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ZADEVA 

Študij na daljavo in prilagojene oblike študija za športnike 

 

Vrhunski športniki se tudi izven izrednih situacij, kot je trenutna zaradi korona virusa, soočajo in pomagajo s 

prilagojenimi možnostmi izobraževanja. V svojih karierah kot vrhunski športniki vlagajo večino časa in energije v športni 

trening in tekmovanja, zato so pogosto odsotni od pedagoškega procesa na vseh stopnjah izobraževanja, kar vpliva na 

uspešnost pri pridobivanju izobrazbe. Pomembno je, da si športniki izobrazbo pridobijo v času, ko se tekmovalno 

ukvarjajo s športom. Izobraževalne institucije športnikom omogočajo prilagoditve, ki lahko olajšajo izobraževanje in 

pomagajo, da bodo dijaki in študentje kljub intenzivni vključenosti v vrhunski šport dosegli želeno stopnjo izobrazbe. 

 

Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 med pomembne ukrepe, ki zagotavljajo 

športnikom, da bodo pridobili želeno izobrazbo, poudarja rešitve na področju usklajevanja šolskih in športnih obveznosti 

nadarjenih športnikov, kot so: športni oddelki, štipendije, učne pomoči in druge oblike prilagajanja šolskih obveznosti. Z 

vidika vsestranskega razvoja vrhunskih športnikov v njihovi karieri in po njej se uresničuje eden izmed strateških ciljev 

Nacionalnega programa športa, ki sledi tudi usmeritvam Evropske unije, in sicer na področju razvoja in podpore dvojne 

kariere športnikov. S tem se spodbuja odličnost na področju vrhunskih športnih dosežkov in izobraževanja ter tudi 

poznejše vključenosti na trg dela. 

 

Dobra praksa pri podpori izobraževanju in različnim oblikam in možnostim študija na daljavo, na ravni države, 

na vseh ravneh izobraževanja, so predvsem projekti kot so: 

 Študij na daljavo (ki se izvaja na ravni gimnazij s športnimi oddelki in na določenih programih fakultet);  

 Izobraževanje s pomočjo izobraževalnih institucij, ki omogočajo prilagoditve izobraževanja in so nagrajene s 

certifikatom Športnikom prijazno izobraževanje; 

 On line izobraževanja. 

 

Tak način poučevanja, učenja in pridobivanja formalnega znanja in izobrazbe lahko pomeni dodano vrednost za 

izvajanje izobraževalnega procesa tudi v času epidemije. Pri izobraževanju športnikov na način prilagoditev je posebej 

pomembno in učinkovito: 

http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje
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 Neposredna komunikacija na ravni pedagoški kader - športniki. In vključevanje športnega trikotnika 

(starši, trenerji, sovrstniki). 

 Ustvariti zaupanje med pedagoškim kadrom in dijaki / študenti športniki, pri čemur je še posebej 

pomembna individualna komunikacija športnika s profesorji. 

 Določanje končnega izobraževalnega cilja in etapnih ciljev. Zavedanje prilagoditev in odgovornosti za 

izpolnjevanje obveznosti. 

 

Slika: Določanje delnih in končnih ciljev izobraževalnega procesa in športnih ciljev 

 

Študij na daljavo in prilagojene oblike študija na srednjih šolah 

 Gimnazije s športnimi oddelki in študij na daljavo 

Skladno z Nacionalnim programom športa v RS (2014), je izobraževanje nadarjenih in vrhunskih športnikov, ter 

upoštevanje drugačnosti športno nadarjenih šolarjev in iz tega izhajajočih posebnih potreb, eden ključnih elementov 

uspešne organizacije športnikovega pouka. S spodbujevalnimi ukrepi (športni oddelki v srednji šoli, športne šole 

nacionalnega pomena, štipendiranje dijakov in študentov nadarjenih in vrhunskih športnikov), inovativnimi pristopi pri 

procesu izobraževanja ter sistemskimi rešitvami na zakonodajnem področju država skrbi za vse šolajoče se športnike. 

Strateški cilji, zajeti v NPŠ, ki se neposredno navezujejo na športne oddelke so: 

 Obdržati število športnih oddelkov v gimnazijah in povečati kakovost njihovega dela. 

 Ustanoviti športne oddelke na najmanj petih srednje tehniških oziroma poklicnih programih. 

 Povečati število vrhunskih športnikov, ki zaključijo srednješolsko ali visokošolsko izobraževanje. 

 

Ena izmed pomembnejših podpor športnikom pri njihovem izobraževanju je podpora e-izobraževanja, e-učenja 

oziroma e-študija, ki športnikom omogoča izobraževanje na daljavo in s tem boljše pogoje za dokončanje 

obveznega procesa izobraževanja ter tako podporo njihovi dvojni karieri, to je podporo športnikom na področju 

izobraževanja in pozneje zaposlovanja. S tem, ko se športniki sočasno, ob svojih športnih karierah tudi izobražujejo, 

skrbimo za celostno podporo športnikov in odličnost na vseh ravneh delovanja športa in izobraževanja.  

 

V okviru projekta so izbranim dijakom v dogovoru s šolo, na katero so vpisani, zagotovljene ustrezne internetne 

povezave za nemoten dostop do spleta in šolskih programov, ki jih za tovrstno izobraževanje prilagajajo učitelji. E-

izobraževanje dijakom veliko pomeni, saj izobraževanje poteka po dogovoru s profesorji tudi med njihovo odsotnostjo 
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zaradi treningov in tekmovanj po vsem svetu. Novost pri projektu študij na daljavo je nadgradnja obstoječih možnosti, 

ki jih omogoča študij na daljavo za športnike, z video vsebinami.  

