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1. OSNOVNE INFORMACIJE O CERTIFIKATU 

 

Dvojna kariera športnikov je z vidika športnika razvoj vseživljenjskega učenja posameznega športnika, 

skozi njegove cilje na športnem področju, pri izobraževanju in kasnejši vključitvi na trg delovne sile. S 

tem se spodbuja odličnost, tako na področju vrhunskih športnih dosežkov, kot tudi izobraževanja. 

Področje dvojne kariere zajema strokovno načrtovanje in organizacijo optimalnih osnovnih pogojev za 

dvojno kariero vrhunskih športnikov. Dvojna kariera je z vidika organizacij posredovanje med vsemi 

pomembnimi deležniki na področju dvojne kariere, predvsem pa na področjih: vrhunskega športa, 

izobraževanja in ekonomije in vzpostavitev komunikacije, informiranje in podajanje informacij 

športnikom, pri čemer je potrebno posebno pozornost nameniti posebnim ciljnim skupinam 

(prejemniki olimpijskih medalj, medalj svetovnih in evropskih prvenstev), vendar hkrati vzpostaviti 

enakovredne pogoje in možnosti za vse vrhunske športnike.  

 

Dvojna kariera je skladno z usmeritvami Evropske komisije glede minimalnih zahtev kakovosti za 

posameznega deležnika na področju zagotavljanja pogojev dvojne kariere športnikov tudi zapleteno 

politično področje, ki povezuje več zainteresiranih strani političnih področij, kot so izobraževanje, 

mladina, zdravje in trg dela, s skupnim naporom, da se športnika usmeri k ustreznemu poklicnemu 

razvoju. V smislu dvojne kariere športnikov so deležniki osebe, skupine ali organizacije oziroma 

zainteresirane strani, ki delujejo na sistemski in/ali organizacijski ravni na področjih športa, 

izobraževanja in trga dela in zagotavljajo pogoje za dvojno kariero športnikov. V idealnem primeru 

nosijo odgovornost za izvajanje obstoječe nacionalne zakonodaje ali pravil in odgovornost za 

posredovanje možnosti športnikom in njihovemu socialnem okolju. 

 

Nacionalni model dvojne kariere športnikov je prikaz sistemskih ukrepov, programov in projektov na 

področju dvojne kariere športnikov na nacionalni ravni. Predvideva in povezuje ukrepe s področja 

športa, izobraževanja in zaposlovanja na nacionalni ravni, skozi okvir časovnice aktivnosti po 

posameznih fazah športnikove kariere, ki športnika pripelje od točke vrhunskega športnika do vstopa 

na trg dela. Razvoj nacionalnega modela dvojne kariere bo predstavljal napredek tako v družbi kot v 

športu, ki bosta na ta način pridobila s pozitivno podobo izobraženih vrhunskih športnikov, ki lahko 

šport naredijo še bolj privlačen, delujejo kot pozitivni vzorniki mladim in izražajo pomembnost 

odličnosti v družbi. 

1.1. NAMEN CERTIFIKATA »ŠPORTNIKOM PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE« 
 

Evropske smernice na področju izobraževanja predvidevajo, da morajo javni organi in deležniki razviti 

okvir za dvojno kariero v športu in šolah, kar zahteva posebne ureditve, kot so prilagodljivost, 

prilagojeni učni načrti, e-učenje, dodatno mentorstvo, uporaba športnih objektov in storitev ter druge 

podporne storitve. Na področju izobraževanja zato predlagamo spodbudo, v obliki certifikata, z 

namenom:  

1.1. Obveščanja in informiranja športnikov, pri odločitvi v kateri izobraževalni organizaciji ima 
boljše pogoje za izobraževanje, z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko 
stopnjo izobraževanja. 

1.2. Pozitivna dodana vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti (športni 
programi, drugi programi) in kot osnova za merila za dodeljevanje sistemskih sredstev na 
področju podpore športnikov in njihove dvojne kariere. 
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1.2. NAČIN PRIDOBITVE CERTIFIKATA 
 

Skladno s smernicami dvojne kariere športnikov.  

1.2.1 EKSPERTNA SKUPINA 

 

Strokovni svet za tekmovalni šport OKS je na svoji 10. seji potrdil certifikat športniku prijazno 

izobraževanje, ki je bil uradno potrjen tudi na seji IO OKS, dne 7.6.2016.  

Člani ekspertne skupine: 

 Uroš Mohorič, RZS, član Strokovnega sveta za tekmovalni šport OKS in predstavnik trenerjev 
 Maja Tvrdy, OKS-ZŠZ, članica Komisije športnikov 
 Petra Robnik, OKS-ZŠZ, članica Slovenske olimpijske akademije in sekretarka Kluba Slovenskih 

Olimpijcev 
 Sašo Komovec, GFP Kranj, srednješolska raven izobraževanja 
 dr. Anita Goltnik Urnaut, FKPV, višje in visoko šolstvo 

1.2.2 MERILA ZA DOSEGO CILJEV DVOJNE KARIERE 
 

Merilo dvojne kariere je uspešno zaključeno šolanje na srednješolski ravni (učni uspeh) oz. uspešno 

zaključen študij in hkrati uspešna športna kariera v času izobraževalnega procesa (športni rezultat).  

Pokazatelj o nadaljevalnem izobraževanju je vpis športnika dijaka na višjo ali univerzitetno stopnjo 

študija, vzporedno ali neposredno po končani karieri. Zato je smiselno, da se športnike spremlja daljše 

obdobje npr. 2 – 4 leta, oziroma vsaj do vpisa na naslednjo stopnjo izobraževanja.  

1.2.3 DOLOČITEV KRITERIJEV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA IN RAZPIS 

 
Ekspertna skupina za nabor kriterijev, zadolžena za ocenjevanje in svetovanje šolam (svetovalno-
revizijski postopek) pripravi merila in objavi razpis za pridobitev certifikata 

1.2.4 DVOSTOPENJSKA PRIDOBITEV IN POTRDITEV CERTIFIKATA 

1.2.4.1 Prijava in pregled vloge ter pridobitev priznanja razvit pristop k spodbujanju 

dvojne kariere športnikov 

 

Izobraževalni zavod izpolni vlogo in pripravi načrt za spodbujanje podpore dvojni karieri. 

