Na podlagi 51. člena in v skladu s 60. a členom Zakona 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-L), ravnatelj Osnovne šole
Ketteja in Murna izdaja

PRAVILA o prilagajanju šolskih obveznosti za učence perspektivne
in vrhunske športnike ter perspektivne in vrhunske mlade umetnike
(v nadaljevanju: Pravila)

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta Pravila urejajo prilagajanje šolskih obveznosti:
–

učencem Osnovne šole Ketteja in Murna, ki so perspektivni oziroma vrhunski športniki ali perspektivni
oziroma vrhunski mladi umetniki.

II. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE
2. člen
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec:
-

ki v tekočem koledarskem letu napolni starost 12 let in je registriran pri nacionalni panožni športni
zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez ali
ki v tekočem koledarskem letu dopolni starost 10 let in je registriran v olimpijskih športnih disciplinah
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo
športniki mlajši od 18 let.

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki v tekočem koledarskem letu dopolni starost 14
let in ima kategorizacijo Olimpijskega komiteja Slovenije.
Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s
področja umetnosti.
Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade
na državnih tekmovanjih s področja umetnosti
3. člen
Pridobitev statusov iz 2. člena Pravil pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik (v nadaljevanju: starši)
učenca.
4. člen
Starši podajo pisni predlog na predpisanem obrazcu, ki je priloga teh Pravil. Nepopolno izpolnjena oddana
vloga se šteje kot nepopolna. Starši so odgovorni za pravilnost podatkov na vlogi.
5. člen

Staršem ni potrebno prilagati posebnih dokazil.
Kljub določilu prvega odstavka tega člena, starši lahko vlogi priložijo dokazila o izpolnjevanju pogojev z
namenom pospešitve postopka.
6. člen
Starši morajo vlogo oddati do 30. septembra tekočega šolskega leta v tajništvu šole oziroma do 30. januarja,
če uveljavljajo status le za drugo ocenjevalno obdobje.
7. člen
Ravnatelj si pred odločitvijo pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
8. člen
Ravnatelj lahko za preučitev vlog ter za preverjanje izpolnjevanja pogojev za dodelitev želenega statusa
imenuje strokovno komisijo.
9. Člen
Ravnatelj izda odločbo o dodelitvi statusa najkasneje do 15. oktobra, oziroma 15. februarja v primeru, da starši
uveljavljajo status le za drugo ocenjevalno obdobje.
10. člen
Ravnatelj dodeli učencu status za tekoče šolsko leto ter še do 15. oktobra prihodnjega šolskega leta, iz
utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.

III. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
11. člen
Učencu s statusom perspektivnega športnika oziroma mladega umetnika
se prilagodi odsotnost pri pouku. Za prilagajanje ocenjevanja v času dogovorjene odsotnosti, se mora
učenec vnaprej dogovoriti s posameznim učiteljem.
V primeru, da ima v določenem obdobju učenec pet ali več dni obveznosti tedensko se mu prilagodi
tudi način, čas in obseg opravljanja obveznosti (domačih nalog, seminarskih in drugih nalog, izdelkov
in predvsem ustnega ocenjevanja).
Tovrstne obsežne obveznosti otroka starši napovedo že na vlogi ali kasneje med šolskim letom
razredniku oddelka, ki ga učenec obiskuje.
Učencu s statusom vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika
se prilagodi obveznosti tako kot perspektivnemu (1. in 2. odstavek tega člena), poleg tega pa še ustno
ocenjevanje in ostale obveznosti, v času slajše odsotnosti pa tudi pisno ocenjevanje po dogovoru s
posameznim učiteljem.
12. člen

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu določi ravnatelj z odločbo o dodelitvi
statusa.
O prilagoditvah in obveznostih učenca šola in starši učenca sklenejo dogovor.
13. člen
Z odločbo o dodelitvi statusa oziroma z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne
pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem aktom in z drugimi predpisi.
14. člen
Odločba o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od staršev podpiše, da z
njim soglaša.
Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa in začne veljati, ko ga
podpiše vsaj eden od staršev učenca in ravnatelj šole.
15. člen
Šola ni dolžna učencu prilagajati obveznosti in ocenjevanja brez vnaprejšnjega dogovora.

