POLJE 4, 2391 PREVALJE
SLOVENIJA
T: 003862834500
F: 003862834501
M: o-fgprevalje.mb@guest.arnes.si
W: os-prevalje.mojasola.si

Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni list RS, št. 89/98, 56/07) in
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Franja Goloba
Prevalje (Uradni list RS, št. 73/2005) je ravnatelj Osnovne šole Franja Goloba Prevalje, dne
29. 8. 2012 sprejel naslednji Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti za učence s statusom
športnika na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje.

I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se na Osnovni šoli Franja Goloba Prevalje, Polje 4, 2391 Prevalje (v
nadaljevanju: šola) urejajo pravice in obveznosti učencev s statusom športnika v skladu z
Zakonom o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - uradno prečiščeno besedilo in 102/07).

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORTNIKA
2. člen
Status učenca športnika si lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni
športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez.
O dodelitvi statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si pridobi mnenje
oddelčnega učiteljskega zbora oz. razrednega učitelja.
III. RAZVRŠČANJE UČENCEV IN POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA
I. vrste statusa športnika
3. člen
Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti, Zakona o športu in spremljanju
učencev perspektivnih športnikov (v nadaljevanju: športnikov) ter medsebojnega sporazuma
v šoli lahko učenci pridobijo status športnika B ali A in si s tem zagotovijo različne možnosti
prilagajanja šolskih obveznosti z namenom, da se jim omogoči uspešno šolanje ter uspešno
nadaljevanje športne poti.

II. Pogoji za pridobitev statusa športnika
4. člen
STATUS ŠPORTNIKA B lahko pridobi učenec, ki:
• je član športnega kluba oziroma društva, ki je registriran pri nacionalni panožni športni
zvezi;
• trenira vsaj trikrat tedensko, njegov posamezni trening pa traja vsaj 75 minut;
• se pripravlja na tekmovanja;
• se udeležuje tekmovanj nacionalnih panožnih športnih zvez;
• je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z
ustrezno oziroma zahtevano prilogo (obrazec št. 1 in ustrezna priloga).

STATUS ŠPORTNIKA A lahko pridobi učenec, ki:
• je član športnega kluba oziroma društva, ki je registriran pri nacionalni panožni športni
zvezi;
• trenira vsaj štirikrat tedensko, njegov posamezni trening pa traja vsaj 90 minut;
• se pripravlja za tekmovanja in tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih panožnih
športnih zvez;
• je v lanskem ali tekočem letu dosegel visoke športne dosežke, ki ga uvrščajo med deset
najboljših v Sloveniji v njegovi starostni kategoriji oziroma se je na tekmovanjih, ki so
organizirana v okviru najvišjih uradnih državnih tekmovanj, uvrščal v prvo tretjino najboljših
v svoji starostni skupini.
• je član regijske ali državne reprezentance;
• je ustrezno izpolnil obrazce za pridobitev statusa, vlogo pravočasno oddal in jo dopolnil z
ustrezno oziroma zahtevano prilogo (obrazec št. 2 in ustrezna priloga).

III. POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE

5. člen
Pridobitev statusov iz 3. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik
učenca (v nadaljevanju: starši).
Učenec ima vselej pravico povedati mnenje ali predlog o svojih pravicah in obveznostih v
zvezi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati.
Če pridobitvi ali podaljšanja statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa
ni mogoče dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta.

Pisno vlogo, ki jo sestavljata pisna prošnja in ustrezno izpolnjen obrazec s pripadajočo
prilogo, morajo starši oddati v tajništvu šole, s pripisom »Status športnika«.
Pisno vlogo s prilogami morajo starši oddati najpozneje do 30. septembra v tekočem šolskem
letu.
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj šole s sklepom. Sklep o dodelitvi statusa ravnatelj izda
najpozneje do konca meseca oktobra.
Pred odločitvijo si ravnateljica v prvem izobraževalnem obdobju pridobiti mnenje razrednika,
v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora.
Pri odločanju o podelitvi statusa se upošteva tudi obnašanje učenca v šoli.
Učencu se status športnika podeli za največ eno leto. Starši morajo vsako šolsko leto obnoviti
vlogo za pridobitev statusa učencu.
Status se učencu dodeli v mesecu oktobru tekočega šolskega leta. Izjemoma se lahko učencu
podeli status športnika med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje ali pa ga je zaradi
uspehov mogoče razvrstiti v višini razred.
6. člen
Sklep o dodelitvi statusa se vroči staršem učenca in začne veljati, ko vsaj eden od staršev
podpiše, da z njim soglaša.

