
 

Srednja prometna šola Maribor izdaja na podlagi Pravilnika o prilagoditvah  

šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Uradni list RS, št. 30/18) naslednja   
  

 PRAVILA O PRILAGAJANJU OBVEZNOSTI DIJAKOM ŠPORTNIKOM  

I. SPLOŠNE DOLOČBE  

1. člen   

Pravila o prilagajanju obveznosti dijakom športnikom, ki se izobražujejo na SPŠ MB podrobneje 

urejajo postopek za pridobitev statusa dijaka športnika in urejajo prilagoditev šolskih obveznosti. 

II. POGOJI ZA PRIDOBITEV  

2. člen  

Za določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status 
posameznemu kandidatu športniku.   

Status A   

– Vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ 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,  

• 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,   

• 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:   
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• 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 izobraževanje, znanost, kulturo in šport – Direktorata 

za šport.   

   

3. člen (vloga) 

Za pridobitev statusa dijak zaprosi šolo s pisno vlogo. Vlogo je treba vložiti praviloma najkasneje do 30. 

septembra, za tekoče šolsko leto, iz utemeljenih razlogov pa lahko tudi med šolskim letom.   

Vlogi je potrebno priložiti naslednje obrazce:  

• Potrdilo o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze 

(Priloga 1)  

• Potrdilo o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. perspektivnosti 

(Priloga 2)  

• Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico (Priloga 3)  

4. člen (sklep) 

O vlogi za pridobitev statusa odloči ravnatelj najkasneje v 15 dneh po prejemu popolne vloge s sklepom, 

ki ga vroči dijaku, staršem in razredniku, v osmih dneh po odločitvi.   

Sklep o statusu dijaka športnika razrednik takoj vpiše v šolsko dokumentacijo (e-Asistent). Dokler status 

ni vpisan v šolsko dokumentacijo, ga dijak ne more uveljaviti. 

Priloga sklepa o pridobitvi statusa je osebni izobraževalni načrt. OIN se lahko med šolskim letom 

prilagaja. Sklep o pridobitvi statusa velja največ eno šolsko leto.   

5. člen (OIN) 

Z osebnim izobraževalnim načrtom, ki vsebuje prilagoditev šolskih obveznosti dijaku, se določijo:  

- pravice in obveznosti dijaka in šole   

- obdobje prilagoditve šolskih obveznosti,   

- obdobje obvezne prisotnosti pri pouku,   

- prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, 

- roki in načini ocenjevanja znanja,  

- roki in načini izpolnjevanja drugih obveznosti,   



 

- razlogi za mirovanje oz. prenehanje prilagoditev šolskih obveznosti,  

- roki za obveščanje pristojnih organov o neizpolnjevanju OIN, 

- druge zadeve, ki bi prispevale k dijakovemu boljšemu učnemu uspehu.   

Med šolskim letom se vsebina osebnega izobraževalnega načrta iz utemeljenih razlogov lahko 

spremeni.  

6. člen (priprava OIN) 

Osebni izobraževalni načrt pripravi strokovni delavec, ki ga imenuje ravnatelj, praviloma je to športni 

koordinator. Strokovni delavec pripravi osebni izobraževalni načrt v sodelovanju z dijakom in ga 

uskladi z oddelčnim učiteljskim zborom, s starši dijaka, ter tudi s športnim društvom oziroma z 
nacionalno panožno zvezo.    

   

7. člen (roki za ocenjevanje) 

Dijak s statusom športnika mora skupaj z drugimi dijaki oddelka opraviti napovedana pisna ocenjevanja 

znanja. Prilagojeni roki veljajo le takrat, ko so zaradi intenzivnih priprav ali tekmovanj odsotni od pouka. 

Prilagojeni rok za pisno ocenjevanje dijaka se lahko določi za dijake s statusom vrhunskega športnika 

(A, B). Načrtovani prilagojeni roki za pisno ocenjevanje se lahko spremenijo samo iz opravičljivih 
razlogov v dogovoru s športnim koordinatorjem in učiteljem. Če dijak iz opravičljivih razlogov ne more 

biti ocenjen na dogovorjeni dan pisnega ocenjevanja, mora o tem obvestiti športnega koordinatorja in 

učitelja pred načrtovanim rokom in se dogovoriti za nov rok pisnega ocenjevanja.   

