
Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (uradni list RS, št. 89/98) ravnateljica 

OŠ Razkrižje Mileva Kralj Buzeti izdajam 

 

PRAVILNIK 

ZA PRIDOBITEV STATUSA 

ŠPORTNIKA ALI KULTURNIKA 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

 

1.člen 

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. 

Določa pogoje in obveznosti, ki jih taki učenci imajo, da lahko pridobijo oziroma ohranijo 

status. 

Opredeljuje obveznosti staršev, trenerjev in učiteljev. 

Določa postopek za pridobitev statusa in razloge, ko učenec lahko status tudi izgubi. 

 

  

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 

2. člen 

Status učenca kulturnika (v nadaljevanju: učenec kulturnik), si lahko pridobi učenec, ki se 

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

programe.  

Status učenca perspektivnega športnika (v nadaljevanju: športnik), si lahko pridobi učenec, ki 

je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih 

nacionalnih panožnih športnih zvez. 

 

3. člen 

Statuse iz prejšnjega člena pravilnika dodeli OŠ Razkrižje, če so izpolnjeni pogoji in po 

postopku, skladno s tem pravilnikom. 



Status športnika/kulturnika ugotavlja razrednik, šolska svetovalna delavka in ravnatelj, 

potem ko si razrednik pridobi pisno mnenje s strani aktiva učiteljev športne vzgoje oziroma 

učitelja glasbene vzgoje. O dodelitvi oziroma sprejetju statusa odloča učiteljski zbor. 

 

4. člen 

Status športnika lahko pridobi vsak učenec naše šole, ki ima izrazito večje obremenitve zaradi 

vključevanja v športne aktivnosti na regionalni in državni ravni ter izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Najmanj 3 krat tedensko po 2 šolski uri trenira pod vodstvom trenerja v okviru 

določene športne skupine, panoge oz. reprezentance; 

 Redno  nastopa na športnih tekmovanjih (vsaj 12 tekmovanj letno) kot posameznik ali 

v ekipi na tekmovanjih regionalnega, državnega ali mednarodnega nivoja; 

 Učenec, ki nastopa v pionirski ali mladinski prvi ligi in je na seznamu športnikov v 

individualnih športnih panogah, uvrščen do 20. mesta v državi, v kolektivnih športnih 

panogah pa do 5. mesta;  

 Ima potrdilo trenerja, ki mora vsebovati letni program treningov, iz katerih bo razvidna 

tedenska obremenitev učenca, seznam tekmovanj, ki se jih bo učenec udeležil; 

 Da s tem pisno soglašajo starši 

 Učenec, ki pridobi status športnika je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih; 

 Če dosega najmanj dober učni uspeh; 

 Če spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in 

dolžnosti učencev OŠ. 

Za status lahko zaprosijo učenci od 5. – 9.razreda. 

 

Status kulturnika lahko pridobi vsak učenec naše šole, ki ima izrazito večje 

obremenitve zaradi vključevanja v glasbene oziroma plesne aktivnosti na regionalni in 

državni ravni ter izpolnjuje naslednje pogoje: 

 Najmanj 3 krat tedensko po 2 šolski uri vadi pod vodstvom učitelja; 

 Se udeležuje  uradnih tekmovanj na svojem področju na nivoju države in širše (glasba, 

ples), 

 Redno nastopa na javnih kulturnih prireditvah zunaj šole; 

 Ima  potrdilo ustanove, kjer se izobražuje , program dela in nastopov, dosedanje 

pomembne nastope in dosežke. 

 S tem pisno soglašajo starši; 

 Učenec, ki pridobi status kulturnika je dolžan zastopati šolo na kulturnih  prireditvah; 

 Če dosega  najmanj dober učni uspeh; 

 Če  spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o pravicah in 

dolžnosti učencev v OŠ. 
 

 

 

     III. PRIDOBITEV STATUSA IN TRAJANJE 



5.člen 

Pridobitev statusov iz 2. člena tega pravilnika pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik 

učenca (v nadaljevanju: starši). 

Prošnja za dodelitev statusa se izobesi na oglasno desko v zbornici, da se učitelji lahko 

opredelijo o predlogu oz. lahko izrazijo svoje mnenje razredniku. 

Ravnatelju šole predložijo: 

 Pisno vlogo staršev ali zakonitega skrbnika; 

 Potrdilo športnega kluba ali kulturne ustanove, kjer učenec trenira ali se dodatno 

izobražuje (4. alinea 4. člena). 

