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V skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št.  81/06 – uradno prečiščeno 

besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L, v nadaljevanju ZOsn) in 32. 

ter 33. členom Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20, v nadaljevanju ZŠpo-

1), je ravnateljica OŠ Tabor Logatec, Miša Stržinar, dne 1. 9. 2020 sprejela 

 

 

                                              INTERNA PRAVILA 

 

o prilagajanju šolskih obveznosti za pridobitev statusa športnika (umetnika) 

OŠ TABOR LOGATEC 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Interno pravilo o prilagajanju šolskih obveznosti učenca podrobneje urejajo postopki pridobitve statusov 

perspektivnega športnika, perspektivnega mladega umetnika, vrhunskega športnika ali vrhunskega mladega 

umetnika. Na osnovi teh pravil osnovna šola izvaja tudi postopke pridobitve statusa, ureja prilagajanje šolskih 

obveznosti, mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa, prav tako vodi evidence, hrani podatke ter upošteva varstvo 

pravic. 

 

 

  

 

II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA STATUSA 

 

2. člen 

 

Učenec lahko pridobi statuse: 

– perspektivnega športnika 

– vrhunskega športnika 

– perspektivnega mladega umetnika 

– vrhunskega mladega umetnika 

 
1. STATUS ŠPORTNIKA (perspektivni in vrhunski) 

 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn) v 51. členu določa, da lahko učenec pridobi status perspektivnega športnika 

in status vrhunskega športnika. Ob tem je treba upoštevati tudi kasnejši, specialnejši predpis, to je Zakon 

o športu (32. in 33. člen). 

 

1.1. Status perspektivnega športnika lahko pridobi učenec: 

 

✓ registriran pri nacionalni panožni zvezi, ki tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez 

v tekočem letu. Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu z 32. členom Zakona o športu registriran športnik 

in je vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

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
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236
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Za uveljavljanje statusa perspektivnega športnika (v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli) staršem k vlogi 

ni treba priložiti posebnih dokazil, temveč to stori uradna oseba, ki postopek vodi – podatke, tj. potrebne za 

odločanje, pridobi iz Seznama registriranih športnikov, ki je objavljen na spletni strani: 

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija  

32. člen (Zakon o športu) 

Športnik 

(1) Posameznik se registrira kot športnik, če je star najmanj 12 let, je član športnega društva, ki je 

včlanjeno v NPŠZ ali ZŠIS-POK, ima s strani OKS-ZŠZ potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega 

sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

(2) Ne glede na prejšnji odstavek je športnik tudi posameznik, mlajši od 12 let, vendar ne mlajši od 10 

let, registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, v katerih lahko na svetovnih prvenstvih 

v članski kategoriji nastopajo športniki, tj. mlajši od 18 let. 

 

Priloga: seznam individualnih športov, pri katerih lahko pridobi status tudi mlajši od 12 let (vendar ne mlajši od 10 

let), ki je registriran pri olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, v katerih lahko na SP v članski 

kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let: 

V skladu s točko 1.3.1.2 dokumenta Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 

Republiki Sloveniji in 32. členom ZŠpo-1 se upoštevajo starostne kategorije za športnike starosti od vključno 12 

do vključno 50 let obeh spolov, ki so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih MŠF in posledično NPŠZ – z izjemo 

kategorije veteranov. Ne glede na prejšnji odstavek se upošteva tudi starostne kategorije za športnike, mlajše od 

12 let, vendar ne mlajše od 10 let, v olimpijskih športnih disciplinah individualnih športnih panog, pri katerih lahko 

na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo športniki mlajši od 18 let (atletika – stadionska: razen v 

metih, mnogoboju, 10000 m, maratonu in hoji), badminton, gimnastika – ritmična, gimnastika – športna gimnastika 

– velika prožna ponjava, golf, jadranje, judo, kajak kanu – mirne vode, kajak kanu – slalom, karate (samo kate), 

konjeništvo – dresura, lokostrelstvo – tarčno, namizni tenis, planinstvo; športno plezanje, plavanje, plavanje – 

daljinsko, plavanje – sinhrono, sabljanje, sankanje – umetne proge, smučanje – alpsko, smučanje – deskanje na 

snegu, smučanje – nordijska kombinacija, smučanje – prosti slog, smučanje – smučarski skoki, smučanje – 

smučarski teki, smučanje – biatlon, strelstvo, surf, taekwondo – WTF, tenis, veslanje, drsanje – kratke proge, 

drsanje – umetnostno, dviganje uteži.  

