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PRAVILNIK IN IZOBRAŽEVALNI NAČRT DIJAKA  S  STATUSOM 
ŠPORTNIKA,  
izdan na podlagi 57. Člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, 
št. 79/06) in 39. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98)  
 
1. VLOGA ZA PRIDOBITEV STATUSA 

 
Dijak/-inja do razpisanega roka zaprosi za status športnika na osnovi pisne prošnje s 
soglasjem staršev. Obvezno mora predložiti potrdilo športnega kluba, društva, oz. trenerja. 
Iz dokumentacije mora biti razvidna obremenitev dijaka s treningi.  Status se pridobi za 
eno šolsko leto in se mora obnavljati. Dijake/-inje, ki imajo status športnika, morajo 
razredniki vidno označiti v dnevniku in redovalnici. 
 

2. OPREDELITEV KATEGORIJ STATUSA ŠPORTNIKA 

    1.  Status športnika  A  kategorije (vrhunski športnik) se podeli dijaku/-nji, ki dosega dobre  
mednarodne rezultate in je članski ali mladinski državni reprezentant (obisk pouka se zanj 
obravnava individualno, izpite lahko opravlja skozi konferenčna obdobja).  Status se podeli na 
osnovi kategorizacije Športne zveze Slovenije.   
    2.  Status športnika  B  kategorije (perspektivni športnik) se podeli naslednjim  dijakom: 
državnim kadetskim ali pionirskim reprezentantom in tistim, ki tekmujejo  v prvi ali drugi 
članski ligi. Lahko se podeli se tudi tistim, ki se uvrščajo do tretjega mesta na ekipnem ali 
posamičnem državnem prvenstvu v športnih igrah in disciplinah.  
    3. Status športnika C  kategorije pridobijo dijaki/-nje, ki se udejstvujejo v različnih 
športnih panogah in še ne dosegajo pomembnejših rezultatov. Po presoji razrednika lahko 
občasno obiskujejo treninge in tekmovanja, na osnovi predhodnega obveščanja. 
 
3. PRISOTNOST PRI POUKU 

 
V obdobju, ko ni treningov, priprav in tekmovanj, je prisotnost pri pouku obvezna. V 
primeru napovednega pisnega ocenjevanja znanja, mora biti dijak/-inja pri pouku.  O 
morebitnih izostankih zaradi spodaj naštetih obveznosti, je dijak/-inja dolžan/-na 
predhodno, vsaj tri dni pred izostankom obvestiti razrednika. Vse odsotnosti opravičuje  
razrednik. 

Dijak/-inja lahko opravičeno izostane od pouka v primeru treningov, klubskih priprav, 
tekmovanj…  

      Dijak/-inja  lahko izostane od pouka največ dve šolski uri dnevno, če poteka trening 
      istočasno kot pouk, ali ves dan, če je na načrtovanih pripravah, vendar največ 20 šolskih  
      dni. Od  pouka lahko izostane zaradi tekmovanj, če so le ta med rednim šolskim delom ter   
      prvi dve učni uri naslednjega dne, če se je športna aktivnost končala po 22.00 uri. Vsako  
      odsotnost  mora dijak predhodno najaviti svojemu razredniku  (1 teden pred  izostankom),  
      nato pa prinesti opravičilo trenerja ali staršev. 
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4. OCENJEVANJE ZNANJA 

 
Dijak/-inja mora izpolnjevati vse šolske obveznosti, tako kot drugi dijaki, ima pa možnost, 
da je ustno ocenjen/-na v terminu, ki je predmet dogovora z učiteljem. Dogovor mora 
spoštovati in se ne sme izogibati ocenjevanju znanja ob dogovorjenih rokih. Če se dijak/-
inja ne dogovori za preverjanje in ocenjevanje znanja z učiteljem, je pri tem predmetu 
izenačen/-na z drugimi dijaki/dijakinjami v oddelku. 
Dijak/-inja mora pridobiti oceno v vsakem ocenjevalnem obdobju. Pisno preverjanje 
opravi v rokih, ki veljajo za vse dijake/-inje v oddelku, v utemeljenih primerih pa tudi 
izven dogovorjenega roka. Ob zaključku ocenjevalnega obdobja je lahko negativen pri 
največ enem predmetu. Če je negativen pri več predmetih, izgubi status za toliko časa, 
dokler ocen ne popravi. V primeru, da je neocenjen se mu določi rok, v katerem mora 
pridobiti oceno. 

 
5. IZPOLNJEVANJE OSTALIH OBVEZNOSTI 

 
V primeru odsotnosti (treningi, priprave in tekmovanja), mora dijak/-inja opraviti ostale 
obveznosti*  po dogovoru z nosilcem, oz. organizatorjem obveznosti.  

* Ostale obveznosti: izbirne vsebine, športni dnevi, projektni tedni, predstave, ekskurzije, 
projektne naloge, seminarske naloge… 

 
 
6. ROKI ZA OBVEŠČANJE PRISTOJNIH ORGANOV O NEIZPOLNJEVANJU                                
      IZOBRAŽEVALNEGA NAČRTA  
 

Razrednik je dolžan na oddelčni konferenci, v vsakem ocenjevalnem obdobju, seznaniti 
oddelčni  učiteljski zbor in ravnatelja o uspehu ter obisku pouka dijaka/-inje s statusom 
športnika. 
V primeru neizpolnjevanja določil, predmetni učitelj o tem obvesti razrednika, ki 
informacije posreduje ravnatelju, staršem, trenerju in šolski svetovalni službi, ki po potrebi 
skliče sestanek, na katerem se določijo nadaljnji ukrepi, o morebitni ukinitvi ali mirovanju 
statusa športnika.  

    Dijaku/-inji status lahko miruje: 
   – če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu, 
   – če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več programskih enotah oziroma   
      predmetih, 
  – če mu je izrečen ukor razrednika ali ukor oddelčnega učiteljskega zbora, 
  – v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe, 
  – iz drugih utemeljenih razlogov. 
    O mirovanju in obdobju mirovanja statusa odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku in  
    staršem najkasneje v osmih dneh po odločitvi. 
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7. DODATNE OBVEZNOSTI  
 

Dijak/-inja se obvezuje, da bo zastopal/-a Srednjo šolo Ravne na  športnih tekmovanjih, ki 
se jih šola udeležuje, razen kadar je odsoten/-na zaradi tekmovanj v okviru svojega kluba, 
društva ali zveze. Z vzornim odnosom do dela, naj bo pri ŠVZ in drugih predmetih zgled 
ostalim. Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih 
razlogov lahko spremeni. Starši športnika morajo prihajati v šolo na govorilne ure in 
roditeljske sestanke. 
 

 
 
8. IZREDNO PRENEHANJE STATUSA ŠPORTNIKA 

 
Dijak/-inja, ki mu je bil izrečen vzgojni ukrep zaradi hujše kršitve in nespoštovanja 
šolskega reda, izgubi status športnika. O ponovni pridobitvi ali prenehanju statusa se 
odloča na podlagi mnenja komisije. 

      Status dijaka športnika preneha tudi takrat, kadar dijak/-inja iz kakršnihkoli razlogov    
      preneha tekmovati ali so njegovi rezultati slabši ter poteka obseg treningov drugače, kot  
      jih zahteva ta pravilnik.  
      Status preneha tudi takrat, kadar dijak brez utemeljenega razloga odkloni zastopanje  
      Srednje  šole Ravne na šolskih športnih tekmovanjih. 

 
 
 
                                      Ravnateljica: 
                            mag. Ivanka Stopar, prof. 

 


