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1 PREDSTAVITEV  ŠPORTNIH ODDELKOV 
 
Na Gimnaziji Koper smo v šolskem letu 1997/98 prvič vpisali dijake v športni oddelek, v 
letošnjem šolskem letu  pa smo vpisali že štiriindvajseto generacijo mladih športnikov. Na 
šoli imamo štiri športne oddelke, v vsakem letniku po enega. Športni oddelki so 
namenjeni perspektivnim mladim športnikom, ki redno trenirajo in tekmujejo ter 
dosegajo za svojo starost zelo dobre športne rezultate. V športni oddelek se lahko vpišejo 
kategorizirani športniki, ki jim nacionalna panožna zveza podeli status A, B ali C.  
 

1.1  Namen in cilji programa športnih oddelkov 
• Usklajevanje šolskih obveznosti z obveznostmi v športnih klubih. 
• Uspešno opravljena splošna matura in nadaljevanje izobraževanja v želeni 

smeri. 
• Doseganje dobrih športnih rezultatov.  

 

1.2  Prednosti obiskovanja športnih oddelkov 
• Prilagojen urnik in možnost jutranjih treningov po dogovoru s športnimi klubi. 
• Individualiziran program za dijake, ki so bolj obremenjeni s športnimi 

obveznostmi. 
• Individualni pouk z učitelji izven rednega pouka. 
• Napovedane vse oblike ocenjevanja, dodatni termini. 
• Več ur športne vzgoje. 
• Zimska in poletna šola v naravi, ki krepita medsebojne odnose in družabnost. 
• Dodatne ugodnosti za perspektivne športnike: preverjanje znanja z izpiti, 

možnost opravljanja mature v dveh delih, podaljšanje izobraževanja za dve leti. 
• Uspešno opravljena splošna matura omogoča vpis na vse fakultete. 
• Dijaki s statusom A imajo dodatne ugodnosti pri vpisu na fakultete. 
• Obveznosti usklajujejo pedagoški in športni koordinator ter razrednik. 
• Sodelovanje s fizioterapevtom in znanstveno-raziskovalnim središčem Koper 
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1.3  Posebnosti pouka športne vzgoje 
 

Posebnost programa športnega oddelka je v tem, da je v njem povečan letni fond ur 
športne vzgoje, in sicer s 105 na 210 ur letno, razen v 4. letniku, kjer je na račun večje 
izbirnosti predmetov za maturo športni vzgoji namenjenih le 140 ur letno. Pouk športne 
vzgoje je organiziran dvakrat ali trikrat tedensko po dve šolski uri. Program športne 
vzgoje je pester in obsega pridobivanje ter utrjevanje znanja iz naslednjih športnih panog: 
atletike, košarke, odbojke, rokometa, nogometa, akrobatike, plesa, informativno pa še iz 
veslanja, plezanja, kolesarjenja, lokostrelstva, orientacije … V redni program OIV smo 
vključili še zimsko in poletno šolo v naravi. Dijaki lahko med rednimi urami športne 
vzgoje odhajajo na trening k svojim trenerjem v klube, kjer imajo tako vadbo 
organizirano. Dobre izkušnje imamo s klubi v kolektivnih in individualnih športih. Poleg 
omenjenih ugodnosti lahko dijaki izvedejo med rednim poukom  individualne  treninge po 
načrtih svojih trenerjev (trening moči, hitrosti, gibljivosti …). 
 
Dijaki med poukom opravljajo redni program športne vzgoje, vključujejo pa se tudi v izven 
šolske dejavnosti in se udeležujejo tekmovanj, ki jih razpisujeta Športna zveza in 
Ministrstvo za šolstvo in šport.  
 
Pouk športne vzgoje na naši šoli izvajajo prof. Aldo Parovel, prof. Hana Škrbec, prof. Maja 
Rehar, prof. Igor Poklar in prof. Mia Rajćević. 
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2 VPIS V PRVI LETNIK ŠPORTNEGA ODDELKA 
 
Kandidati  za vpis v prvi letnik športnega oddelka programa Gimnazija morajo predložiti 
naslednja dokazila: 

• Zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali specialista medicine dela in športa ali 
potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, 

• potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek in 

• izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem 

Vsi obrazci (razen zdravniškega potrdila) so na voljo na spletni strani Gimnazije Koper v 
rubriki Vpis na Gimnazijo Koper/ Vpis v športni oddelek. 

Omenjene dokumente morajo učenci oddati na Gimnazijo Koper do 4. 3. 2021. 

Legenda 

• Zdravniško potrdilo pomeni potrdilo osebnega zdravnika ali potrdilo o rednem 
preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu ali potrdilo zdravnika specialista 
medicine dela in športa, iz katerega je razvidno, da zdravstvenih ovir za 
izobraževanje po programu ni in da je kandidat sposoben prenašati večje napore 
na treningih in tekmovanjih. Če kandidat ne more pridobiti prvih dveh potrdil, ga 
šola, ki bo ugotavljala izpolnjevanje športnih kriterijev, napoti na pregled k 
zdravniku, specialistu medicine dela in športa in pregled plača. 

• Potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek pomeni 
izpolnjen posebni obrazec, na katerem nacionalna panožna športna zveza potrdi, 
da je kandidat pri njej registriran in da tekmuje v uradnem tekmovanju te športne 
zveze. Športna zveza navede podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v 
zadnjih dveh letih in mu dodeli status. 

• Izjava trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem pomeni izpolnjen 
posebni obrazec, ki ga izpolni trener kandidata in v katerem se opredeli načine 
sodelovanja s šolo in športnim koordinatorjem. 

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci in dijaki šola, ki izvaja izobraževalni 
program Gimnazija (športni oddelek), izda potrdilo o izpolnjevanju športnih dosežkov. 
V primeru omejitve vpisa v športni oddelek programa Gimnazija se upoštevajo še športni 
dosežki. Kandidate se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za 
določitev statusov so izdelana merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze 
določijo status posameznega kandidata športnika. 
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2.1 Merila za določitev statusa 

Status A 

• Vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije oz. Združenja športnih 
zvez oz. tisti, ki v času do izvedbe prvega kroga izbirnega postopka dosežejo 
rezultat, ki je skladno s kriteriji OKS pogoj za pridobitev naziva kategoriziranega 
športnika. 

• 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 nacionalnih panožnih 
športnih zvez, ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih ovrednoti 
nacionalna panožna športna zveza. 

• Ekipni športi – športniki, ki so člani državnih reprezentanc v olimpijskih športih oz. 
jih nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade igralce. 

 

Status B 

• Individualni športi: 
o 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 nacionalnih 
panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih 
ovrednoti nacionalna panožna športna zveza; 
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o 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 nacionalnih 
panožnih športnih zvez ali mednarodno priznane športne dosežke, ki jih 
ovrednoti nacionalna športna panožna  zveza. 

• Ekipni športi: 
o športniki, ki so člani državnih reprezentanc v neolimpijskih športih oz. jih 

nacionalna panožna športna zveza razglasi za zelo perspektivne mlade 
športnike; 

o športniki, ki so v olimpijskih športih na uradnih državnih prvenstvih 
nacionalnih panožnih športnih zvez državni prvaki. 

 Status C 
• Individualni športi, ekipni športi – športniki, ki so v rednem procesu treniranja in 

tekmujejo na uradnih tekmovanjih v sistemu nacionalne panožne športne zveze za 
naslov državnega prvaka v svoji starostni kategoriji. Prednost imajo kandidati, ki 
tekmujejo v športih, uvrščenih v prve štiri razrede po kriterijih Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport – Direktorata za šport. 
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2.2 Pomembni datumi: 
do 4. 3. 2021: 

Posredovanje dokazil o izpolnjevanju posebnega vpisnega pogoja 
do 26. 3. 2021  

Šola posreduje potrdilo o izpolnjevanju posebnega vpisnega 
pogoja 
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3 ŠOLA V NARAVI 
 
V programu športnih oddelkov je v prvem letniku predvidena zimska šola v naravi, v 
drugem letniku poletna šola v naravi, v tretjem letniku pa bo organizirana šola 
potapljanja.  
 
Zimska šola v naravi traja štiri dni in se običajno izvaja v drugi polovici januarja v 
italijanskem smučarskem središču Forni di Sopra. Dijaki imajo na voljo tečaj alpskega 
smučanja. V popoldanskih in večernih urah pa so na voljo še plavanje, drsanje, sankanje in 
druge športne aktivnosti v športni dvorani. Ob koncu zimske šole v naravi se dijaki 
pomerijo tudi na tekmovanju v velesla 
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Poletna šola v naravi traja pet dni. Šolo v naravi 
izvajamo v sodelovanju s Centrom šolskih in obšolskih 
dejavnosti. V poletni šoli v naravi  dijaki razvijajo 
znanja in veščine za kolesarjenje, plezanje, veslanje, 
pohodništvo, lokostrelstvo … Za tretji letnik pa 
organiziramo šolo potapljanja, ki traja dva dni in se 
izvaja v Piranu.  
 
Šola v naravi omogoča dijakom športno pripravo v 
spremenjenem okolju, seznanjanje z novimi športi, posebna doživetja, medsebojno 
sodelovanje, družabnost … 
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4 ŠPORTNE  PANOGE  DIJAKOV 
V dvaindvajsetih letih uspešnega izvajanja programa športnih oddelkov so naši dijaki 
trenirali in tekmovali v številnih športnih panogah:  

1. aikido 
2. atletika    
3. kickboxing 
4. bowling 
5. cheerleading 
6. deskanje 
7. gimnastika 
8. hitrostno rolanje 
9. jadranje 

10. judo 
11. kajak kanu 
12. karate 
13. košarka 
14. kegljanje 
15. lokostrelstvo 
16. namizni tenis 
17. nogomet 
18. odbojka 
19. odbojka na mivki 

