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PRAVILNIK  O PRIDOBITVI NAZIVA 

ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem pravilnikom se ureja postopek pridobitve naziva Športnik in športnica šole. 

2. člen 

Naziv Športnik in športnica šole lahko pridobita učenec in učenka šole, ki tekmujeta za 

šolo kot posameznik oziroma posameznica v posamičnih športih ali kot član oziroma 

članica ekipe v ekipnih športih na občinskih, področnih, šolskih, medobčinskih in 

državnih šolskih športnih tekmovanjih, ki so organizirana za učence in učenke od 6. do 

9. razreda osnovne šole. 

3. člen 

Naziv Športnik in športnica šole pridobita učenec in učenka šole, ki v šolskem letu 

zbereta največje število točk za uspehe in udeležbo na tekmovanjih, navedenih v 2. 

členu tega pravilnika. 

 

II. KRITERIJI ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠPORTNIK IN ŠPORTNICA ŠOLE 

4. člen 

Točkovanje za pridobite naziva Športnik in športnica šole poteka za vsako posamezno 

šolsko leto. 

5. člen 

V ekipnih tekmovanjih dobijo vsi člani in članice šolske ekipe enako število točk.  

Na posamičnih tekmovanjih dobita učenec in učenka šole točke za doseženo mesto 

na tekmovanjih. 

Učenko in učenca, ki sta na športnem tekmovanju, učitelj športa še spremlja v kategoriji 

»fair play«, kjer je možno dobiti 10 dodatnih točk. 

Uspehi in udeležba na občinskih, področnih, šolskih, medobčinskih in državnih šolskih 

športnih tekmovanjih v šolskem letu se ovrednotijo s točkami, kot je določeno v tabeli: 
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Doseženo 
mesto 

Vrsta tekmovanja in točke 

Šolsko Občinsko Medobčinsko Področno Državno 

1. 15 15 15 15 20 

2. 12 12 12 12 19 

3. 9 9 9 9 18 

4. 7 7 7 7 17 

5. 6 6 6 6 16 

6. 5 5 5 5 15 

7. 4 4 4 4 14 

8. 3 3 3 3 13 

9. 2 2 2 2 12 

10. 1 1 1 1 11 

 

6. člen 

Učitelj športa med šolski letom določi, katerih športnih tekmovanj se bo šola udeležila 

in kateri učenci ter učenke. 

7. člen 

Učenec ali učenka, ki je dobil/a vzgojni ukrep, ne more kandidirati za športnika šole 

(ustni ali pisni opomin). 

 

III. III. POSTOPEK TOČKOVANJA ZA PRIDOBITEV NAZIVA ŠPORTNIK IN 

ŠPORTNICA ŠOLE IN RAZGLASITEV ŠPORTNIKA IN ŠPORTNICE ŠOLE 

8. člen 

Postopek in točkovanje za pridobitev naziva Športnika in športnice šole vodi učitelj 

športne vzgoje, ki skrbi za izvajanje točkovanja tega pravilnika. 

9. člen 

Končne rezultate točkovanja za pridobitev naziva Športnik in športnica šole na predlog 

učitelja pregleda in potrdi aktiv učiteljev športa in učiteljski zbor ma pedagoški 

konferenci. 

10. člen 

Naziv Športnik in športnica šole se razglasi na zaključni prireditvi šole ob koncu 

šolskega leta ali na zaključni prireditvi za devetošolce – valeti. 
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IV. NADZOR 

11. člen 

Zoper postopek in točkovanje za pridobitev Športnik in športnica šole je možna 

pritožba v primeru kršitev določb tega pravilnika. 

Pritožba se lahko vloži v roku osmih dni po objavi rezultatov. 

12. člen 

O pritožbi določi ravnatelj šole. Odločitev ravnatelja šole je dokonča. 

13. člen 

Ravnatelj tudi izvaja nadzor nad točkovanjem, ki ga izvaja učitelj športa in aktiv 

učiteljev športa. 

 

V. KONČNE DOLOČBE 

14. člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme aktiv za razrednike, učiteljski zbor na 

pedagoški konferenci in potrdi svet zavoda. 

 

 

Ravnatelj: Stanislav Senekovič 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 


