
PRILOGA 1 
Pravila o prilagajanju šolskih obveznosti (sprejeta 1. 9. 2008, posodobljena v letu 2013) v skladu z 51. 

členom Zakona o osnovni šoli podrobneje urejajo postopek za pridobitev statusa perspektivnega in 

vrhunskega športnika oziroma mladega umetnika ter prilagajanje šolskih obveznosti. Objavljamo obrazec 

za dodelitev statusa učencu. Hkrati vas opozarjamo, da se je pri dodelitvi statusa potrebno držati 

dogovorjenih pravil ter omenjenega zakona, zlasti glede učnega uspeha in drugih učnih obveznosti, sicer 

se lahko status učencu zamrzne ali ukine. 

 

 

PREDLOG ZA DODELITEV STATUSA PERSPEKTIVNEGA IN VRHUNSKEGA 

ŠPORTNIKA OZIROMA MLADEGA UMETNIKA 

Podpisani/-a ____________________________________________________ 

(oče, mati ali zakoniti zastopnik otroka) 
 

naslov prebivališča________________________________________________ 
 

za svojega otroka ____________________________, rojenega _____________ 

                                                       (ime in priimek ) 
 

učenca/-ko  _________razreda OŠ Polzela 

                               

v šolskem letu 2018/2019 vlagam predlog (ustrezno obkrožite): 
 

A) za dodelitev statusa perspektivne/-ga športnika/-ce 

B) za dodelitev statusa vrhunske/-ga športnika/-ce 

C) za dodelitev statusa perspektivne/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 

D) za dodelitev statusa vrhunske/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 
 

K predlogu prilagam (ustrezno obkrožite): 
 

A) za dodelitev statusa perspektivne/-ga športnika/-ce oz. mlade/-ga umetnika/-ce: 
➢ potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje na uradnih 

tekmovalnih sistemih te športne zveze oz. mladi umetnik, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja 

umetnosti, 

➢ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu, 

➢ potrdilo/podatke o rezultatih na državnem nivoju za preteklo šolsko leto. 
 

B) za dodelitev statusa vrhunske/-ga športnika/-ce oz. mlade/-ga umetnika/-ce: 
➢ potrdilo, da je učenec/-ka registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje na uradnih 

tekmovalnih sistemih te športne zveze oz. mladi umetnik, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja 

umetnosti, 

➢ potrdilo o vrhunskem športnem dosežku mednarodne vrednosti oziroma dokazilo o najvišjem mestu 

oziroma nagradi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, 

➢ urnik tedenske obremenitve v tekočem šolskem letu. 
 

Podpisani/-a: 
➢ dovoljujem, da lahko šola uporabi podatke iz prilog za namen dodelitve statusa in 

➢ se zavezujem, da bom šoli nemudoma sporočil vsako spremembo, ki bi vplivala na upravičenost do 

dodelitve statusa. 

 

 

 

Kraj in datum:_______________          Podpis staršev ali zakonitega zastopnika otroka: 

               

 

 



  

 
PRILOGA 2 

P O T R D I L O 
 

 

________________________________ iz ____________________________,  potrjujemo, da 
(naziv izdajatelja potrdila)   

je učenec/-ka, ____________________,  ______ razreda, Osnovne šole _______________ 
(priimek in ime)  

● registriran/-a pri nacionalni panožni športni zvezi ___________________________________  

in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez kot perspektivni/-a 

športnik/-ca; 

● dosegel/-la vrhunske športne dosežke mednarodne vrednosti kot vrhunski/-a športnik/-ca.  

 

 

 

Potrdilo se izdaja na zahtevo staršev učenca/-ke in se lahko uporablja zgolj za dodelitev statusa 

_______________________________   v osnovni šoli, ki jo obiskuje. 
(navedite ustrezno) 

 

 

 

V/Na ____________________, dne _______      ____________________  
(podpis odgovorne osebe) 

 

 

 

Žig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
PRILOGA 3 

 

P O T R D I L O 
 

 

__________________________________ iz _________________________,  potrjujemo, da se: 
(naziv izdajatelja potrdila)   

 učenec/-ka, _________________________,  ______ razreda Osnovne šole _______________  
(priimek in ime)  

● udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti kot perspektivni/-a mladi/-a umetnik/-ca;  

● dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti kot vrhunski/-

a mladi/-a umetnik/-ca.  

