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Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve solskih obveznosti za
ucence sportnike

Zakon 0 sportu (Uradni list RS, st. 29/17 in 21/18 - ZNOrg, v nadaljevanju ZSpo-1) je z dnem
uveljavitve, 24. junija 2017, v 1. toeki 1. odstavka 35. elena doloeil, da imajo sportniki pravico do
prilagoditve solskih obveznosti v obsegu in na naein, ki se doloeita s predpisi, ki urejajo
podroeje vzgoje in izobrazevanja. Zakon 0 osnovni soli (Uradni list RS, st. 81/06 - uradno
preeiseeno besedilo, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 - ZUJF, 63/13 in 46/16 - ZOFVI-K, v
nadaljevanju ZOsn) v 51. elenu doloea, da se ueencu s statusom prilagodijo solske obveznosti.
Prilagajanje solskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med solo in starsi. Prilagodijo se
obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter naeini in roki za ocenjevanje znanja.

ZSpo-1 v 32. elenu doloea, da se posameznik registrira kot sportnik, ee je star najmanj 12 let, je
clan sportnega drustva, ki je velanjeno v nacionalno panozno sportno zvezo ali Zvezo za sport
invalidov - Paraolimpijski komite, in ima s strani Olimpijskega komiteja Siovenije - Zdruzenja
sportnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZSZ) potrjen nastop na tekmovanju uradnega tekmovalnega
sistema ter je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih sportnikov.

ZOsn v 1. odstavku 51. elena doloea, da lahko status ueenca perspektivnega sportnika pridobi
ueenec, ki je registriran pri nacionalni panozni sportni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih
sistemih nacionalnih panoznih zvez. Doloeba ZOsn v povezavi z doloebo ZSpo-1 pomeni, da je
ueenec registriran sportnik, kar dokazuje s potrdilom 0 vpisu v evidenco registriranih in
kategoriziranih sportnikov, ki jo vodi OKS-ZSZ. Nadalje ZOsn v 2. odstavku 51. elena doloea, da
lahko status ueenca vrhunskega sportnika pridobi ueenec, ki doseze vrhunski sportni dosezek
mednarodne vrednosti.

33. elen ZSpo-1 doloea, da mora biti sportnik star vsaj 14 let, da se ga, glede na njegov
dosezen rezultat, razvrsti v naziv mladinskega, drzavnega perspektivnega, mednarodnega,
svetovnega ali olimpijskega razreda. V skladu z 18. toeko 2. elena ZSpo-1 je vrhunski sportnik,
sportnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na
mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih
in kategoriziranih sportnikov kot vrhunski sportnik. Iz doloeb ZSpo-1 tako izhaja, da ueenci v



osnovni soli ne morejo pridobiti statusa vrhunskega sportnika, sa] se ne tekmujejo na
mednarodnih tekmovanjih v absolutni starostni kategoriji (tj. elanski kategoriji).

Ueenec ima torej pravico do prilagoditve solskih obveznosti, ee je vpisan v evidenco
registriranih in kategoriziranih sportnikov.

Evidenca registriranih in kategoriziranih sportnikov je v skladu s 77. elenom ZSpo-1 javna
evidenca in jo kot upravljavec zbirke podatkov vodi OKS-ZSZ na podlagi javnega pooblastila.
Trenutno se podatki 0 registriranih sportnikih nahajajo na spletni strani OKS-ZSZ v obliki
datoteke: http://www.olympic.si/datoteke/Seznam reg %C5%A 1P 2017 SPLET(1 ).pdf V
izdelavi pa je nov informacijski sistem, ki bo omogoeal sodobnejsi vpogled v evidenco.

V skladu s 139. elenom Zakona 0 splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24/06 -
uradno preeiseeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) si mora vsaka
uradna oseba, ki vodi postopek, po uradni dolznosti priskrbeti podatke 0 vseh dejstvih
pomembnih za izdajo odloebe (npr. 0 prilagoditvi solskih obveznosti ueencu s statusom
sportnika), ne glede na to, da uradne evidence ne vodi organ, ki je pristojen za odloeanje.
Enako ravna uradna oseba glede dejstev, 0 katerih vodi uradno evidenco kaksen drug drzavni
organ oziroma organ samoupravne lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila.

Pri odloeanju 0 dodelitvi statusa sportnika naj se uposteva predvsem obseg trenaznih
obveznosti, priprav na tekmovanja in tekmovanj, ki se lahko bistveno razlikujejo pri posameznih
sportnih panogah. Prilagoditev naj bode delezni tisti sportniki, ki izkazano ne morejo sproti
opravljati solskih obveznosti zaradi daljsih odsotnosti od pouka ali obseznega trenaznega
procesa v obdobju priprav na tekmovanja.

ZOsn soli nalaga sprejem internih pravil, v katerih podrobneje opredeli postopek za pridobitev
statusa in prilagajanje solskih obveznosti. Interno urejanje postopka za pridobitev statusa
pomeni podrobnejse predpisovanje naeina uveljavljanja te pravice in njeno izvedbo, ne morejo
pa pravila sole postavljati strozjih ali milejsih pogojev za pridobitev statusa od zakonsko
postavljenih pogojev.
Pridobitev statusa lahko predlagajo starsi, 0 dodelitvi pa odloei ravnatelj. Pred tem si mora
pridobiti mnenje razrednika (prvo vzgojno-izobrazevalno obdobje), v drugem in tretjem vzgojno
izobrazevalnem obdobju pa tudi mnenje oddelenega ueiteljskega zbora. Ravnatelj odloei z
odloebo v skladu z doloebami Zakona 0 splosnem upravnem postopku, kar pomeni da gre za
individualno obravnavo vsakega primera posebej in da se pri odloeanju upostevajo vse
okoliseine oziroma dokazila, vezana na konkretno vlogo. Starsi imajo v skladu z zakonom
moznost zoper prvostopenjsko odloebo vloziti pritozbo, 0 kateri odloei pritozbena komisija na
soli. (eleni 60.a do 60.c ZOsn).
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