
PRAVILA O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI UČENCEM S STATUSOM 

 

Šola omogoča učencem z večjimi izvenšolskimi obremenitvami pridobitev statusa:  
 

a) perspektivnega športnika 

b) perspektivnega mladega umetnika 

c) vrhunskega športnika 

d) vrhunskega mladega umetnika. 

 

I. POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 

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

panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 

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

državnih tekmovanj s področja umetnosti. 

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 

oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 

 

Status lahko pridobi učenec, ki se na omenjenih področjih organizirano udejstvuje v klubu, 

društvu ali šoli najmanj štirikrat tedensko po najmanj dve šolski uri. 

 

II. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV STATUSA IN TRAJANJE 

 

Pridobitev statusa pisno predlagajo učenčevi starši. Izpolnijo obrazec »Predlog za pridobitev 

statusa«, ki ga dobijo v šoli ali na šolski spletni strani. Obrazec mora biti izpolnjen v celoti. 

Priporočeno je, da k predlogu priložijo potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni zvezi. 

 

Predlog učenec predloži šoli praviloma do 30. septembra v tekočem šolskem letu.  

 

O dodelitvi statusa odloča ravnatelj. Pred tem si pridobi mnenje razrednika in/ali oddelčnega 

učiteljskega zbora. 

Razrednik učencu izroči potrdilo o dodeljenem statusu, v redovalnico pa k učenčevemu imenu 

zapiše črko »S«. 

 

Status lahko učencu preneha na zahtevo staršev učenca, če prenehajo razlogi, zaradi katerih je 

bil status dodeljen.  

Status lahko učencu šola odvzame na predlog razrednika ali učiteljskega zbora, če se med 

šolskim letom preneha udejstvovati na področju, za katerega je status pridobil, ali če ne 

izpolnjuje obveznosti iz dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. 

 

III. PRILAGAJANJE  ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

Učencu s statusom se prilagodijo šolske obveznosti. 

Učenec ima zaradi treningov/vaj/nastopov pravico do izostanka iz šole po predhodnem 

(pisnem) dogovoru staršev z razrednikom. 

Prilagodijo se obiskovanje pouka in drugih dejavnosti ter načini in roki za ocenjevanje znanja. 

Izjemoma je zaradi narave učenčevega izvenšolskega udejstvovanja možen dogovor o 

drugačnih terminih pisnega ocenjevanja. O tem se starši in razrednik ali predmetni učitelj 

načelno dogovorijo že v fazi postopka pridobivanja statusa (obrazec »Predlog za  



pridobitev statusa«), sicer pa ob začetku vsakega ocenjevalnega obdobja oz. takrat, ko so 

znani termini pisnih preizkusov. 

Na dan preverjanja znanja opravičevanje praviloma ni možno. 

 

 

       

Ta Pravila so del PRAVIL ŠOLSKEGA REDA.  


