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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 81/06, 102/07, 107/10, 87/11, 40/2012 –
ZUJF, 63/2013, 46/16-ZOFVI-L) izdaja ravnateljica OŠ Bojana Ilicha, Mladinska 13, Maribor, Astrid Videc, dne 16.
8. 2019,

PRAVILNIK
ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA/KULTURNIKA

Ta pravilnik ureja postopek za pridobitev statusa učenca športnika, učenca perspektivnega mladega
umetnika, način prilagajanja šolskih obveznosti, mirovanje in prenehanje statusa ter varstvo pravic.
Vlogo za pridobitev statusa je potrebno oddati v tajništvo šole ali razredniku/-čarki najkasneje do konca
septembra v tekočem šolskem letu.
Priloge tega pravilnika so:
§
vloga za odobritev statusa,
§
potrdilo kluba oz. glasbene/plesne/baletne šole.

1. člen
NAMEN PRAVILNIKA ZA PRIDOBITEV STATUSA
Izobraževanje in športna dejavnost učencev, kakor tudi mnoge 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 poudarjena skrb in odgovornost šole za zdrav
in celostni razvoj mladine.
V šolah to odgovornost in naloge uresničujemo v sodelovanju z različnimi dejavniki v okolju (kulturna in
športna društva, krajevne skupnosti, podjetja) in s starši.
Nekaterim učencem je športna dejavnost samo sredstvo za sprostitev, zabavo, spet drugi imajo v športu
višje cilje. Ob intenzivnem, načrtnem in sistematičnem treniranju želijo postati vrhunski športniki; to
pomeni, da so zaradi tega veliko bolj obremenjeni.
Veliko učencev naše šole se v popoldanskem času vzporedno izobražuje na glasbeni ali baletni šoli, saj
želijo postati mojstri na teh področjih.
V šoli želimo omogočiti tem učencem, športnikom/kulturnikom, lažje usklajevanje šolskih obveznosti.
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Pravilnik o pridobitvi statusa športnika/kulturnika ponuja učencem nekatere ugodnosti. Poleg teh pa so
opredeljene tudi obveznosti, ki jih mora učenec izpolnjevati, da lahko status pridobi in tudi zadrži.

2. člen
OBSEG OBREMENITEV
Za status športnika/kulturnika lahko zaprosijo starši učenca, ki ima izrazito večje obremenitve zaradi
vzporednega šolanja ali športnega udejstvovanja na regionalni in državni ravni.
To pomeni, da učenec:
a) redno, strnjeno vadi/trenira v okviru športne skupine v društvu/klubu registriranem v nacionalni
panožni zvezi,
b) redno nastopa na športnih tekmovanjih in sicer kot posameznik ali v ekipi na tekmovanjih
regionalne, državne ali mednarodne ravni,
c) obiskuje glasbeno ali baletno šolo in dosega vidne uspehe na tem področju .

