
PRAVILNIK ZA DIJAKE ŠPORTNIKE, KI SI PRIDOBIJO STATUS NA 
GIMNAZIJI JURIJA VEGE IDRIJA 

 

1. člen 

Dijaki športniki so tisti dijaki, ki aktivno trenirajo in se udeležujejo tekem v občinskem, regijskem, 
državnem in mednarodnem merilu. 

Dijaki športniki so razporejeni po obsegu pravic v naslednje kategorije: 

I. PRVA KATEGORIJA so vrhunski športniki: status A 

• svetovni razred, 
• mednarodni razred, 
• perspektivni razred, 

II. DRUGA KATEGORIJA so perspektivni športniki: status B 

• državni razred, 
• mladinski razred, 
• državna prvenstva - 1. liga (mladinci, člani), 
• državna reprezentanca (mladinci ali mlajši člani), 
• 1. - 6. mesto na državnem prvenstvu ekipno ali posamično v članski ali mladinski kategoriji v 

panogi, kjer tekmuje vsaj deset klubov in je število treningov dijaka vsaj 10 na teden. 

III. TRETJA KATEGORIJA so ostali registrirani športniki pri panožni zvezi: status C  

• Vsi aktivni športniki, ki trenirajo najmanj 4-krat tedensko.  
• Se udeležujejo tekem, ki jih vodijo uradne panožne komisije za tekmovanje.  
• Tekmujejo za šolsko ekipo in trenirajo v okviru šole.  

2. člen  

Status A, B, C športnika podeli komisija, ki jo imenuje ravnatelj šole. Sestavljajo jo: 

• športni pedagog, 
• svetovalni delavec, 
• ravnatelj. 

O dodelitvi statusa odloči ravnatelj z izdanim sklepom. 
Pridobitev statusa pisno predlagajo starši ali zakoniti zastopnik mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak. 
Vsak športnik dobi evidenčni karton, na katerem so podatki o odsotnosti od pouka, le-te potrjuje 
trener. 
Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu. Predlog, skupaj z dokazili, je potrebno 
predložiti najkasneje do konca meseca septembra, izjemoma pa se lahko dijaku dodeli status tudi med 
šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje ali pa mu je zaradi uspehov moč podeliti višjo 
kategorijo. 
Dijak mora status obnoviti vsako šolsko leto znova z dokumentacijo, ki jo zahteva šola.  

 

 

 



3. člen  

I. Športnik s statusom A 

Ugodnosti pri ocenjevanju 

1. Dijak sam izbira čas ustnega preverjanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva 
ali se sam dogovori z učiteljem. 

2. Oceno mora dobiti najkasneje 10 delovnih dni pred koncem ocenjevalnega obdobja. Če to ni 
možno, se dogovori s profesorjem za naslednji termin. 

3. Pisna preverjanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. po dogovoru z učiteljem tudi 
drugače, če je na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten. 

4. Ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem. 

5. Ima lahko individualni program pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru z učiteljem 
športne vzgoje. 

6. V vsakem konferenčnem obdobju si morajo dijaki športniki pridobiti toliko ocen, kot jih določa 
Pravilnik o ocenjevanju in preverjanju znanja, ali pa se dogovoriti o drugačnem načinu preverjanja 
znanja (razredni izpit v razpisanih rokih). 

7. V posameznem obdobju je lahko tudi neocenjen, če je bil odsoten 60% ali več od predvidenega za 
vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. V tem primeru dobi dijak ocene v naslednjem 
ocenjevalnem obdobju. 
 
Prisotnost dijaka pri pouku  

1. Dijak lahko izostaja od pouka zaradi treningov do dve šolski uri dnevno, če ta poteka istočasno kot 
pouk. 

2. Dijak lahko izostaja od pouka zaradi športnih priprav in tekmovanj ali treningov. Čas odsotnosti je 
odvisen od športne panoge in mora biti najavljen s strani kluba. 
 
Napredovanje dijaka v višji letnik  

1. Dijak lahko večkrat obiskuje isti letnik (lahko tudi tako, da opravlja samo tisti del, ki ga še ni opravil v 
preteklem letu). 

2. Pogojno napreduje v višji letnik, če je pozitivno opravil prejšnji letnik in vsaj do 50% za tekoči letnik. 

3. Večkrat lahko opravlja izpite iz posameznih predmetov, vendar ne več kot trikrat. 

4. Neopravljene obveznosti tekočega šolskega leta lahko opravlja do zaključka UGODNOSTI 
naslednjega šolskega leta. 
 
Obveznosti  

Obveznosti dijakov so: 

- vestno opravljati šolske obveznosti, 
- dogovarjati se z učiteljem za ustno ali pisno preverjanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v 
sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem, 
- dogovorjenega načrta se mora držati, 
- sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba,@), 



- redno obveščati starše in trenerja o učnem uspehu. 
 