IV. PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA
16. člen
Razlogi za odvzem ali mirovanje statusa:
–
–
–
–
–

opustitev obveznosti učenca, starša ali trenerja /učitelja umetnosti
več kot ena negativna ocena ob zaključku ocenjevalnega obdobja
neprimerno vedenje
zloraba opravičil o odsotnosti ali izrabljanje ugodnosti na neupravičen način
prenehanje razlogov, zaradi katerih mu je bil status dodeljen.
17. člen

Šola lahko odloči, da učencu status miruje, če to predlagajo njegovi starši. Pred odločitvijo o mirovanju ali
prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje učiteljskega zbora. Med mirovanjem statusa učenec ne
more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. Odvzem oziroma mirovanje statusa začne veljati z
dnem izdaje sklepa.

V. VARSTVO PRAVIC
18. člen
Odločba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti je enako obvezujoč za vse, na
katere se nanaša oziroma so ga podpisali.
19. člen
Učenec ali tisti, ki ga njegov status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem
oziroma v zvezi z uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo, ali jim

ugovarja, če meni, da so v nasprotju z določbami teh Pravil, odločbe, sklenjenega dogovora ali drugega akta
oziroma predpisa.
Uvedbo postopka na šoli lahko zahtevajo starši učenca s pritožbo; vložijo jo v osmih dneh po prejeti pisni
odločitvi oziroma v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan akt.
20. člen
O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnatelj
šole.
O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po teh Pravilih oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih
pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija.
21. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu zagotoviti novo
možnost, da jih opravi oziroma mu na drug način priznati pravico.
22. člen
Ta Pravila veljajo od 1. 9. 2020.

Ljubljana, 31.8.2020
Saša Kožuh
Ravnatelj OŠ Ketteja in Murna

Dodatna pojasnila glede pridobitve statusa
I. Oddaja vloge
Starši ali zakoniti zastopniki morajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani šole, oddati
do 30. 9. (do 30. 1. za drugo ocenjevalno obdobje) v tajništvu šole. Vlogo lahko prinese v tajništvo tudi učenec
sam.
Vlagatelj mora izpolniti vse rubrike v vlogi, saj sicer vloga ne bo popolna.
Načeloma vlagateljem ni potrebno prilagati dokazil o izpolnjevanju pogojev. Šola bo izpolnjevanje pogojev
preverila v uradnih evidencah. Lahko pa starši dokazila priložijo in s tem pospešijo postopek odločanja.

II. Pogoji za pridobitev statusov športnikov
Učenec se lahko registrira pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih zvez v koledarskem letu, ko dopolni starost 12 let, v posebnih primerih pa v koledarskem
letu, ko dopolni starost 10 let.
Učenec lahko doseže vrhunski športnih dosežek mednarodne vrednosti v koledarskem letu, ko dopolni starost
14 let.
Podrobneje - pogoji za pridobitev statusa športnika
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v 32. členu določa, da se posameznik registrira kot
športnik, če je star najmanj 12 let (izjemoma 10. let, če je registriran v olimpijskih športnih disciplinah
individualnih športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki
mlajši od 18 let), član športnega društva, ki je včlanjeno v nacionalno panožno zvezo ali Zvezo za šport invalidov
– Paraolimpijski komite, in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ)
potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema ter je v pisan v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov.
Podrobneje - pogoji za pridobitev statusa vrhunskega športnika
Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) v 33. členu 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 ZŠPO-1 je vrhunski športnik,
športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem
tekmovanju v absolutni starostni kategoriji (tj. članski kategoriji) in je vpisan v evidenco registriranih in
kategoriziranih športnikov kot vrhunski športnik.

