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Na podlagi 51. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06-

UPB3, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-K) izdaja ravnateljica 

OŠ Cirila Kosmača Piran Zlata Milič, naslednja 

 

 

PRAVILA O SPREMEMBI PRAVIL O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH 

OBVEZNOSTI OSNOVNE ŠOLE CIRILA KOSMAČA PIRAN 
 

 

1. člen 

 

Ravnateljica Osnovne šole Cirila Kosmača Piran je dne 9. 5. 2017 sprejela Pravila o 

prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Cirila Kosmača Piran, št. 007-6/2017 (v 

nadaljevanju: Pravila). 

 

2. člen 

 

Na podlagi spremenjenih pogojev pri pridobitvi statusa športnika, ki izhajajo iz določb 32. in 

33. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z vsebino 

okrožnice Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, št. 6030-2/2018/29, z dne 19. 10. 

2018, je potrebno dosedanji določbi prvega in tretjega odstavka 2. člena pravil spremeniti 

tako, da se glasita: 

 

»Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je starejši od 12 let, je 

registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih 

panožnih športnih zvez in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Izjemoma status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi tudi učenec, ki je mlajši od 

12 let in starejši od 10 let, ki je registriran v olimpijskih športnih disciplinah individualnih 

športnih panog, pri katerih lahko na svetovnih prvenstvih v članski kategoriji nastopajo 

športniki mlajši od 18 let, je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih 

tekmovanjih nacionalnih panožnih športnih zvez in je vpisan v evidenco registriranih in 

kategoriziranih športnikov. 

 

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki je starejši od 14 let, ki je 

dosegel vrhunski športni dosežek mednarodne vrednosti v absolutni starostni kategoriji, je 

registriran pri nacionalni panožni športni zvezi, tekmuje v uradnih tekmovanjih nacionalnih 

panožnih športnih zvez in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov kot 

vrhunski športnik«. 

 

3. člen 

 

Zadnja alinea 9. člena Pravil, ki se glasi: »zastopati šolo na tekmovanjih in prireditvah« se 

črta. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5073
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-5585
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3727
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2519
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
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4. člen 

 

Ta pravila začnejo veljati  naslednji dan po objavi na oglasni deski zavoda. 

 

 

 

Številka:007-3/2019  

Datum:  26. 8. 2019 

______________________________ 

 

                                                                  (žig)                         Ravnateljica Zlata Milič 

 

OPOMBE:  

1. Ta pravila so bila objavljena na oglasni deski šole, dne 26. 8. 2019. 

2. Ta pravila začnejo veljati dne 27. 8. 2019. 

 