1.2. Pridobitev statusa vrhunskega športnika 

 

 

✓ Status učenca vrhunskega športnika lahko v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli pridobi učenec, ki 

doseže vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti (pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in 

kategoriziranje športnikov_potrjeno_SSRSŠ_2018(1)). Vsak učenec, ki izpolni te pogoje, je v skladu s 33. 

členom Zakona o športu kategoriziran športnik, vpisan v javno evidenco registriranih in kategoriziranih 

športnikov. 

33. člen (Zakon o športu) 

Sistem kategorizacije športnikov 

✓ (1) Športnik, ki je star najmanj 14 let in je državljan Republike Slovenije, se – glede na dosežen rezultat na 

tekmovanju uradnega tekmovalnega sistema – razvrsti v naziv mladinskega, državnega, perspektivnega, 

mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda. 



 

  

3  

  

  

 

✓ (2) Podrobnejše pogoje in kriterije za registracijo in razvrstitev v naziv kategoriziranega športnika, ločeno za 

individualne in za kolektivne športne panoge, določi strokovni svet na predlog OKS-ZŠZ in jih objavi na spletni 

strani ministrstva in OKS-ZŠZ. 

 

Za uveljavljanje statusa vrhunskega športnika v skladu z 51. členom Zakona o osnovni šoli staršem k vlogi ni treba 

priložiti posebnih dokazil, temveč uradna oseba, ki vodi postopek, podatke, potrebne za odločanje, pridobi v 

aktualnem seznamu kategoriziranih športnikov, objavljenem na spletni strani:  

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija   

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 77. člen Zakona o športu, 

mora uradna oseba v šoli (ravnatelj), ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu s 139. členom Zakona o 

splošnem upravnem postopku po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za izdajo 

odločbe. 

Vsebina, ki jo mora vsebovati evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov: 

77. člen (Zakon o športu) 

Evidenca OKS-ZŠZ 

 

(1) Za evidentiranje športnikov in njihovo razvrščanje v sistem kategorizacije se pri OKS-ZŠZ, tj. 

upravljavcu zbirke podatkov, vodi evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov. OKS-ZŠZ naloge iz prejšnjega 

stavka izvaja na podlagi javnega pooblastila. 

(2) Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov vsebuje: 

1) ime in priimek 

2) spol 

3) rojstne podatke 

4) stalno in začasno prebivališče 

5) tekmovalno licenco (naziv društva, obdobje) 

6) športno panogo in športne rezultate (nastop oziroma uvrstitev, disciplina, starostna kategorija, kraj in 

datum tekmovanja), dosežene na uradnih mednarodnih in domačih tekmovanjih 

7) razred kategorizacije (mladinski, državni, perspektivni, mednarodni, svetovni, olimpijski) in podatek, ali gre 

za vrhunskega športnika 

(3) Podatki iz evidence (prejšnji odstavek) se lahko za izbiro programov in področij letnega programa 

športa posredujejo izvajalcu razpisa. 