Ekspertna skupina pregleda vlogo in v primeru doseganja kriterijev podeli priznanje za razvit pristop k 

spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja  

1.2.4.2 Evalvacija in pridobitev certifikata »Športnikom prijazno izobraževanje« 

 

V roku enega leta od prijave ekspertna skupina oceni obseg aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere 

in ugotovi ali so bili zastavljeni načrti uresničeni in cilji doseženi ter pridobi mnenja deležnikov.  Presoja 

vloge zajema naslednje aktivnosti: 
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 obisk izobraževalnega zavoda in seznanjanje z aktivnostmi šole/višje šole/visokošolskega zavoda 
na področju dvojne kariere – analiza stanja, 

 pogovor z dijaki oz. študenti  o obsegu in realizaciji ugodnosti - anketa z dijaki/študenti športniki, 
 intervju s starši, pedagoškim/športnim koordinatorjem oz. tutorjem, trenerji, 
 anketa z NPŠZ. 
 

Če so zagotovljeni minimalni kriteriji in doseženi cilji, izobraževalna ustanova pridobi osnovni certifikat 

»Vzpostavljen sistem podpore dvojne kariere«.  

V roku dveh let od podeljenega osnovnega certifikata ekspertna komisija na osnovi poročila zavoda in 

obiska ponovno presodi aktivnosti na področju spodbujanja dvojne kariere in podeli zavodu, ki dosega 

kriterije certifikat „športnikom prijazno izobraževanje“.  

Certifikat je potrebno obnavljati vsaki dve leti (ponovna vloga in pregled aktivnosti). 
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2. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI 

SREDNJEŠOLSKEGA IZOBRAŽEVANJA 

2.1. Minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod na srednješolski 

ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno 

izobraževanje«  

 
1. Število dijakov s statusom perspektivnega športnika ali višjega (število dijakov s statusom). 

2. Koordinator; pedagoški in športni, lahko pa tudi oboje v eni osebi – odvisno od števila vrhunskih 

športnikov. Pomaga pri individualnem načrtovanju dijaka športnika, sodeluje  z učitelji in koordinira 

delo, sodeluje s starši, sodeluje s trenerji (izostanki, načrtovanje treningov, način izvedbe športne 

vzgoje in ostalo), sodeluje pri izboru oz. oblikovanju oddelkov, koordinira šolanje na daljavo, ipd. 

3. Možnost šolanja na daljavo – študij na daljavo omogoča pogoje za izvajanje podpore dvojne 

kariere športnikov (gradiva, spletne učilnice, število ocen pridobljenih na daljavo, ipd.). 

4. Prilagojen program športne vzgoje, ki v sodelovanju med športnim pedagogom in trenerjem služi 

kot dopoldanski trening. 

5. Individualni pristop k dijakom športnikom, glede na njihovo obremenjenost v športu. Vsak dijak 

skupaj z učitelji oblikuje svoj osebni izobraževalni načrt (OIN - priloga). Načrt študija se potrdi s 

strani OKS-ZŠZ ali nacionalne panožne športne zveze in se podpiše s strani izobraževalne 

organizacije ter študenta športnika. 

6. Dodatna učna pomoč; razpoložljivost učiteljev za dodatno, tudi individualno učno pomoč dijakom, 

ki veliko izostajajo in ne morejo kontinuirano slediti pouku. 

7. Prilagodljivost prehrane za športnike. 

8. Organizacija fizioterapije in psihološke priprave (razpis LPŠ). 

9. Organizacija drugih aktivnosti v smislu dvojne kariere (tutor ali koordinator) ter drugih 

sekundarnih vsebin za celostni razvoj športnikov, glede na potrebe posameznih NPŠZ. 

10. Prilagojeni pogoji napredovanja v višji letnik. 

2.2. Merila za certifikat »Športnikom prijazno srednješolsko izobraževanje« 

 

Srednješolski zavod, ki doseže vsaj 60 od 110 možnih točk, lahko ob prvi vlogi (po pregledu vloge s 

strani ekspertne skupine) pridobi priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in 

zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja 

V roku enega leta po pridobljenem priznanju, ekspertna skupina opravi evalvacijo aktivnosti in  

uresničevanja načrtov za izboljšanje sistema spodbujanja dvojne kariere in ob doseženih vsaj 80 točkah 

podeli certifikat (diplomo): Vzpostavljen sistem spodbujanja dvojne kariere. Ne glede na število 

doseženih točk, lahko šola pridobi certifikat le v primeru, da zadosti vsem merilom iz prve točke 

(Minimalni standard). 
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V roku dveh let od podeljenega osnovnega certifikata ekspertna komisija na osnovi poročila zavoda in 

obiska ponovno presodi aktivnosti na področju spodbujanja dvojne kariere in podeli zavodu, ki dosega 

kriterije certifikat „Športnikom prijazno izobraževanje“.  

Certifikat je potrebno potrjevati (obnavljati) vsaki dve leti (ponovna vloga in pregled aktivnosti). 

2.2.1. Podroben opis meril 

 

Osnovni pogoji zagotavljanja storitev dvojne kariere športnikov: 

1. Šolska pravila o prilagajanju obveznosti dijakov športnikov morajo biti javno objavljena v obliki 

pravilnika. S pravilnikom so seznanjeni profesorji in dijaki. 

Pravilnik vsebuje: 

- Kriterije: dokazila, ki jih mora dijak predložiti, navedena na spletni strani MIZŠ in so pogoj za vpis v 

obstoječe športne oddelke. 

- Čas trajanja statusa. 

- Pravice, ki izhajajo iz statusa: posebni pogoji študija oziroma prilagoditve, ki so dijaku športniku 

omogočene in s pomočjo katerih mora izpolniti vse obveznosti, ki mu jih nalaga izbrani program. 