8. člen (ustno ocenjevanje) 

Ustno ocenjevanje je napovedano v dogovoru med učiteljem in dijakom. Če dijak iz opravičljivih vzrokov 

ne more biti ocenjen na dogovorjeni dan, mora o tem  obvestiti učitelja in športnega koordinatorja, da 

se dogovorijo za nov termin. Če dijak s statusom športnika iz neopravičljivih razlogov ni bil ocenjen na 

dogovorjeni dan, ga lahko učitelj oceni takoj naslednjo šolsko uro.   

9. člen (OID) 

Dijak mora v šoli opraviti obvezni del programa OID iz ponudbe šole, za ure izbirnega dela programa 

lahko uveljavi dejavnost, zaradi katere mu je status podeljen.  

 

10. člen (prisotnost) 

Za dijake športnike se prisotnost oz. odsotnost lahko posebej opredeli v OIN. 

Med izvajanjem vzgojno-izobraževalnih in športnih dejavnosti lahko pride do občasnih dogovorjenih 

športnih izostankov. Športni izostanek je:   

- športno tekmovanje ali potovanje na športno tekmovanje,   

- vrhunski trening,   

- športne priprave,   

- nujen obisk športne ambulante.   

Športne izostanke opravičuje razrednik, na predlog staršev, trenerja ali športnega koordinatorja.   



 

 

11. člen (šolska tekmovanja) 

Dolžnost dijaka s statusom športnika je, da zastopa šolo na športnih tekmovanjih, razen, če je to v 

nasprotju z njegovo individualno športno pogodbo. 

 

12. Člen (načini sporočanja odsotnosti) 

Odsotnost sporočajo starši ali trenerji razredniku, ki odsotnost vpiše v e-Asistent. Ne glede na svojo 

odsotnost dijaki ohranjajo elektronski stik z učiteljem, oziroma razrednikom in koordinatorjem; 

sporočajo – termine dosegljivosti, se dogovarjajo za konzultacije, pošiljajo naloge po spletu, …  

  

  

13. Člen (konzultacije) 

Dijak s statusom športnika A in B ima pravico do konzultacij z učitelji in športnim koordinatorjem v času 

govorilnih ur ali po dogovoru. Dijak s statusom športnika lahko zaprosi za pogovor s šolsko svetovalno 

delavko in ravnateljem.  

14. člen ( obveznosti dijakov in ukrepi zoper kršitve) 

Dijakova dolžnost je, da učitelju, s katerim je dogovorjen za konzultacije, roke za oddajo nalog v 

elektronski ali pisni obliki ipd., pravočasno sporoči vsako spremembo v dogovorjenih načrtih (da ne 

pride, da še ni pripravljen, da prosi za nov rok...). svojo odsotnost napove z e-pošto. Če dijak tega ne 

stori, prejme uradno opozorilo /opomin v e-dokument, ki je v skupni rabi učiteljev. 

Če dijak ne spoštuje dogovorov, se mu odvzame možnost pridobivanja ocen v posebnih rokih, možnost 

konzultacij ali odhajanje od pouka zaradi treningov oziroma pridobivanja ocen po individualnem 

učnem načrtu. Ocene lahko pridobiva v rednih rokih, ki veljajo za ostale dijake. 

Individualne učne aktivnosti ne potekajo med rednim poukom. Možne so med glavnimi odmori, če 

učitelju ali dijaku tako ustreza, ali med dijakovimi prostimi urami, če se te ujemajo z učiteljevimi. Dijak 

mora obiskovati učno pomoč, v primeru, da ima negativne ocene. 

15. člen (obveznost učitelja) 

Učitelji redno sporočajo, osebno ali preko eAsistenta(splošne opombe) razrednikom naslednje: 

• težave dijakov pri rednem pouku, 

• težave dijakov pri konzultacijah, 

• neudeležbo oz. neprihajanje dijakov na redne ali dodatne dogovorjene roke, 

• predlagajo rešitve (da dijak ne sme na dopoldanski trening v času, ko ima na urniku predmet, 

pri katerem je negativen oz. pri njem neupravičeno ne opravlja učnih obveznosti…), 

 

 

16. člen 

Dijak s statusom športnika mora vse obveznosti, da izpolni pogoj za napredovanje v višji letnik, opraviti 

do konca šolskega leta. Dijak s statusom športnika A in B ima pravico do opravljanja obveznosti za letnik 



 

v dveh šolskih letih enkrat v času izobraževanja po programu.  Status dijaka se mu lahko podaljša za 

največ dve leti. 