(4) Obliko evidence ter natančnejši postopek vpisa in izbrisa podrobneje določi OKS-ZŠZ v splošnem 

aktu, h kateremu daje soglasje ministrstvo in ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

2. STATUS UMETNIKA (perspektivni mladi in vrhunski mladi) 

 

2.1. Status perspektivnega mladega umetnika si lahko pridobi učenec:  

 

✓ ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

 

 

 

https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
https://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija
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2.2. Status vrhunskega mladega umetnika si lahko pridobi učenec: 

 

✓ ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 

Predlogu za dodelitev statusa učenca perspektivnega mladega umetnika je potrebno predložiti: 

  

1) dokazila, da se učenec/učenka udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti 

2) potrdilo o vpisu na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje 

3) potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šolo oz. drugem javno veljavnem programu 

 

 Predlogu za dodelitev statusa učenca vrhunskega mladega umetnika je potrebno predložiti:  

 

1) potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi šoli oz. drugem javno veljavnem programu 

2) dokazila o doseganju najvišjih mest oziroma nagrad na državnih tekmovanjih s področja umetnosti 

3) potrdilo o vpisu na šolo oz. drug javno veljavni program, kjer se vzporedno izobražuje 

 

Status se učencu dodeli praviloma drugi mesec tekočega šolskega leta – praviloma za eno šolsko leto, iz 

utemeljenih razlogov pa lahko le za določen čas v šolskem letu. lzjemoma se lahko učencu status dodeli tudi med 

šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. Šola dodeli učencu status, če izpolnjuje vse pogoje, določene z 

zakonom in temi pravili. S statusom si učenec pridobi ugodnosti, ki jih šola in starši opredelijo v pisnem dogovoru 

med starši in OŠ Tabor Logatec.  

  

 

3. člen 

 

Vložitev vloge 

 

Predlog za dodelitev statusa iz 2. člena tega pravilnika pisno podajo starši ali skrbniki učenca.  

  

Predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev se odda ravnateljici, tj. najkasneje do 30. septembra 

tekočega šolskega leta. Če vloga ni popolna ali razumljiva, se starše učenca pozove k dopolnitvi vloge v roku 8 dni. 

O dodelitvi, odvzemu in mirovanju statusa odloča ravnateljica z odločbo v skladu z Zakonom o splošnem upravnem 

postopku, Zakonom o osnovni šoli in s tem pravilnikom. O dodelitvi statusa odloči ravnateljica, in sicer najkasneje 

do 15. oktobra tekočega šolskega leta. Do izdaje nove odločbe za tekoče šolsko leto velja status, pridobljen v 

lanskem šolskem letu. 

 

 

4. člen 

 

Dodelitev statusa 

 

 

Status dodeli ravnateljica šole, v katero je učenec vpisan, po postopku, določenem s temi pravili, če so izpolnjeni 

vsi pogoji za dodelitev statusa iz 2. člena Internih pravil. Ravnateljica dodeli učencu status – praviloma za eno 

šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa le za določen čas v šolskem letu.  

  

Pred dodelitvijo statusa ravnateljica pridobi mnenje:  

  

• razrednika v prvem izobraževalnem obdobju  

• razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju 
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III. PRILAGODITEV ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

3. člen 

 

Prilagoditev šolskih obveznosti učenca se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Pisni dogovor o prilagajanju 

šolskih obveznosti se sklene najkasneje v 14 dneh po dokončnosti odločbe. Z dogovorom se prilagodijo obiskovanje 

pouka, obveznosti učenca pri pouku in drugih dejavnostih ter oblikah vzgojno-izobraževalnega dela ter načini in 

roki ocenjevanja znanja tako, da učenec šolske obveznosti opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju.  

 

5. a-člen 

 

Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti 

 

Za vsako odsotnost od pouka zaradi treninga, tekmovanja ali nastopa mora učenec razredniku prinesti predhodno 

pisno obvestilo staršev ali kluba/društva in ustanove s področja umetnosti. Če predhodno obvestilo iz opravičljivih 

razlogov ni možno, morajo odsotnost v roku 24-ih ur opravičiti starši. Odsotnost od pouka nad 5 dnevi odobri 

ravnateljica. 