3. člen
POGOJI
Status lahko pridobi učenec samo ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:
§
če je obremenitev učenca taka, kot je razvidno iz točke 2 tega pravilnika,
§
da ob koncu ocenjevalnega obdobja nima negativne ocene,
§
da spoštuje šolski red,
§
da soglašajo starši glede pridobitve statusa športnika/kulturnika,
§
ima pozitivno mnenje vodje ali trenerja skupine (ekipe), za katero nastopa.
Status učenca športnika lahko pridobi učenec, ki je:
§
star najmanj 12 let
§
vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih špornikov
§
ima s strani OKS – Združenja športnih zvez potrejen nastop na tekmovanjih uradnega
tekmovalnega sistema.
Status učenca mladega umetnika/kulturnika lahko pridobi učenec, ki je:
§
star najmanj 12 let,
§
vpisan na glasbeno šolo oz. drug javno veljavni program s področja kulture ali član društva, ki je
registrirano pri Plesni zvezi Slovenije
§
ima uradno potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema.
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4. člen
POSTOPEK
A) PRIDOBITEV
Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik učenca osnovne šole Bojana Ilicha, ki
izpolnjuje pogoje, naštete pod točko 3 tega pravilnika.
Pobudo za začetek postopka lahko poda tudi učenčev razrednik. Predlog predlagatelji oddajo v tajništvu
ali razredniku.
K vlogi za pridobitev statusa je potrebno priložiti:
Za podelitev statusa perspektivnega športnika:
§
potrdilo o registraciji učenca pri nacionalni panožni zvezi
§
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in
§
letni načrt tekmovanj
§
soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.
Za podelitev statusa vrhunskega športnika:
§
potrdila o doseženem vrhunskem dosežku mednarodne vrednosti iz preteklega šolskega leta
§
urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu in
§
letni načrt tekmovanj
§
soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.
Za podelitev statusa perspektivnega mladega umetnika:
§
potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom
§
urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu
§
potrdila iz preteklega šolskega leta o udeležbi učenca na državnih tekmovanjih s področja
umetnosti
§
načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto
§
soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.
Za podelitev statusa vrhunskega mladega umetnika:
§
potrdilo o vpisu v drugo šolo z javnoveljavnim programom
§
urnik in potrdilo o tedenski obremenitvi v drugi šoli v tekočem šolskem letu
§
potrdila iz preteklega šolskega leta o doseženih mestih (1., 2. ali 3. mesto na državnih
tekmovanjih s področja umetnosti za preteklo šolsko leto) oziroma prejetih nagradah na državnih
in/ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti, listine o priznanjih oz. nagradah ipd. ali
izpis iz uradne evidence na spletnih straneh pristojnih organov, inštitucij in
§
načrt tekmovanj s področja umetnosti na državni ravni za tekoče šolsko leto
§
soglasje staršev o zbiranju in hrambi dokumentacije v zvezi s statusom.
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B) ODOBRITEV IN TRAJANJE ŠPORTNIKA/KULTURNIKA
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj s sklepom v roku 30 dni po prejemu popolne vloge. Pred odločitvijo si
pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora (druga in tretja triada) ter komisije za dodeljevanje stausov
špornika/kulturnika, ki jo sestavlajo učitelj športa, učitelj GUM ter razrednik.
Šola dodeli učencu status za eno šolsko leto. Za podelitev statusa športnika šola smiselno uporablja
določbe 32. člena Zakona o športu – ZŠpo-1 (Uradni list RS, št. 29/17 z dne 9. 6. 2017).
Učenec prične uresničevati pravice in obveznosti iz naslova dodeljenega statusa po dokončnosti odločbe,
t.j. po preteku pritožbenega roka in po podpisu Dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.
V novem šolskem letu morajo starši za status ponovno zaprositi.

5. člen
SKLENITEV DOGOVORA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
Prilagoditev šolskih obveznosti se uredi s pisnim Dogovorom med šolo in starši. Dogovor o prilagajanju
šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 10 dneh po dokončnosti odločbe in začne veljati, ko ga podpiše
ravnateljica in vsaj eden od staršev ali zakonitih zastopnikov učenca.
Z Dogovorom se prilagodijo obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, način in roki za ocenjevanje znanja
tako, da učenec šolske obveznosti opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju v enakem obsegu kot
drugi učenci.

6. člen
SPLOŠNE UGODNOSTI UČENCU S STATUSOM
S statusom si pridobi učenec naslednje ugodnosti:
§
Izbere si čas ustnega preverjanja v terminu, ki mu omogoča osvajanje učnega gradiva, oziroma
se sam dogovori z učiteljem, kdaj želi ustno odgovarjati obravnavano učno snov. Oceno mora
učenec pridobiti najkasneje pet delovnih dni pred koncem posameznega ocenjevalnega obdobja.
Po tem času ga sme učitelj vprašati nenapovedano.
§
Pisno preverjanje s področja slovenskega jezika, matematike in tujega jezika sme učenec
opraviti individualno pri rednem pouku.
§
Če ni predpisane obvezne oblike preverjanja, učenec sam izbere tisto obliko, ki je zanj bolj
ugodna (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek).
§
Možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem.
§
Možnost za opravljanje razrednega izpita pri posameznih predmetih.
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§

§

§

Individualni program pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru trenerja z učiteljem
športne vzgoje.
V vsakem ocenjevalnem obdobju mora učenec pridobiti vsaj eno oceno, dve pa pri tistem
predmetu, kjer je to predpisano.
Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen, če je bil zaradi
obremenitev odsoten več kot 60 % časa, predvidenega za vzgojno-izobraževalno delo po
predmetniku posameznih predmetov. 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. Obveznosti sme učenec opraviti tudi z zaključnim izpitom ob koncu šolskega leta.

