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Naosnovi  5 l .d lenaZakonaoosnovniSol i  (Ur .  l ,RS,5t .81/06UP83,L02107, I071t0,871LL,401I2-ZUJF
in63lL3, v nadaljevanju ZOsn) in 49, dlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja -
ZOFVI (Ur. l. RS,5t. 16/07 UPB5,36/08,58/09 (64109 pop, in 65/09 pop.),201LL,401I}-ZUJFin57lt2-
ZPCP-ZD)je ravnatelj dne 23. 8, 2013 sprejel

P R A V I L A
o prilagajanju Solskih obveznosti

za perspektivnega in vrhunskega Spoftnika oziroma mladega umetnika

1 SPLOSNE DOLOCBE
Osnovna Sola s temi pravili ureja postopke za:

o pridobitev statusa,
. prilagajanjeSolskihobveznosti,
o mirovanje, prenehanje in odvzem statusa,
. vodenje evidence in hrambo podatkov,
. varsWo pravic,

2 PRIDOBITEV STATUSA
Sola dodeli status udencu, de izpolnjuje vse pogoje, dolodene z zakonom in temi pravili.
S statusom si udenec pridobi ugodnosti, kijih Sola in starSi opredelijo v pisnem dogovoru,

2.L Pogoji za pridobitev statusa
Udenec lahko pridobi status:

o perspektivnegaSportnika,
. vrhunskegaSportnika,
o perspektivnegamladegaumetnika,
o vrhunskega mladega umetnika,

2.2 Postopek za pridobitev statusa
Predlog za pridobitev statusa podajo udendevi starSi ali zakonit zastopnik (v nadaljevanju: star5i),

Pisni predlog za dodelitev statusa z dokazili o izpolnjevanju pogojev oddajo:
. razredniku ali
. uditelju 5pofta, uditelju likovne in glasbene umetnosti, ki udi udenca ali
. v tajniSWo 5ole,

StarSi lahko vloZijo predlog kadarkoli med Solskim letom, de izpolnjuje predpisane pogoje,

K vlogi za pridobitev statusa:
a) perspektivnega 5portnika se priloZi potrdilo o registraciji pri nacionalni panoZni Sportni zvezi in o

tekmovanjih v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih zvez, urnik tedenske obremenitve v
tekodem Solskem letu in potrdilo o rezultatih na drZavnem nivoju za preteklo Solsko leto;

b) vrhunskega 5poftnika se priloZi potrdilo, da je udenec registriran pri nacionalni panoZni Sportni zvezi
in da tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panoZnih zvez, urnik tedenske obremeniWe v
tekodem Solskem letu in potrdilo o doseZenih vrhunskih Sportnih doseZkih mednarodne vrednosti za
preteklo Solsko leto;

c) perspektivnega mladega umetnika se priloii potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma drug
javnoveljavni program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi Soli oziroma drugem
javnoveliavnem programu in potrdilo o udeleZevanju na drZavnih tekmovanjih s podrodja umetnosti za
preteklo Solsko leto;

d) vrhunskega mladega umetnika se priloZi potrdilo o vpisu v drugo Solo oziroma drug javnoveljavni
program, potrdilo o tedenskem obsegu obveznosti v drugi Soli oziroma drugem javnoveljavnem
programu in potrdilo o osvojitvi nagrade oziroma 1., 2. ali 3. mesta na drZavnih tekmovanjih s podrodja
umetnosti za preteklo Solsko leto,



de vloga ni popolna (niso priloZena vsa dokazila) ali ni razumljiva, se starSe pozove k dopolniWi vloge v
roku osmih dni,

2.3 Dodelitev statusa
Sola dodeli udencu status za tekode Solsko leto,
O dodelitvi statusa odlodi ravnatelj z odlodbo v skladu z dolodili Zakona o splo5nem upravnem postopku in
temi pravili.