20. plavanje 
21. ples 
22. rokomet 
23. športni ribolov 
24. tenis 
25. vaterpolo 
26. veslanje 

 

 
5 NAŠI USPEHI 

 
Med dijaki, ki so obiskovali program športnega oddelka na Gimnaziji Koper, najdemo 
veliko zvenečih imen. Mnogi med njimi še vedno uspešno nadaljujejo svojo športno 
kariero, naj med njimi omenimo na primer teniško igralko Andrejo Klepač, kajakašico Anjo 
Osterman  in olimpijca Matjaža Markiča. Nekaterim je prav šport odprl vrata na elitne 
univerze v svetu, kjer so si zgradili uspešno poklicno kariero. Zavedamo se, da je v vse 
športne dosežke potrebno vložiti veliko truda in časa, zato vrhunskim športnikom 
Gimnazije Koper vsako leto priredimo sprejem, na katerem predstavimo njihove uspehe 
na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Prireditev s podelitvijo priznanj vrhunskim 
športnikom naše šole poteka konec septembra.  
 

 
 

Sprejem vrhunskih športnikov v septembru 2019, v letu 2020 tega dogodka žal ni bilo. 
 

VABIMO VAS K VPISU V ŠPORTNI ODDELEK



 
P O T R D I L O  

nacionalne panožne športne zveze  
za vpis v športni oddelek 

 
 
I. Osnovni podatki  
 
Športnik/športnica………………………...................................................................……......, 

rojen/a……....................................,  

 
 prebiva (naslov stalnega bivališča, ulica, hišna številka, pošta in naselje, telefonska številka) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

trenira v okviru športne panoge ........................................……………………………………….,  

v disciplini / na igralnem mestu.......…………………………………………………………………..  

 
II. Podatki športnih dosežkih 
 
1. Najpomembnejši športni dosežek v individualnih športnih panogah: 
a) uvrstitev na državnem prvenstvu:……………….................................................................... 

b) mesto na razvrstitveni lestvici nacionalne panožne športne zveze: ……………….......……. 

c) rekorder: DA NE 

d) uvrstitev na mednarodnem tekmovanju (datum, kraj in rang tekmovanja): ……….…………. 

 
2. Najpomembnejši športni dosežek v kolektivnih športnih panogah: 
a) Podatki o članstvu v državni reprezentanci: 

i. je član/ica kadetske/ml. mladinske reprezentance  

ii. je član/ica mladinske/st. mladinske reprezentance  

iii. je član/ica članske reprezentance  

iv. ni član/ica reprezentance  

b)  Klub/ekipa: ………………………………………………………………………………………… 

Uspeh ekipe: ……………………………………………………………………………………… 

 
III. Podatki o športnih dosežkih v zadnjih dveh letih:  
 

a) ................................................................................................................................................  

 

b) ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

c) ……………………………………………...................................................................................  
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IV. Podatki o statusu (A, B, C) 
 

Po merilih za določitev statusa po športnih dosežkih za namen vpisa v športni oddelek v  

programu Gimnazija mu/ji je dodeljen status: .....................................  

Podlaga za dodelitev statusa je: ..........................................................  

 

 

Kraj in datum:…………………………………  

Številka potrdila:……………………………..  

 
 
 
     Odgovorna oseba nacionalne  
           športne panožne zveze:  
 
………………………………………..  

          (ime in priimek)  
 
 
 

.......................................................  
(podpis) 
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IZJAVA 
trenerja/-ke o sodelovanju s 

športnim/-o koordinatorjem/-ico 
 

 

Podpisani/-a,…………………………………………………………………………………..,  

stanujoč/a……………………………………………………………………………………… 

in dosegljiv/a na telefonski številki…………………………………………………………..,  

elektronskem naslovu…………………………………………………………………………, 

pod polno moralno odgovornostjo izjavljam, da bom v zvezi s kandidatom/-ko za vpis v 

športni oddelek programa Gimnazija ………………………………………………………………, 

rojenim/-o…………………………,  

član/ico športnega kluba/društva……………………………., v času šolanja v tem oddelku: 

1. šoli posredoval/a letni načrt treningov in tekmovanj (tj. podatke o osnovni periodizaciji: 

pripravljalno, tekmovalno, prehodno obdobje) 

2. se udeleževal/a usklajevalnih sestankov športnih koordinatorjev/-ic in trenerjev/-k dijakov in 

dijakinj, vsaj 2-krat letno 

3. bil/a v stiku s športnim/-o koordinatorjem/-ico vsaj enkrat mesečno (po telefonu, osebno ali po 

e-pošti) 

4. sodeloval/a pri načrtovanju jutranje vadbe v okviru pouka kot dopolnitve 

dijakovega/dijakinjinega športnega programa v klubu/društvu 

5. spremljal/a in izpolnjeval/a informativni karton o šolskih in športnih obveznostih v posameznih 

ocenjevalnih obdobjih 

6. redno in pravočasno napovedoval/a in opravičeval/a športne izostanke. 

 

Datum: 

Podpis trenerja/-ke: 

 

………...…………………………….. 
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