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Športni oddelek  
  
Perspektivni športniki v obdobju mladostnišva potrebujejo posebno pozornost. Športniki v 
tem obdobju veliko časa in energije vlagajo v treninge in tekmovanja. Pomembno je, da so v 
izobraževalnem sistemu deležni prilagoditev, ki jim omogočajo, da ostajajo na svoji željeni 
športni poti, hkrati pa so uspešni v izobraževalnemu sistemu, ki jim v gimnaziji nalaga vedno 
večjo obvezo in odgovornost. Na III. gimnaziji Maribor se vsa leta trudimo mladim 
športnikom pomagati na njihovi športno-izobraževalni poti. Zavedamo se, da so trud, 
odrekanja in prilagajanja za doseganje dobrih rezultatov, tako športnih kot učnih, v tem 
obdobju zelo veliki. 
  
Športni oddelek je namenjen dijakom - perspektivnim športnikom, ki intenzivno trenirajo in si 
želijo zaključiti izobraževanje z uspešno opravljeno splošno maturo. 
  
Prednosti športnega oddelka so : 
 • povečano število ur športne vzgoje, ki se programsko dopolnjuje s treningi, 
 
 • športni koordinator, ki skrbi za strokovno sodelovanje šole s klubi, 
 

• pedagoški koordinator, ki dijaku pomaga pri usklajevanju šolskih obveznosti 
ter načrtovanju pridobivanja ocen, 

 
 • profesorski zbor, ki ima posluh za športnike in jim omogoča dodatno strokovno 
  razlago po odsotnostih zaradi treningov in tekmovanj. 
 
 
 
Prijava in roki za vpis 
 

Učenci, ki se bodo prijavljali v program Gimnazija (športni oddelek), morajo šoli, 
najkasneje do 4. marca 2020, posredovati naslednja dokazila: 

 
a) zdravniško 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 ni zdravstvenih ovir za izobraževanje po programu in da je 
kandidat sposoben prenašati večje napore na treningih in tekmovanjih;  

 
b)  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 ter 
da po športnih dosežkih skladno z merili za izbiro kandidatov sodi v športni oddelek;  
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c) s strani društva ali kluba potrjen izpolnjeni posebni obrazec, na katerem je izjava 

trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem, podatki o perspektivnosti mladega 
športnika (ki zajemajo tudi podatke o telesnem in gibalnem razvoju), podatki o programu 
treniranja in tekmovanj, o športnih ciljih in kandidatovih najboljših rezultatih;  

 
d) potrdilo Olimpijskega komiteja Slovenije – združenja športnih zvez o dodelitvi in 

trajanju naziva, če ga kandidat ima.  
 

Vsi posebni obrazci so na voljo na spletnih straneh ministrstva in šole na naslovu:  
 

https://www.gov.si/zbirke/storitve/prijava-za-opravljanje-preizkusov-nadarjenosti-znanja-in-
spretnosti-in-izpolnjevanje-posebnih-pogojev-za-vpis/ 
 
 
Šola bo na podlagi dokazil in opravljenih razgovorov s kandidati (o natančnejših 
razporeditvah bodo kandidati, ki so posredovali navedena dokazila, obveščeni s strani šole) 
le-tem najkasneje do 26. marca 2020 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev. 
 
Prijavo za vpis v 1. letnik srednje šole za š. l. 2020/21 je potrebno oddati do 2. aprila 2020. 
 
Dodatne informacije o športnem oddelku so vam na voljo pri gospe Nadi Pocrnjić, prof., 
na telefonski številki 02 250 40 56 ali na elektronskem naslovu nada.pocrnjic@tretja.si. 
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