Pred odloditvijo o dodeliWi statusa si mora ravnatelj pridobiti:
v prvem izobraZevalnem obdobju mnenje razrednika,

- v drugem in tretjem izobraZevalnem obdobju poleg mnenja razrednika tudi mnenje oddeldnega
uditeljskega zbora,

Ravnatelj izda odlodbo najkasneje v 30 dneh po prejemu popolne vloge starSev. Odlodba o dodelitvi statusa
zadne veljati z dnem, ko jo eden od starSev podpiSe,

3 PRILAGA'ANJE SOLSKIH OBVEZNOSTI
Udencu s statusom se prilagodijo Solske obveznosti s pisnim dogovorom,

3.1 Dogovor o prilagajanju Solskih obveznosti
Prilagajanje Solskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med Solo in star5i. Z dogovorom se udencu
prilagodijo zlasti:

. das upravidene odsotnosti od pouka in drugih oblik organiziranega dela;

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

. nadini in roki za ocenjevanje znanja oziroma izpolnjevanje drugih obveznosti;

. moZnosti za opravljanje prgdmetnega izpita, de je neocenjen iz posameznih predmetov;

. druge medsebojne pravice in obveznosti

Sola udencem s statusom vrhunskega Spoftnika ali vrhunskega mladega umetnika lahko dodatno
zagotavi pogoje za izobralevanje tako, da jim prilagodi vsebine, metode in oblike dela ter jim nudi razlidne
oblike individualne pomodi.

Udencu se Solske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem
obdobju,

Pisni dogovor o prilagajanju Solskih obveznosti se sklene in podpi5e ob vrodiWi odlodbe.

Udenec ima vselej pravico povedati svoje mnenje v zvezi s statusom,

de med Solskih letom pride do sprememb, zaradi katerih ni mogode izpolnjevati dogovorjenih obveznosti,
se lahko dogovor spremeni oziroma dopolni.

3.2 Obiskovanje pouka in drugih dejavnosti
Udenec s statusom perspektivnega Sportnika ali umetnika in vrhunskega Spoftnika ali umetnika
je praviloma navzod pri pouku, lahko izostane:

. od rednega vzgojno-izobraZevalnega dela dnevno oziroma strnjeno glede na v naprej pripravljen
program odsotnosti za dejavnost, ki se izvaja izven kraja bivanja;

o izostaja od rednega pouka zaradi tekmovani, de so ta v dasu rednega Solskega dela;
. izostati sme pruo udno uro naslednjega Solskega dne, de se je obveznost predhodnega dne kondala

po 22. uri.

3.3 Naiini in roki za ocenjevanje znanja:
. v primeru odsotnosti ali povedanega obsega tekmovani, ki udencu ne dovoljujejo redne priprave na

pouk, se mora z uditelji dogovoriti za ustno spra5evanje ali pisno ocenjevanje znanja;
. pisno ocenjvanje opravi individualno pri rednem pouku oziroma dopolnilnem pouku, de je na dan

pisnega ocenjevanja opravideno odsoten alije imel prejSnji dan tekmovanje;
. de ni predpisane obvezne oblike ocenjevanja, skupaj z uditeljem izbere obliko, kije zanj ugodnejSa

(pisno, ustno, seminarska naloga, izdelek);



. v pryem mesecu ocenjevalnega obdobja udenec sporodi datume ustnega ocenjevanja, oceno mora
dobiti udenec do 10 dni pred ocenjevalno konferenco, po tem dasu ga lahko uditelj vpraSa
nenapovedano pri rednih urah pouka,

3.4 Obveznosti za uresnitevanje pravicudeleiencev
Udenci in osebe, ki so vezane na status udenca, morajo izpolnjevatidolodene obveznosti.

Obveznosti udenca:
. vestno opravlja svoje Solske obveznosti, zastopa Solo na tekmovanjih in nastopih in se ravna v

skladu s hiSnim redom;
. vse izostanke od pouka mora vnaprej napovedati udenec, trener ali mentor, izostanek opravidijo

starSi;
. v primeru slabSega znanja pri dolodenem predmetu uditelj udenca povabi k obiskovanju

dopolnilnega pouka, ki se ga mora udenec redno udeleZevati, de je prisoten v 5oli.

