Na podlagi 51 ,60.a in 60.b. dlena Zakona v osnovniSoli (Uradni list RS, st. 81/06 - uradno predis6eno
besedilo, 102107, 107110, 87111, 40112 - ZUJF,63/13 in 46116 - ZOFVT-K, v nadatjevanju ZCisn), a8.
dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobra2evanja (Ur. list RS, St. 16/07, 36/08, 58/09,
64109,65/09, 20111 , 40112-ZIJJF , 57112-ZPCP-2D, 47115, 46116, 49116 popr. in 25t17 ZVI) ter
Zakona o Sportu - ZSpo-1 (Uradni list RS, 5t.29117 in 21118 ZNOrg)je ravnatetjica OS noOJa
Dom2ale dne 31 8. 2020 sprejeta

PRAVILA

o prilagajanju Solskih obveznosti
Osnovne Sole Rodica

I. SPLOSNA DOLOEAN IN NAMEN PRAVIL

1

clen

S temi pravili se podrobneje dolocajo merila in postopki za dodelitev statusa
Spoftnika in mladega umetnika ucencem osnovne Sole ter prilagajanje Solskih
obveznosti.

Sola s tem pravilnikom ureja post opke

za..

o pridobitev statusa,
o prilagajanje Solskih obveznosti,
o mirovanje, prenehanje in odvzem statusa,
o

.

vodenje evidence in hrambo podatkov,
varstvo pravic.

Namen pravilje opredelitev ter opis meril in postopkov za dodelitev statusa Sportnika
oziroma mladega umetnika.
Udenec lahko pridobi status Sportnika, ce:
o je registriran pri nacionalni pano2ni Sporlni zveziin tekmuje v uradnih tekmovalnih
sistem ih nacionalnih pano2nih zvez.
Udenec lahko pridobi status mladega umetnika, ce:
. se vzporedno izobra2uie v glasbenih ali drugih Solah, ki izvajajo javno veljavne
programe, in se udele2uje dr2avnih tekmovanj s podrocja umetnosti.
Predlog za dodelitev statusa lahko podajo samo star5i oziroma zakoniti zastopniki
ucenca. Udencu s statusom Sportnika ali mladega umetnika Sola prilagodi Solske
obveznosti, pri 6emer se prilagajanje Solskih obveznosti uredi s pisnim dogovorom

med Solo in star5i. Vsebina prilagoditev zajema prilagoditve obiskovanja pouka in
drugih dejavnosti, nacine in roke ocenjevanja ter druge posebnosti.

II. POGOJIZA PRIDOBITEV STATUSA

2 clen
Status perspektivnega Sportnika lahko pridobi udenec, ki:
. je star najmanj 12lel,
. je clan Sportnega dru5tva, kije vclanjeno v nacionalno panoZno Sportno zvezo
in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdrulenja Sportnih zvez (v
nadaljevanju OKS-ZSZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega
tekmovalnega sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih
Sportnikov (1 . odstav ek 32. clena ZSpo-1);
. je registriran pri nacionalni panoZni Sportni zvezi in tekmuje v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih zvez (1. odstavek 51. clena ZOsn),
kar je razvidno z vpogledom v evidenco registriranih in kategoriziranih
Sportnikov, kijo vodi OKS-ZSZ;
je
. ustrezno izpolnil vlogo za pridobitev statusa in jo pravodasno oddal.
Le izjemoma je Sportnik tudi posameznik, mlajSi od 12 let, vendar ne mlaj5i od 10
let, kije registriran v olimpijskih Sportnih disciplinah individualnih Sportnih panog,
pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v clanski kategoriji nastopajo Sportniki
mlaj5i od 18let (2. odstavek 32. clena ZSpo-1).

Status perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi udenec, ki:
. se vzporedno izobra2uje v glasbeni ali drugi Soli, ki izvajajavno veljavne

.
o

programe,
se udeleZuje drZavnih tekmovanj s podrocja umetnosti (51. clen ZOsn),
je ustrezno izpolnil-vlogo za pridobitev statusa in jo z zahtevanimi prilogami
vred pravodasno oddal.

