

statusa odloči ravnatelj. 

 
 

8. člen 

(varstvo pravic) 

 

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh pravilih oziroma glede neupoštevanja 

dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev pritožbene komisije 

je dokončna. 

 
 

9. člen 

(končne določbe) 

 

Pravila Osnovne šole Olge Meglič o prilagajanju šolskih obveznosti pričnejo veljati dne       16. 

10. 2019. 

 

 

Ptuj, 16. 10. 2019 

 

Helena Ocvirk, 

ravnateljica 

 

Žig šole 


