DRŽAVNI IZOBRAŽEVALNI ZAVOD
S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM

ISTITUTO STATALE
DI ISTRUZIONE SUPERIORE
CON LINGUA DI INSEGNAMENTO SLOVENA

PRAVILNIK O STATUSU DIJAKA ŠPORTNIKA
Pravilnik je sprejel Zavodski svet Državnega izobraževalnega zavoda Jožefa Stefana v Trstu na
svoji redni seji 8. oktobra 2014 s sklepom št. 18/2014
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik ureja prilagoditev šolskih obveznosti po javno veljavni šolski zakonodaji dijakom, ki
so perspektivni in/ali vrhunski športniki.
2. člen
(pogoji za pridobitev statusa)
Za status dijaka športnika lahko zaprosi dijak DIZ Jožefa Stefana v Trstu, ki je registriran pri
italijanski ali slovenski panožni športni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih
nacionalnih panožnih športnih zvez oz. dijak, ki dosega vrhunske športne dosežke v mednarodnem
merilu.
3. člen
(postopek pridobitve statusa)
Za pridobitev statusa dijaka športnika lahko dijakovi starši (ali skrbniki oz. sam polnoletni dijak v
primeru izvajanja določil 10. člena bis zavodskega pravilnika) zaprosijo s pisno vlogo na šoli ob
začetku vsakega šolskega leta. K vlogi priložijo potrdilo o agonistični dejavnosti, ki ga izda
matično športno društvo oz. panožna zveza in v katerem so navedeni podatki o predvidenih
tekmovanjih in športnih pripravah.
Status dijaka športnika potrdi v roku tridesetih dni razredni svet v profesorski komponenti po
predhodnem poročilu razrednega profesorja telesne vzgoje.
Razredni svet lahko prosi za posvetovalno in neobvezujoče mnenje Združenje slovenskih športnih
društev v Italiji (odselj ZSŠDI). V tem primeru razredni svet odloča v roku 15 dni od prejema
odgovora ZSŠDI.
4. člen
(pravice dijaka športnika)
Dijaki s statusom športnika imajo možnost, da se v primeru daljših odsotnosti zaradi športnih
treningov ali tekmovanj oz. zaradi preverjenih intenzivnejših obdobij treniranja s profesorji vseh
predmetov dogovorijo za datume ustnega ocenjevanja. V primeru odsotnosti zaradi tekmovanj na
dan pisnih, grafičnih ali praktičnih oblik preverjanja znanja, se lahko s profesorji domenijo za
posebne datume. Dogovori med profesorji in dijaki športniki ne smejo bremeniti ali kakorkoli
vplivati na razpored preverjanja ostalih dijakov.
Dijaki s statusom športnika lahko presežejo dovoljeno mejo odsotnosti, ki znaša 25% vseh
predvidenih ur. Presežek dovoljene meje se lahko nanaša le na športne dejavnosti, za katere je bil
dodeljen status športnika.
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5. člen
(obveznosti dijaka športnika)
Dijaki s statusom športnika morajo pri pouku redno sodelovati in delati kot vsi ostali dijaki.
Športni izostanki morajo biti vnaprej napovedani in dogovorjeni. Izostanki se opravičujejo po
pravilih, ki jih določa Zavodski pravilnik.
Dijaki s statusom športnika so dolžni zastopati DIZ Jožefa Stefana na šolskih športnih
tekmovanjih, razen ko so odsotni zaradi tekmovanj in priprav v svoji športni panogi.
Dijaki s statusom športnika morajo šoli v roku petih dni sporočiti vse spremembe, ki so vezane na
izpolnjevanje pogojev za pridobivanje statusa dijaka športnika.

6. člen
(mirovanje in prenehanje statusa)
Razredni svet v profesorski komponenti lahko sklepa o mirovanju statusa, če dijak ne izpolnjuje
predvidenih šolskih obveznosti in ne dosega zadostnega učnega uspeha pri dveh ali več predmetih.
Razredni svet v profesorski komponenti se lahko odloči za mirovanje statusa tudi v primeru daljše
bolezni ali poškodbe dijaka oz. drugih utemeljenih razlogov.
Razredni svet v profesorski komponenti lahko sklepa o prenehanju statusa dijaka športnika, če:
- preneha pogoj za pridobitev statusa;
- če ob poteku mirovanja statusa dijak ne izpolni obveznosti glede šolskega dela in učnega uspeha;
- če je bil proti dijaku sprožen disciplinski postopek, za katerega je predvidena enodnevna
izključitev oz. strožja kazen.
V primeru, da dijak oz. dijakovi starši sami zaprosijo za prenehanje statusa dijaka športnika, sklep
razrednega sveta v profesorski komponenti ni potreben.
7. člen
(prehodne in končne določitve)
Pričujoči pravilnik stopi v veljavo z datumom, ki ga določi zavodski svet v postopku sprejemanja.
Za šolsko leto 2014-15 je rok za predložitev prošenj prenešen na prvih 30 dni po objavi tega
pravilnika.
Pričujoči pravilnik je priloga in sestavni del Zavodskega pravilnika.
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