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Na podlagi 24. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovne 
šola DOBROVA (Uradni list RS, 37/05; 50/10; 85/12)  ter v skladu z 51. člena ZOsn  
(Ur. l. RS, št. 12/96; 33/97; 59/01; 71/04; 23/05; 53/05; 70/05; 60/06; 81/06; 102/07; 107/10; 
87/11; 40/12; 63/13/; 63/16) in po predhodno opravljeni obravnavi na učiteljskem zboru, je 
ravnatelj sprejel 

 

PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA 

 

1. člen 

 

Ta pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti:  
- učencem osnovne šole, ki se vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih 

šolah, ki izvajajo javno veljavne programe ali so perspektivni mladi športniki. 

 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 

2. člen  

 

Status učenca, ki se vzporedno izobražuje, si lahko pridobi učenec 3. TRIADE, ki se hkrati 
vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne 

programe oziroma po več izobraževalnih programih in tekmuje na uradnih državnih 
tekmovanjih MLADIH UMETNIKOV . 

Status učenca perspektivnega mladega športnika (v nadaljevanju: mladi športnik) si lahko 
pridobi učenec 3. TRIADE (star najmanj 12 let), član športnega društva , ki je včlanjeno v 

nacionalno panožno športno zvezo ali Zvezo za šport invalidov – Paraolimpijski komite in 
ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (v nadaljevanju 

OKS-ZŠZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je vpisan v 
evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

 

3. člen 

 

Statuse iz prejšnjega člena tega pravilnika dodeli šola, če so izpolnjeni pogoji in po 
postopku, določenim s tem pravilnikom.  
 

O dodelitvi statusa odloča komisija, ki jo sestavljajo: 

- ravnatelj osnovne šole,  
- učitelja športa, 

- učitelj GUM ali LUM,  
- svetovalni delavec, 

- razrednik. 

 
Na koncu postopka ravnatelj o dodelitvi statusa odloči z odločbo v skladu z določbami 

Zakona o splošnem upravnem postopku. 

 

Starši imajo v skladu z zakonom možnost zoper prvostopenjsko odločbo vložiti pritožbo, o 

kateri odloča pritožbena komisija na šoli (členi 60.a do 60. c ZOsn). 

 
 

 



III.POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 

 

4. člen  
 

Pridobitev statusa iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v 
nadaljevanju: starši) učenca. 
 

K predlogu za pridobitev statusa učenca, ki se vzporedno izobražuje, je potrebno predložiti:  

 

Za status učenca: MLADI UMETNIK A  

a) potrdilo o vpisu v drugi izobraževalni program; 

b) potrdilo, da opravi na teden najmanj 12 ur vadbenega procesa (tedenski načrt vaj 

in načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni). 

 

Za status učenca:  MLADI UMETNIK B  

 a) potrdilo o vpisu v drugi izobraževalni program; 

                b) tedenski načrt vaj in potrdilo, da se učenec udeležuje  tekmovanjih s področja  

                     umetnosti.  

 

Za status učenca: MLADI ŠPORTNIK A 

a) Potrdilo da je  član športnega društva (star najmanj 12 let),  ki je včlanjeno v  

nacionalno panožno športno zvezo ali Zvezo za šport invalidov – Paraolimpijski 

komite in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega 

tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih 

športnikov. 

 

b) Potrdilo, da je član državne reprezentance ali da ga nacionalna panožna športna 

zveza razglasi za zelo perspektivnega mladega športnika. ?? 

 

c) Potrdilo, da opravi na teden najmanj 12 ur trenažnega procesa. 

 

d) Letni načrt tekmovanj.  

 

Za status  učenca: MLADI ŠPORTNIK B: 

 
a) Potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v 

uradnem tekmovanju te športne zveze. 
 

b) Tedenski plan treningov in tekmovalni načrt. 

 

Predlog skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev je potrebno predložiti najkasneje 
do 20. septembra tekočega šolskega leta ali pred mesečnimi konferencami 
učiteljskega zbora 

 

Status se praviloma dodeli prvi mesec v šolskem letu ali po mesečni konferenci učiteljskega 

zbora. 

 

 

 



5. člen 

 

Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v 
šolskem letu. 

 

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

 

6. člen 

 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu oziroma učencu 
športniku določi komisija imenovana v 3. členu Pravilnika.  
 
O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje se šola in starši učenca pisno 
dogovorijo. 

 

7. člen (se popravi) 

 

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se 
določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem pravilnikom 

in drugimi predpisi. 