IV. PPRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
7. člen
Pravice in obveznosti oziroma prilagoditve šolskih obveznosti učencu športniku določi
ravnatelj s sklepom o dodelitvi statusa, ob upoštevanju določb tega pravilnika.
Prilagajanje obveznosti in ugodnosti pri ocenjevanju za učence s statusom športnika B
8. člen
UGODNOSTI PRI OCENJEVANJU
1. Ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, tekmovanj…) je učenec lahko
oproščen ocenjevanja znanja in se ima možnost dogovoriti z nosilcem predmeta za nov
datum ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu, vendar vsaj 14 dni pred
ocenjevanjem znanja. V primeru, da se učenci niso dogovorili za nov termin ocenjevanja
znanja, na dan ocenjevanja znanja niso opravičeni ocenjevanja znanja. Če so učenci na dan,
ko so dogovorjeni za ocenjevanje znanja odsotni v šoli, so lahko ocenjeni na prvi naslednji uri
pri istem predmetu.
Ugodnosti iz te točke veljajo le, če trener izda potrdilo (obrazec št. 5), iz katerega je razvidno,
da bo v določenem obdobju prišlo do povečanja športnih obremenitev, učenec pa ga je

dolžan vsaj 14 dni pred ocenjevanjem znanja predložiti razredniku. Če potrdilo o povečani
intenzivnosti ni predloženo v predpisanem roku, se učenec ne more opravičevati oziroma
dogovarjati glede ocenjevanja znanja.
2. Učenec mora dobiti oceno najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. V
času zadnjih štirinajstih dni, razen v primeru, če se z učiteljem ne dogovori drugače, dogovor
iz 1. točke ne velja.
3. Učenci, ki nastopajo na tekmovanjih, na katerih zastopajo svojo matično šolo, in le-ta
potekajo v popoldanskem času ter se zaključijo po 18. uri, so naslednji dan lahko opravičeni
ocenjevanja.
Ugodnosti iz te točke veljajo le ob predhodnem dogovoru z učiteljem, ki je vodil športno
tekmovanje.
OBVEZNOSTI
Obveznosti učencev so:
• dogovarjati se z učiteljem o oprostitvi ocenjevanja znanja v času povečane intenzivnosti
vadbe,
• dogovarjati se z učiteljem o naknadnem roku ocenjevanja znanja,
• vestno opravljati šolske obveznosti,
• zastopati matično šolo na šolskih tekmovanjih,
• redno obveščati starše in trenerja o učnem uspehu,
• obnašati se spoštljivo in upoštevati šolska pravila.
Obveznosti trenerja so:
• spremljati šolski uspeh učenca,
• obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj,
• vnaprej napovedati izostanke razredniku.
Obveznosti staršev so:
• redno spremljati uspeh in vedenje učenca,
• obiskovati govorilne ure in roditeljske sestanke,
• redno opravičevati izostanke.
Obveznosti učiteljev so:
• dogovoriti se z učencem za morebiten nov termin ocenjevanja znanja,
• ponuditi možnost učencu za dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta
potrebuje,
• opravičiti učence izpraševanja dan po tekmi,
• sodelovati pri načrtovanju ocenjevanja znanja v primeru povečane intenzivnosti vadbe.

Prilagajanje obveznosti in ugodnosti pri ocenjevanju za učence s statusom športnika A
9. člen
UGODNOSTI PRI OCENJEVANJU
1. Učenec lahko izbira čas ocenjevanja znanja v terminu, ki mu omogoča osvojitev učnega
gradiva, vendar pa se mora o tem posvetovati skupaj z učiteljem vsaj 10 dni pred
ocenjevanjem znanja. V primeru, da se učenci niso dogovorili za nov termin ocenjevanja
znanja, na dan ocenjevanja znanja niso opravičeni ocenjevanja znanja. Če so učenci na dan,
ko so dogovorjeni za ocenjevanje znanja odsotni v šoli, so lahko ocenjeni na prvi naslednji uri
istega predmeta.
2. Učenec mora dobiti oceno najmanj 14 dni pred koncem vsakega ocenjevalnega obdobja. V
času zadnjih štirinajstih dni, razen v primeru, če se z učiteljem ne dogovori drugače, dogovor
iz 1. točke ne velja.
3. Ocenjevanja znanja učenec lahko opravi v dogovoru z nosilcem predmeta individualno pri
rednem pouku oziroma v dogovoru z učiteljem tudi drugače, če je na dan ocenjevanja
učenec opravičeno odsoten.
Ugodnosti oziroma opravičena odsotnost učenca pri pouku
1. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi treningov oziroma vadbe do eno šolsko uro dnevno,
če ta poteka istočasno kot pouk ali več, po predhodnem dogovoru z ravnateljem šole.
2. Učenec lahko izostaja od pouka zaradi športnih priprav in tekmovanj ali treningov oziroma
nastopov. Čas odsotnosti je odvisen od športne panoge in mora biti predhodno najavljen s
strani kluba ali nacionalne panožne zveze.
V ta namen mora učenec prinesti ustrezno opravičilo oziroma obvestilo kluba ali društva.
OBVEZNOSTI
Obveznosti učenca so:
• vestno opravljati šolske obveznosti,
• dogovarjati se z učiteljem za ocenjevanje znanja po načrtu, ki ga izdela ali v sodelovanju z
nosilcem predmeta, starši ali trenerjem,
• upoštevanje dogovorjenega načrta,
• sporočanje vseh sprememb v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba, …),
• redno obveščanje staršev in trenerja o učnem uspehu, zastopanje matične šole na šolskih
tekmovanjih,
• spoštljivo vedenje in upoštevanje šolskih pravil.