Status vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi ucenec, ki:
. se vzporedno izobra2uje v glasbeni ali drugi Soli, ki izvajajavno veljavne
programe,
o je v preteklem Solskem ali tekocem koledarskem letu dosegel najvi5ja mesta
oziroma nagrade na drZavnih tekmovanjih s podrocja umetnosti (51. clen
ZOsn) - 1.,2. ali 3. mesto,
. je ustrezno izpolnil vlogo za pridobitev statusa in jo zzahlevanimi prilogami
pravodasno oddal.

|||.PoSToPEKDoDEL|TVESTATUSAINTRAJANJE
3. clen

V|ogozapridobitevstatusapodajoucenCevistarSioz.zakonitizastopnikiudenca.
V|ogozadode|itevstatusazustreznimipri|ogami'kjersozahtevane,ucendevistarsi
oz. zakonlti zastoPniki oddajo:

. razredniku

ali
o v tajniStvo Sole.

vloZijo do 30'9' tekocega leta' K
Vlogo u6en6evi starsi ali zakoniti zastopniki lahko
je potrebno priloZiti:
utog"i za pridobitev statusa

a)zastatusSportnika:posebnihdokazi|kv|oginipotrebnopri|agati
(izpolnjevanje pogojev se preveri iz uradnih evidenc)'

h\am|adegaumetnika:potrdi|oovzporednem
w)
programu, potrdilo o udelezevanju
eljavnem
Podrocja umetnosti;

c)

za status vrhunskega mladeg
v javno veljavnem Programu'
mesto) oziroma nagrad na dr

na

'rzobralevaniu
\ 1., 4.r

v.

tnosti'

vlogi ne odloca.
pogoiev za dodelitev statusa' Komisija
Ravnatelj imenuje Komisijo za preverjanje
nilkasnele do 31'10' v tekodem Solskem
vloge zbere, pregleda in poda svoje mnenje
letu.

Status je potrebno o,bnavljati vsako
status se ucencu dodeli za tekoce Solsko leto.
v teh pravilih in skladno z vsakokratno
5olsko leto, pod pogoji in na nadin, Lpredeljen
a ravnatelj oziroma Komisija za preverjanje

o

mnenje razrednika,
poleg mnenja razrednika tudi
v drugem in tretje mizobra1evalnem obdobju
mnenje oddelcnega uciteljskega zbora'

4. clen
ucitelj-i Sporta' glasbene in/ali likovne
Ravnatelj imenuje komisijo, kijo sestavljajo:
umetnosti in drug strokovni delavec'
le ta potrebna, predloge predstavi
'me
Komisija pregteoal)iog", ooLazili,.kjer so
t,er pridobi
zborom
uciterjskrm
vv'rv'rv
oddeicnim
\rLrsrv'
oz.
razrednikom
"' ' '
odloditev o dodel
5ni
jih uradna oseba

hl-tps:ll
Poda

pou"='ui,
V navedeni

tftril5ffi$ortnikov
,.
;:; za
-^::-'^:;;,,;:
iry!1:j:^pogo1e
ucenec
dolZnosti preveri,.ali

-

y

uradna oseba v Soli po uradni
v evidenco registriranih in
statusa Jportnika. V kolikor ucenec ni vpisan
statusa Sportnika' se
ranih Sportnikov, vloga pa se nanaSa na dodelitev
ucencu odloci ravnatelj zizdano odlocbo'
rne. O Oot<oneni'oooetitvi

p
k
v

titlrt"

podelitve sJltus.a odloca v skladu s 60'a' 60'b in
Ravnatelj o upravicenosti ucenca do

60'cc|enomzar<onaoosnovniso|i(Uradni|i'j11,.,']81/06-uradnopredisceno
qo)iz - ztJJF ,63/13 in 46116 - ZoFVI-K). odlocba o
besedito, 1O2tO7 , llino, 87 t11 ,
dode|itvistatusai.po'r"n'nanas|ovsta|negabiva|iScav|agate|ja_starsaoz.
ga je vlagatelj navedel v vlogi'
zakonitega zastopnika ucenca oz na naslovlki
splosnem upravnem postopku ali z
Vrocanje poteka lrtrono z dolocili Zakonao
osebno vrocitvijo v Soli.
5. clen

/ mladega umetnika tudi med
lzjemoma se lahko ucencu podeli status Sportnika
Solskim letom, 6e ucenec:
izpolnjuje predpisane pogoje ali
pred tem datumom
je dose Zke izkazal po 30.9. posameznega Solskega leta,
Pa Pogojev ni izPolnjeval'

.

o

IV. PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI
6. clen

pravice in obveznosti oziroma priragoditve sorskih obveznosti so ucencu Sportniku
na osnovi sklepa ravnatelja o
oziroma ucencu mlademu umeiniku omogocene
dodelitvi statusa Sportnika ali umetnika'

7. clen
pisnim dogovorom med 5olo in
Udencu s statusom se prilagodijo Solske obveznosti s
star5i. Z dogovorom se ucencu prilagodijo zlasti:

. 6as upravicene

odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela;

(vaje,
udenca pri pouku in drugih oblikah organiziranega dela
in
ekskurzije drugo);
Seminarske naloge, obvezne izbirne vsebine, strokovne

