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Datum: 1.10 2013 

 

 

Spoštovani! 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli ZOsn-I (Ur.l., št. 63 z dne 

26.7.2013) prinaša novosti tudi na področju dodelitve statusa za učence z večjimi 

obremenitvami.  

 

Tako so do sedaj ta status pridobili učenci, ki so se vzporedno izobraževali v glasbenih šolah z 

javno veljavnim programom in učenci perspektivni športniki, registrirani pri nacionalnih 

panožnih športnih zvezah. 

 

Zakon po novem omogoča pridobitev statusa vrhunskega in perspektivnega športnika ter 

vrhunskega in perspektivnega mladega umetnika. Kdo ima lahko tak naziv opredeljujeta prvi 

in drugi odstavek spremenjenega 51. člena Zakona o OŠ: 

 

Prvi odstavek: 

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

nacionalni panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih sistemih nacionalnih panožnih 

zvez. 

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

udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

Drugi odstavek: 

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

dosežek mednarodne vrednosti. 

- Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega 

najvišja mesta oz. nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 

Zaradi spremenjenega pristopa zakon ne predvideva več možnosti pridobitve statusa učenca, 

ki se vzporedno izobražuje v glasbeni šoli. 

 

Status dodeli ravnatelj po predhodnem mnenju razrednika in oddelčnega učiteljskega zbora. V 

kolikor učenec ni vzoren (vedenje, ocene) se mu statusa ne dodeli. 

 

Vse starše, ki ste tako po novem Zakonu o OŠ oddali nepopolno vlogo za status učenca z 

večjimi obremenitvami, prosimo, da v osmih dneh vlogo dopolnite po novem Zakonu o OŠ in 

Pravilih OŠ Prežihovega Voranca Ljubljana, ki so objavljeni na spletnih straneh šole. V 

kolikor do 10.10.2013 ne dobimo popolne vloge bomo razumeli, da od vloge odstopate. 

 

 

Predsednica komisije za status:                                                          Ravnatelj: 

Boža Kastelic-Malnar                                                                        Marjan Gorup 
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