
UČENCI S STATUSOM 
 
 
V skladu s Pravili o prilagajanju šolskih obveznosti Osnovne šole Žiri lahko status pridobijo učenci, 
ki so: 

o perspektivni športniki, 
o perspektivni mladi umetniki, 
o vrhunski športniki in 
o vrhunski mladi umetniki. 

 
Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni 
panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. 
Glede na tedensko obremenitev in dosežene uspehe lahko učenec pridobi status športnika A ali 
status športnika B. 
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 oz. 
nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti. 
 
O dodelitvi statusa odloči ravnatelj. 
Prilagajanje šolskih obveznosti se uredi s pisnim dogovorom med šolo in starši. Prilagodijo se 
obiskovanje pouka in drugih dejavnosti, načini in roki za ocenjevanje znanja ter druge 
medsebojne pravice in obveznosti. Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih 
dneh po pridobitvi statusa. 
 
Status se učencu dodeli za eno šolsko leto, potem mora zanj ponovno zaprositi. 
 
Pridobitev statusa pisno predlagajo starši. K predlogu za pridobitev statusa  je treba priložiti: 

- za status učenca perspektivnega/vrhunskega športnika: 

 potrdilo, da je učenec registriran pri nacionalni panožni športni zvezi in da tekmuje v 
uradnih tekmovalnih sistemih te športne zveze, 

 seznam rezultatov (dosežkov) v zadnjih dveh letih, 
 urnik tedenskih obremenitev in razpored tekmovanj v športni panogi; 

- za status učenca perspektivnega/vrhunskega mladega umetnika: 

 potrdilo o vključitvi v kulturno dejavnost, društvo, drugo šolo ipd., 
 dokazilo o udeležbi na državnih tekmovanjih s področja umetnosti, 
 dokazila o doseženih priznanjih in nagradah v zadnjih dveh letih, 
 tedenski obseg (urnik) dejavnosti, tekmovanj in nastopov. 

 
 

OBRAZEC/VLOGO DOBIJO UČENCI PRI ŠOLSKI PSIHOLOGINJI PETRI CANKAR (pisarna 
214), KAMOR GA SKUPAJ Z USTREZNIMI DOKAZILI TUDI VRNEJO NAJKASNEJE DO 30. 
SEPTEMBRA. 

 


