
STATUS, KI OMOGOČA PRILAGAJANJE ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 

 

(Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti, UL RS 89/1998, 51. čl. ZOŠ, UL RS 81/06) 

Za učence, ki se vzporedno izobražujejo ali so perspektivni športniki. 

Pogoji: 

o vzporedno izobraževanje v glasbenih, baletnih in drugih šolah, ki izvajajo javno 

veljavne programe, ali 

o registracija pri nacionalni panožni športni zvezi in tekmovanje na uradnih tekmovanjih 

te zveze. 

 

Postopek podelitve: 

o pisni predlog staršev ali zakonitih zastopnikov do 15. septembra; 

o obvezna priloga: potrdilo o vpisu v drugo šolo ali o registraciji pri nacionalni športni 

zvezi; 

o status se dodeli za eno šolsko leto; 

o po pridobitvi statusa se sklene dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti; 

o če učenec ne izpolnjuje svojih obveznosti, mu šola lahko status odvzame. 

 

 

S sklepom o dodelitvi statusa oziroma dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se 

določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane s statusom, v skladu s pravilnikom 

(PRAVILNIK o prilagajanju šolskih obveznosti)  in drugimi predpisi. 

 

Učencu športniku in tekmovalcu se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih 

lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

 

Ocenjevanje znanja 

 Učenec mora v ocenjevalnem obdobju pridobiti oceno iz predmeta. Učitelj lahko v 

dogovoru z učencem in starši določi datum in način preverjanje in ocenjevanja, ki se 

ga obe strani držita. Datum je prilagojen obremenjenosti učenca v tem obdobju. 

 Učenec se lahko opraviči učitelju za neopravljeno domače delo v primeru, da se je 

udeležil tekmovanja in ni imel časa za pripravo. Starši s podpisom to potrdijo. 

 



Navzočnost pri pouku 

 Učencu se opraviči navzočnost pri pouku v primeru udeležbe na tekmovanju v času 

pouka  in z opravičilom staršev. 

 Učencu se opraviči sodelovanje pri predmetih, kjer je potrebna predhodna priprava za 

pouk oziroma fizičen napor, če je le – ta prejšnji dan sodeloval na napornem 

tekmovanju. Opravičilo potrdijo starši s podpisom. 

Ta sklep začne veljati z pisnim dogovorom s starši. 

 

Ravnateljica 

Metka Kržan 

 

 

 


