
Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06–UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 

63/13) Osnovna šola Janka Kersnika Brdo izdaja 

 

 

PRAVILA OSNOVNE ŠOLE JANKA KERSNIKA BRDO 

O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI ZA UČENCE S STATUSOM 

 

 

1. člen 

(splošna določba) 

 

Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa 

učenca perspektivnega športnika, statusa učenca vrhunskega športnika, statusa učenca 

perspektivnega mladega umetnika in statusa učenca vrhunskega mladega umetnika. 

 

2. člen 

(pogoji za dodelitev statusa) 

 

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

panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez in 

je v koledarskem letu dopolnil 12 let. 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek 

mednarodne vrednosti in je v koledarskem letu dopolnil 14 let. 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje 

državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

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

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

Status se učencu praviloma dodeli prvi mesec v tekočem šolskem letu za eno šolsko leto, iz 

utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu.  

Status vrhunskega umetnika lahko pridobi učenec, če v njegovi panogi ni organiziranih tekmovanj, 

ampak se učenec izpopolnjuje v programu, ki je na državnem in mednarodnem merilu.  

 

 

 

 



3. člen 

(predlog za dodelitev statusa) 

 

Predlog za dodelitev statusa skupaj s prilogami podajo starši učenca na obrazcu, ki je 

PRILOGA 1 teh pravil, in ga najkasneje do 10. septembra tekočega šolskega leta vložijo v 

tajništvu šole. Po izteku roka za oddajo vlog le-teh ni več mogoče oddati za obdobje do konca 

koledarskega leta. Izjemoma se lahko status učencu dodeli tudi med šolskim letom, in sicer 

lahko vloge oddajo v mesecu januarju. V kolikor učenec izpolnjuje predpisane pogoje, mu 

status prične veljati s 1. 3. v tekočem šolskem letu.   

Za učence, ki prvič vlagajo vlogo za status, ta začne veljati s 1. 10. v tekočem šolskem letu. Za 

vse ostale, ki so v preteklem šolskem letu status že imeli, pa se status ne prekinja, če je bila 

vloga oddana pravočasno. Če učenec, ki je imel v preteklem  šolskem letu dodeljen status, 

vloge do 10. septembra za tekoče šolsko leto ne odda, mu status od tega dne dalje preneha 

veljati.  

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloči ravnateljica s sklepom. Pred odločitvijo si 

ravnateljica za učenca v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju pridobi mnenje razrednika, 

v drugem in tretjem vzgojno-izobraževalnem obdobju pa tudi mnenje oddelčnega 

učiteljskega zbora o spoštovanju določil vzgojnega načrta. 

 

4. člen 

(priloge) 

 

Predlogu za dodelitev statusa je potrebno priložiti: 

1. Za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika potrdilo o vpisu v 

drugo šolo oziroma drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu 

obveznosti v drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o 

udeležbi učenca na državnem tekmovanju/ih s področja umetnosti za preteklo šolsko 

leto. 

2. Za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika potrdilo o vpisu v drugo 

šolo oziroma  drug javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v 

drugi šoli oziroma drugem javnoveljavnem programu in potrdilo o osvojitvi nagrade 

oziroma 1., 2. ali 3. mesta na državnem tekmovanju/ih s področja umetnosti za 

preteklo šolsko leto.  

3. Učencem, ki oddajajo vlogo za perspektivnega ali vrhunskega športnika, ni potrebno 

oddati prilog, saj šola podatke o njihovi registraciji pridobi na spletni strani OKS – ZŠZ. 

 

Vse obvezne in dodatne priloge morajo vsebovati originalni žig organizacije (glasbene šole in 

druge kulturne ustanove) in podpis odgovorne osebe.  

 

 



5. člen 

(prilagajanje šolskih obveznosti in pravice ) 

 

Učencu s statusom iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil se 

prilagodijo šolske obveznosti. 

Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodi se 

obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja.  

PERSPEKTIVNI ŠPORTNIK/MLADI UMETNIK VRHUNSKI ŠPORTNIK/MLADI UMETNIK 

Učenec se z učitelji dogovori za termin 

ustnega ocenjevanje. Termin mora biti za 

prvo ocenjevalno obdobje dogovorjen do 

konca oktobra, za drugo ocenjevalno 

obdobje pa do konca marca. 