. obveznosti

o nadini in roki

za ocenjevanje znanla oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti;

izpita, ce je zaradi Sportnega ali umetniskega
udejstvovanja neocenjen iz posameznih predmetov;

. mo2nosti za opravljanje predmetnega
.

druge medsebojne pravice in obveznosti

eznosti praviloma prilagodijo
alnem obdobju. Pisni dbgovo
15 dneh po izdani odlocbi. U
izraziti svoje mnenje v zvezi s statusom'

vi v
obveznosti
pravico

izpolnjevati
ee med Solskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogoce

dopolni ali razve2e'
dogovorjenih obveznosti, se lahko dogovor spremeni,
8. clen

zaradi katerih udenec utemeljeno ni
letom pride do
veznosti, se lahko izdela izvedbeni nacrt
ati dogovorjeni
nca s statusom'
e Pravic ln obv
statusa oziroma
lzvedbeni nacrt je priloga in sestavni del odlocbe o dodelitvi
dogovora o prilagajanju Solskih obveznosti'
uditeljskem zboru' Pri
lzvedbeni naert pripravi razrednik in ga uskladi v oddelcnem
izobr aaeva nega p rog ra m a n tiste' zaradi
p ri p ravi u posteva u6e n deve o bvezn o'st i iz
katerih mu je bil status dodeljen'

ee
mo
za

I

V. oDVzEM, PRENEHANJE |N M|RoVANJE STATUSA
9. clen

odvzame'
U6encu lahko status miruje, mu preneha ali pa se mu

i

Mirovanie statusa

podlagi katerih je odloceno o
Ucencu status miruje, dokler obstajajo razlogi, na
mirovanju. Razlogi za mirovanje statusa:
. bolezen,
o poSkodbe ali
. drugi utemeljeni razlogi.
Drugi utemeljeni razlogi za mirovanje statusa:
. neizpolnjevanje obveznosti iz pisnega dogovora;
. zaradi ucnih tezav, ki imajo za posledico negativne ocene.
Mirovanje statusa lahko predlagajo:
. razrednik,
. uciteljski zbor ali
. udendevi starSi oz. zakoniti zastopniki'
pridobiti mnenje:
Pred odlocitvijo o mirovanju statusa si mora ravnatelj
. razrednika v prvem izobralevalnem obdobju oz'
izobrazevalnem
o razrednika in oddelcnega uciteljskeg a zbora v drugem in tretjem
obdobju.
po prejemu
O mirovanju statusa odloci ravnatelj z odlocbo v B (osmih) dneh
utemeljenega Pisnega mnenja.
pravic, ki so mu bile dodeljene'
Med mirovanjem statusa udenec ne more uveljavljati

Prenehanje statusa
ucencu preneha:
Ucencu lahko preneha status, ki mu je bil dodeljen. status
o na zahtevo ucencevih starsev oz. zakonitih zastopnikov'
. s potekom 6asa, za katerega mu je bil dodeljen;
. ce prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen;
. ce ni vec udenec Sole, na katerije pridobil status;
. 6e se mu status odvzame'
ki so mu bile dodeljene' O
S prenehanjem statusa udencu prenehajo vse pravice,
po prejemu pisnega
prenehanju statusa odloci ravnatelj z odiocbo v 8 (osmih) dneh
mnenja.
pridobiti mnenje:
Pred odlocitvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelja
. razrednika v prvem izobralevalnem obdobju oz'
izobraZevalnem
o razrednika in oddelcnega uciteljskeg a zbora v drugem in tretjem
obdobju.

Odvzem statusa
izpolnjuje dogovorjenih
Ucencu lahko Sola odvzame status, 6e po svoji krivdi ne
za odvzem statusa poda:
obveznosti iz pisnega dogovora med 5olo in siar5i' Predlog
o razrednik ali
. uciteljski zbor.

v 8 (osmih) dneh po prejemu
odvzemu statusa odloci ravnatelj z odlocbo
utemeljenega Pisnega Pred loga'

o

VI. VODENJE EVIDENCE
10. clen
ucenca mladega umetnika vodi
Evidenco o ucencu s statusom Sportnika ali statusom
razrednik v maPi oddelka'

VII. VARSTVO PRAVIG
11. clen

prilagajanju Solskih obveznostije
Odlocba o dodelitvi statusa oziroma dogovor o
oziroma so ga podpisali'
enako obvezujoe za vse, na katere se nanaSa

12. clen
Ucenec ali tisti, ki ga njegov status zad
statusa, med mirovanjem oziroma v zvezl
statusa zahteva, da se odlocitve preverijo,
z dolocbami teh pravil, odlocbe, sklenlene
predpisa.
ucenca s pritozbo'
Uvedbo postopka na-Soli lahko zahtevajo starsi