17. člen  

Dijaku status miruje:   

- če ne izpolnjuje obveznosti po osebnem izobraževalnem načrtu,   

- če ne dosega minimalnih standardov pri dveh ali več programskih enotah oziroma predmetih,   

- če sta mu izrečena dva ukora, 

- v primeru daljše bolezni oziroma poškodbe,   

- iz drugih utemeljenih razlogov.   

O mirovanju in obdobju mirovanja statusa odloči ravnatelj s sklepom in o odločitvi obvesti dijaka, starše 

ter oddelčni učiteljski zbor. Sklep šola vroči dijaku, staršem in razredniku dijaka v osmih dneh po 

odločitvi.  

 

18. člen  

Dijaku status preneha:   

- če ob poteku obdobja mirovanja statusa ne izpolni obveznosti iz druge alineje prvega odstavka 19. 

člena,  

- če preneha pogoj za pridobitev statusa,   

- če mu je izrečena pogojna izključitev,   

- če mu preneha status dijaka po drugih predpisih,   

- na njegov predlog oziroma na predlog staršev,   

- s potekom obdobja, za katerega mu je bil status podeljen.  

O prenehanju pogoja za pridobitev statusa je dijak dolžan obvestiti šolo v petih delovnih dneh po 

prenehanju pogoja. O prenehanju odloči ravnatelj s sklepom, ki ga vroči dijaku, staršem in razredniku 

najkasneje v osmih dneh po odločitvi. O odločitvi ravnatelj obvesti oddelčni učiteljski zbor, športno 

društvo in nacionalno panožno zvezo.   

 

 

19. člen ( varstvo pravic dijakov) 

Zoper sklep o zavrnitvi vloge za pridobitev statusa in sklep o prenehanju statusa je dovoljena pritožba 

na pritožbeno komisijo v roku osmih dni po prejemu sklepa. V skladu z Zakonom o poklicnem in 

strokovnem izobraževanju, komisija za ugovore odloči o pritožbi v petnajstih dneh po prejemu 

pritožbe. Odločitev pritožbene komisije je dokončna.   

20. člen 

 



 

Ta pravilnik začne veljati s 1. oktobrom 2019. 

Pravilnik se objavi na spletni strani Srednje prometne šole  Maribor.  

 

  

  

                                                                                                   Ravnateljica:  

                                                                                             Mira Jug Skledar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Priloga 1  

P O T R D I L O  

o registraciji in udeležbi na uradnih tekmovanjih nacionalne športne panožne zveze  

  

I. Osnovni podatki   

Kandidat/ka ..................................................................………………………………………………………....,  

rojen/a........................................................................................................................................,   

prebiva ……………………………………………………………………………………………………………….………………..,   
(naslov stalnega bivališča, ulica, hišna številka, pošta in naselje, telefonska številka)   

  

trenira v okviru športne panoge ........................................…………………………………………………….,  

v disciplini / na igralnem mestu.......……………………………………………………..………………………………..   

  

II. Podatki o registraciji in udeležbi na tekmovanjih   

1. Podatki o registraciji:   

a) je registriran/a                                                     b) ni registriran/a   

  

2. Podatki o članstvu v državni reprezentanci:   

a) je član/ica kadetske/ml. mladinske reprezentance  

b) je član/ica mladinske/st. mladinske reprezentance  

c) je član/ica članske reprezentance   

d) ni član/ica reprezentance   

  

3. Podatki o udeležbi na tekmovanjih:   

a) tekmuje na uradnih tekmovanjih nacionalne panožne zveze:……………………………................  

............................................................................................................................. .......................  

b) tekmuje na mednarodnih tekmovanjih:…………………………………….…………………………..............  

............................................................................................................................. .......................   

II.  Podatki o statusu   

Po merilih za določitev statusa po športnih dosežkih za namen vpisa v oddelek športnikov 

mu/ji je dodeljen status: .....................................   

Kraj in datum:………………………………………………………………………………………….…………………  

Odgovorna oseba nacionalne športne panožne zveze: ………………………………………………..   

