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INTERNI PRAVILNIK 
 

O STATUSU DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA IN 
STATUSU DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA 

 
 

 
Na podlagi 57. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 79/2006), 39. 
člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) in Pravilnika o prilagajanju šolskih obveznosti (Uradni 
list RS, št. 38/09) Srednja zdravstvena in kemijska šola izdaja INTERNI PRAVILNIK O STATUSU 
DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA IN STATUSU DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA. 
 

1. člen 

 
Status dijaka vrhunskega športnika (v nadaljevanju: dijak vrhunski športnik) pridobi dijak na osnovi 
listine o dodelitvi naziva vrhunski športnik v soglasju s starši. 
 
 

2. člen 
 
Status dijaka perspektivnega športnika (v nadaljevanju: dijak športnik) pridobi dijak:  
- na osnovi potrdila, da je registriran pri nacionalni panožni športni zvezi; 
- na osnovi potrjenih rezultatov pretekle sezone; 
- da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne zveze v soglasju s starši. 
 

Dijak športnik k prošnji za dodelitev statusa priloži še v celoti izpolnjen interni šolski obrazec za 

pridobitev statusa športnika. 
 

3. člen 

 
Vlogo je potrebno vložiti najkasneje do 30. septembra za tekoče šolsko leto. O vlogi za pridobitev 
statusa odloči ravnatelj najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge z dogovorom o 
prilagajanju šolskih obveznosti, ki ga vroči dijaku najkasneje v osmih dneh po odločitvi. 
 
Izjemoma se lahko dodeli dijaku status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje predpisane pogoje. 
 
 

4. člen 

 
Z dogovorom o prilagajanju šolskih obveznosti se določijo medsebojne pravice in obveznosti, povezane 
s statusom. 
 

 
5. člen 

 
Sklep o pridobitvi statusa velja največ za eno šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko le za določen 
čas v šolskem letu. 



 
6. člen 

 
O prilagoditvah DIJAKA VRHUNSKEGA ŠPORTNIKA se šola, starši in pri pristojni nacionalni panožni 
športni zvezi pooblaščeni strokovni delavec pisno dogovorijo. 
 
Dijaku vrhunskemu športniku se šolske obveznosti praviloma prilagodijo tako, da jih lahko opravi do 
konca šolskega leta. 
 
Dijak vrhunski športnik ima možnost opravljati predmetne izpite. 
 
Razpisanih ocenjevanj znanj (zaključni izpit, poklicna matura, predmaturitetno preverjanje…) ni mogoče 
prestavljati. 
 
Dijak vrhunski športnik je dolžan opraviti:  
- praktični pouk,   
- laboratorijske vaje,   
- PUD,   
- IND.  

 
 

7. člen 

 
Status DIJAKA PERSPEKTIVNEGA ŠPORTNIKA se dodeli dijaku, ki ima večje obremenitve zaradi 
športnega udejstvovanja na območni, državni ali mednarodni ravni.  
 
Dijak športnik mora izpolnjevati še naslednje pogoje:  

 redno trenira v okviru strokovno vodene športne skupine, 
 nastopa na športnih tekmovanjih kot posameznik ali kot član ekipe na tekmovanjih območne, 

državne ali mednarodne ravni, 
 trenira najmanj tri-krat na teden,

 na urah ŠVZ redno in aktivno sodeluje, 
 je vzor ostalim dijakom, 
 spoštuje hišni red, 


 zastopa šolo na šolskih tekmovanjih in ima pozitivno mnenje vodje ali trenerja ekipe, za katero 

nastopa. 

 
Dijak športnik se mora v štirinajstih dneh po pridobitvi statusa in v štirinajstih dneh po začetku 
ocenjevalnega obdobja oz. od datuma pridobitve statusa z učitelji dogovoriti o datumih ustnega 
ocenjevanja znanja. Če se dijak športnik predhodno ne dogovori za datum ustnega ocenjevanja, zanj 
veljajo enaka pravila kot za ostale dijake. Dolžnost dijaka športnika je, da sam poišče učitelja in ne 
obratno. Teh dogovorov se morajo držati tako dijaki športniki kot učitelji. V primeru zapletov le-te 
rešujeta razrednik, aktiv učiteljev ŠVZ in ravnatelj šole. 
 