13. clen

o pritozbi zaradineupostevanja dogovorjenih pravic

oziroma obveznosti, ki izhajajo

iz statusa, odloca ravnatelj Sole'

An|jag|edestatusapotehpravi|ihoziromag|ede
\'' v
cl'riobveznosti odloca pritoZbena komisija'
neu
okoncna'
Odl

14. clen

je
izpolnila dogovorjenih obveznosti' dolZna
opravi' oziroma mu na drug nacin priznati
a in dogovora'

s
udencu
uveljav
Oe

VII. KONEruE DOLOEBE
15. clen

boru Predstavljene dne, 28' 8' 2020'
avnosti tega piavilnika prenehajo veljati
ejeta, dne 1 .9.2013' Ta pravila lahko
e.

Stevilka: 60301

-41202011

OS Rodica.
Priloge Pravil o prilagajnaju Solskih obveznosti
1. Obrazec Vloga za pridobitev statusa Sportnika

2.

umetnika
Obazec Vloga za pridobitev statusa mladega

Ravnateljica:
Milena Vidovic

VLOGA ZA PRIDOBITEV
STATUSA SpOnrrutXR v Solskem letu 2020

/202L

Ime in priimek starSa/zakonitega otrokovega zastopnika:

Naslov:

Ime in priimek udenca/utenke:
Razred:

Sportna panoga:

Klub / druS tv o f zdr uircnje

:

Spodaj podpisani star5i/zakoniti zastopniki zgoraj navedenega otroka - utenca 0S
Rodica, DomZale, podajam vlogo za dodelitev statusa perspektivnega Sportnika za Solsko
leto2020/202L Potrjujem, da je moj otrok, dlan Sportnega dru5tva, ki je vdlanjeno v
Nacionalno panoZno Sportno zvezo al\ v Zvezo za Sport invalidov - Paraolimpijski
komite in ima s strani Olimpijskega komiteja Slovenije - Zdrui,enje Sportnih zvezpotrjen
nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega srstema ter je vpisan v evidenco
registriranih in kategoriziranih Sportnikov.
Seznanjen sem, da mi k vlogi ni potrebno priloZiti nobenih dokazil ali potrdil za navedbe
iz prej5njega odstavka, ker bo 0S Rodica v postopku odlodanja po uradni dolZnosti
preverila, ali uienec izpolnjuje pogoje, in sicer z vpogledom v ustrezno javno dostopno
evidenco, ki jo vodi Olimpijski komite Slovenije
hltBS.llWrryw.qlym-p_i-c-,Si/Spprtntkiftegls-t13c1ja-in1kg!e-g-ofizpc-la.

Kraj in datum:
Podpis star5a/zakonitega zastopnika - vlagatelja vloge:

VLOGO ODDATI razrednikry'razredniiarki ali v tainiStvo Sole DO 30'9.2020!

VLOGA ZA PRIDOBITEV
STATUSA MLADEGA UMETNIKA za Solsko leto 2020

/2o2t

Ime in priimek star5a/zakonitega zastopnika:

Naslov
Ime in priimek udenca/udenke:

Razred:

Umetnostna zvrst:

ustanova/5ola, kjer se udence/udenka vzporedno izobrazuje:

otroka - udenca OS
Spodaj podpisani star5i/zakoniti zastopniki zgoraj navedenega
Rodici,- DomZale, podajamo vlogo za dodelitev statusa [ustrezno oznadite):

perspektivnega
podrotja umetnosti
. potrdilo/pot

ker se otrok udelezuje drzavnih tekmovanj s
logi):
drzavnih tekmovanjih s podrodja umetnosti'

,

AJ

mesta oziroma nagrade
B) Vrhunskega mladega umetnika, ker otrok dosega najvisja
(priloZiti vlogi):
na drZavnih tekmovanlih-s podrodja umetnosti. Dokazila
. v preteklem iolskem ali tekodem koledarskem letu je otrok dosegel najvi5ja
- 1",2' ali
mesta oziroma nagrade na drZavnih tekmovanjih s podrotja umetnosti
3. mesto, ali
o v preteklem Solskem ali tekodem ko edarskem letu je otrok dosegel najvi5ja - 1',
umetnosti
mesta oziroma nagrade na mednarodnih tekmovanjih s podrodja
2. ali 3. mesto.
Vlogo vlagam za Solsko leto: 2020 12021'

Kraj in datum:
Podpis starSa/zakonitega zastopnika

- vlagatelja vloge:

30.9.
VLOGO ODDATI razrednikdrazredniiarki ali v tajniStvo Sole Do

2020!