Podpis in pečat:  

    



 

Priloga 2:  

P O T R D I L O  o članstvu v športnem klubu/društvu, športnih dosežkih in ciljih oz. 

perspektivnosti  

 I. Osnovni podatki o kandidatu/-ki športniku/-ci   

1. Kandidat/ka.............................................................................................……......,  

rojen/a...................................................................................................................,   

prebiva ………………………………………………………………………….…………………………………………………………………..,  

(naslov stalnega bivališča, ulica, hišna številka, pošta in naselje, telefonska številka)  

trenira v okviru športne panoge ..................................................................……………………………………….,  v 

disciplini / na igralnem mestu.......…………………………………………………………….……, …………………………. let.   

  

2. Kandidat/ka je član/ica športnega društva/kluba:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

in vključen/a v redni proces treninga in tekmovanj.   

Vadi povprečno   ……………………………...................... dni v tednu, …………...…………...…. ur na dan.  

Tekmuje v/na………….…............................…………………………………………………...…..,  v starostni 

kategoriji ………………………………………………………………………….............   

3. Doslej se je ukvarjal/a s športi:…………………………………………………………………………..   

Z rednim treningom specialne panoge je začel/a leta:……………………………………………..   

  

4. Kandidat/ka je standardni/-a igralec/-ka klubske ekipe:                    DA                             NE   

  

Podatki o ligi in starostni kategoriji ekipe, v katero je vključen/a kandidat/ka:  

…………………... ……………………………………………………………………………………………………………   

II. Podatki o športnih dosežkih  

1. Najpomembnejši športni dosežki v individualnih športih:   

  

Datum  Kraj 

tekmovanja  

Rang 

tekmovanja  

Disciplina  Uspešnost  

          

          

          

          

          



 

2. Najpomembnejši športni dosežki v ekipnih športih:   

  

Uspehi ekipe:……………………………………………………………………………………………   

  

Nastop v:   

a) pionirski reprezentanci Slovenije   

b) mladinski reprezentanci Slovenije   

c) članski reprezentanci Slovenije   

  

Najboljši športni dosežek:……………………………………………………………………………..   

  

  

III.  Podatki o športnih ciljih   

Cilji sezone:……………………………………………………………..………………………………..…  Cilji 

prihodnje sezone:………………………………………………………………………………….  

 Srednjeročni  cilji  za  obdobje  štirih  let:  ……………………..…………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………   

  

  

  

  

Kraj in datum:…………………………………   

  

  

Odgovorna oseba športnega kluba/društva:   

  

Ime in priimek: ………………………………………..  

  

 Podpis:  ……………………………………..  

  

  

  
Pečat  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



 

Priloga 3  

Izjava trenerja/-ke o sodelovanju s športnim/-o koordinatorjem/-ico   

  

  

Podpisani/-a,…………………………………………………………………………………..……………………………………,  

stanujoč/a………………………………………………………………………………………………………………………………  

in dosegljiv/a na telefonski številki……………………………………………………………………………………….,  

elektronskem naslovu………………………………………………………………………………………………………….,  

zaposlen/a profesionalno / pogodbeno ……………………………………………………………………………..,   

  

izjavljam, da bom v zvezi s kandidatom/-ko za vpis v oddelek športnikov na Srednji ekonomski 

šoli in gimnaziji Maribor   

ime in priimek kandidata / -ke: ……………………………………………………………………………………………, 

rojenim/-o………………………………………………………………………………………………………………….………,  

član/ico športnega kluba/društva……………………………………………………………………………………….,  

   

v času šolanja v tem oddelku:   

1. šoli posredoval/a letni načrt treningov in tekmovanj (tj. podatke o osnovni periodizaciji: 

pripravljalno, tekmovalno, prehodno obdobje),   

2. se udeleževal/a usklajevalnih sestankov športnih koordinatorjev/-ic in trenerjev/-k dijakov  

in dijakinj,    

3. bil/a v stiku s športnim/-o koordinatorjem/-ico (po telefonu, osebno ali po e-pošti),   

5. spremljal/a in izpolnjeval/a informativni karton o šolskih in športnih obveznostih v 

posameznih ocenjevalnih obdobjih,   

6. redno in pravočasno napovedoval/a in opravičeval/a športne izostanke.   

  

Datum:   

  

Podpis trenerja/-ke: ………...……………………………  


