
 

 

 

PRAVILNIK O PREHAJANJU DIJAKOV ŠPORTNIKOV 
 

1. člen 

 

PREHAJANJE IZ ŠPORTNEGA ODDELKA V ŠPORTNI ODDELEK NASLEDNJEGA LETNIKA 

 

Dijak športnik zaključi letnik in lahko napreduje v naslednji letnik športnega oddelka: 
a) ko je pozitivno ocenjen pri vseh predmetih in izpolni vse druge obveznosti iz posameznega letnika, 

določene z izobraževalnim programom; 

b) ko ima status A, B ali C; 
 

2. člen 

 

POGOJNO NAPREDOVANJE 
 

2.1.  

(omejitev) 
 

Ta možnost je praviloma na voljo le dijakom s statusom A in v upravičenih ter izjemnih (športni, zdravstveni 

vzroki) primerih tudi za dijake s statusom B. 
 

2.2. 

(roki in pogoji) 

 
Pogojni vpis se uveljavlja v primerih, ko ima dijak opravljene obveznosti pri najmanj polovici predmetov po 

predmetniku letnika, med njimi pridobljene ocene pri vsaj dveh maturitetnih predmetih.  

Prošnjo za podaljšanje šolskega leta odda dijak pedagoškemu koordinatorju do 15. junija tekočega šolskega leta. O 
pogojnem vpisu odloča ravnateljica s sklepom, vendar se pred sprejemom odločitve posvetuje s koordinatorjem in 

učitelji, pri katerih dijak ni opravil učnih obveznosti za tekoče šolsko leto. 

 

2.3. 
(veljavnost pogojnega vpisa) 

 

Dijak, ki opravlja učne obveznosti pri 1 ali 2 predmetih, jih mora opraviti do 15. 10. novega šolskega leta. V 
primeru opravičljivih razlogov (zdravstveni, izjemni športni dosežki/obremenitve) se ta rok lahko podaljša do  

15. 11. Če dijak v tem obdobju učnih obveznosti ne opravi (ni pristopil oz. negativna ocena), ponavlja prejšnji 

letnik po pogojih, določenih v 3. členu tega pravilnika. 
Dijak, ki opravlja učne obveznosti pri 3 ali več predmetih, jih mora opraviti do 15. 11. novega šolskega leta. V 

primeru opravičljivih razlogov (zdravstveni, izjemni športni dosežki/obremenitve) se ta rok lahko podaljša do  

15. 12. Če dijak v tem obdobju učnih obveznosti ne opravi (ni pristopil oz. negativna ocena), ponavlja prejšnji 

letnik po pogojih, določenih v 5. členu tega pravilnika. 
 

 

2.4.  
(izjema) 

 

Dijak, ki ima do 31. 8. prejšnjega šolskega leta neopravljene učne obveznosti pri več kot polovici predmetov  
(ne glede na športni status), ne more biti pogojno vpisan.   

 

 

 

 

 



 

 

3. člen 

 

PONAVLJANJE  

LETNIKA ŠPORTNEGA ODDELKA 

 

3.1. 

Dijak športnik s statusom A ali izjemoma B lahko uveljavlja pravico do dvakratnega ponavljanja letnika športnega 
oddelka v programu gimnazija. Dijaku se lahko priznajo pridobljene ocene in opravljene obveznosti v času prvega 

obiskovanja letnika. 

Dijak, ki ne opravi manjkajočih obveznosti v predpisanem obdobju, se ponovno vpiše v nižji letnik. V tem primeru 
redno obiskuje pouk zgolj pri tistih predmetih, pri katerih ni opravil učnih obveznosti. Izostanki se beležijo samo 

pri teh predmetih. Pouka pri pozitivno ocenjenih predmetih praviloma ne obiskuje. 

 

3.2. 
 

Istočasno lahko dijak po dogovoru s koordinatorjem in učiteljem predmeta obiskuje pouk in pridobiva ocene pri 

izbranih predmetih tudi v višjem letniku, če mu to dopuščata urnik in športne obveznosti. Koordinator pripravi o 
tem izvedbeni načrt, s katero seznani učitelje izbranih predmetov, razrednika, starše, trenerja oz. klub. 

 

Ugodnosti navedene v 3. členu, dijak lahko uveljavlja s posebnim sklepom ravnateljice, ki ga sprejme po 

posvetu s strokovnim timom. 

 

4.člen 

 

PREHAJANJE  

IZ ŠPORTNEGA V SPLOŠNI ODDELEK  

 
Dijak športnik konča letnik in lahko napreduje v naslednji letnik splošnega gimnazijskega programa: 

a) zaradi prenehanja športnega treniranja in tekmovanj, razen do takrat, dokler ima zakonske pravice, ki 

izhajajo iz pridobljenega naziva, opredeljenega v Zakonu o športu, 
b) po presoji in odločitvi strokovnega kolegija šole in dijakovega trenerja ali na  predlog staršev (glede na 

neizpolnjevanje obveznosti v skladu s programom v športnem oddelku). 

 

5. člen 
 

PREHAJANJE IZ SPLOŠNEGA V ŠPORTNI ODDELEK 

 
5.1. 

Če so v športnih oddelkih prosta mesta, lahko iz splošnega v športni oddelek prehajajo dijaki s statusom A ali B. 

Prednost pri kandidaturi na prosta mesta imajo dijaki s statusom A. 

 
5.2. 

Izjemoma lahko na prosto mesto kandidira dijak s statusom C. 

 
 

6. člen 

 

PREHAJANJE  

DIJAKOV ŠPORTNIKOV V ŠPORTNI ODDELEK GIMNAZIJE JESENICE 

 

Če so v športnih oddelkih prosta mesta, lahko dijaki športniki srednje šole prestopijo v športni oddelek v programu 
gimnazija: 

a) ko so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih in izpolnijo vse druge obveznosti iz posameznega letnika, 

določene z izobraževalnim programom, 



 

 

b) ko uspešno opravijo diferencialne izpite za gimnazijski program in letnik, v katerega kandidirajo, 

c) ko imajo po športnem kriteriju status A ali B, pri čemer imajo prednost pri kandidaturi dijaki športniki s 

statusom A. 
 

 

7. člen 

( veljavnosti pravilnika) 

 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme ravnateljica Gimnazije Jesenice, ob upoštevanju utemeljenih in upravičenih 

predlogov vseh zaposlenih. Predlogi za spremembe se obravnavajo, če je od zadnje spremembe pravilnika minilo 
vsaj pol leta. 

 

S pravilnikom so bili seznanjeni pedagoški zbor ( 30. 8. 2018), člani Dijaške skupnosti (13. 9. 2018), Sveta 

staršev ( 24. 9. 2018) in Sveta šole (26. 9. 2018). 

 

Pravilnik stopi v veljavo 1. 10. 2018.   
S tem dnem preneha veljati stari pravilnik. 
          

Objavljeno v eZbornici,  14.9.2018. 

 

 

 
 

Pripravila:         Ravnateljica 

Bojana Martinčič, prof. 
Žiga Konjar, prof.        mag. Lidija Dornig 

 
 