Obveznosti starSev:
. redno spremljajo uspeh in vedenje svojega otroka;
. redno obiskujejo govorilne ure pri razredniku in posameznih uditeljih;
. v primeru slabSih ocen se morajo dogovoriti z uditeljem o nadinu popravljanja in izbolj5anja le teh;
. se dogovorijo z uditeljem o dodatnih urah pomodi udencu;
. redno in pravodasno opravidijo izostanke,

Obveznosti razrednika:
. v redovalnici primerno oznadi udence, ki jim je bil status dodeljen, iim preneha, miruje ali jim je

odvzeU
. v Solsko dokumentacijo vpi5e zahtevane podatke o statusu udenca (Stevilko odlodbe, ipd.);
. obveSda ravnatelja in starSe o vseh krSiWah dogovora v zvezi s statusom;
. ravnatelju posreduje pisna mnenja in predloge za mirovanje, prenehanje ali odvzem statusa,

Obveznosti uditeljev:
. v primeru slabSega znanja vkljudijo udenca v dopolnilni pouk;
. v primeru napovedane daljSe udendeve odsotnosti ga obvestijo, katero udno snov bodo v dasu

njegove odsotnosti obravnavali;
. v primeru vedjega Stevila treningov, vadb, nastopov in tekmovanj se dogovorijo z udencem o dasu

opravljanja pisnega in ustnega preverjanja znanja;
o usmerjajo udenca k nadaljnjemu delu ter ga navajajo na samostojno delo doma;
. skupaj z udencem pripravijo individualni nadrt dela za preverjanje in ocenjevanje znanja;
. udencu s statusom vrhunskega Sportnika ali umetnika omogodijo dodatno posvetovanje,

Obveznosti ravnatelja ali pomodnika ravnatelja :
. postopa in ukrepa v skladu z dolodili teh pravil;
. upoSteva predloge uditeljev, starSev, udenca in trenerjev;

obvesti starSe, klub, druStvo ali Solo o mirovanju, prenehanju ali odvzemu statusa udencu.

3.5 Opraviievanjeodsotnosti
Udenec oziroma njegovi starSi so dolZni upoStevati in vsako odsotnost od pouka ali drugih obveznih
dejavnosti,

Udenec oziroma njegovi starSi so dolZni odsotnost od pouka ali drugih obveznih dejavnosti opraviditi v
skladu s pravili Solskega reda.

Odsotnost udenca od pouka zaradi statusa se lahkoopravidi le na podlagi pisnega opravidila star5ev, kluba,
dru5Wa ali Sole, kjer se udenec dodatno izobraZuje. Odsotnost nad 5 dni pouka odobri ravnatelj,

4 MTROVANJE, PRENEHANJE rN ODVZEM STATUSA
Udencu lahko status miruje, mu preneha ali pa se mu lahko odvzame,

4.1 Mirovanje statusa
Udencu lahko miruje status. Status miruje, dokler obstajajo razlogi, na podlagi katerih je odlodeno o
mirovanju,



Razlogi za mirovanje statusa:
. bolezni,
o poikodbe ali
. drugi utemeljeni razlogi,

Drugi utemeljeni razlogi za mirovanje statusa:
r neizpolnjevanje obveznosti iz pisnega dogovora;
. zaradi udnih teZav, ki imajo za posledico negativne ocene,

Mirovanje statusa lahko predlagajo:
r razrednikr
. uditeljski zbor ali
. udendevi starSi.

Pred odloditvijo o mirovanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje:
. razrednika v prvem izobraZevalnem obdobju in
o razrednika in oddeldnega uditeljskega zbora v drugem in tretjem izobraZevalnem obdobju,

O mirovanju statusa odlodi ravnatelj z odlodbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega mnenja.

Med mirovanjem statusa udenec ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile dodeljene.

