
PRAVILA ŠOLE O PRILAGAJANJU ŠOLSKIH OBVEZNOSTI 
 
I. Splošna določila 

1. člen 
(postopek pridobitve statusa) 

 
Pisno vlogo za pridobitev statusa dobijo dijaki v tajništvu šole ali na spletni strani. 
Izpolnjeno vlogo s podpisi dijaka, staršev, trenerja/mentorja in žigom kluba/društva 
oddajo dijaki praviloma do konca septembra tekočega šolskega leta pomočnici 
ravnatelja. 
K vlogi je obvezno potrebno priložiti: 

− za dijaka, ki se vzporedno izobražuje – potrdilo o vpisu v drugo šolo; 
− za perspektivnega športnika – potrdilo, da je registriran pri nacionalni panožni 

zvezi in da tekmuje v uradnem tekmovanju te zveze; 
− za tekmovalca – potrdilo institucije, ki organizira oziroma vodi priprave na 

mednarodno tekmovanje, ali raziskovalno ali kulturno delo; 
− za vrhunskega športnika – listino o dodelitvi naziva vrhunski športnik. 

Ob kandidaturi so lahko rezultati stari največ eno leto. 
 

2. člen 
(dodelitev statusa in prilagajanje obveznosti) 

 
O dodelitvi statusa po pooblastilu ravnatelja odloči komisija s sklepom v 30-ih dneh 
od prejema vloge in na podlagi mnenja razrednika, ki si je pred tem pridobil mnenje 
oddelčnega učiteljskega zbora. 
Komisijo sestavljajo pomočnica ravnatelja, razrednik kandidata in športni pedagog. 
Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt (OIN) na obrazcu, ki 
ga dopolni dijak skupaj z razrednikom. Ko je ION pripravljen in podpisan s strani 
dijaka in razrednika, razrednik dokumentacijo izroči dijaku. 
Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto. 
 

3. člen 
1.1. (pravice in dolžnosti dijakov s statusom) 
- Dijak mora izpolnjevati šolske obveznosti po programu. 
- Pri vseh predmetih ima pravico do napovedanega ustnega ocenjevanja. O rokih se 

dogovori z učiteljem predmeta do konca oktobra oziroma do sredine februarja v 
šolskem letu (priloga v dnevniku dela). 

- Dijak lahko svojo aktivnost uveljavi kot program OIV – prosta izbira. 
- Ob daljši odsotnosti lahko dijak poda pobudo za konzultacije pri učiteljih 

predmetov (v času pogovornih ur oziroma ur za konzultacije). 
- Dijak redno obiskuje pouk. Vsak izostanek mora dijak (starši, trener, mentor) 

napovedati razredniku vnaprej (najkasneje vsaj tri dni pred izostankom). 
- Dijak mora po prihodu v šolo prinesti pisno opravičilo za izostanek najkasneje v 

petih dneh.  
- Dijak je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih oz. prireditvah, razen kadar je 

odsoten zaradi pomembnih tekmovanj v okviru svojega društva ali zveze. 
- Status dijaku preneha oz. miruje: 

*če dijak ob koncu ocenjevalnega obdobja pri več kot dveh predmetih ni  
  dosegel minimalnega standarda znanja (če v roku enega meseca po   
  konferenci dijak popravi negativne ocene, lahko status ponovno pridobi); 



* če v tekočem šolskem letu neopravičeno izostane od pouka več kot 15 ur. 
- Če dijak v športnem oddelku preneha s procesom rednega treniranja, se premesti v 

splošni oddelek gimnazije. 
- Razrednik vsako ocenjevalno obdobje na konferenci seznani oddelčni učiteljski 

zbor in ravnatelja o uspehu in obisku pouka dijaka.  
- Starši lahko s podpisom posebne izjave prevzamejo odgovornost za športne 

izostanke kljub slabim ocenam ali neopravičenim uram. 
 

4. člen 
(mirovanje in prenehanje statusa, varstvo pravic) 

 
Dijaku lahko status miruje ali preneha (glej 8. in 9. člen pravilnika). 
O tem po pooblastilu ravnatelja odloči komisija s sklepom na osnovi mnenja 
razrednika, ki je to uskladil z oddelčnim učiteljskim zborom. 
Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev statusa i sklep o prenehanju statusa je 
dovoljena pritožba na pritožbeno komisijo (za gimnazijo) oziroma na pritožbeno 
komisijo za varstvo pravic (za ekonomske programe). 
Pritožbena komisija odloči o pritožbi najkasneje 15 dni po prejemu pritožbe. 
 
