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Šolski center Rogaška Slatina – ponosni prejemnik Kumerdejevega priznanja za leto 2020! 

 

Merila dodelitve statusa (A, B, C) 

V športni oddelek gimnazijskega programa se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo splošne pogoje (uspešno 
zaključena osnovna šola) ter posebne pogoje (športni dosežki). 

Kandidati se na podlagi športne uspešnosti razvrstijo v statuse A, B in C. Za določitev statusa so izdelana posebna 
merila, po katerih nacionalne panožne zveze določijo status posameznemu kandidatu športniku. 

Status A 

➢ vsi kategorizirani športniki Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ 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; 

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 oziroma 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 v ligaškem sistemu uradnih 
tekmovalnih sistemih nacionalne panožne športne zveze za naslov državnega prvaka. 


