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Številka: 60309-1/2020-243 

Datum: 14. 9. 2020 

 

Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06, 102/07, 107/10, 

87/11, 40/12-ZUJF, 63/13, 46/16-ZOFVI-L  izdajamo 

 

PRAVILNIK O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA 
UČENKE IN UČENCE OŠ J. HUDALESA JUROVSKI DOL 

 

1 NAMEN 

1. člen 
 

Namen Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti za učenke in učence OŠ J. 

Hudalesa Jurovski Dol  (v nadaljevanju Pravilnik) je omogočiti učencem naše šole 

ukvarjanje s športnimi in kulturnimi dejavnostmi v popoldanskem času in jih pri tem 

podpirati. 

Nekateri učenci vidijo v teh dejavnostih le sprostitev po napornem urniku in po 

popoldanskem učenju, nekaterim pa to pomeni dodatni napor in cilje za doseganje 

rezultatov v državnem merilu. 

Ta Pravilnik ureja prilagajanje šolskih obveznosti učencem osnovnih šol, ki se 

vzporedno izobražujejo v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne 

programe ali so perspektivni športniki. 

2 POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA 
ŠPORTNIKA / PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA 

2. člen 
 

Status učenca perspektivnega športnika si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri 

nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih 

panožnih zvez ter najmanj trikrat tedensko trenira pod vodstvom trenerja. 

Status vrhunskega športnika si lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni 

dosežek mednarodne vrednosti ter najmanj štirikrat tedensko trenira pod vodstvom 

trenerja. 
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3. člen 
 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika si pridobi učenec, ki se hkrati 

vzporedno izobražuje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno veljavne 

programe, se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti ter najmanj trikrat 

tedensko po 2 šolski uri vadi pod vodstvom učitelja. 

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja 

mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti ter najmanj štirikrat 

tedensko po 2 šolski uri vadi pod vodstvom učitelja. 

 
4. člen 

 

Status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / perspektivnega in vrhunskega 

mladega umetnika dodeli šola, na kateri je učenec vpisan, če so izpolnjeni vsi pogoji, 

določeni s tem pravilnikom. 

3 PRIDOBITEV STATUSA UČENCA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA  
ŠPORTNIKA / PERPSEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA 

5. člen 
 

Vlogo za pridobitev statusa perspektivnega in vrhunskega športnika / perspektivnega 

in vrhunskega mladega umetnika, ki jo sestavljajo pisna prošnja in izpolnjen obrazec 

s pripadajočo prilogo (potrdilo o vpisu v drugo šolo, potrdilo o udeležbi na državnih 

tekmovanjih s področja umetnosti), vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki (v 

nadaljevanju: starši) učenca. 

Prošnjo morajo vložiti pri razredniku oziroma tajništvu šole najkasneje do 30. 

septembra tekočega šolskega leta. Izjemoma se lahko učencu dodeli status tudi med 

šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

Prošnje obravnava komisija, ki jo imenuje ravnateljica, in jo sestavljajo:  

1. športni pedagog oz. glasbeni pedagog 

2. svetovalna delavka 

3. razrednik  

Komisija se mora sestati najkasneje do 15. oktobra oz. v 8 dneh po prejemu utemeljene 

vloge med šolskim letom. 
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6. člen 
 

O dodelitvi statusa odloči ravnateljica z izdanim sklepom najkasneje osem dni po 

obravnavi vseh prošenj. Pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega 

zbora. 

 

7. člen 
 
Status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / perspektivnega in vrhunskega 

mladega umetnika se dodeli za tekoče šolsko leto in ob koncu šolskega leta preneha. 

Učenec mora status vsako leto obnoviti z dokumentacijo, ki jo zahteva šola. 

4 PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

8. člen 
 

Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku določi 

ravnateljica s sklepom o dodelitvi statusa. 

O prilagoditvah obveznosti učenca, ki se vzporedno izobražuje, se šoli, starši učenca 

pisno dogovorijo. 

 
9. člen 

 
Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ko je izročen staršem učenca in vsaj eden od 

staršev podpiše, da z njim soglaša.  

 
10. člen 

 

V kolikor se starši z izdanim sklepom ne strinjajo, imajo pravico pritožbe na Svet 

zavoda v roku 8 dni od njegove vročitve. Odločitev Sveta zavoda je dokončna. 

5 UGODNOSTI OZIROMA PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 

11. člen 
 

S statusom učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / perspektivnega in 

vrhunskega mladega umetnika lahko učenec pridobi naslednje ugodnosti, ki pa jih 

prilagaja oziroma se dogovarja s posameznim učiteljem: 
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• Učenec se z učiteljem določenega predmeta dogovori za termin ustnega     

preverjanja znanja, ki pa mora biti opravljeno 14 dni pred konferenco. 

• Pisno preverjanje opravlja z ostalimi učenci, saj je vnaprej napovedano. Če ima 

v tem terminu tekmovanje, ki je v koledarju panožne zveze ali je bil dan prej na 

tekmovanju, ki je trajalo več kot 3 ure ali ob večji intenzivnosti treningov 

(pripravljalno obdobje na tekmovalno sezono), se lahko dogovori za nov termin, 

ki pa mora biti opravljen 14 dni pred konferenco. 