 

PRAVICE STATUSA: MLADI ŠPORTNIK A/MLADI UMETNIK A: 

 

- učenec izbere čas ustnega preverjanja v dogovoru z učiteljem določenega predmeta;  
- oceno mora pridobiti pred koncem ocenjevalnega obdobja;  
- pisno ocenjevanje lahko učenec opravi pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, urah 

svetovanja, če je na dan pisnega ocenjevanja opravičeno odsoten zaradi tekmovanja; 

- ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem;  
- v vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec  
- športnik/vrhunski mladi umetnik pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o 

preverjanju in ocenjevanju znanja.  
- prisotnost se uskladi glede na načrt in plan treningov/vaj in tekmovanj; 

 

DOLŽNOSTI STATUSA: MLADI ŠPORTNIK A/MLADI UMETNIK A: 

 

- vestno opravljanje šolskih obveznosti, določenih s ŠOLSKIM  in HIŠNIM REDOM,  
- izpolnjevanje dogovorov z učitelji glede ocenjevanja znanja (testi, ustno ocenjevanje, 

seminarske naloge, projektne naloge, itn.);  
- sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom;  
- redno obveščanje staršev in trenerjev/učiteljev o učnem uspehu; 

- nastopanje za šolske reprezentance in na šolskih prireditvah 

 

DOLŽNOSTI TRENERJA/UČITELJA: 

 

- spremljanje šolskega uspeha varovanca;  
- obiskovanje govorilnih ur pri razredniku; 

- obveščanje o terminih treningov/vaj, priprav in tekmovanj;  
- sporočanje izostankov razredniku v naprej; 

 

 

 



DOLŽNOSTI STARŠEV: 

 

- redno spremljanje uspeha in vedenja učenca; 

- obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov;  
- redno opravičevanje izostankov; 

 

DOLŽNOSTI UČITELJA: 

 

- z učencem pripravi načrt dela in ocenjevanja znanja;  
- če je napovedana daljša odsotnost učenca, učitelj označi snov, ki jo bo med 

odsotnostjo obravnaval;  
- če učenec potrebuje dodatno pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago; 

 

PRAVICE STATUSA: MLADI ŠPORTNIK B/MLADI UMETNIK B: 

 

- ob povečani intenzivnosti vadbe (plan treningov/vaj in tekmovanj) se učenec 

lahko občasno dogovarja za ustno ocenjevanje;  
- v vsakem ocenjevalnem obdobju si mora učenec športnik/perspektivni mladi umetnik 

pridobiti toliko ocen, kot jih določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja.  
 

DOLŽNOSTI STATUSA: MLADI ŠPORTNIKA B/MLADI UMETNIK B: 

 

- vestno opravljanje šolske obveznosti, določenih s ŠOLSKIM  in HIŠNIM REDOM,  
- izpolnjevanje dogovorov z učitelji glede ocenjevanja znanja (testi, ustno ocenjevanje, 

seminarske naloge, projektne naloge, itn.);  
- sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom;  
- redno obveščanje staršev in trenerjev/učiteljev o učnem uspehu; 

- nastopanje za šolske reprezentance in na šolskih prireditvah 
 

DOLŽNOSTI TRENERJA/UČITELJA: 

 

- spremljanje šolskega uspeha varovanca;  
- obiskovanje govorilnih ur pri razredniku; 

- obveščanje o terminih treningov/vaj, priprav in tekmovanj;  
- sporočanje izostankov razredniku v naprej; 

 

DOLŽNOSTI STARŠEV: 

 

- redno spremljanje uspeha in vedenja učenca; 

- obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov;  
- redno opravičevanje izostankov; 

 

DOLŽNOSTI UČITELJA: 

 

- z učencem pripravi načrt dela in ocenjevanja znanja;  
- če je napovedana daljša odsotnost učenca, učitelj označi snov, ki jo bo med 

odsotnostjo obravnaval;  
- če učenec potrebuje dodatno pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago; 

 
 

 



8. člen 

 

Sklep o dodelitvi statusa, ki ga na predlog komisije dodeli ravnatelj začne veljati, ko je 
izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev podpiše, da z njim soglaša.   
 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti začne veljati po pridobitvi statusa in ko ga 

podpiše vsaj eden od staršev učenca. 
 

V.      PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 

9. člen  

Učencu lahko preneha status: 

- na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca;  
- če mu je dodeljen za določen čas; 

- če mu preneha status učenca;  
- če mu preneha status učenca šole v kateri se vzporedno izobražuje; 

- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil dodeljen;  
- če učencu pade učni uspeh; 

- neredno izpolnjuje učne obveznosti;  
- če ne nastopa za šolske reprezentance in na šolskih prireditvah. 

 

10. člen 

 

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo njegovi starši 
oziroma drugi podpisniki dogovora.  
 

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

Na predlog komisije ravnatelj izda sklep o mirovanju ali prenehanju statusa. 
 

VI. VARSTVO PRAVIC 

 

11. člen 

 

Učencu je pri pridobivanju in izvajanju statusa športnika zagotovljeno varstvo pravic pa 

zakonu. 
 

12. člen 

 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz 
statusa, odloča pritožbena komisija. 
 

VII. KONČNA DOLOČBA 

 

13. člen  
(veljavnost pravilnika) 

 

Številka: 007-2/2018/1 

 

Ta pravilnik začne veljati 24.10.2018                                                    Ravnatelj:  

                   Viljem Kovačič 


