
 

 
 

 
  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

P R A V I L A  
o prilagajanju šolskih obveznosti  

za perspektivnega mladega športnika oziroma 
mladega umetnika 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
1 NAMEN  
Izobraževanje in športna ter kulturna dejavnost učencev, kakor tudi druge oblike ustvarjalnosti 
mladih, se med seboj pomembno dopolnjujejo in bogatijo. To je jasno izraženo tudi v splošnih 
ciljih, ki jih vsebujejo predpisi s področja vzgoje in izobraževanja. Posebej sta poudarjeni skrb 
in odgovornost šole za zdrav in celostni osebnostni razvoj mladine.  
V šolah to odgovornost in naloge uresničujejo v sodelovanju z različnimi dejavniki v okolju: s 
kulturnimi in športnimi društvi, krajevnimi skupnostmi, delovnimi organizacijami in s starši.  
Nekateri učenci ob intenzivnem, načrtnem in sistematičnem treniranju želijo postati vrhunski 
športniki ali najboljši na kulturnem področju; to pomeni, da so zaradi tega veliko bolj 
obremenjeni.  
V šoli želimo omogočiti tem učencem lažje usklajevanje njihove šolske obveznosti z 
obveznostmi, ki jih udejstvovanje na športnem in kulturnem področju zahteva.  
Pravilnik o pridobitvi statusa športnika oziroma kulturnika ponuja učencem nekatere 
ugodnosti. Poleg tega pa so opredeljene tudi obveznosti, ki jih mora učenec izpolnjevati, da 
lahko status pridobi in zadrži.  
Popolne vloge za pridobitev statusa je potrebno do 30. septembra predložiti razredniku, ki jih 
nato odda tajništvu šole. 
 
2 OBSEG OBREMENITVE  
Za status lahko zaprosi vsak učenec šole, ki ima izrazito večje obremenitve zaradi športa na 
regionalni ali državni ravni ali na kulturnem področju. To pomeni, da učenec:  
a) najmanj štirikrat tedensko po najmanj dve šolski uri strnjeno vadi ali trenira v okviru  kluba 
oz. da vadi na kulturnem področju;  
b) redno nastopa na športnih tekmovanjih, ki jih razpisuje panožna zveza, in sicer kot 
posameznik ali v ekipi na tekmovanjih regionalne, državne ali mednarodne ravni oz. na 
državnih tekmovanjih na umetnostnem področju.  
 
3 POGOJI  
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 
Status učenca perspektivnega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih 
tekmovanj s področja umetnosti. 
 
Status lahko učenec pridobi samo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:  
a) če je obremenitev učenca taka, kot je razvidno iz točke 2 in 3 tega pravilnika;  
b) da ima pozitiven učni uspeh;  
c) da spoštuje šolski red in je s svojim delom in vedenjem vzgled drugim učencem; 
č) da starši soglašajo glede pridobitve statusa;  
d) ima pozitivno mnenje vodje ali trenerja kluba – ekipe, za katero nastopa oz. mentorja v 
kulturni dejavnosti;  
e) zastopa šolo na šolskih športnih in kulturnih tekmovanjih;  
f) da je imel v preteklem šolskem letu  pri predmetu šport oceno odlično (status športnika); 
g) da je imel v preteklem šolskem letu pri predmetu glasbena oz. likovna umetnost oceno 
odlično (status umetnika). 



 

 
 
4 ZAČETEK POSTOPKA  
 
4.1 PRIDOBITEV  
Za status lahko zaprosi vsak učenec šole, ki izpolnjuje pogoje, naštete pod točkama 2 in 3. 
Postopek za uveljavljanje statusa začnejo starši učenca. Pobudo za začetek postopka poda tudi 
učenčev razrednik. Vloga, ki jo učenec predloži mora vsebovati:  
a) izpolnjena obrazca za pridobitev statusa;  
b) potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi in o tekmovanjih v uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez; 
c) potrdilo o udeleževanju na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
 
4.2 ODOBRITEV STATUSA  
Na podlagi oddane popolne vloge, ravnatelj na predlog razrednika skliče razredni učiteljski 
zbor in si pridobi njihovo mnenje. Postopek vodi ravnatelj. Ravnatelj lahko ugotavlja resničnost 
dokazil ali sam zbere dodatna mnenja.  
Končno odločitev o statusu športnika ali kulturnika sprejme ravnatelj deset dni po preteku 
predložitvenega roka. 
 
4.3 TRAJANJE STATUSA ŠPORTNIKA  
Status športnika oz. umetnika se učencu dodeli za eno šolsko leto. Učencu lahko status 
preneha tudi med šolskim letom, če ne izpolnjuje obveznosti. Predlog za odvzem statusa 
športnika lahko da posamezen učitelj, razrednik, starši ali trener. O odvzemu odloča ravnatelj. 
 
