
STATUS ŠPORTNIKA 
 

Na podlagi Pravilnika o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (Ur. List RS, št. 30/2018), ki 

velja od 1.9.2018 dalje, si lahko dijaki srednjih strokovnih in poklicnih šol pridobijo status športnika, ki 

je lahko: 
 

a: status dijaka – perspektivnega športnika, 
 

b: status dijaka – vrhunskega športnika. 
 

Status si dijaki pridobijo na osnovi vloge s predloženimi dokazi, da izpolnjujejo predpisane pogoje. 

Status jim dodeli ravnatelj sole ( pred odločitvijo si pridobi mnenje oddelčnega učiteljskega zbora); 

praviloma velja eno šolsko leto (lahko tudi krajši čas ali več let). Status lahko tudi preneha ali miruje. 
 

Status dijaka športnika se dodeli s sklepom, v katerem se določi obseg in način prilagoditve šolskih 

obveznosti. Za status dijaka – vrhunskega športnika je treba skleniti tudi pogodbo o izvajanju šolskih 

obveznosti, ki zavezujejo šolo, dijaka, staršev in športno društvo. 
 
 
 

POGOJI ZA PRIDOBITEV STATUSA 
 

Status dijaka – perspektivnega športnika: kdor s potrdilom dokaže, da je registriran pri nacionalni 

panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovanjih te športne zveze. 
 

Status dijaka – vrhunskega športnika: kdor s potrdilom o dodelitvi naziva dokaže, da mu je Olimpijski 

komite Slovenije- Združenje športnih zvez dodelil naziv vrhunskega športnika. 
 
 
 

POSTOPEK DODELITVE STATUSA IN TRAJANJE 
 

Pridobitev statusa pisno predlagajo starši mladoletnega dijaka ali polnoletni dijak. K predlogu je 

treba priložiti dokazila ( glej prejšnji odstavek ). Dijak ima pravico povedati svoje mnenje ali predlog o 

pravicah in obveznostih v zvezi s statusom in ga mora šola pri odločanju upoštevati. 
 

Status se dijaku dodeli praviloma prvi mesec v šolskem letu; predlog je treba predložiti najkasneje do 

15. septembra. Izjemoma se lahko dijaku dodeli status tudi med šolskim letom, če izpolnjuje 

predpisane pogoje. 
 

Status se lahko nadaljuje tudi v naslednjem šolskem letu, če dijak še vedno izpolnjuje predpisane 

pogoje ( dokazilo do 15.9 ); za dijake, ki imajo trajnejši status ( vrhunski športniki ), ni treba izdajati 

novega sklepa o statusu, niti ni treba sklepati novega dogovora. 
 
 
 

PRILAGAJANJE OBVEZNOSTI 
 

Pravice in obveznosti (= prilagoditve šolskih obveznosti ) določi ravnatelj s sklepom o dodelitvi 

statusa. 
 

Dijakom – perspektivnim športnikom se prilagoditve določijo že s sklepom o dodelitvi statusa. 

Predpisane obveznosti se praviloma opravijo v posameznem ocenjevalnem obdobju. 



O prilagoditvi obveznosti dijaka – vrhunskega športnika se šola, starši mladoletnega dijaka oz. 

polnoletni dijak in pri pristojni nacionalni panožni športni zvezi pooblaščeni delavec (= trener ) pisno 

dogovorijo. Ker ta status narekuje vsebinsko in časovno obsežnejše prilagoditve, se je treba o njem 

dogovoriti individualno. Z dogovorom se lahko določi npr. opravljanje predmetnih izpitov zunaj rokov 

in šolskega leta, možno jim je podaljšati status dijaka, če v predpisanih rokih ne izpolnijo vseh 

obveznosti po programu. 
 

Prilagodijo se zlasti: 
 

-     Obdobja obvezne navzočnosti pri pouku in praktičnem izobraževanju ( praktičen pouk oz. 

delovna praksa ), 

-     obveznosti dijaka pri pouku in drugih delih izobraževalnega programa ( vaje, seminarske 

naloge, obvezne izbirne vsebine, strokovne ekskurzije in drugo), 

-     način in roki za ocenjevanje znanja oz. izpolnjevanje drugih obveznosti, 

-     druge medsebojne pravice in obveznosti. 

Dijaku se obveznosti prilagodijo tako, da jih lahko opravi v posameznem ocenjevalnem obdobju. 

Sklep o dodelitvi statusa začne veljati, ki je izročen staršem mladoletnega dijaka ali polnoletnemu 

dijaku in vsaj eden od staršev oz. polnoletni dijak podpiše, da z njim soglaša. 
 

Dogovor o prilagajanju šolskih obveznosti se sklene v osmih dneh po pridobitvi statusa iz začne 

veljati, ko ga podpišejo vsaj eden od staršev oz. dijak, ravnatelj in trener. 
 

Če status traja celo šolsko leto, se za posamezno ocenjevalno obdobje lahko določi izvedbeni načrt za 

uresničevanje pravic in obveznosti iz statusa. Je priloga in sestavni del sklepa o dodelitvi statusa oz. 

dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti. 
 

Izvedbeni načrt pripravi razrednik ( na predlog predmetnih učiteljev ) in ga uskladi v oddelčnem 

učiteljskem zboru; smiselno ga je določiti za vsako ocenjevalno obdobje in se lahko sproti spreminja 

in dopolnjuje. 
 

PRENEHANJE IN MIROVANJE STATUSA 
 

Dijaku lahko preneha status: 
 

- na njegovo izrecno željo ali zahtevno oz. zahtevno staršev mladoletnega dijaka; 
 

- če mu je dodeljen za določen čas; 
 

- če mu preneha status dijaka; 
 

- 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 odvzame. 
 

Šola lahko dijaku odvzame status, če dijak po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti in to 

povzroči negativen učni uspeh ali ima druge negativne posledice ( šola mora krivdo dokazati v 

nepristranskem dokaznem postopku ). Mnenje o dejstvih in okoliščinah da oddelčni učiteljski zbor. 
 

Šola lahko določi, da dijaku status miruje, če tako sam želi ali to predlagajo starši oziroma drugi 

podpisniki dogovora. Med mirovanjem statusa dijak ne more uveljavljati pravic, ki so mu bile z njim 



dodeljene. O mirovanju statusa določi ravnatelj o osmih dneh po prejemu utemeljenega pisnega 

predloga. 
 

Pred odločitvijo o mirovanju ali prenehanju statusa si mora ravnatelj pridobiti mnenje oz. izjavo 

drugih podpisnikov dogovora in upoštevati predpisana dokazila. 

 

 

Ravnatelj 

mag. Ivan Damjan Mašič 


