
 

 
                                                                                                                        
Osnovna šola Kašelj 
Kašeljska 119 a 

 
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom športnika in kulturnika 

na Osnovni šoli Kašelj 
 
 

 
1. člen 
(status učenca perspektivnega športnika, učenca vrhunskega športnika in učenca 
perspektivnega umetnika,učenca vrhunskega umetnika) 
 
 
 
Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list Republike Slovenije, številka 
89/1998), Zakona o športu in spremljanju učencev športnikov,mladih umetnikov, ter medsebojnega 
sporazuma smo sklenili, da se učencem, ki obiskujejo OŠ Kašelj, ob izpolnjenih pogojih omogoča 
pridobitev statusa učenca perspektivnega športnika, vrhunskega športnika, oziroma učenca 
perspektivnega umetnika, vrhunskega umetnika in s tem možnosti prilagajanja šolskih obveznosti z 
namenom, da se jim omogoči uspešno šolanje ter uspešno nadaljevanje športne oziroma umetniške 
poti. 
 
 
STATUS PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

• Registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez. 

• ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  
 
STATUS VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA lahko pridobi učenec, ki: 

• doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

• ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  
 
 

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. 
 
 

STATUS 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 pridobitev statusa učenca športnika oziroma učenca mladega umetnika 
 
Status perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki: 

• Registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalnih panožnih zvez. 

• ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  

• je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal. 
 



 
Status vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki: 

• doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti. 

• ima urejeno dokumentacijo, ki jo pravilnik zahteva in jo je pravočasno oddal.  
 
 
 
Status 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 
 
 

Status 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. 
 
 
 

3. člen 
Podelitev statusa športnika oziroma kulturnika 
 
Pisno vlogo, ki jo sestavljata pisna prošnja in ustrezno izpolnjen obrazec s pripadajočimi prilogami, 
morajo starši oziroma uradni skrbniki poslati po pošti  

• PRIPOROČENO  

• na naslov Osnovna šola Kašelj, Kašeljska 119 a, 1260 Ljubljana Polje,  

• s pripisom »ZA STATUS«  

• najpozneje 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, lahko vlogo komisija zavrne oziroma jo obravnava kot 
pomanjkljivo. Komisija vloge zbere, pregleda in poda svoje mnenje najkasneje v desetih dneh od 
zadnje prejete vloge oziroma najkasneje do 15. oktobra v tekočem šolskem letu. 
Predlog za dodelitev statusa športnika oziroma umetnika poda komisija za dodelitev statusa 
športnika oziroma umetnika, ki jo imenuje ravnatelj šole. Komisijo sestavljajo strokovni delavci 
šole, od katerih ima vsaj eden izobrazbo s področja športne vzgoje, umetnostnega področja ter 
svetovalni delavec. O dokončni dodelitvi statusa odloči ravnatelj z izdanim sklepom. 
Status športnika oziroma umetnika se podeli za eno šolsko leto. Učenec mora status obnoviti vsako 
šolsko leto z dokumentacijo, ki jo zahteva šola. 
Če v novem šolskem letu zaprosi za status učenec, ki mu je bil v preteklem šolskem letu izrečen 
vzgojni ukrep, se mu status dodeli, vendar je le-ta takoj v mirovanju do izteka vzgojnega ukrepa 
(Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev, 40. člen). Status stopi v veljavo prvi dan po izteku 
vzgojnega ukrepa. 
Status se učencu dodeli v mesecu oktobru. 
 
4. člen 
Prilagajanje obveznosti pri ocenjevanju za učence s statusom 
 
Prilagoditve pri ocenjevanju 
1. Učenec je dolžan pridobiti ustno oceno 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. 
2. Pisna ocenjevanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oziroma v dogovoru z učiteljem 
tudi drugače, če je na dan pisnega ocenjevanja znanja opravičeno odsoten, sicer veljajo roki 
pisnega ocenjevanja, ki so dogovorjeni v oddelku. 
3. Učenec ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem v času govorilnih ur oziroma 
dopolnilnega pouka. 
4. V vsakem ocenjevalnem obdobju si morajo učenci s statusom pridobiti toliko ocen, kot jih 
določa Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja (11. člen). 
Prilagajanje se uredi s pisnim dogovorom med starši in šolo. 