Merila za določitev možnih prilagoditev so:
§
vzoren odnos do šolskega dela, vrstnikov in ostalih deležnikov v pedsagoškem procesu,
§
učenčevo aktivno sodelovanje pri šolskih tekmovanjih in prireditvah,
§
obseg teningov, tekmovanj/nastopov na regionalnem, državnem in mednarodnem nivoju,
§
vidnejši dosežki na športnem/umetniškem področju na regionalnem, državnem in mednarodnem
nivoju.
7. člen
OBVEZNOSTI UČENCA TER DRUGIH UDELEŽENCEV
Obveznosti učenca so:
§
da spoštuje šolska pravila in vestno opravljašolske obveznosti,
§
da se ravna po pravilih v Dogovoru,
§
da redno obvešča učitelje o svojih izostankih, dosežkih in delu,
§
da zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in prireditvah.
Obveznosti staršev so:
§
da redno spremljajo učni uspeh in vedenje svojega otroka – učenca v šoli,
§
da redno sodelujejo s šolo (razrednikom)
§
da obiskujejo govorilne ure, pogovorne ure in roditeljske sestanke, na katere jih povabi
razrenik/učitelji, ki poučujejo njihovega otroka,
§
da redno in pravočasno, pisno opravičijo izostanke otroka v skladu s šolskimi pravili, oziroma
pridobijo soglasje ravnateljice za izostanke daljše od pet dni.
Obveznosti razrednika so:
§
da v šolsko dokumentacijo vpiše zahtevane podatke o statusu učenca (številko odločbe, vrsta
statusa, čas doelitve, morebitno mirovanje/odvzem)
§
da obvešča starše in ravnateljico o vseh kršitvah Dogovora v zvezi s statusom,
§
da ravnateljici posreduje pisna mnenja, in predloge za mirovanje/odvzem statusa,
Obveznosti ostalih učiteljev so:
§
da v primeru slabšega znanja učenca let tega vključijo v dopolnilni pouk,
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§

§
§

da v primeru daljše učenčeve odsotnosti le tega seznanijo s snovjo, ki jo bodo ostali učenci med
tem časom spoznali,
da se z učencem s statusom dogovorijo o načinu in času izpolnjevanja obveznosti,
da učencu svetujejo in ga usmerjajo k nadaljnjemu delu doma.

Obveznosti ravanatelja so:
§
da v zvezi s statusom učenca ter prilagoditvami šolskih obveznosti pravočasno in celovito izvaja
pooblastila v skaldu s predpisi in tem pravilnikom,
§
po potrebi se posvetuje z odelčnim učiteljski zborom.

8. člen
MIROVANJE STATUSA ŠPORTNIKA/KULTURNIKA
Mirovanje status se lahko predlaga zaradi bolezni, poškodbe ali drugih utemeljenih razlogov, npr. če ne
opravlja obveznosti iz Dogovora, zlorablja opravičevanje, neopravičeno zavrne sodelovanje na šolskih
tekmovanjih in prireditvah v okviru šole, pri katerem koli predmetu prejme zapored več slabših ocen in bi
to vplivalo na splošen uspeh, nespoštljivega vedenja do sošolcev ali delavcev šole.
Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor, ali starši učenca.
Pisno mnenje o dejstvih in okoliščinah povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti pripravi razrednik
oziroma oddelčni učiteljski zbor.
O mirovanju statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu pisnega predloga. Na odločitev ravnatelja
je mogoča pisna pritožba na svet šole oziroma pritožbeno komisijo v petih dneh po prejemu pisnega
sklepa ravnatelja. Sklep je dokončen po preteku roka za vložitev pritožbe ali po odločitvi pritožbene
komisije o pritožbi.
Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim dodeljene.

9. člen
PRENEHANJE/ODVZEM STATUSA
Učencu lahko preneha status zaradi naslednjih razlogov:
§
na zahtevo staršev učenca (kadarkoli vmed časom trajanja, pisno in z navedenimi razlogi)
§
s potekom časa, za katerega mu je bil status dodeljen,
§
če prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen (preneha trenirati, preneha z
udejstvovanjem na področju umetnosti)
§
če ni več učenec OŠ na kateri je pridobil status
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§