 

 

 

5. b-člen 

 

Načini in roki ocenjevanja znanja 

 

Pri pouku mora učenec s statusom sodelovati in opravljati svoje obveznosti v skladu z Vzgojnim načrtom šole in 

Pravili šolskega reda ter upoštevati Hišni red šole. Učenec s statusom ima pravico do vnaprej dogovorjenega 

ustnega ocenjevanja znanja in opravljanja pisnih nalog. Z učitelji posameznih predmetov se je dolžan vnaprej 

dogovoriti o datumih ocenjevanja (do 15 dni  pred datumom ocenjevanja). Dogovor je za učenca obvezujoč, ne sme 

se izmikati dogovorjenim rokom. Če se učenec v navedenih rokih iz neopravičljivih razlogov o datumih ocenjevanja 

ne dogovori, lahko učitelji posameznih predmetov po navedenih rokih pridobijo oceno v skladu s splošnimi predpisi 

ocenjevanja. V primeru odsotnosti učenca na dan dogovorjenega ocenjevanja znanja le-ta opravi svoje dogovorjene 

obveznosti prvo naslednjo uro prisotnosti v šoli pri konkretnem predmetu. Če je odsoten, lahko po predhodnem 

dogovoru z učiteljem, piše tudi izven svojega oddelka pred ali po pouku. Učenec mora biti ocenjen v vsakem 

ocenjevalnem obdobju, oceno mora pridobiti do 5 dni pred konferenco. Primanjkljaj v znanju, nastal zaradi 

odsotnosti, je učenec dolžan odpraviti samostojno. 

 

 

6. člen 

 

Prenehanje statusa 

 

Učencu lahko preneha že dodeljeni status. Pridobljeni status iz 2. člena Internih pravil učencu preneha:    

• na zahtevo staršev učenca 

• s potekom časa, za katerega je bil učencu dodeljen 

• če prenehajo razlogi, zaradi katerih je bil status dodeljen 

• v kolikor ni več učenec  OŠ Tabor Logatec, na kateri je pridobil status 

• z odvzemom statusa 

 

7. člen 

 

Odvzem statusa 

 

Če učenec ne izpolnjuje obveznosti iz dogovora, mu ravnateljica lahko status po 51. členu ZOsn odvzame na 

predlog:  
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• razrednika v prvem izobraževalnem obdobju,  

• razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju. 

 

Z odvzemom statusa učencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene s statusom. 

 

8. člen 

 

Mirovanje statusa 

 

  

Učencu lahko status miruje zaradi bolezni/poškodbe in drugih utemeljenih razlogov (neizpolnjevanje obveznosti in 

nalog, ki so določene s Pravili šolskega reda, Hišnim redom in Vzgojnim načrtom OŠ Tabor Logatec). Status iz 2. 

člena omenjenih Internih pravil lahko miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je bilo odločeno o mirovanju. 

Mirovanje statusa lahko predlagajo: razrednik, učiteljski zbor ali starši učenca.  

  

O dodelitvi, prenehanju in mirovanju statusa odloči ravnatelj po predhodnem mnenju:  

• razrednika v prvem izobraževalnem obdobju,  

• razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora v drugem in tretjem izobraževalnem obdobju.  

  

Med mirovanjem statusa učenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile s statusom dodeljene.  

  

  

  

IV. VARSTVO PRAVIC 

 

9. člen 

  

Zoper odločbo v zvezi s statusom je mogoča pritožba, ki jo vložijo starši učenca na šoli v petnajstih dneh po prejemu 

pisne odločbe za dodelitev statusa. O pritožbi zoper odločitev ravnateljice odloča pritožbena komisija OŠ Tabor 

Logatec, ki jo imenuje Svet šole. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.  

  

  

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

 

10. člen 

  

Z dnem veljavnosti teh Pravil prenehajo veljati Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti z dne 18. 10. 2018. 

  

  

  

11. člen 

  

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in na spletni strani OŠ Tabor Logatec.  

  

 Pravila se lahko spreminjajo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta. 

 

 

 

  

Logatec, 1. 9. 2020 

Ev. št.: 007-2/2020/2  Ravnateljica: 

     Miša Stržinar  

  

 

  


