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RAZLAGA 51. ČLENA ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI - DODELJEVANJE STATUSA 

»PERSPEKTIVNI MLADI UMETNIK« 

9. oktober 2013 

Zakon o osnovni šoli v 51. členu kot pogoj za pridobitev statusa učenca perspektivnega 

mladega umetnika določa, da se učenec udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

Zakon predvideva tudi možnost pridobitve statusa učenca vrhunskega umetnika, pogoj za to 

pa je, učenec dosega najvišja mesta oziroma državne nagrade s področja umetnosti. Zakon šoli 

nalaga sprejem internih pravil, v katerih podrobneje opredeli postopek za pridobitev statusa 

in prilagajanje šolskih obveznosti. Interno urejanje postopka za pridobitev statusa pomeni 

zgolj podrobnejše predpisovanje načina uveljavljanja te pravice in njeno izvedbo, ne morejo 

pa pravila šole postavljati strožjih ali milejših pogojev za pridobitev statusa od zakonsko 

postavljenih pogojev. 

Ob tem naj pojasnimo, da statusa kulturnika zakon formalno ne pozna, saj ureja status učenca 

umetnika, ki pa ni vezan zgolj na glasbeno šolo. V skladu z Zakonom o glasbenih šolah se v 

glasbenih šolah izvaja tudi plesni program (balet in sodobni ples), zato so učenci, ki so vključeni 

v plesni program, ki ga izvajajo javne oziroma zasebne glasbene šole, ki izvajajo javno veljavne 

programe baleta oziroma sodobnega plesa, povsem enakovredni učencem, ki obiskujejo 

glasbeni program v teh šolah. Tako učenci plesnega kot tudi glasbenega programa slovenskih 

glasbenih šol imajo možnost preverjanja svojega znanja in dosežkov na državnih tekmovanjih. 

Ob tem pa naj poudarimo še, da se glasbena tekmovanja za vse inštrumente izvajajo trienalno 

(vsake tri leta), medtem ko državna baletna tekmovanja potekajo bienalno (vsaki dve leti). V 

vseh primerih pa velja temeljni zakonsko določen pogoj, in sicer, da se mora učenec za 

pridobitev statusa perspektivnega mladega umetnika udeleževati državnih tekmovanj. 

Nastopi v okviru šolskih baletnih ali internih nastopov pri omenjenem statusu ne štejejo.  

Glede na določbo 51. člena Zakona o osnovni šoli o statusu perspektivnega oziroma 

vrhunskega umetnika odloči ravnatelj osnovne šole in ne ravnatelj glasbene šole, zato na 

potrdilu glasbene šole ne more biti določena vrsta statusa, ki bi učencu pripadala. Starši 

učenca vlogi za pridobitev statusa perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika, priložijo 
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le potrdila o udeležbi oziroma dosežkih na državnem glasbenem ali baletnem tekmovanju in 

ne potrebujejo nikakršnega potrdila glasbene šole z navedbami statusa.  

 

Boris Zupančič  

Vodja Sektorja za osnovno šolstvo  

Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo  