• Ugodnosti iz zgoraj navedene alineje veljajo le ob pisnem potrdilu trenerja. 

• Možnost za dodatno razlago snovi pri posameznem učitelju. 

• Možnost posebnega dela pri pouku športne vzgoje po posvetu učitelja športa in 

trenerja. 

• Zaradi treninga lahko izostane učenec do dve šolski uri dnevno, zaradi 

zahtevnejših priprav pa tudi ves dan, vendar ne več kot 20 šolskih dni zapored. 

• Učenec lahko izostane od pouka zaradi tekmovanj, prav tako lahko izostane od 

pouka prvo šolsko uro naslednji dan, če se je obveznost prejšnji dan končala 

po 21. uri. 

 
Učenec ob pridobljenih ugodnostih pridobi tudi obveznosti, ki jih mora izpolnjevati: 

• učenec se mora držati vnaprej dogovorjenih terminov preverjanja znanja            

(spremembo potrdi trener s pisnim potrdilom), 

• vestno opravlja šolske obveznosti, spoštuje Hišni red ter Pravila šolskega reda, 

• redno obvešča starše in trenerja o šolskem uspehu, 

• se redno dogovarja z učitelji o terminih preverjanja in ocenjevanja znanja, 

• redno prinaša opravičila in potrdila o tekmovanjih oziroma izostankih, 

• vnaprej napove izostanek pouka razredniku, 

• učenec je dolžan zastopati šolo na športnih tekmovanjih in kulturnih prireditvah, 

razen kadar je odsoten zaradi svojih športnih oz. kulturnih obveznosti. 

 

12. člen 
 

Obveznosti staršev učenca s statusom: 

• obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov, 

• spremljanje učnega uspeha in dela učenca v šoli, 

• redno obveščanje o predvideni odsotnosti, opravičila za izostanke učenca. 

 

13. člen 
 

Razrednik v dnevniku označi pridobljeni status ter učencu pomaga pri uveljavljanju 

statusa. 
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Naloge učitelja so: 

• z učencem se dogovori o oblikah in terminih ocenjevanja, če ni bil navzoč pri 

rednem ocenjevanju, 

• v primeru načrtovane daljše odsotnosti učenca, mu v učbeniku in delovnem 

zvezku oz. pisno opredeli učno snov in vprašanja, po katerih se bo pripravljal v 

odsotnosti, 

• skupaj z učencem pripravi načrt za pridobivanje ocen za posamezno 

ocenjevalno obdobje, 

• o delu učenca sproti seznanja razrednika in starše učenca. 

6 PRENEHANJE STATUSA UČENCA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA 
ŠPORTNIKA / PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA MLADEGA UMETNIKA 

14. člen 
 

Učencu lahko preneha status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / 

perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika pred koncem šolskega leta oziroma 

obdobja, ki mu je dodeljen: 

• na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca, 

• če mu je dodeljen za določen čas, 

• če mu preneha status učenca (v primeru prešolanja na drugo šolo), 

• če mu preneha status učenca šole, v kateri se vzporedno izobražuje, 

• če mu preneha status perspektivnega oziroma vrhunskega športnika po zakonu 

o športu, 

• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen in 

• če se mu odvzame. 

 

15. člen 
 
Učencu se lahko odvzame status: 

• če je ob koncu ocenjevalnega obdobja negativno ocenjen, 

• če neupravičeno zavrne zastopanje šole na tekmovanju ali prireditvi, razen v              

primeru, ko ima pomembne obveznosti v klubu in 

• če zlorablja opravičila o odsotnosti in ugodnosti, ki sledijo iz tega pravilnika. 

Status učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / perspektivnega in vrhunskega 

mladega umetnika se odvzame tudi, če učenec po svoji krivdi ne izpolnjuje 

dogovorjenih obveznosti in ugodnosti iz tega pravilnika in ima to, razen negativnega 

uspeha, tudi druge negativne posledice. 
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Mnenje o neizpolnjevanju dogovorjenih obveznosti in ugodnosti učenca poda razrednik 

ali posamezni učitelj v oddelku. 

O odvzemu statusa odloči ravnateljica ob predhodno pridobljenem mnenju oddelčnega 

učiteljskega zbora. 

7 VARSTVO PRAVIC 

16. člen 
 

Sklep o dodelitvi statusa učenca perspektivnega in vrhunskega športnika / 

perspektivnega in vrhunskega mladega umetnika je obvezujoč za vse podpisane strani 

(za starše, učenca in šolo). 

V kolikor pride do spora med podpisniki oziroma med šolo in starši, o sporu odloča 

ravnateljica. 

Zoper odločitev ravnateljice se starši lahko pritožijo na Svet zavoda. Sklep Sveta 

zavoda je dokončen. 

8 PREHODNE DOLOČBE 

17. člen 
 

Pravilnik stopi v veljavo naslednji dan po sprejetju Sveta zavoda. 

 

 

 
 
 
 
Vesna Breznik, prof.                                                                          Martina Škrlec 
    ravnateljica                                                                       predsednica Sveta zavoda 
 

 

 

 

Svet zavoda je sprejel Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učenke in učence 
OŠ J. Hudalesa Jurovski Dol dne 29. 9. 2020. 