Učenec se z učitelji dogovori za termin 

ustnega in pisnega ocenjevanja. Termin 

mora biti za prvo ocenjevalno obdobje 

dogovorjen do konca oktobra, za drugo 

ocenjevalno obdobje pa do konca marca. 

 

Pisno ocenjevanje znanja lahko učenec 

opravi individualno pri rednem pouku. Če je 

na dan pisnega ocenjevanja učenec 

opravičeno odsoten, učitelj v dogovoru z 

učencem določi nov termin. 

Prisotnost pri pouku je obvezna razen na dan 

tekmovanja v dopoldanskem času. 

Prisotnost pri pouku je obvezna razen na dan 

tekmovanja ali priprav v dopoldanskem 

času. 

Učenec lahko izostaja od pouka zaradi 

športnih/kulturnih tekmovanj ali treningov 

na dan tekmovanja v dopoldanskem času, 

čas odsotnosti pa mora biti najavljen 

najmanj tri dni prej s strani kluba, društva ali 

nacionalne panožne zveze ter s strani staršev 

in učenca posredovan razredniku. V ta 

namen mora učenec oziroma njegovi starši 

predložiti ustrezno obvestilo kluba, iz 

katerega je razviden razlog načrtovane 

odsotnosti. 

Učenec lahko izostaja od pouka zaradi 

športnih/kulturnih priprav, tekmovanj ali 

treningov na dan tekmovanja ali priprav v 

dopoldanskem času, čas odsotnosti pa mora 

biti najavljen najmanj tri dni prej s strani 

kluba, društva ali nacionalne panožne zveze 

ter s strani staršev in učenca posredovan 

razredniku. V ta namen mora učenec 

oziroma njegovi starši predložiti ustrezno 

obvestilo kluba, iz katerega je razviden 

razlog načrtovane odsotnosti. 

V primeru, da kakšnega od dogovorov oz. obveznosti učenec ne spoštuje, se ga obravnava 

kot učenca brez statusa. 

 

  



6. člen 

(prenehanje  statusa) 

 

Status iz prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka 2. člena teh pravil učencu preneha: 

- na zahtevo staršev  učenca, 

- s potekom časa, za katerega je bil status dodeljen, 

- če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen, 

- če preneha s šolanjem na Osnovni šoli Janka Kersnika Brdo, 

- če se mu status odvzame. 

O prenehanju statusa odloči ravnateljica. 

 

7. člen 

(mirovanje statusa) 

 

Učencu lahko zaradi bolezni, poškodbe, neopravljanju šolskih obveznosti, prejetih kršitev ali 

drugih utemeljenih razlogov status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo 

odločeno o mirovanju. Predlog za mirovanje statusa lahko podajo razrednik, učiteljski zbor 

ali starši učenca. V času mirovanja statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z 

njim dodeljene. Trajanje  mirovanja  statusa  predlaga  učiteljski  zbor. O mirovanju statusa in 

trajanju mirovanja odloči ravnateljica. 

 

8. člen 

(odvzem statusa) 

 

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti dogovora iz drugega odstavka 5.  člena oziroma ne 

opravlja svojih dolžnosti, določenih z zakonom ter drugimi predpisi in akti šole (prejete 

kršitve),  mu šola lahko na predlog razrednika ali učiteljskega zbora trajno odvzame status. O 

odvzemu statusa odloči ravnateljica. 

 



 

9. člen 

(varstvo pravic) 

 

O pritožbi zoper odločitev ravnateljice glede statusa po teh pravilih oziroma glede 

neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena komisija. Odločitev 

pritožbene komisije je dokončna. 

 

 

10. člen 

(končne določbe) 

 

Pravila Osnovne šole Janka Kersnika Brdo o prilagajanju šolskih obveznosti začnejo veljati 1. 

9. 2020. 

 

 

Brdo, avgust 2020                                                                                                           Ravnateljica 

                                      dr. Anja Podlesnik Fetih 

 