Na sklep o dodelitvi statusa se lahko vlagatelj pisno pritoži ravnatelju v roku desetih dni po 
prejemu pisnega sklepa.  
Na odločitev ravnatelja je mogoča pisna pritožba na Svet zavoda v desetih dneh po prejemu 
pisnega sklepa ravnatelja. Sklep je dokončen po preteku roka za vložitev ugovora – pritožbe, 
ali ko na tretji stopnji o ugovoru – pritožbi odloči Svet zavoda.  
 
4.4  MIROVANJE, PRENEHANJE IN ODVZEM STATUSA  
Status športnika in umetnika ni stalen. Učencu lahko status miruje, ali mu preneha veljati.  
 
4.4.1 Mirovanje statusa  
Učencu status miruje, dokler obstajajo razlogi za mirovanje. 
 
Razlogi za mirovanje statusa: 

 bolezni ali poškodbe;  

 če se v desetih delovnih dneh od podelitve statusa oziroma od začetka ocenjevalnega 
obdobja ne dogovori za datume ustnega ocenjevanja znanja;  

 v primeru, da ima nezadostno oceno, ki je ne popravi v dogovorjenem času;  

 zaradi neizpolnjevanja šolskih obveznosti, kršitev šolskega hišnega reda; 

 če šolskih obveznosti ne opravlja v okviru svojih sposobnosti;  

 zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti –
izogibanje dogovorjenim obveznostim (ocenjevanje znanja);  

 zaradi neprimernega vedenja;  

 če neupravičeno zavrne zastopanje šole na športni ali kulturni prireditvi.  



 

 
 

 
Mirovanje statusa lahko predlagajo: 

 razrednik; 

 učiteljski zbor;  

 učenčevi starši.  
 
Pred odločitvijo o mirovanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje: 

 razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in 

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

 
O mirovanju statusa odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega 
pisnega mnenja.  
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene. 
 
4.4.2 Prenehanje statusa  
Učencu lahko preneha status, ki mu je bil dodeljen. 
 
Status učencu preneha: 

 na zahtevo učenčevih staršev;  

 s potekom časa, za katerega mu je bil dodeljen; 

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

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

 V primeru pogostih kršitev Pravilnika mu status preneha do konca tekočega šolskega 
leta.  

 
S prenehanjem statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene. 
O prenehanju statusa odloči ravnatelj z odločbo v osmih dneh po prejemu pisnega mnenja.  
 
Pred odločitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje: 

 razrednika v prvem izobraževalnem obdobju in 

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

 
Če je učenec ob konferenci neocenjen zaradi dolgotrajne odsotnosti od pouka, ne izgubi 
statusa. Manjkajoče obveznosti opravi v naslednji konferenci ali pa z zaključnim izpitom ob 
koncu šolskega leta. 
 
Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravljata športna pedagoga in mentorji kulturnih 
dejavnosti.  
Dolžnost učiteljev je, da ob neupoštevanju pravilnika obvestijo razrednika, ki informacijo 
posreduje športnima pedagogoma oziroma mentorjem kulturnih dejavnosti. Odgovorni po 
opravljenih razgovorih z učenci ugotovitve posredujejo ravnatelju, ki odloči o statusu.  
 
 
4.5 PONOVNA PRIDOBITEV STATUSA  



 

 
 

Učencu se status povrne v naslednjih primerih:  
a) ko učenec popravi nezadostno oceno;  
b) v ostalih primerih je ponovna pridobitev možna v tridesetih delovnih dneh; 
O začasnem odvzemu statusa oziroma ponovni podelitvi odloča ravnatelj.  
 
5 UGODNOSTI  
 
5.1 PRI OCENJEVANJU  
S statusom športnika pridobi učenec naslednje ugodnosti:  
a) izbere čas ustnega ocenjevanja v terminu, ki mu omogoča osvajanje učnega gradiva, ali se 
sam dogovori z učiteljem v desetih delovnih dneh po začetku ocenjevalnega obdobja, kdaj želi 
ustno odgovarjati na obravnavano učno snov; oceno mora dobiti učenec najmanj deset 
delovnih dni pred ocenjevalno konferenco, po tem času ga lahko učitelj vpraša nenapovedano; 
če je učenec ob dogovorjenem datumu ocenjevanja odsoten, lahko učitelj oceni njegovo 
znanje naslednjo uro pouka;  
b) pisno ocenjevanje lahko opravi individualno pri rednem pouku, dopolnilnem pouku, pri urah 
posvetovanja, če je na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten;  
c) če ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, sam izbere obliko, ki je zanj ugodnejša (pisno, 
ustno, seminarska naloga, izdelek);  
č) možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem;  
d) individualni programi pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru trenerja s 
športnim pedagogom.  
 