Obveznosti trenerja so:
• spremljanje šolskega uspeha učenca,
• po potrebi obiskovanje govorilnih ur pri razredniku ali učitelju športne vzgoje, ki učenca
poučuje,
• obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj,
• predhodno napovedovanje izostankov razredniku,
• ter redno v primeru odsotnosti učenca od pouka zaradi koriščenja statusa izpolnjevati
obrazec št. 6, ter ga v zadnjih 14. dneh pred vsakim ocenjevalnim obdobjem oddati
razredniku.
Obveznosti staršev so:
• redno spremljanje uspeha in vedenja učenca,
• obiskovanje govorilnih ur in roditeljskih sestankov,
• redno opravičevanje izostankov.
Obveznosti učiteljev so:
• dogovarjanje z učencem za morebiten nov termin ocenjevanja znanja,
• nuditi možnost učencu za dodatno razlago (v času dopolnilnega pouka), če jo le-ta
potrebuje,
• opravičiti učenca izpraševanja dan po tekmi oziroma nastopu,
• sodelovati pri načrtovanju ocenjevanja znanja v primeru povečane intenzivnosti vadbe.
V. PRENEHANJE VELJAVNOSTI ALI ODVZEM OZIROMA PREKINITEV STATUSA ŠPORTNIKA
10. člen
Učencu lahko preneha status:
• na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca,
• če mu je dodeljen za določen čas,
• če mu preneha status učenca,
• če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je bil status dodeljen,
• če se mu odvzame status.
11. člen
Šola lahko odloči, da se učencu status odvzame ali da v mirovanje v naslednjih primerih:
• če tako menijo njegovi starši in to namero tudi pisno podajo, (obrazec št. 4)
• če se ugotovi, da učenec zlorablja ugodnosti, ki mu jih status prinaša,
• če tako želi učenec sam in njegovo željo starši pisno potrdijo, (obrazec št. 4)
• če učenec živi nešportno oziroma, če se učenec neprimerno obnaša in mu je bil zato

izrečen vzgojni ukrep,
• če se ugotovi, da se je njegov uspeh izrazito poslabšal oziroma ne dosega zadovoljivega
učnega uspeha,
• če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci ali na šolskem tekmovanju,
• če preneha z aktivnim treniranjem,
• če neopravičeno izostaja od pouka (več kot 5 ur),
• če ne izpolnjuje svojih obveznosti.
12. člen
O mirovanju oziroma odvzemu statusa odloči ravnatelj s sklepom. Pred izdajo sklepa o
mirovanju oziroma odvzemu statusa si ravnatelj v prvem izobraževalnem obdobju pridobiti
mnenje razrednika, v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega
učiteljskega zbora.
13. člen
Sklep o mirovanju oziroma odvzemu statusa se vroči staršem učenca in začne veljati, ko
postane pravnomočen oz. 15 dni po vročitvi sklepa.

VI. VARSTVO PRAVIC
14. člen
Na sklep o dodelitvi statusa, sklep o mirovanju statusa in sklep o odvzemu statusa je možna
pritožba na svet šole, v roku 8 dni po vročitvi. Pritožba se vloži ustno na zapisnik v tajništvu
šole ali se pošlje priporočeno po pošti na naslov šole.
15. člen
O pritožbi odloča pritožbena komisija, ki jo imenuje svet zavoda. Pritožbena komisija se
imenuje za štiri leta.
Svet zavoda v pritožbeno komisijo imenuje najmanj 10 članov, ki je sestavljena iz 7 članov
zavoda, 2 članov staršev in 1 predstavnika lokalne skupnosti.
Izmed članov pritožbene komisije predsednik sveta šole imenuje pet članov, ki odločajo v
posameznem primeru.
Pritožbena komisija je dolžna obravnavati vsako prejeto pritožbo, ugotoviti dejansko stanje
in odločiti o pritožbi.
Pri odločanju o pritožbi morajo biti prisotni vsi člani.
Pritožbena komisija odloča z večino glasov vseh članov.
Na podlagi sprejete odločitve o pritožbi pritožbena komisija izda odločbo, s katero odloči o
pritožbi.

Odločitev pritožbene komisije je dokončna.
16. člen
Če se v postopku ugotovi, da šola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna učencu
zagotoviti novo možnosti, da jih opravi oziroma mu na drug način priznati pravico.

VII. KONČNE DOLOČBE

17. člen
Ta pravilnik sprejme ravnatelj šole.

18. člen
Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti učencev s statusom športnika začne veljati z dnem,
ko ga podpiše ravnatelj šole, uporablja pa se od 14. septembra 2012 dalje.
Pravilnik se objavi na oglasni deski šole in na spletni strani šole.

številka: 1/39-2012
datum: 12. 9. 2012

ravnateljica
Mira Hancman, prof.