- Dolžnosti, ki izhajajo iz statusa: običajno povezane z zastopanjem visokošolskega zavoda na športnih 

dogodkih in tekmovanjih, če to ni v nasprotju z individualno športno pogodbo študenta. 

- Postopek za pridobitev statusa športnika. 

Število točk: max 10 

2. Število dijakov s statusom kategoriziranega športnika ali višjega (kazalnik: točkovanje glede na 

število dijakov s statusom)  

Število točk:  

10 – 30 kategoriziranih športnikov 5 točk 

Več kot 30 kategoriziranih športnikov 10 točk 

3. Koordinator; pedagoški in športni, lahko tudi oboje v eni osebi – odvisno od števila vrhunskih 

športnikov. Pomaga pri individualnem načrtovanju dijaka športnika, sodeluje  z učitelji in koordinira 

delo, sodeluje s starši, sodeluje s trenerji (izostanki, načrtovanje treningov, način izvedbe športne 

vzgoje…), sodeluje pri izboru oz. oblikovanju oddelkov, koordinira šolanje na daljavo…  

Število točk: max 10 

4. Možnost šolanja na daljavo; možnost komuniciranja, dostopa do gradiv, opravljanja vaj in 

pridobivanja ocen preko spleta med dijakovo odsotnostjo. Kazalniki: Gradiva, spletne učilnice, 

število ocen pridobljenih na daljavo, število učiteljev, ki ocenjujejo na daljavo, ipd. 

Število točk: max 10 

5. Individualni pristop k dijakom športnikom, glede na njihovo obremenjenost v športu. Vsak dijak 

skupaj z učitelji oblikuje svoj osebni izobraževalni načrt (OIN). OIN izdela dijak po posvetovanju in 

dogovoru z vsemi učitelji, razrednikom in koordinatorjem, ki izvajanje načrta redno spremljajo. 

Primer je v prilogi.  

Število točk: max 10 
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6. Dodatna učna pomoč; razpoložljivost učiteljev za dodatno, tudi individualno učno pomoč dijakom, 

ki veliko izostajajo in ne morejo kontinuirano slediti pouku. 

Število točk: max 10 

7. Prilagojeni pogoji napredovanja v višji letnik. 

Število točk: max 5 

8. Sodelovanje šole s športno sfero; komunikacija s trenerji, športnimi društvi in zvezami. Šola je 

seznanjena o dijakovih programih treningov in tekmovanj, trenerje motivira, da spodbujajo dvojno 

kariero. 

Število točk: max 5 

Dodatna merila: 

1. Vrednotenje in nagrajevanje dodatnega dela koordinatorjev in učiteljev ter drugih strokovnih 

delavcev s športniki.  

Število točk: max 5 

2. Prilagojen program športne vzgoje, ki v sodelovanju med športnim pedagogom in trenerjem služi 

kot dopoldanski trening.  

Število točk: max 5 

3. Omogočena uporaba športnih objektov v šoli za namen treninga.  

Število točk: max 5 

4. Prilagodljivost prehrane za športnike.  

Število točk: max 5 

5. Organizacija fizioterapije in psihološke priprave s strani strokovnjakov – zunanjih izvajalcev (razpis 

LPŠ).  

Število točk: max 5 

6. Organizacija drugih aktivnosti v smislu dvojne kariere - sekundarne vsebine za celostni razvoj 

športnika; organizacija predavanj, okroglih miz, delavnic (npr. zdrava prehrana, antidopinške 

delavnice, medijske delavnice…).  

Število točk: max 5 

7. Spremljanje uspešnosti in zadovoljstva študentov športnikov in aktivnosti za zmanjševanje osipa 

dijakov športnikov.  

Število točk: max 5 
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3. CERTIFIKAT ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE NA RAVNI VIŠJE 

ŠOLE / VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA 

3.1. Minimalni pogoji, ki jih mora imeti izobraževalni zavod v terciarnem 

sektorji, da lahko kandidira za certifikat »Športniku prijazno 

izobraževanje«  
 

1. Omogoča in spodbuja dvojne kariere športnikov.  

2. Ima vključene športnike študente s statusom: 1. olimpijski in svetovni razred kategorizacije, 2. 

mednarodni in perspektivni razred kategorizacije, ali druge športnike študente. 

3. Ima sprejeta pravila o prilagajanju izobraževanja. 

4. Pravila so javno objavljena, kandidati za študij so informirani. 

5. Pravila se spoštujejo/uresničujejo. 

6. Zagotovljena je podpora in pomoč športnikom pri dvojni karieri: tutor ali koordinator, dodatne 

konzultacije in pomoč pedagoškega osebja. 

7. Zavod ponuja raznolike ugodnosti in prilagoditve študija: 

Predvideno s predpisi: znižanje potrebnih točk za vpis v prvi letnik, 

Možno/priporočeno:  

 brezplačni vpis v izredni študij; 

 vpis v višji letnik z nižjim številom kreditnih točk, kot je predvideno s programom; 

 podaljšan čas študija enega letnika na dve leti; 

 individualni študij oziroma študij po individualiziranem študijskem načrtu; 

 dodatna gradiva za študij; 

 manjši obseg obvezne prisotnosti na predavanjih, vajah in pri drugih obveznih vsebinah; 

 možnost opravljanja vaj izven razporeditve po urniku; 

 druge naloge namesto sodelovanja na vajah; 

 sprotno preverjanje znanja; 

 individualni dogovor za termin izpita ali izredni izpitni roki; 

 opravljanje študijskih obveznosti (kolokviji, predstavitev nalog, izpiti) preko 

videokonference; 

 prilagoditev urnika oz. možnost opravljanja vseh študijskih obveznosti v krajšem času; 

 študij na daljavo; 

 e-učilnica − navodila za predmet, naloge, gradiva, oddaja vaj; 

 video gradivo (posnetki), video predavanja, 

 podaljšan čas oddaje obveznih domačih nalog, 

 individualne konzultacijske ure s predavateljem (tudi izven rednih tedenskih terminov),  

 preverjanje znanja v času izven tekmovalnega obdobja (glede na možnosti predavateljev 

tudi v času študijskih počitnic). 