Če pridobitvi statusa učenca eden od staršev izrecno pisno nasprotuje, statusa ni mogoče 

dodeliti, dokler se starša o tem ne sporazumeta. 

Predlog, skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev, je treba predložiti najkasneje  do konca 

meseca septembra. 

Izjemoma  se lahko učencu dodeli status  med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane 

pogoje. 

O podelitvi statusa odloči učiteljski zbor do 15. oktobra, oziroma v 10 dneh po prejemu 

utemeljene vloge med šolskim letom. 

                                                                      6.člen 

Šola dodeli učencu status praviloma za eno šolsko leto,  iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi za 

določen krajši čas v šolskem letu. 

Učenec lahko status izgubi tudi med šolskim letom, po vsakem ocenjevalnem obdobju, če ne 

izpolnjuje obveznosti. 

Status velja od dneva vročitve sklepa o pridobitvi statusa – staršem učenca. 

 

IV. UGODNOSTI STATUSA 

7. člen 

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se 

določijo  medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s tem 

pravilnikom in drugimi predpisi. 

Prilagodijo se zlasti: 

 Način in roki za ocenjevanje znanja oziroma za druge obveznosti in 

 Prisotnost pri pouku ter druge medsebojne pravice in obveznosti. 

Učencu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v 

posameznem ocenjevalnem obdobju. 



8.člen 

Učenec športnik ali učenec kulturnik lahko koristita ugodnosti statusa v naslednjih primerih: 

1. Preverjanje in ocenjevanje znanja: 

 Učenec s statusom se dogovori z učiteljem, kdaj bo ustno ocenjen. Če tega ne stori 

vsaj 10 dni pred koncem ocenjevalnega obdobja, ga učitelj lahko oceni 

nenapovedano; 

 Obvezno pisno ocenjevanje (slovenščina, matematika, tuji jezik) lahko opravi učenec 

individualno pri rednem pouku ali dopolnilnem pouku. Za dodaten termin se učenec z 

učiteljem dogovori, če je bil na dan rednega pisnega ocenjevanja odsoten zaradi 

treninga, tekmovanja ali pa je bil dan prej na tekmovanju, ki je trajalo več kot 3 ure; 

 Če ni prepisane obvezne oblike preverjanja, si učenec sam izbere obliko, ki je zanj 

ugodnejša (pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek); 

 Možnost opravljanja predmetnega izpita pri posameznih predmetih; 

 Možnost dodatnih individualnih konzultacij s posameznimi učitelji, po dogovoru z 

njimi; 

 Po potrebi oblikovanje individualnega programa pri športni vzgoji po predhodnem 

dogovoru trenerja in učitelja športne vzgoje 

 Učenec je lahko v posameznem ocenjevalnem obdobju tudi neocenjen, če je bil 

odsoten več kot 60% časa predvidenega za pouk. V tem primeru lahko pridobi 

najmanj eno oceno za nazaj v naslednjem ocenjevalnem obdobju in eno za tekoče 

obdobje. 

 Na pismeno prošnjo staršev lahko učenec s statusom ob zaključku rednega vzgojno-

izobraževalnega dela opravlja razredni izpit iz predmetov, ki se ocenjujejo s številčno 

oceno, če zaradi obremenitve ni bil ocenjen, oziroma je bilo tako ocenjevanje 

časovno nemogoče. 

2. Prisotnost pri pouku: 

 Zaradi treninga lahko postane učenec do dve šolski uri dnevno, če ta poteka 

istočasno kot vzgojno –izobraževalno delo ves šolski dan oziroma zaradi zahtevnejših 

priprav ne več kot 20 šolskih dni zapored; 

 Lahko izostane zaradi tekmovanj; 

 Lahko izostane tudi prvo šolsko uro naslednji dan, če se je obveznost prejšnji dan 

končala po 21. uri. 

 

V. OBVEZNOSTI STATUSA 

9. člen 

Obveznosti, ki jih ima učenec s statusom: 

 Učenec je dolžan zastopati šolo na športnih tekmovanjih in kulturnih prireditvah, 

razen kadar je odsoten zaradi svojih športnih in kulturnih obveznosti; 

 Prinaša opravičila staršev in trenerja zaradi treningov in tekmovanj; 



 Sam se dogovarja z učitelji za termine in oblike ocenjevanj; 

 Starše in trenerja sproti obvešča o uspehu v šoli; 

 Hodi k dopolnilnemu pouku, če ga napoti učitelj, se poslužuje konzultacij po 

dogovoru z učitelji; 

 Spoštuje šolski red in druge dolžnosti učenca v osnovni šoli po Pravilniku o 

pravicah in dolžnostih učencev v OŠ. 