 

 

 

Potrdilo se izdaja na zahtevo staršev učenca/-ke in se lahko uporablja zgolj za dodelitev statusa 

_______________________________   v osnovni šoli, ki jo obiskuje. 
(navedite ustrezno) 

 

 

 

V/Na ____________________, dne _______     ____________________  
(podpis odgovorne osebe) 

 

 

 

Žig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
PRILOGA 4 

 

 
Osnovna šola Polzela 

Šolska ulica 3, 3313 Polzela 

tel. 03 703 31 00 

e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 

 

Datum:  

Opr. št.:  

   

1. Osnovna šola Polzela, ki jo zastopa ravnateljica mag. Bernardka Sopčič   

2. Starši/zakoniti zastopnik ………………………………………………………………………………………………………………. 

stanujoč:     ………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Učenec/-ka: ……………………………………………………………………… rojen/-a…………………………………………….. 

sklenejo 

DOGOVOR O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 

Dogovor se sklene za prilaganje šolskih obveznosti za učenca/-ko ………………………………………… 

………………………………………………….,  ki  mu/ji je s sklepom priznan status A za šolsko leto 2019/20. 
 

Prilagodijo se obveznosti: 

‐ dogovorno ocenjevanje znanja, 

‐ dogovorna udeležba na ekskurzijah in drugih dnevih dejavnosti, 

‐ navzočnost pri pouku je obvezna,  odsotnost, daljša kot pet dni, se opraviči le izjemoma ob 

predhodnem opravičilu kluba oz. drugega javnoizobraževalnega zavoda 

‐ drugo: ……………………………………………………………………………………………………… 
 

Varstvo pravic 

O pritožbi zoper odločitev ravnatelja glede statusa po Pravilih OŠ Polzela  o prilagajanju šolskih 

obveznosti oziroma glede neupoštevanja dogovorjenih pravic in obveznosti odloča pritožbena 

komisija. Odločitev pritožbene komisije je dokončna. 
 

Učenec/-ka s podpisom izjavljam, da:  

- bom zgleden/-a učenec/-ka in vzor ostalim učencem šole, 

- ob koncu ocenjevalnih obdobij ne bom imel/-a negativnih ocen, 

- ne bom neopravičeno izostajal/-a od pouka, 

- ne bom kršil/-a hišnega reda in pravil šolskega reda, 

- v enem tednu od podpisa dogovora v sodelovanju z učitelji pripravim in oddam načrt 

datumov ustnega ocenjevanja znanja, 

- se mi odvzame status, če po svoji krivdi ne izpolnjujem obveznosti iz tega dogovora. 
 

Dogovor stopi v veljavo z dnem podpisa vseh strank dogovora. 

           

 Ravnateljica OŠ Polzela:                           Starši/zakoniti                                Učenec/-ka:   

 mag. Bernardka Sopčič                               zastopniki: 

 

 

 



  

 
PRILOGA 5 

 

 
Osnovna šola Polzela 

Šolska ulica 3, 3313 Polzela 

tel. 03 703 31 00 

e.pošta:tajnistvo-os.polzela1@siol.net 
 

 

Datum:  

Opr. št.:  
 

Na osnovi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. št. 12/96, 81/06, 102/07) in določil 3 točke Pravil o 

prilagajanju šolskih obveznosti izdajam naslednji  
 

S K L E P 
 

1.  Učencu/-ki   ……………………………….iz oddelčne skupnosti ……….,  rojenemu/i  ………………………………..,   

    se prizna: 

a) status perspektivne/-ga športnika/-ce 

b) status vrhunske/- ga športnika/-ce 

c) status perspektivne/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 

d) status vrhunske/-ga mlade/-ga umetnika/-ce 

2.   Status se učencu dodeli za šol. leto ………………………….. 

3.   Status se učencu dodeli za čas ……………………………… 

4.   Status se podaljša še za………………………………. 
 

OBRAZLOŽITEV: 

Starši oz. zakoniti zastopniki  …………………………..……………………………………  učenca so v roku podali pisno vlogo   s 

predpisanimi dokazili o izpolnjevanju pogojev za pridobitev statusa učenca. Izdaja sklepa je s tem 

utemeljen. 
 

VARSTVO PRAVIC: 

Učenec, ki ga status zadeva, lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oz. v zvezi z 

uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahteva, da se odločitve preverijo ali jim ugovarja, če 

meni, da so v nasprotju z določbami tega sklepa. 

Uvedbo postopka na šoli zahtevajo starši učenca s pritožbo. Vložijo jo v osmih dneh po prejeti pisni 

odločitvi oz. v tridesetih dneh po nastanku razlogov za varstvo pravic, kadar o tem ni izdan predpisan 

akt. 

O pritožbi zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oz. obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča 

ravnatelj, o pritožbi zoper odločitev ravnatelja pa odloča pritožbe na komisijo. Odločitev je dokončna. 

 

 
 

Izjava starša/skrbnika:                                                                                       Ravnateljica: 

S podpisom potrdim, da soglašam                                                                mag. Bernardka Sopčič 

s sklepom………………………….                                                                                                            
                                                                                          

VROČENO: 

● učencu in staršem/skrbnikom 

● razredniku 

● arhiv, tu     