V primeru, da je dijak športnik zaradi priprav ali tekmovanj odsoten v času skupinskega ocenjevanja 
znanja, se mu določi naknadni rok. Dijak športnik mora o odsotnosti predhodno, s pisnim potrdilom 
kluba oz. staršev, seznaniti razrednika in učitelja, pri katerem je pisno ocenjevanje znanja. Hkrati se z 
učiteljem dogovori za nov datum pisnega ocenjevanja znanja, ki se ga mora držati. 
 
Razpisanih ocenjevanj znanj (zaključni izpit, poklicna matura, predmaturitetno preverjanje …) ni 
mogoče prestavljati. 
 
 
Dijak športnik je dolžan opraviti:  
- praktični pouk,  
- laboratorijske vaje,   
- PUD,   
- IND.  

 

 

 
 



8. člen 
 
Dijaku vrhunskemu športniku in dijaku športniku lahko status preneha: 
- na njegovo željo ali zahtevo staršev,   
- če mu je dodeljen za določen čas,   
- če mu preneha status perspektivnega oz. vrhunskega športnika po Zakonu o športu,   
- če se preneha ukvarjati z dejavnostjo, zaradi katere mu je dodeljen,   
- če se mu ga odvzame.  
 

9. člen 

 
Šola odvzame status dijaku vrhunskemu športniku oz. dijaku športniku, če dijak po svoji krivdi ne 
izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne 
posledice. Predlog za odvzem statusa da lahko razredni učitelj ali razrednik. O odvzemu odloča oddelčni 
učiteljski zbor. 
 
Dijak izgubi status zaradi neprimernega odnosa do šolskega dela, sošolcev in učiteljev:  
- če se izmika ocenjevanju znanja v dogovorjenih rokih,   
- če status izkorišča in se izmika šolskim obveznostim tudi v času, ko ni obremenjen z drugimi 

aktivnostmi,   
- če zavrne sodelovanje v šolski ekipi, razen ko je odsoten zaradi svojih priprav in tekmovanj,   
- če mu je izrečen ukor učiteljskega zbora oziroma pogojna izključitev,   
- zaradi zlorabe opravičil o odsotnosti ali neopravičenega izrabljanja ugodnosti,   
- če na urah ŠVZ ne sodeluje redno in aktivno.  
 

10. člen 

 
Šola lahko dijaku vrhunskemu športniku oz. dijaku športniku začasno odvzame status (mirovanje 
statusa): 
- če je pri dveh ali več predmetih ocenjen negativno, oz. če je neocenjen,   
- če mu še velja vzgojni ukrep (ukor razrednika oz. ukor oddelčnega učiteljskega zbora), razen v 

primeru četrte alinee 9. člena.  

 
Dijaku športniku se začasno odvzeti status povrne, ko popravi ocene oziroma ko pridobi ocene ali ko 
mu preneha veljati vzgojni ukrep. 
 

11. člen 

 
Dijak vrhunski športnik oz. dijak športnik je dolžan zastopati šolo na tekmovanjih za šolo, razen ko je 
odsoten zaradi svojih priprav ali tekmovanj. 
 

12. člen 

 
Če ima dijak športnik pri posameznem predmetu negativne ocene, praviloma ne sme izostajati pri 
pouku teh predmetov. 
 

 
13. člen 

 
Dijak vrhunski športnik oz. dijak športnik mora odsotnost zaradi priprav, tekmovanj, treningov ipd. 
pravočasno sporočiti razredniku. 
 

 
 
14. člen 

 
Starši dijaka vrhunskega športnika in dijaka športnika morajo sodelovati z razrednikom. 
 

 
 
 



15. člen 
 

Na pedagoških konferencah morajo razredniki redno poročati o morebitnih posebnostih dijaka 
športnika. 
 

16. člen 

 
Status dijaka vrhunskega športnika in dijaka perspektivnega športnika razrednik, takoj po podpisu 
dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti, vpiše v e-Asistenta, pod rubriko Statusi/Prilagoditve. 
Dokler status ni vpisan, dijak statusa ne more uveljavljati. 
 
 
 
Ta pravilnik velja od 1. septembra 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Damjana Papež, prof. 
ravnateljica 


