
Gimnazija Jesenice – športni oddelek, Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, tel. 01/5809450, fax.: 01/5809470 

VLOGA ZA DODELITEV STATUSA S POVZETEKOM  INDIVIDUALNEGA 

PROGRAMA TRENINGA DIJAKA/INJE (vpiši rezultate od maja 2009 do maja 2010) 

 

IME IN PRIIMEK:                                                                   Razred: 

ŠP.  PANOGA:                                         KLUB: 

Trener:                                             Tel.: 

E-naslov trenerja: 
 

NAJBOLJŠI TEKMOVALNI DOSEŽKI V TEKOČI SEZONI 
 

MEDNARODNA TEKMOVANJA IN NASTOPI V DRŽAVNI REPREZENTANCI 

 

Član/ica državne reprezentance (obkroži)                    DA                                     NE 

 

Datum: Kraj tekmovanja: Rang tekmovanja: Uvrstitev: Rezultat: 

     

     

     

 

DOMAČA URADNA TEKMOVANJA: 

Datum: Kraj tekmovanja: Rang tekmovanja Uvrstitev: Rezultat: 

     

     

     

     

 

SODELOVANJE NA MANJŠIH TEKMOVANJIH (šolski nastopi......) 

Datum: Kraj tekmovanja: Rang tekmovanja: Uvrstitev: Rezultat: 

     

     

     

     

 

TABELA REZULTATOV V SLOVENIJI - RANG NA LESTVICAH 

Disciplina: Starostna kategorija: Rezultat: Uvrstitev: 

    

    

 

ZDRAVSTVENI STATUS: (poškodbe in bolezni v pretekli sezoni) 

 

 

ŠPORTNI CILJI V PRIHODNJI SEZONI: 

Mednarodna arena: 
 

Državni okvir: 

  

Jesenice, maj 2010       Žig kluba in podpis trenerja: 

    
 



Gimnazija Jesenice – športni oddelek, Jesenice, Trg Toneta Čufarja 1, tel. 01/5809450, fax.: 01/5809470 

PRAVILNIK O KATEGORIZACIJI V ŠPORTNIH ODDELKIH 
 

1.člen 
 

Kategorizacija ali razdelitev dijakov športnikov po vrednosti njihovih  športnih dosežkov je potrebna: 

a) že pri selekciji kandidatov za vpis v prvi letnik  

b) pri napredovanju v višje letnike  športnih oddelkov (glej pravilnik o prehajanju dijakov 

športnikov …) 

c) za koriščenje določenih bonitet, kot so daljši športni izostanki, pogodbe o možnosti obdobnih 

preverjanj znanja in podobno. 
 

2.člen 
 

Dijaki športniki se delijo v  tri kakovostne razrede, ki jih določajo naslednji kriteriji: 
 

2.1. 

Status A 
a) vsi kategorizirani športniki OKS –ZSZ; 

b) 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, ali  

mednarodno priznani športni dosežki, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza; 

c)  ekipni športi:: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oziroma jih nacionalna 

panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce.  

 

2.2. 

Status B 
a) 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 in mednarodno 

priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza; 

b) 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  ali mednarodno priznane 

športne dosežke, ki jih ovrednoti nacionalna panožna športna zveza.  

c) ekipni športi: športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oziroma jih nacionalna 

panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade športnike;  

d) športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih nacionalnih panožnih zvez državni 

prvaki. 

2.3. 

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, ki so v športih iz prvih štirih razredov po kriteriju 

Ministrstva za šolstvo znanost in šport. 

 

3. člen 
 

Nazive interne kategorizacije pridobivajo dijaki športniki vsako leto v mesecu maju.  Ob kandidaturi 

veljajo rezultati stari največ eno leto. 

Obrazec  za kandidaturo izpolnijo dijaki skupaj s trenerji, ki s podpisom potrjujejo  točnost podatkov. 
 

 

Nazive  dodeljuje RAVNATELJICA. 

 

 