Obveznosti trenerja so:  

- spremljati šolski uspeh varovanca, 
- obiskovati govorilne ure pri razredniku ali mentorju ŠVZ, ki je član komisije, 
- obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj, 
- izostanke sporočati razredniku vnaprej. 
 
Obveznosti staršev so:  

- redno spremljati uspeh in vedenje dijaka, 
- obiskovati govorilne ure, 
- redno opravičevati izostanke. 
 
Obveznosti učiteljev:  

- Če količina treningov in tekmovanj dijaku onemogoča redno preverjanje znanja, se učitelji dogovorijo 
z dijakom o načrtu pisnega in ustnega preverjanja znanja. 
- Če dijak potrebuje dodatno pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago ob svojem rednem 
delovnem času. 
- Učitelj sodeluje pri načrtu za preverjanje ustnega in pisnega znanja. 
- Če je napovedana daljša odsotnost dijaka, učitelj označi snov, ki jo bo med odsotnostjo dijaka 
obravnaval.  

4. člen  

II. Športnik s statusom B 

Ugodnosti pri ocenjevanju 

1. Dijak sam izbira čas ustnega preverjanja znanja v terminu, ki mu omogoča usvojitev učnega gradiva 
ali se sam dogovori z učiteljem o ustnem preverjanju in ocenjevanju obravnavane učne snovi. 

2. Oceno mora dobiti najkasneje 15 delovnih dni pred koncem ocenjevalnega obdobja. Če to ni 
možno, se dogovori s profesorjem za naslednji termin. 

3. Pisna preverjanja lahko opravi individualno pri rednem pouku oz. po dogovoru z učiteljem tudi 
drugače, če je na dan pisnega preverjanja opravičeno odsoten. 

4. Ima možnost za dodatno posvetovanje z učiteljem. 

5. Ima lahko individualni program pri pouku športne vzgoje po predhodnem dogovoru z učiteljem 
športne vzgoje. 

6. V posameznem obdobju je lahko tudi neocenjen, če je bil odsoten 60% ali več časa, predvidenega 
za vzgojno-izobraževalno delo pri posameznem predmetu. V tem primeru dobi dijak ocene v 
naslednjem ocenjevalnem obdobju. 
 
Prisotnost dijaka pri pouku  

1. Dijak lahko izostaja od pouka zaradi treningov do dve šolski uri dnevno, če ta poteka istočasno kot 
pouk. 

2. Dijak lahko izostaja od pouka zaradi športnih priprav, vendar največ 10 šolskih dni zaporedoma. 



3. Dijak lahko izostaja od pouka zaradi tekmovanj ali treningov izven države, če so ta med rednim 
šolskim delom, vendar mora kljub temu napovedati izostanek. 
 
Napredovanje dijaka v višji letnik  

1. Dijak lahko večkrat obiskuje isti letnik. 

2. Pogojno napreduje v višji letnik, če je pozitivno opravil prejšnji letnik in vsaj do 70 % za tekoči letnik. 

3. Večkrat lahko opravlja izpite iz posameznih predmetov, vendar ne več kot trikrat. 

4. Neopravljene obveznosti tekočega šolskega leta lahko opravlja do zaključka UGODNOSTI 
naslednjega šolskega leta. 
 
Obveznosti  

Obveznosti dijakov so: 

- vestno opravljati šolske obveznosti, 
- dogovarjati se z učiteljem za ustno ali pisno preverjanje znanja po načrtu, ki ga izdela sam ali v 
sodelovanju z nosilcem predmeta, starši ali trenerjem, 
- držati se dogovorjenega načrta, 
- sporočati vse spremembe v zvezi s statusom (prekinitev treniranja, poškodba,@), 
- redno obveščati starše in trenerja o učnem uspehu. 
 
Obveznosti trenerja so:  

- spremljati šolski uspeh varovanca, 
- obiskovati govorilne ure pri razredniku, 
- obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj, 
- izostanke sporočati razredniku vnaprej. 

Obveznosti staršev so: 

- redno spremljati uspeh in vedenje dijaka, 
- obiskovati govorilne ure, 
- redno opravičevati izostanke. 
 
