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Dokazila o izpolnjevanju pogojev za športni oddelek, ki jih 

morajo kandidati predložiti do 2. marca 2022:  

 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdravnika 

specialista medicine dela in športa, ali potrdilo o red-

nem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, 

iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandi-

data 

 potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v 

športni oddelek, ki vsebuje: 

 izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordina-

torjem in 

 podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata 

v zadnjih dveh letih. 

Do 28. marca šola opravi individualne razgovore s kandidati, 

ki ustrezajo športnim kriterijem.  

Do 28. marca  kandidate šola obvesti, če ustrezajo športnim 

kriterijem.  

Do 4. aprila oddajo kandidati prijavo za vpis na izbrano šolo. 

Do 25. aprila lahko kandidati prijavo prenesejo na drugo šolo. 

Če bo število prijavljenih kandidatov večje od predvidenega 

števila vpisnih mest, bodo kandidati o omejitvi vpisa obvešče-

ni do 27. maja 2022.   

Ostale dokumente za vpis (spričevalo 9.razreda) morajo kan-

didati predložiti med 16. in vključno 21. junijem do 14.ure.  

Kandidati, ki bodo izbrani v prvem krogu, bodo 21. junija tudi 

vpisani. 

Postopek vpisa ter izbirni postopek v primeru omejitve vpisa 

poteka v skladu z Razpisom  za vpis v srednje šole v šolskem 

letu 2022/2023 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

VPIS V ŠPORTNI ODDELEK 

V ŠOLSKEM LETU 2022/2023  

 



POSEBNOSTI 

ŠPORTNEGA PROGRAMA 

 samo 22 dijakov v oddelku 

 povečan fond ur športne vzgoje tedensko (6 ur)  

 pouk športne vzgoje po posebnem programu, 
kjer se  dijaki seznanijo in urijo v različnih športnih  
panogah 

 za izvedbo pouka športne vzgoje koristimo poleg  
lastne telovadnice tudi telovadnico in stadion na         
OŠ1, pri izvedbi vključujemo tudi zunanje sodelav-
ce - strokovnjake iz posameznih športnih področij 
(ples, sproščanje, samoobramba,…) 

 šola v naravi: zimska in poletna   

 dodatna finančna  obremenitev za starše  (šola v 
naravi) 

 posebni pravilnik opravičevanja športnih izostan-
kov 

 individualne pedagoške ure pr i posameznih pro-
fesorjih, da se nadoknadi zaradi športnih izostankov  
zamujeno znanje 

 usklajujemo  športne  in šolske  obveznosti  

 ob vpisu dijaka v športni oddelek podpišejo starši in   
trenerji dogovor s šolo, po katerem se obvezujejo, 
da  bodo redno sodelovali s šolo, redno spremljali 
dijakove  izostanke,  redno plačevali  nadstandardni    
p rogram 

 zaradi kršenja pravil v športnem oddelku, negativ-
nega  učnega uspeha, neizpolnjevanja šolskih obve-
znosti  lahko strokovni kolegij preusmeri dijaka v 
običajni  gimnazijski oddelek 

ŠPORTNE 

DEJAVNOSTI 

 1.in 2. letnik  

                                       Krašči, september in oktober, 3/4 dni 

                                       Pohodništvo, čolnarjenje, ribolov, kolesarjenje,   

                                      lokostrelstvo,... 

 3.letnik 

              Piran, september , 5 dni 

              Tečaj potapljanja 

POLETNA ŠOLA V NARAVI 

ZIMSKA ŠOLA V NARAVI 

 1.letnik 

                                          Weinebene, januar, 5 dni 

                                           Tečaj smučanja 

 2.in 3.letnik 

                                           Weinebene, januar , 5 dni 

                                 Tečaj smučanja in deskanja 

POGOJI ZA VPIS V ŠPORTNI  ODDELEK: 

   redni strokovno vodeni treningi 3/4-krat    

           tedensko v registriranem klubu ter udeležba   

           na tekmovanjih 

   športni dosežki - status A,B,C  

           (določijo nacionalne panožne športne zveze)  

     ustrezen učni uspeh iz osnovne šole  

           (v primeru omejitve vpisa) 

 

DOKAZILA ZA VPIS V ŠPORTNI ODDELEK: 

 spričevalo  9. razreda,  (v primeru  omejitve vpisa 

7. in 8. razreda) 

 zdravniško potrdilo osebnega zdravnika, ali zdrav-

nika specialista medicine dela in športa, ali potrdi-

lo o rednem preventivnem pregledu kandidata v 

zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno 

zdravstveno stanje kandidata 

 potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis 

v športni oddelek, ki vsebuje: 

 izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koor-

dinatorjem in 

 podatke o doseženih športnih rezultatih kandi-

data v zadnjih dveh letih. 