 

8. Zavod se povezuje s športno sfero. 
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9. Zavod spremlja uspešnost in zadovoljstvo študentov športnikov in izvaja aktivnosti za zmanjševanje 

osipa študentov športnikov, prevencijo prekinitve športne kariere zaradi študijskih obveznosti. 

10. Zavod vrednoti in nagrajuje dodatno delo tutorjev in pedagogov s športniki.  

11. Izobraževalni zavodi, ki izvajajo programe s področja športa, omogočajo fleksibilnost v dejavnostih 

(skrb za zdravje) in kurikulumu.  

12. Omogočanje koriščenja prostorov in opreme (športnih) ter druge podpore športni karieri 

(prehrana, prehransko svetovanje, psihološko svetovanje, fizioterapevtske in druge 

rehabilitacijske storitve, ipd.) 

13. Priprava in izvajanje posebnih študijskih programov za športnike. 

 

3.2. Merila za certifikat »Športnikom prijazno višje oz. visokošolsko 

izobraževanje« 
 

Višje oz. visokošolski zavod, ki doseže vsaj 50 od 100 možnih točk, lahko ob prvi vlogi (po pregledu 

vloge s strani ekspertne skupine) pridobi priznanje za razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in 

zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja 

V roku enega leta po pridobljenem priznanju, ekspertna skupina opravi evalvacijo aktivnosti in  

uresničevanja načrtov za izboljšanje sistema spodbujanja dvojne kariere in ob doseženih vsaj 70 točkah 

podeli certifikat (diplomo): Vzpostavljen sistem spodbujanja dvojne kariere. 

V roku dveh let od podeljenega osnovnega certifikata ekspertna komisija na osnovi poročila zavoda in 

obiska ponovno presodi aktivnosti na področju spodbujanja dvojne kariere in podeli zavodu, ki dosega 

kriterije certifikat „Športnikom prijazno izobraževanje“.  

Certifikat je potrebno potrjevati (obnavljati) vsaki dve leti (ponovna vloga in pregled aktivnosti). 

3.2.1. Podroben opis meril 

 

1. Omogočanje dvojne kariere - prilagojenega izobraževanja športnikov  

Visokošolski zavod omogoča različno obravnavo športnikov (in trenerjev; v nadaljevanju športnikov) in 

jim prilagaja študijske obveznosti tako, da lahko nadaljujejo s svojo športno aktivnostjo. 

 

1.1 Transparentni in javno dostopni predpisi o prilagajanju študija ter spoštovanje teh predpisov  

- V statutu so predvideni postopki in pravila iz naslova pravic in dolžnosti študentov športnikov 

(študentov s posebnim statusom). 

- Izobraževalni zavod upošteva predpise glede posebnosti vpisa (roke za prijavo na razpis za vpis 

in izvedbo vpisa) za kandidate za študente športnike (možno poimenovanje tudi študenti s 

posebnim statusom ali s posebnimi potrebami, kamor uvrščamo tudi športnike). 
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- Izobraževalni zavod ima pravilnik oz. javno objavljena pravila o posebnem statusu (pravice in 

dolžnostmi študentov športnikov). 

Pravilnik vsebuje:  

o Kriterije: najpogosteje kategorizacija (vključujejo tudi dokazila, ki jih mora študent predložiti, 

na primer potrdilo OKS o statusu kategoriziranega športnika, potrdilo o športnih dosežkih (na 

državni ali mednarodni ravni), potrdilo panožne zveze (npr. za neolimpijske športe) ali Zveze za 

šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije oziroma potrdilo Olimpijskega 

komiteja Slovenije o uradnem imenovanju za trenerja reprezentance ali trenerja posameznega 

kategoriziranega športnika ter o neposredni vključitvi v priprave in realizacijo programa 

kategoriziranega športnika.  

o Čas trajanja statusa. 

o Pravice, ki izhajajo iz statusa: posebni pogoji študija oziroma prilagoditve, ki so študentu 

športniku omogočene in s pomočjo katerih mora izpolniti vse obveznosti, ki mu jih nalaga izbrani 

študijski program. 

o Dolžnosti, ki izhajajo iz statusa: običajno povezane z zastopanjem visokošolskega zavoda na 

športnih dogodkih in tekmovanjih, če to ni v nasprotju z individualno športno pogodbo študenta. 

o Postopek za pridobitev statusa s potrebnimi obrazci. 

Točkovanje: max 10 točk 

1.2 Predpise o prilagajanju študija se upoštevajo v celoti in jih poznajo ter uresničujejo vsi 

zaposleni. 

- Ustrezna informiranost pedagoškega kadra o vsebini pravil prilagajanja 

- Ustrezna informiranost pedagoškega kadra o študentih, ki imajo status športnika, 

- Spoštovanje pravic športnikov s strani vseh zaposlenih 

Točkovanje: max 10 točk 

2. Podpora in pomoč športnikom pri dvojni karieri  

- Izobraževalni zavod ima pooblaščeno osebo za pomoč športnikom – tutor (lahko tudi pooblaščeni 

referent, skavt, svetovalec kandidatom za vpis); katerega glavna naloga je pomoč pri študiju in 

uveljavljanju prilagoditev. 

- Izobraževalni zavod izvaja dodatno študijsko in drugo s študijem povezano pomoč za študenta 

športnika. 

- Pedagoški kadri nudijo individualno pomoč pri študiju, sodelujejo pri izdelavi in izvajanju 

individualiziranega študijskega programa. 

Točkovanje: max 10 točk 
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3. Ustrezno informiranje o možnostih dvojne kariere (o obveznostih in možnih prilagoditvah, javni 

dostop do informacij) 

Izobraževalni zavod izvaja individualno informiranje na informativnih dnevih - osebni razgovor 

bodočega študenta (kandidata za status študenta športnika ali športnega trenerja) s pooblaščeno 

osebo v referatu ali tutorjem športnikov, da ga popolnoma seznani s kriteriji, pravicami in dolžnostmi, 

ki jih prinaša status študenta športnika.  