 
II. Pravila o kategorizaciji športnikov in o pravicah in dolžnostih dijakov s 
statusom športnika 
 

5. člen 
(kategorizacija) 

 
Kategorizacija statusov športnikov je razvrstitev dijakov v 3 kakovostne razrede – 
statuse – na osnovi njihovih športnih dosežkov v preteklem letu. 
Kategorizacija velja za dijake v splošnih in športnih oddelkih. 

Status A  
− vsi kategorizirani športniki s strani Olimpijskega komiteja Slovenije in 

Združenja športnih zvez. oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega 
postopka dosežejo rezultat, ki je, skladno s kriteriji OKS, pogoj za pridobitev 
naziva kategoriziranega športnika; 

− individualni športi: športniki, ki v olimpijskih športih na uradnih državnih 
prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 5. 
mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji ter rekorderji ali športniki, 
ki dosegajo uvrstitve od 1. do 5. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih 
panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih 
ovrednoti nacionalna panožna športna zveza;  

− ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih 
oz. jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade 
igralce.  

Status B  
− individualni športi: športniki, ki v neolimpijskih športih na uradnih državnih 

prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo uvrstitve od 1. do 3. 
mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji ter rekorderji ali športniki, 



ki dosegajo uvrstitve od 1. do 3. mesta na razvrstitveni lestvici nacionalnih 
panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih 
ovrednoti nacionalna panožna športna zveza; športniki, ki v olimpijskih športih 
na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez dosegajo 
uvrstitve od 6. do 10. mesta v svoji disciplini in svoji starostni kategoriji ter 
rekorderji ali športniki, ki dosegajo uvrstitve od 6. do 10. mesta na razvrstitveni 
lestvici nacionalnih panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne 
dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna športna panožna  zveza;  

− ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih 
športih oziroma jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo 
perspektivne mlade športnike; športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih 
državnih prvenstvih nacionalnih panožnih športnih zvez državni prvaki. 

Status C  
− individualni športi, ekipni športi: športniki, ki so v rednem procesu treniranja in 

tekmujejo v ligaškem sistemu uradnih tekmovalnih sistemih nacionalne 
panožne športne zveze za naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. 
Prednost imajo kandidati iz športov, uvrščenih v prve štiri razrede kriterijev 
Ministrstva za šolstvo in šport – Direktorata za šport. 

 
5. člen 

1.2. (posebne pravice in dolžnosti dijakov s statusom športnika) 
 
Posebne pravice in dolžnosti za status A 

- V času intenzivnih priprav, posebnih treningov izven kraja bivanja oz. sedeža 
kluba je lahko dijak opravičeno odsoten od pouka. 

- Dijak ima pravico do izrednih rokov za pisno ocenjevanje znanja (tudi za 
ponavljanje in popravljanje kontrolnih, šolskih nalog), če je v rednih rokih 
opravičeno odsoten zaradi športnih aktivnosti. 

Posebne pravice in dolžnosti za status B 
- V času intenzivnih priprav, posebnih treningov izven kraja bivanja oz. sedeža 

kluba je lahko dijak opravičeno odsoten od pouka največ 10 dni v šolskem 
letu. 

- Dijak mora izpolnjevati šolske obveznosti po programu, pisna ocenjevanja 
znanja opravi praviloma v rokih kot vsi drugi dijaki v oddelku. 

Posebne pravice in dolžnosti za status C 
- V času intenzivnih priprav, posebnih treningov izven kraja bivanja oz. sedeža 

kluba je lahko dijak opravičeno odsoten od pouka največ 5 dni v šolskem letu. 
- Dijak mora izpolnjevati šolske obveznosti po programu, pisna ocenjevanja 

znanja opravi v rokih kot vsi drugi dijaki v oddelku. 
 

6. člen 
 

Če dijak ob vlogi za status športnika ne predloži kategoriziranega statusa (A ali B ali 
C), veljajo zanj določila 5. člena in 3. odstavek 6. člena. 
 
Pravilnik je usklajen s Pravilnikom o prilagajanju šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. 
l. 38/2009) in prične veljati septembra 2010 po obravnavi na ustreznih organih šole. 
 
 
      Mag. Iva Pučnik Ozimič, ravnateljica 