4.2 Prenehanje statusa
Udencu lahko preneha status, ki mu je bil dodeljen.

Status udencu preneha:
o rld zahtevo udendevih starSev;
. s potekom dasa, za katerega mu je bil dodeljen;
. de prenehajo razlogi, zaradi katerih mu je bil status dodeljen;
. de ni ved udenec 5ole, na katerije pridobil status;
. de se mu status odvzame,

S prenehanjem statusa udencu prenehajo vse pravice, ki so mu bile dodeljene.

O prenehanju statusa odlodi ravnatelj z odlodbo v osmih dneh po prejemu pisnega mnenja.

Pred odloditvijo o prenehanju statusa si mora ravnatelja pridobiti mnenje:
. razrednika v prvem izobraZevalnem obdobju in
o razrednika in oddeldnega uditeljskega zbora v drugem in tre$em izobraZevalnem obdobju,

4.3 Odvzem statusa
Udencu lahko Sola odvzame status, de po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti iz pisnega
dogovora med Solo in starSi,

Predlog za odvzem statusa poda:
. razrednik ali
. uditeljski zbor.

O odvzemu statusa odlodi ravnatelj z odlodbo v osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.

Ce je bil udencu odvzet status, ga lahko iziemoma ponovno pridobi, ko izpolni vse obveznosti iz dogovora,
Udenec ponovno pridobi status po postopku za pridobitev statusa.

5 VODENJE EVIDENCE iN HRAMBA PODATKOV
Evidenco o dodeliWi, mirovanju, prenehanju in odvzemu statusa vodi in hrani poslovni sekretar Sole v
skladu s Pravili o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov eno leto po zakljudku Solanja udencev,



6 VARSTVO PRAVIC
Odlodba o dodeliWi statusa oziroma dogovor o prilagajanju Solskih obveznosti je enako obvezujod za vse,
na katere se nanaSa oziroma so ga podpisali.

Udendevi starSi lahko ob pridobivanju ali prenehanju statusa, med mirovanjem oziroma v zvezi z
uveljavljanjem pravic in obveznosti iz statusa zahtevajo, da se odlodiWe preverijo, ali jim ugovarjajo, de
menijo, da so v nasprotju z dolodbami teh pravil, odlodbo, s sklenjenim dogovorom ali z drugim aktom
oziroma predpisom.

6,1 Mediacija
Za miren in dogovoren nadin reSevanja konfliktov in sporov med udenci, starii in delavci Sole lahko Sola
predlaga postopek mediacije.

6,2 Pritoiba
Zoper odlodbo v zvezi s statusom je mogoda pritoZba, kijo vloZijo udendevi starSi na Soli v osmih dneh po
prejemu pisne odlodbe oziroma v tridesetih dneh od vloZitve predloga za dodelitev statusa, de o predlogu
ni bilo odlodeno s pisnim aktom (molk organa),

O pritoZbi odloda S-dlanska pritoZbena komisija Sole, kijo imenuje predsednik sveta Sole za vsak posamezni
primer posebej. Clani komisije za posamezni primer so trije predstavniki delavcev Sole in dva zunanja dlana
(predstavniki star5ev in strokovni delavci druge Sole).

de se v postopku ugotovi, da Sola ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolina udencu zagotoviti novo
moZnost, da jih opravi, oziroma mu na drug nadin prizna pravice.

Zoper odloEitev komisije je dovoljen upravi spor z vloZiWijo toZbe na Upravno sodi5de RS v tridesetih dneh
od prejema pisne odloditve pritoZbene komisije.

7 KONCNE DOLOCBE
Ta pravila so bila objavljena na oglasni deski Sole v Komendi, dne 23, 8, 2013 in na oglasni deski v Soli v
Mostah, dne 23. B. 2013,
Pravila pridnejo veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski in se upoprab$ajo od 1, 9, 2013 dalje,
Z dnem veljavnosti teh pravil prenehajo veljati pravila o prilagajanju Solskih obveznosti Osnovne Sole
Komenda Moste sprejeta dne 31, 8. 2008,
Pravila se lahko spreminijo in dopolnjujejo po enakem postopku, kot so bila sprejeta,

Stevilka: 1520120t3

V Komendi, dne 23, B. 2013

Ravnateljica
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