
OPOMBA 

Sprememba Pravil o prilagajanju šolskih obveznosti za perspektivnega in vrhunskega 

športnika oz. umetnika, sprejetega dne, 21. 9. 2020 na Pedagoški konferenci. 

Z dnem 22. 9. 2020 preneha veljati točka 2.2 Priloge, ki se glasi: 

K vlogi za pridobitev statusa:  

perspektivnega športnika se priloži: 

 potrdilo o registraciji pri nacionalni panožni športni zvezi, 

  potrdilo o tekmovanju v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez. Potrdila 
morajo imeti podpis odgovorne osebe in žig nacionalne panožne zveze ali športnega kluba 
oz. društva, ki je vključen v nacionalno panožno zvezo, če je učenec član le-tega ter/ali drugo 
verodostojno listino,  
 
b) vrhunskega športnika se priloži poleg prilog za pridobitev statusa perspektivnega 

športnika še potrdilo o doseženih vrhunskih športnih dosežkih mednarodne (evropske ali 

svetovne) vrednosti. Potrdilo izda nacionalna panožna zveza s podpisom odgovorne osebe in 

žigom/izpisom iz uradne evidence na spletnih straneh nacionalne panožne zveze oziroma 

drugih pristojnih organov.  

c) perspektivnega mladega umetnika se priloži:  

 potrdilo o vzporednem izobraževanju na glasbeni, baletni ali drugi šoli, ki izvaja 

javnoveljavne programe in/ali: o potrdilo, da ima vaje (npr. pevske – Carmina Slovenica) 

najmanj 4 krat tedensko in da se udeležuje državnih tekmovanj.  

d) vrhunskega mladega umetnika se priloži verodostojno potrdilo o doseženih najvišjih 

mestih oz. prejetih nagradah na državnih ali mednarodnih tekmovanjih s področja umetnosti 

/ izpis iz uradne evidence na spletnih straneh pristojnih organov. Vsem vlogam je potrebno 

priložiti načrt aktivnosti na področju športnega ali umetniškega udejstvovanja (treningi, 

tekmovanja, izobraževanje na drugi šoli oziroma organizaciji na področju umetnosti, nastopi 

ipd.) za tekoče šolsko leto. 

Z vzpostavitvijo javne evidence registriranih in kategoriziranih športnikov, ki jo določa 77. 

člen Zakona o športu, mora uradna oseba v šoli, ki vodi postopek o podelitvi statusa, v skladu 

s 139. členom ZUP-a po uradni dolžnosti priskrbeti podatke o vseh dejstvih, pomembnih za 

izdajo odločbe.. 

Tako staršem k vlogi ni treba prilagati posebnih dokazil. 

Hoče,   21. 9. 2020                                                              Alojz Velički, ravnatelj 