10. 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 v šoli. 

11. člen 

 Obveznosti  trenerja učenca  s statusom: 

 obveščanje razrednika o spremembah urnika treningov in tekmovanj; 

 spremljanje uspeha in sodelovanja ter vedenja v šoli; 

 obisk govorilnih ur pri razredniku ter učitelju športne vzgoje. 

12.člen 

Razrednik v redovalnico pod opombe vpiše črko »Š« ali »K« pri učencu, ki mu je bil status 

podeljen. Ob prenehanju statusa razrednik črko prečrta, oziroma ob začasnem odvzemu 

vpiše čas, ko status ne velja. Razrednik v dnevniku šolskega dela posebej vpiše sklep 

učiteljskega zbora o dodelitvi statusa posameznemu učencu. Razrednik pomaga pri 

uveljavljenju statusa. 

Učitelji so pri svojem delu dolžni upoštevati določila tega pravilnika. 

Naloge učitelja so: 

 v primeru večjega števila treningov ali tekmovanj se z učencem dogovorijo o času 

pisnega in ustnega preverjanja in ocenjevanja znanja; 

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

oziroma pisno opredelijo učno snov in vprašanja, po katerih se bo pripravljal v 

odsotnosti; 

 skupaj z učencem pripravi individualni načrt in preverjanje znanja; 

 o delu učenca sproti seznanjajo razrednika in starše učenca; 

 O napredku in delu učitelji vodijo dokumentacijo. 

 

VI. PRENEHANJE STATUSA 

13. člen 

Učencu lahko preneha status: 



 Na njegovo izrecno željo ali zahtevo oziroma zahtevo staršev učenca; 

 Če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen; 

 Če ima ob zaključku ocenjevalnega obdobja negativne ocene; 

 Če zlorablja ugodnosti statusa na neopravičljiv način; 

 Če zlorabi opravičilo kluba, ustanove o odsotnosti; 

 Če se preneha stalno spremljanje šolskega uspeha s strani staršev ali trenerjev; 

 Če krši šolski red in dolžnosti učenca po Pravilniku o pravicah in dolžnosti učencev v 

OŠ in mu je izrečen vzgojni ukrep. 

Ponovna pridobitev statusa: 

 Takoj ko učenec vse obveznosti iz tega pravilnika opravi, se mu status vrne. 

 V primeru, da je bil učencu izrečen vzgojni ukrep, le ta začasno izgubi status 

(za dva meseca), in če po preteku dveh mesecev ni pripomb, se mu ga vrne; 

 O začasnem odvzemu odloča učiteljski zbor. 

14. člen 

O izgubi statusa lahko odloča celoten učiteljski zbor šole, tudi med šolskim letom. 

Predlog za odvzem statusa lahko poda razrednik ali posamezni učitelj v oddelku. 

 

VII. SPREJEM PRAVILNIKA 

15. člen 

Pravilnik sprejema Svet zavoda. Spremembe in dopolnitve pravilnika se uveljavljajo 

po enakem postopku kot njegovo sprejemanje. 

16. člen 

Pravilnik stopi v veljavo z dnem, sprejetja na seji Sveta zavoda. 

 

VIII. VARSTVO PRAVIC 

17. člen 

Starši se lahko na sklep o statusu pritožijo ravnateljici OŠ Razkrižje. Pritožba se vlaga v 

pisni obliki v roku 15 dni po prejemu sklepa učiteljskega zbora. 

Na odločitev ravnateljice je možna pritožba na svet šole v roku 5 dni po prejemu  

sklepa ravnateljice. 

Odločitev sveta šole je dokončana. 

 

PRAVILNIK ZA PRIDOBITEV STATUSA ŠPORNIKA ALI KULTURNIKA je bil sprejet na seji 

Sveza zavoda OŠ RAZKRIŽJE 



 

dne 21. 10. 2009 

Št. delovodnika: 437 

Predsednik sveta zavoda: Vladimir Mesarič 

Ravnateljica: Mileva Kralj Buzeti 

 

 

Ravnateljica Anica Šimonka je svet šole, na njegovi 2. redni seji, dne 17. 11. 2015, obvestila o 

nepravilnostih v Pravilniku za pridobitev statusa športnika ali kulturnika. Na prvi strani 

pravilnika je zapisano »Na podlagi Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti…« Ta pravilnik 

ne velja več, zato je potreben popravek. Popravek na prvi starni pravilnika se glasi: »Na podlagi 

51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 

107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) ravnateljica izdajam ... V popravljenem pravilniku bosta 

tudi prilogi: Vloga za dodelitev statusa športnika, Vloga za dodelitev statusa kulturnika. 