če se mu status odvzame

Odvzem statusa:
§
če je negativno ocenjen ob koncu ocenjevalnega obdobja,
§
zaradi neprimernega vedenja (če se mu izreče vzgojni ukrep),
§
če neupravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci, ki zastopa šolo,
§
zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neupravičenega izrabljanja ugodnosti,
§
če se mu splošni uspeh poslabša za dve oceni,
§
če preneha z aktivnim športnim treningom ali vadbo v glasbeni, baletni šoli,
§
če se prepiše na drugo šolo
Predlog za odvzem statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.
Pisno mnenje o dejstvih in okoliščinah in razlogih za odvzem statusa pripravi razrednik oziroma oddelčni
učiteljski zbor.
O odvzemu statusa odloči ravnatelj v osmih dneh po prejemu pisnega predloga. Na odločitev ravnatelja
je mogoča pisna pritožba na svet šole oziroma pritožbeno komisijo v petih dneh po prejemu pisnega
sklepa ravnatelja. Sklep je dokončen po preteku roka za vložitev pritožbe ali po odločitvi pritožbene
komisije o pritožbi.
Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene s statusom.

10. člen
PONOVNA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA/KULTURNIKA
O začasnem odvzemu odloči ravnatelj na predlog razrednika ali oddelčnega učiteljskega zbora. Takoj,
ko učenec opravi vse obveznosti iz tega pravilnika, se mu status vrne. Če je bil izrečen vzgojni ukrep,
izgubi status začasno (za dva meseca) in če po preteku dveh mesecev ni pripomb, se status učencu
povrne.

11. člen
HRAMBA DOKUMENTACIJE
Dokumentacijo v zvezi s postopki za dodelitev, mirovanja oziroma odvzeme statusov učencev vodi in
hrani ravnateljica šole.
Učitelji, ki poučujejo učenca s statusom in njegov razrednik imajo vpogled v dokumentacijo in Dogovor o
prilagajanju šolskih obveznosti pri ravnatelju.
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Za vodenje evidence in dokumentacije ter hrambo se smiselno uporabljajo pravila določena v Pravilniku
o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za področje osnovnošolskega izobraževanja ter Pravilniku o šolski
dokumentaciji.

12. člen
VARSTVO PRAVIC
Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba. Pritožbo lahko vložijo starši/zakoniti skrbniki
učenca v 15 dneh po prejemu odločbe. Pritožba se vloži pisno.
O pritožbi zoper odločbo odloča pritožbena komisija. Pritožbena komisija mora odločati o pritožbi
najkasneje v 15 dnehod dneva popolne pritožbe. Zoper odločitev komisije je dovoljen upravni spor z
vložitvijo tožbe na Upravno sodišče RS v 30 dneh od od prejem pisne odločitve pritožbene komisije.
V primeru, da razrednik ali posamezni učitelj krši pravice učenca podeljene s statusom, lahko starši
učenca v 8 dneh po kršitvi pravic pri ravnateljici zahtevajo varstvo pravic učenca.
O zahtevi za varstvo pravic učencu, ki izhajajo iz statusa, odloča ravnateljica.

13. člen
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Z dnem uveljavitve the pravil preneha veljati Pravilnik za pridobitev statusa športnika/kulturnika z dne 25.
8. 2008.
Ta pravila so bila objavljena na spletni strani OŠ Bojana Ilicha.
Pravila pričnejo veljati 1. 9. 2019 in se od tega dne naprej tudi uporabljajo.

Maribor, 16. 8. 2019

Ravnateljica: Astrid Videc, prof.
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VLOGA ZA ODOBRITEV POSEBNEGA STATUSA
- šol.leto
leto2020/2021
20__/20__ --šolsko

Spodaj podpisani starši podajamo vlogo za dodelitev statusa športnika/kulturnika učencu/-ki:
Ime in priimek učenca/-ke
Razred
Rojstni podatki
Bivališče

Opis dejavnosti

Doseženi rezultati

_____________________________

Podpis staršev/skrbnikov: ____________________________

(kraj, datum)

_____________________________
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POTRDILO KLUBA OZ. GLASBENE/PLESNE/BALETNE ŠOLE
- šol. leto
-šolsko
leto 20__/20__
2020/2021--

Trener/učitelj
Naslov
Telefon
Klub/šola
Učenec/-ka _________________________________ ima izvenšolske dejavnosti po naslednjem urniku:
Dan

PON

TOR

SRE

ČET

PET

SOB

NED

Ura pričetka
Ura zaključka

PREDVIDENE PRIPRAVE
Termin odsotnosti in kraj priprav
Priprave
PREDVIDENA TEKMOVANJA/NASTOPI
Termin in kraj tekmovanja/nastopi
Regionalna raven
Državna raven
Mednarodna raven

_____________________________

Podpis trenerja/učitelja: ______________________________

(kraj, datum)

Podpis odgovorne osebe: _____________________________