V ocenjevalnem obdobju mora učenec pridobiti ustrezno število ocen pri vsakem predmetu.  
Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju neocenjen, če je bil zaradi 
obremenitve odsoten več kot 60 % časa, predvidenega za vzgojno-izobraževalno delo po 
predmetniku za posamezni predmet.  
V tem primeru pridobi učenec ocene v naslednjem ocenjevalnem obdobju, in sicer najmanj 
eno za obdobje, ko ni bil ocenjen in eno za tekoče obdobje.  
Na pisno prošnjo staršev lahko učenec s statusom ob koncu rednega vzgojno-izobraževalnega 
dela opravi razredni izpit, če zaradi obremenitev ni bil ocenjen ali pa je bilo tako ocenjevanje 
časovno nemogoče.  
 
5.2 PRISOSTVOVANJE PRI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEM DELU  
Učenec s statusom športnika lahko: 
a) izjemoma izostaja od vzgojno-izobraževalnega dela zaradi treninga, če ta poteka istočasno 
kot redno vzgojno-izobraževalno delo; 
b) izostaja od rednega vzgojno-izobraževalnega dela zaradi tekmovanj, če so ta med rednim 
šolskim delom, če je na pripravah, vendar največ dvajset šolskih dni zapored.  
 
6 OBVEZNOSTI  

OBVEZNOSTI UČENCA:  
a) vestno opravlja šolske obveznosti;  
b) ob podelitvi statusa oziroma v začetku ocenjevalnega obdobja (10 delovnih dni) se mora z 
učitelji dogovoriti o datumih ustnega ocenjevanja znanja in jih zapisati v razpredelnico, ki jo 
izroči razredniku;  



 

 
 

c) vse izostanke od pouka mora napovedati trener oziroma mentor kulturne dejavnosti, 
izostanek pa nato opravičijo starši;  
č) glede daljše odsotnosti ali povečanega obsega tekmovanj, ki učencu ne dovoljujejo redne 
priprave na pouk, se mora z učiteljem dogovoriti za ustno ali pisno preverjanje znanja;  
d) redno obvešča starše, trenerja in mentorja o svojem uspehu v šoli;  
e) če je pri kakšnem predmetu znanje pomanjkljivo, predlaga učitelj učencu obiskovanje 
dopolnilnega pouka, če je v šoli, ga mora učenec redno obiskovati.  
 
OBVEZNOSTI TRENERJA:  
a) spremlja šolski uspeh in vedenje svojih varovancev;  
b) po potrebi obiskuje govorilne ure pri razredniku in športnem pedagogu;  
c) pravočasno obvešča o vsaki časovni spremembi treningov;  
č) pravočasno sporoča vse izostanke zaradi priprav ali tekmovanj;  
d) predloži letni program tekmovanj ter na koncu vsakega ocenjevalnega obdobja pisno 
obvesti šolo o doseženih rezultatih učenca.  
 
OBVEZNOSTI STARŠEV:  
a) redno spremljajo uspeh in vedenje otroka v šoli; 
b) redno/mesečno/obiskujejo govorilne ure;  
c) če se ocene poslabšajo, se dogovorijo z učiteljem, kako jih izboljšati;  
č) z učiteljem se dogovorijo o možnih dodatnih urah poučevanja učenca;  
d) izostanke redno opravičujejo.  
 
6.1 PEDAGOŠKO DELO  
Člani učiteljskega zbora morajo spoštovati določila pravilnika.  Ob prenehanju status prečrta. 
Ob mirovanju razrednik vpiše čas, ko status ne velja. Prav tako mora razrednik v dnevnik vpisati 
sklep ravnatelja o dodelitvi statusa posameznemu učencu in izpolnjeno razpredelnico 
napovedanega ustnega ocenjevanja vložiti v mapo učencev s statusom. 
 
OBVEZNOSTI UČITELJEV: 
a) omogočijo učencu pravočasni dogovor o datumu ustnega ocenjevanja;  
b) če učenec ne more obiskovati dopolnilnega pouka ali potrebuje dodatno pomoč, lahko 
učitelj ponudi učencu možnost za posvetovanje zunaj svojega rednega delovnega časa, in sicer 
po dogovoru s starši;  
c) če je napovedana daljša odsotnost učenca, učitelj označi učno snov v učbeniku, ki jo bo med 
odsotnostjo učenca obravnaval;  
č) učenca usmerja k nadaljnjemu delu in ga navaja na samostojno delo doma;  
d) skupaj z učencem pripravi individualen načrt dela in preverjanja znanja;  
e) če učenec ni opravil napovedanega pisnega ocenjevanja znanja, učitelj v dogovoru z 
učencem določi datum in obliko ocenjevanja.  
 
Pravilnik stopi v veljavo s 26.9.2013  
                                                                                                   

                                                                                                            Ravnateljica Marijana Kolenko 