Pravilnik in vlogi se objavijo na spletni strani šole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGI: 

Vloga za dodelitev statusa športnika 

Vloga za dodelitev statusa kulturnika  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3535
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519


V L O G A za dodelitev statusa kulturnika 
 

Podpisani ______________________________, iz ______________________________, _________________  

(priimek in ime)     (naslov)  

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa kulturnika sinu/hčeri ______________________________________,  

            (priimek in ime)  

učencu/ki ______ razreda OŠ Razkrižje,  

ki je vključen/a ____________________________________________________.  

(naziv šole))  

Izobražuje se v programu/ dejavnosti _________________________________________________.  

Urnik (vadbe, pouka, nastopov, tekem, …) v času pouka:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  

 
Istočasno izjavljam, da:  

 bo zgleden učenec/ka,  

 ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,  

 ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka  

 ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,  

 ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda.  

 

Ter soglašam, da se mu/ji lahko začasno ali trajno odvzame status oz. mu/ji status miruje, če:  

 mu/ji bo izrečen vzgojni opomin,  

 bo zlorabil/la opravičevanje, 

 bo dobil/a pri predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih 
ocen;  

 bo imel/a v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na njegove/ne sposobnosti, eno ali več 
negativnih ocen;  

 bo neopravičeno zavrnil/a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole,  

 bo s svojim odnosom oviral/a in moti/la učence in učitelje pri rednem pouku,  

 bo kršil/a hišni red in pravila šolskega reda.  

 
 

Datum: ……….……………………………………… 

Podpis staršev/skrbnikov: ……….………………………………………              ……….……………………………………… 

Podpis učenca/ke: ……….……………………………………… 

 
Priloga:  
potrdilo ustanove, kjer se izobražuje, program dela in nastopov, dosedanji pomembni nastopi in 
dosežki 

 
 



V L O G A za dodelitev statusa športnika 
 

Podpisani ______________________________, iz ______________________________, _________________  

(priimek in ime)     (naslov)  

vlagam pisni predlog za dodelitev statusa športnika sinu/hčeri ______________________________________,  

            (priimek in ime)  

učencu/ki ______ razreda OŠ Razkrižje,  

ki je član/ica društva v ______________________________________,  

in trenira ter tekmuje v športni panogi 

_______________________________________________________.  

(naziv kluba/ društva))  

Urnik (vadbe, pouka, nastopov, tekem, …) v času pouka:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .  

 
Istočasno izjavljam, da:  

 bo zgleden učenec/ka,  

 ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bo imel/a negativnih ocen,  

 ne bo neopravičeno izostajal/a od pouka  

 ne bo imel/a izrečenega vzgojnega opomina,  

 ne bo kršil/a hišnega reda in pravil šolskega reda.  

 

Ter soglašam, da se mu/ji lahko začasno ali trajno odvzame status oz. mu/ji status miruje, če:  

 mu/ji bo izrečen vzgojni opomin,  

 bo zlorabil/la opravičevanje, 

 bo dobil/a pri predmetu ali predmetih v ocenjevalnem obdobju zaporedoma več negativnih 
ocen;  

 bo imel/a v ocenjevalnem obdobju zaključeno, glede na njegove/ne sposobnosti, eno ali več 
negativnih ocen;  

 bo neopravičeno zavrnil/a sodelovanje na tekmovanjih in prireditvah v okviru šole,  

 bo s svojim odnosom oviral/a in moti/la učence in učitelje pri rednem pouku,  

 bo kršil/a hišni red in pravila šolskega reda.  

 

Datum: ……….……………………………………… 

Podpis staršev/skrbnikov: ……….………………………………………              ……….……………………………………… 

Podpis učenca/ke: ……….……………………………………… 

 

Priloga:  

potrdilo trenerja (kluba, društva), ki vsebuje letni program treningov, iz katerih je razvidna tedenska 

obremenitev učenca, seznam tekmovanj, ki se jih bo učenec udeležil 