 
Opravičena odsotnost učenca pri pouku 
1. Učenec s statusom je praviloma navzoč pri pouku. Od rednega vzgojno-izobraževalnega dela 
lahko izostaja do tri šolske ure dnevno zaradi treninga ali vaj, če te potekajo istočasno kot 
pouk. 
2. Učenec lahko izostane od pouka zaradi tekmovanj, če so ta v času rednega šolskega dela ali če 
je tekmovanje v popoldanskem času. 
3. Učenec sme izostati prvo šolsko uro naslednjega šolskega dne, če se je obveznost v zvezi s 
statusom predhodnega dne končala po 21. uri. 
4. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi priprav in tekmovanj ali treningov. Čas odsotnosti je 
odvisen od športne panoge in ga mora vnaprej najaviti klub ali šola ali nacionalna panožna zveza. 
5. Za te vrste odsotnosti mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oziroma obvestilo kluba, 
društva ali šole, iz katerega sta razvidna razlog načrtovane odsotnosti in verodostojnost 
dokumenta. 
 
Obveznosti 
Obveznosti učenca so: 

• 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 itd.); 

• redno obvešcati starše in trenerja oziroma mentorja o učnem uspehu; 

• zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah; 

• obiskovati dopolnilni pouk v primeru slabšega znanja (obiskovanje le-tega predlaga 
nosilec posameznega predmeta). 

 
Obveznosti trenerja oziroma mentorja 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 pisno napovedati izostanke razredniku. 
 
Obveznosti staršev so: 

• redno spremljati uspeh in vedenje učenca; 

• obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke; 

• redno opravičevati vse izostanke, povezane s statusom učenca. 
 
Obveznosti učiteljev so: 

• omogočiti dogovor učencu glede termina ustnega ocenjevanja znanja; 

• ponuditi učencu dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka oziroma govorilnih ur), 
če jo le-ta potrebuje; 

• učenca seznaniti z obsegom in vsebino učne snovi, ki bo obravnavana v času 
učenčeve daljše odsotnosti. 

 
5.člen 
Odvzem oziroma, mirovanje, prekinitev veljavnosti statusa športnika oziroma mladega 
umetnika. 
 
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih: 
1. Če tako menijo njegovi starši in to namero tudi pisno podajo. 
2. Če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša (zloraba opravičil 
odsotnosti 
od pouka). 
3. Če tako želi otrok sam in njegovo željo starši pisno potrdijo. 
4. Če se učenec nešportno, nekulturno oziroma neprimerno obnaša in mu je bil zato izrecen 
kakršenkoli 
vzgojni ukrep. 
5. 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). 
6. Če je učenec ob koncu ocenjevalnega obdobja ocenjen nezadostno. 
7. Če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju oziroma 
prireditvi. 
8. Če preneha z aktivnim treniranjem. 
9. Če neopravičeno izostaja od pouka. 
10. Če ne izpolnjuje svojih šolskih obveznosti in dolžnosti. 
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 in upoštevati predpisana dokazila v zvezi s statusom. 
 
Med mirovanjem statusa ucenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene. 
O odvzemu oziroma času mirovanja statusa odloči celotni učiteljski zbor v 15 dneh po prejemu 
utemeljenega pisnega predloga. 
 
6. člen 
(sprejem oziroma razveljavitev pravilnika) 
 
Ta pravilnik sprejme ali razveljavi ravnatelj šole. 
 
7. člen 
(začetek veljavnosti pravilnika) 
 
Pravilnik začne veljati s 1. septembrom 2013. 

                            
 
 

                                                                                                          Dr. Jernej Šoštar  
                                                                                                          ravnatelj 

 
Kašelj, 1. 9. 2022 

 