Obveznosti učiteljev:  

-Če količina treningov in tekmovanj dijaku onemogoča redno preverjanje znanja, se učitelji dogovorijo 
z dijakom o načrtu pisnega in ustnega preverjanja znanja. 
- Če dijak potrebuje dodatno pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago ob svojem rednem 
delovnem času. 
- Učitelj sodeluje pri načrtu za preverjanje ustnega in pisnega znanja. 
- Če je napovedana daljša odsotnost dijaka, učitelj označi snov, ki jo bo med odsotnostjo dijaka 
obravnaval.  

 

 

 

 

 



5. člen  

III. Športnik s statusom C 

Ugodnosti pri ocenjevanju 

1. Če se le da, se dijak dogovori za datum izpraševanja pri posameznem predmetu. 

2. Ob povečani intenzivnosti vadbe (več treningov, priprav, tekmovanj,@) se dijak lahko občasno 
opraviči pri ustnem preverjanju. 

3. Trener mora izdati potrdilo - koledar povečanih športnih obremenitev za to obdobje, ki ga dijak 
predloži svetovalni delavki. Če potrdilo o povečani intenzivnosti ni izdano, se dijak ne more 
opravičevati glede ustnega preverjanja. 

4. Razrednik označi v redovalnici v rubriki Opombe status C in datum (od - do) povečanih 
obremenitev. 

5. Dijaki, ki so vključeni v redni proces treniranja in tekmovanj, vendar še ne dosegajo kriterijev za 
dodelitev statusa športnika A ali B, imajo priznane PPIV in imajo možnost OIV opraviti v naknadnem 
roku. 

6. Dijaki, ki nastopajo na tekmovanjih na vseh nivojih za šolsko reprezentanco, so naslednji dan 
opravičeni ocenjevanja znanja. 
 
Obveznosti  

Obveznosti dijakov so: 

- vestno opravljati šolske obveznosti, 
- dogovarjati se z učiteljem o oprostitvi preverjanja znanja v času povečane intenzivnosti vadbe, 
- redno obveščati starše in trenerja o učnem uspehu. 
 
Obveznosti trenerja so:  

- spremljati šolski uspeh varovanca, 
- obiskovati govorilne ure pri razredniku, 
- obveščati šolo o terminih treningov, priprav in tekmovanj, 
- izostanke sporočati razredniku vnaprej. 
 
Obveznosti staršev so:  

- redno spremljati uspeh in vedenje dijaka, 
- obiskovati govorilne ure, 
- redno opravičevati izostanke. 
 
Obveznosti učiteljev:  

- Če je več treningov in tekmovanj, se učitelj dogovori z dijakom o času ustnega 
preverjanja znanja. 
- Če dijak potrebuje dodatno pomoč, lahko učitelj ponudi dodatno razlago zunaj 
svojega rednega delovnega časa. 
- V primeru tekmovanja so dijaki opravičeni izpraševanja dan po tekmi.  

 

 



6. člen  

Ob prošnji za pridobitev ali podaljšanje ugodnosti statusa športnika mora dijak predložiti: 

• potrdilo kluba o članstvu, iz katerega mora biti razviden nivo tekem, na katerih dijak nastopa, 
in doseženi rezultati v predhodnem letu,  

• število treningov, ki jih mora opraviti v tednu in okvirni terminski plan treningov in predvidenih 
tekem, v šolskem letu,  

• soglasje staršev za uveljavljanje ugodnosti statusa športnika,  
• druga potrdila, ki se nanašajo na športno dejavnost dijaka.  

7. člen  

Dijak izgubi ugodnosti statusa športnika: 

• če mu je dodeljen za določen čas, 
• na njegovo izrecno željo ali zahtevo staršev dijaka, 
• če zlorablja status, 
• če nešportno živi, 
• če neopravičeno izostaja od pouka (15 ur ali več), 
• če se neprimerno obnaša oz. če mu je zato izrečen vzgojni ukrep (ukor razrednika ali višji), 
• če neopravičeno zavrne sodelovanje v šolski reprezentanci, ki zastopa šolo na tekmovanju, 
• če ne dosega zadovoljivega učnega uspeha (pri statusu B in C - dve negativni oceni ali več; v 

primeru izrednih okoliščin so možne tudi izjeme; o tem odloča komisija), 
• če preneha z aktivnim treningom. 

Predlog o prenehanju ugodnosti poda razrednik ali drugi pedagoški delavci. Izguba ugodnosti je lahko 
začasna - dokler dijak ne odpravi razlogov za izgubo. V redovalnici se pod opombami s svinčnikom 
prečrta beseda status.  

8. člen  

Ta pravilnik sprejme ali razveljavi učiteljski zbor zavoda na predlog vodstva zavoda.  

  

 