Vrsta informacij, ki so na razpolago kandidatom za študij in študentom: 

 Informacija o pogojih za pridobitev in podaljšanje statusa 

 O pravicah in dolžnostih 

 O postopku za pridobitev statusa  

 Obrazec vloge za priznavanje statusa  

 O možnih prilagoditvah 

 O možnih oblikah pomoči (tutorstvo, individualne konzultacije, osebni individualni načrt 

študija 

Točkovanje: max 10 točk 

4. Ugodnosti in prilagoditve študija 

Izobraževalni zavod omogoča različne prilagoditve za študente športnike: 

o znižanje potrebnih točk za vpis v prvi letnik; 

o brezplačni vpis v izredni študij; 

o vpis v višji letnik z nižjim številom kreditnih točk, kot je predvideno za napredovanje s študijskim 

programom; 

o podaljšan čas študija enega letnika na dve leti; 

o individualni študij oziroma študij po individualiziranem študijskem načrtu; 

o dodatna gradiva za študij; 

o manjši obseg obvezne prisotnosti na predavanjih, vajah in pri drugih obveznih vsebinah študija, 

kot so na primer terenske vaje, tabori ipd.; 

o možnost opravljanja vaj izven razporeditve po urniku; 

o druge naloge namesto sodelovanja na vajah; 

o sprotno preverjanje znanja; 

o individualni dogovor za termin izpita ali izredni izpitni roki; 

o opravljanje študijskih obveznosti (kolokviji, predstavitev nalog, izpiti) preko videokonference; 

o prilagoditev urnika oziroma možnost opravljanja vseh študijskih obveznosti v krajšem času; 

o študij na daljavo; 

o e-učilnica − navodila za predmet, naloge, gradiva, oddaja vaj; 

o video gradivo (posnetki), video predavanja, 
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o podaljšan čas oddaje obveznih domačih nalog, 

o individualne konzultacijske ure s predavateljem (tudi izven rednih tedenskih terminov),  

o preverjanje znanja v času izven tekmovalnega obdobja (glede na možnosti predavateljev tudi v 

času študijskih počitnic), 

o drugo:____________________________________. 

Točkovanje: max 20 točk 

5. Povezovanje s športno sfero 

Izobraževalni zavod se povezuje s športnimi zvezami in trenerji ter izvaja  informiranje preko 

OKS, športnih zvez in klubov ter druge promocijske akcije, oglaševanje v medijih in na srednjih 

šolah s športnimi razredi.  

Točkovanje: max 10 točk 

6. Spremljanje uspešnosti in zadovoljstva študentov športnikov in aktivnosti za zmanjševanje 

osipa študentov športnikov 

Točkovanje: max 10 točk 

7. Aktivnosti za podporo nadaljevanja športne kariere in prevencija prekinitve športne kariere 

zaradi študijskih obveznosti,  

Točkovanje: max 10 točk 

8. Vrednotenje in nagrajevanje dodatnega dela s športniki (predavateljem, tutorjem, drugim 

strokovnim sodelavcem in strokovnim delavcem)  

Točkovanje: max 10 točk 

9. Izobraževalni zavodi, ki izvajajo programe s področja športa, morajo poleg zgornjih kriterijev 

omogočati športnikom fleksibilnost v smislu skrbi za zdravje in športno kariero in prilagojen 

kurikulum (skrbeti, da prepletanje in kombinacija dodatnih športnih aktivnosti ne ogroža kariere 

športnika zaradi utrujenosti, poškodb, pretreniranosti in jih nadomeščati z drugimi vsebinami) in 

priznava aktivnosti, izkušnje, dejavnosti za pripravo na največja tekmovanja kot npr. izbirne 

vsebine). 

Dodatno točkovanje za študijske programe s področja športa: max 10 točk 

 

10. Dodatno se vrednoti, če imajo športniki možnost koriščenja prostorov in opreme (športnih) ter 

druge podpore športni karieri (prehrana, prehransko svetovanje, psihološko svetovanje, 

fizioterapevtske in druge rehabilitacijske storitve…) ali, če zanje zavod pripravi in izvaja poseben 

študijski program za športnike. 

 

Dodatno točkovanje za študijske programe, ki imajo športno infrastrukturo: Točkovanje: max 10 

točk 
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4. POSTOPEK RAZPISA IN PRESOJE VLOG 

 

Na osnovi razpisa Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za Certifikat Športniku 

prijazno izobraževanje, se izobraževalna organizacija prijavi na razpis in izpolni vlogo.  

Postopek pridobitve certifikata je opredeljen v razpisu.  

Na osnovi prispelih vlog z ustreznimi dokazili, komisija pregleda vloge in preveri ustreznost samoocene 

(lahko tudi pozove k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom). Zavod, ki dosega kriterije pridobi priznanja 

za aktiven pristop k spodbujanju dvojne kariere.  

V roku enega leta od podelitve priznanja za aktiven pristop k spodbujanju dvojne kariere izvede obisk 

izobraževalne organizacije z namenom preverjanja dejanskega stanja izpolnjevanja meril in 

uresničevanja načrtov. Zavod, ki dosega kriterije pridobi osnovni certifikat Vzpostavljen sistem 

spodbujanja dvojne kariere.  

V roku dveh let od podelitve osnovnega certifikata, ekspertna komisija pregleda poročilo o uresničenih 

načrtih in opravi obisk ter ponovno presodi aktivnosti na področju spodbujanja dvojne kariere in podeli 

zavodu, ki dosega kriterije certifikat „Športnikom prijazno izobraževanje“.  

5. VELJAVNOST IN UPORABA CERTIFIKATA  

 

Certifikat je potrebno potrjevati (obnavljati) vsaki dve leti (ponovna vloga in pregled aktivnosti). 

6. STROŠKI POSTOPKA ZA PRIDOBIVANJE CERTIFIKATA 

 

Stroški postopka presoje ustreznosti vloge in podeljevanja certifikata so strošek OKS-ZŠZ. Izobraževalni 

organizaciji, ki vzpostavlja aktiven pristop k spodbujanju dvojne kariere je na razpolago osnovno 

svetovanje v zvezi s certifikatom. Dodatna svetovanja na področju podpore dvojne kariere športnikov 

se izvaja po predhodnem pisnem dogovoru, na željo naročnika. 

7. POGOJI SODELOVANJA 

 

Izobraževalne organizacije, ki sodelujejo v postopku pridobivanja certifikata, morajo biti na voljo za vse 

informacije, ki jih ekspertna skupina potrebuje za vse prej opisane postopke za pridobitev certifikata 

»Športnikom prijazno izobraževanje«. 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE – 

VIŠJE IN VISOKO ŠOLSTVO 

 

Ime izobraževalnega zavoda: 

 

 

 

 

A. Podatki o vlagatelju 

Naslov izobraževalnega zavoda: 
 

 
 

Izobraževalni/študijski programi:  
 

URL spletne strani: 
 

 

Ravnatelj(-ica)/Dekan(-ica)/Direktor(-ica): 
 

 

Kontaktna oseba za informacije vezane na vlogo:  

Elektronski naslov kontaktne osebe: 
 

 

 

B. Predstavitev izobraževalnega zavoda 
 

B.1. Predstavitev zavoda, programov, načina izobraževanja (redni/izredni/na daljavo)  

(do 250 besed) 

B.2.  Opis, kako zavod omogoča in spodbuja dvojne kariere športnikov oz. športni oddelki  

         (do 250 besed) 

B.3.  Število vseh študentov, število študentov s statusom športnika  

         (prikaz gibanja strukture vsaj za zadnja tri leta, po možnosti ločeno redni/izredni) 

 Število 

študentov 

Število 

redni 

Število 

izredni 

Število 

športnikov s 

statusom 

Delež 

glede na 

vse 

Število 

trenerjev s 

statusom 

Delež 

glede na 

vse 

2014/2015        

2015/2016        

2016/2017        

 

1. Omogočanje dvojne kariere  

Zap. št. 

1 

 

Število točk: 

10  

Prilagajanje šolanja/študija športnikom  

 

Visokošolski zavod omogoča različno obravnavo športnikov (in trenerjev; v nadaljevanju 

športnikov) in jim prilagaja študijske obveznosti tako, da lahko nadaljujejo s svojo športno 

aktivnostjo. 
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1.1 Transparentni in javno dostopni predpisi o prilagajanju študija ter spoštovanje teh predpisov  

- Ali so v statutu predvideni postopki in pravila iz naslova pravic in dolžnosti študentov športnikov (študentov s 

posebnim statusom)?  DA / NE  

(priloga kopija člena iz statuta ali link do statuta). 

- Ali izobraževalni zavod upošteva predpise glede posebnosti vpisa za kandidate s statusom 

kategoriziranega športnika svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda (roke za prijavo na razpis 

za vpis in izvedbo vpisa)?.  DA / NE 

- Ali ima izobraževalni zavod pravilnik oz. javno objavljena pravila o posebnem statusu (pravice in dolžnostmi 

študentov športnikov).  DA / NE 

(priloga pravilnik/pravila ali link do teh dokumentov). 

 

Katera področja vsebuje pravilnik/pravila in kakšna so določila?  

(obkrožite oz. dopolnite): 

 

o Kriteriji, kdo je upravičen za pridobitev statusa (navedite):  

_____________________________________________________________________________ 

o Navodila, katere dokumente mora kandidat predložiti (obkrožite oz. dopolnite): potrdilo OKS o statusu 

kategoriziranega športnika/trenerja, potrdilo o športnih dosežkih (na državni ali mednarodni ravni), 

potrdilo panožne zveze, o dokazila o daljših odsotnostih, dokazila o urniku treningov in načrtu 

tekmovanj, druga dokazila: _____________________________ 

o Čas trajanja statusa: ________________________________________________________. 

o Pravice, ki izhajajo iz statusa (navedite najpomembnejše pravice in prilagoditve študija: 

_____________________________________________________________________________. 

o Dolžnosti, ki izhajajo iz statusa (obkrožite oz. dopolnite):  zastopanje izobraževalnega zavoda na 

športnih dogodkih in tekmovanjih, _______________________________________________ 

o Postopek za pridobitev statusa s potrebnimi obrazci. 

o Drugo:_____________________________________ 

Točkovanje: max 10 točk 

1.2 Upoštevanje predpisov in dogovorov v zvezi z omogočanjem dvojne kariere športnikov (prilagajanje 
študija športnikom) 

 

V kakšnem obsegu se upoštevajo predpisi o prilagajanju študija? 

- Ustrezna informiranost pedagoškega kadra o vsebini pravil prilagajanja  DA / DELOMA / NE 

- Pravila oz. pravice športnikov upoštevajo vsi zaposleni. DA / DELOMA / NE 

- Ustrezna informiranost pedagoškega kadra o študentih, ki imajo status športnika, DA / DELOMA / NE 

- Kratko utemeljite in navedite, kako to veste (preverjate, sledite mnenjem študentov…) 

- ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Točkovanje: max 10 točk 

2.  Podpora in pomoč športnikom pri dvojni karieri  

- Ali ima izobraževalni zavod pooblaščeno osebo za pomoč športnikom, katere glavna naloga je pomoč pri 

študiju in uveljavljanju prilagoditev (obkrožite: tutor, pooblaščeni referent, skavt, svetovalec kandidatom za 

vpis, drugo): ____________________?  
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- Ali izobraževalni zavod izvaja dodatno študijsko in drugo s študijem povezano pomoč za študenta športnika 

in katero?_______________________________________________ 

- Ali pedagoški kadri nudijo individualno pomoč pri študiju in kako 

____________________________________________________________________ 

- Ali pedagoški kadri sodelujejo pri izdelavi in izvajanju individualiziranega študijskega programa? Kako to 

poteka? _____________________________________________. 

Točkovanje: max 10 točk 

3.  Ustrezno informiranje o možnostih dvojne kariere (o obveznostih in možnih prilagoditvah, javni dostop 

do informacij) 

Kako poteka informiranje kandidatov za študij in študentov športnikov (obkrožite in opišite)? 

 Individualno informiranje na informativnih dnevih  

 Osebni razgovor bodočega študenta (kandidata za status študenta športnika ali športnega trenerja) s 

pooblaščeno osebo v referatu ali tutorjem športnikov,  

 Razgovor s športniki študenti, 

 Drugo:_______________________________ 

Katere informacije so na razpolago kandidatom za študij in študentom? 

 Informacija o pogojih za pridobitev in podaljšanje statusa 

 O pravicah in dolžnostih 

 O postopku za pridobitev statusa  

 Obrazec vloge za priznavanje statusa  

 O možnih prilagoditvah 

 O možnih oblikah pomoči (tutorstvo, individualne konzultacije, osebni individualni načrt študija 

 Drugo:____________________________________ 

Točkovanje: max 10 točk 

4.  Ugodnosti in prilagoditve študija 

Katere prilagoditve za študente športnike omogoča vaš izobraževalni zavod? 

o Znižanje potrebnih točk za vpis v prvi letnik; 

o Brezplačni vpis v izredni študij; 

o Vpis v višji letnik z nižjim številom kreditnih točk, kot je predvideno za napredovanje s študijskim programom; 

o Podaljšan čas študija enega letnika na dve leti; 

o Individualni študij oziroma študij po individualiziranem študijskem načrtu; 

o Dodatna gradiva za študij; 

o Manjši obseg obvezne prisotnosti na predavanjih, vajah in pri drugih obveznih vsebinah študija, kot so na 

primer terenske vaje, tabori ipd.; 

o Možnost opravljanja vaj izven razporeditve po urniku; 

o Druge naloge namesto sodelovanja na vajah; 

o Sprotno preverjanje znanja; 

o Individualni dogovor za termin izpita ali izredni izpitni roki; 

o Opravljanje študijskih obveznosti (kolokviji, predstavitev nalog, izpiti) preko videokonference; 

o Prilagoditev urnika oziroma možnost opravljanja vseh študijskih obveznosti v krajšem času; 

o Študij na daljavo; 

o E-učilnica − navodila za predmet, naloge, gradiva, oddaja vaj; 

o Video gradivo (posnetki), video predavanja, 
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o Podaljšan čas oddaje obveznih domačih nalog, 

o Individualne konzultacijske ure s predavateljem (tudi izven rednih tedenskih terminov),  

o Preverjanje znanja v času izven tekmovalnega obdobja (glede na možnosti predavateljev tudi v času 

študijskih počitnic), 

o Drugo:______________________________________________________________ 

 

Ali so pri teh prilagoditvah razlike med športniki z različnimi stopnjami statusa oz. trenerji in 

kakšne?____________________________________________________________. 

Točkovanje: max 20 točk 

5.  Povezovanje s športno sfero 

Ali se vaš izobraževalni zavod povezuje s športnimi zvezami in trenerji in kako? 

__________________________________________________________________________. 

 

Ali izvajate informiranje preko OKS, športnih zvez in klubov ter druge promocijske akcije, oglaševanje v medijih in 

na srednjih šolah s športnimi razredi? Kratko opišite. 

___________________________________________________________________________.  

Točkovanje: max 10 točk 

6.  Spremljanje študentov športnikov  

o Kako spremljate študijsko uspešnost študentov? _________________________ 

o Ali merite zadovoljstvo študentov športnikov in če ga, kakšno je? ____________ 

o Katere aktivnosti za zmanjševanje osipa študentov športnikov izvajate? __________ 

Točkovanje: max 10 točk 

7. Katere aktivnosti za podporo nadaljevanja športne kariere in prevencija prekinitve športne kariere 

zaradi študijskih obveznosti izvajate? 

__________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________  

Točkovanje: max 10 točk 

8. Kako je urejeno vrednotenje in nagrajevanje dodatnega dela s športniki (predavateljem, tutorjem, 

drugim strokovnim sodelavcem in strokovnim delavcem) 

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Točkovanje: max 10 točk 

9. Za študijske programe s področja športa 

Opišite, kako uresničujete usmeritev, da kot izobraževalni zavod, ki izvajate programe s področja športa, omogočate 

športnikom fleksibilnost v smislu skrbi za zdravje in športno kariero in prilagojen kurikulum (skrb, da 

prepletanje in kombinacija dodatnih športnih aktivnosti ne ogroža kariere športnika zaradi utrujenosti, poškodb, 

pretreniranosti in jih nadomeščati z drugimi vsebinami) in priznava aktivnosti, izkušnje, dejavnosti za pripravo na 

največja tekmovanja kot npr. izbirne vsebine):  

__________________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Dodatno točkovanje: max 10 točk 
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10. Ali imajo športniki možnost koriščenja prostorov in opreme (športnih) ter druge podpore športni karieri 

(prehrana, prehransko svetovanje, psihološko svetovanje, fizioterapevtske in druge rehabilitacijske storitve…)  

_______________________________________________________________________________________ 

 

Ali ste pripravili in izvajate poseben študijski program za športnike? 
_________________________________________________________________________ 

 

Dodatno točkovanje: max 10 točk 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA ŠPORTNIKU PRIJAZNO IZOBRAŽEVANJE – 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE 

 

Ime izobraževalnega zavoda: 

 

 

 

 

C. Podatki o vlagatelju 

Naslov izobraževalnega zavoda: 
 

 
 

Izobraževalni/študijski programi:  
 

URL spletne strani: 
 

 

Ravnatelj(-ica)/Dekan(-ica)/Direktor(-ica): 
 

 

Kontaktna oseba za informacije vezane na vlogo:  
 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 
 

 

 

D. Predstavitev izobraževalnega zavoda 
 

B.1. Predstavitev izobraževalnega zavoda, programov, načina izobraževanja (redni/izredni/na daljavo)  

(do 250 besed) 

B.2.  Opis, kako zavod omogoča in spodbuja dvojne kariere športnikov oz. športni oddelki  

         (do 250 besed) 

B.3.  Število vseh dijakov, število dijakov s statusom športnika  

         (prikaz gibanja strukture vsaj za zadnja tri leta, po možnosti ločeno redni/izredni) 

 Število vseh 

dijakov 

Število dijakov 

redni oddelki 

Število dijakov 

športni oddelki 

Delež Število športnih panog 

2014/2015      

2015/2016      

2016/2017      

 

Osnovni pogoji zagotavljanja storitev dvojne kariere športnikov: 

1. Šolska pravila o prilagajanju obveznosti dijakov športnikov morajo biti javno objavljena v obliki pravilnika. S 

pravilnikom so seznanjeni profesorji in dijaki. 

Pravilnik vsebuje: 

- Kriterije: dokazila, ki jih mora dijak predložiti, navedena na spletni strani MIZŠ in so pogoj za vpis v obstoječe 

športne oddelke. 

- Čas trajanja statusa. 



Vloga za certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« - srednješolsko izobraževanje 

 

2 
 

- Pravice, ki izhajajo iz statusa: posebni pogoji študija oziroma prilagoditve, ki so dijaku športniku omogočene in s 

pomočjo katerih mora izpolniti vse obveznosti, ki mu jih nalaga izbrani program. 

- Dolžnosti, ki izhajajo iz statusa: običajno povezane z zastopanjem visokošolskega zavoda na športnih dogodkih 

in tekmovanjih, če to ni v nasprotju z individualno športno pogodbo študenta. 

- Postopek za pridobitev statusa športnika. 

DA / NE 

Dokazilo: povezava do pravilnika oziroma priloga – pravilnik: 

________________________________________________________________________ 

Število točk: max 10 

2. Število dijakov s statusom kategoriziranega športnika ali višjega  

Kazalnik: točkovanje glede na število dijakov s statusom (priloga: preglednica dijakov športnikov s statusom 

kategorizacije športnikov (ime, priimek, razred, šport, kategorizacija OKS-ZŠZ, opombe)) 

Število točk:  

10 – 30 kategoriziranih športnikov 5 točk 

Več kot 30 kategoriziranih športnikov 10 točk 

3. Koordinator; pedagoški in športni, lahko tudi oboje v eni osebi – odvisno od števila vrhunskih športnikov. 

Pomaga pri individualnem načrtovanju dijaka športnika, sodeluje  z učitelji in koordinira delo, sodeluje s starši, 

sodeluje s trenerji (izostanki, načrtovanje treningov, način izvedbe športne vzgoje…), sodeluje pri izboru oz. 

oblikovanju oddelkov, koordinira šolanje na daljavo.. 

DA / NE 

(Dokazilo: seznam pedagoških in/ali športnih koordinatorjev, potrjen s strani šole) 

Število točk: max 10 

4. Možnost šolanja na daljavo; možnost komuniciranja, dostopa do gradiv, opravljanja vaj in pridobivanja ocen 

preko spleta med dijakovo odsotnostjo. Kazalniki: Gradiva, spletne učilnice, število ocen pridobljenih na 

daljavo, število učiteljev, ki ocenjujejo na daljavo, ipd. 

DA / NE 

Opis možnosti šolanja na daljavo: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________Število točk: max 10 

5. Individualni pristop k dijakom športnikom, glede na njihovo obremenjenost v športu. Vsak dijak skupaj z 

učitelji oblikuje svoj osebni izobraževalni načrt (OIN). OIN izdela dijak po posvetovanju in dogovoru z vsemi 

učitelji, razrednikom in koordinatorjem, ki izvajanje načrta redno spremljajo. Primer je v prilogi.  

DA / NE 

Število točk: max 10 

6. Dodatna učna pomoč; razpoložljivost učiteljev za dodatno, tudi individualno učno pomoč dijakom, ki veliko 

izostajajo in ne morejo kontinuirano slediti pouku. 

DA / NE 
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Opis možnosti: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 10 

7. Prilagojeni pogoji napredovanja v višji letnik. 

DA / NE 

Opis prilagoditev: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 5 

8. Sodelovanje šole s športno sfero; komunikacija s trenerji, športnimi društvi in zvezami. Šola je seznanjena 

o dijakovih programih treningov in tekmovanj, trenerje motivira, da spodbujajo dvojno kariero. 

DA / NE 

Opis aktivnosti: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 5 

Dodatna merila: 

1. Vrednotenje in nagrajevanje dodatnega dela koordinatorjev in učiteljev ter drugih strokovnih delavcev s 

športniki.  

DA / NE 

Načini vrednotenja in nagrajevanja: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 5 

2. Prilagojen program športne vzgoje, ki v sodelovanju med športnim pedagogom in trenerjem služi kot 

dopoldanski trening. DA / NE 

Število točk: max 5 

3. Omogočena uporaba športnih objektov v šoli za namen treninga. DA / NE 

Število točk: max 5 

4. Prilagodljivost prehrane za športnike. DA / NE 

Število točk: max 5 

5.    Organizacija fizioterapije in psihološke priprave s strani strokovnjakov – zunanjih izvajalcev (razpis LPŠ). 

DA / NE 

Opis aktivnosti: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 5 

6.      Organizacija drugih aktivnosti v smislu dvojne kariere - sekundarne vsebine za celostni razvoj športnika; 

organizacija predavanj, okroglih miz, delavnic (npr. zdrava prehrana, antidopinške delavnice, medijske 

delavnice…). DA / NE 
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Opis aktivnosti: 

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Število točk: max 5 

7.   Spremljanje uspešnosti in zadovoljstva študentov športnikov in aktivnosti za zmanjševanje osipa dijakov  

športnikov. DA / NE 

Število točk: max 5 
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