 

 Kako izgleda študij na daljavo v gimnazijah s športnimi oddelki si lahko preberete v priročniku Dvojna 

kariera športnikov (na str. 42 - 47), kjer so predstavljene dobre prakse posameznih izobraževalnih 

institucij. 

 Kakšne so prilagoditve za športnike, ki imajo status športnika v srednjih šolah in višje- in visokošolskem 

izobraževanju si lahko preberete v priročniku Dvojna kariera športnikov (na str. 48 - 55). 

 

Študij na daljavo in prilagojene oblike študija na univerzah / fakultetah 

 Izredni študijski programi na dodiplomski in podiplomski ravni izobraževanje (kot npr. Management v 

športu). 

Študijski program Management v športu se izvaja tako na dodiplomski, kot podiplomski stopnji študija in dolgoročno 

omogoča dvig izobraževalne ravni kadrov in znanj, ter s tem kvalitete dela v športu in športnih organizacijah.  

 

Priložnost dodiplomskega visokošolskega programa Management v športu je, da športnikom omogoča odlično 

izhodišče za njihovo sočasno športno udejstvovanje na najvišji ravni, kot tudi izobraževanje. Na osnovi partnerstva s 

Fakulteto za organizacijske vede, Univerze v Mariboru, ki je institucionalni partner Olimpijskega komiteja Slovenije – 

Združenja športnih zvez, je bil skrbno pripravljen visokošolski dodiplomski študijski program Management v športu, ki 

se je pričel izvajati prvič v študijskem letu 2017/2018, v Kranju, kot izredni študijski program. Pri nastajanju programa 

so sodelovali strokovnjaki iz OKS – ZŠZ in fakultete. Vpisanih je več olimpijcev in vrhunskih športnikov ter drugih, ki si 

želijo pridobiti znanja in strokovno prakso na področju Managementa v športu. Športnikom omogoča odlično izhodišče 

za njihovo sočasno športno udejstvovanje na najvišji ravni, kot tudi izobraževanje. Študijski program bo tako po eni 

strani dal diplomantom vse potrebne kompetence za kariero po koncu športne kariere, po drugi strani pa bodo 

organizacijske oblike in metode študija prilagojene potrebam vrhunskih športnikov. Cilj študijskega programa 

Management v športu je zagotoviti diplomantom čim širše možnosti zaposlitve. 

 

Na ravni podiplomskega študija se z institucionalnim partnerjem, Fakulteto za šport Univerze 

v Ljubljani, izvaja magistrski študijski program Management v športu, ki se že deseto leto izvaja skupaj na Fakulteti 

za šport in Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani. Z znanji in spretnostmi, pridobljenimi na magistrskem programu 

Management v športu, je kandidat opremljen za prevzemanje odgovornih delovnih nalog na vseh ravneh managementa 

v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in tudi drugih organizacijah v Sloveniji in tujini. Primeri organizacij v Sloveniji, 

kjer so potrebna znanja in spretnosti s področja managementa v športu, so Olimpijski komite Slovenije, vse nacionalne 

panožne športne zveze, športni klubi oziroma društva, razne vladne in nevladne organizacije na področju športa, 

številna podjetja, katerih proizvodi oziroma storitve so povezani s športom, pa tudi podjetja in druge organizacije, ki se 

ukvarjajo s povezovanjem športa z zabavo, turizmom, zdravstvom itd. Podobno širok ali še širši je tudi nabor 

zaposlitvenih možnosti v dobičkovnih in nedobičkovnih športnih in drugih organizacijah v tujini. 

 

http://www.olympic.si/datoteke/Priro%C4%8Dnik%20Dvojna%20kariera-web.pdf
http://www.olympic.si/datoteke/Priro%C4%8Dnik%20Dvojna%20kariera-web.pdf
http://www.olympic.si/datoteke/Priro%C4%8Dnik%20Dvojna%20kariera-web.pdf
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Izobraževalne institucije, ki so prejele certifikate Športnikom prijazno izobraževanje 

 

Certifikat Športnikom prijazno izobraževanje je certifikat za spodbudo aktivnosti na področju 

dvojne  kariere športnikov. Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ) ob 

podpori Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), na nacionalni ravni vodi različne 

aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki vključuje 

podporo pri izobraževanju in podporo pri zaposlovanju športnikov. S tem uresničuje strategijo 

OKS-ZŠZ za obdobje 2014-2023 in njen Akcijski načrt, skladno s smernicami Evropske unije za 

področje dvojne kariere športnikov in usmeritvami Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK).  

 

 Namen certifikata je prepoznati okolja in izobraževalne institucije, ki omogočajo prilagojeno izobraževanje 

športnikov. Glavni cilj je končanje srednje šolske ravni izobraževanja ter olajšanje prehodov na višje/visoko 

šolsko raven izobraževanja preko vzpostavitve mreže partnerskih ustanov. 

 Informacija športniku, pri odločitvi v kateri izobraževalni ustanovi ima boljše pogoje za izobraževanje, 

z namenom da športniki dokončajo najmanj srednješolsko stopnjo izobraževanja. 

 Pozitivna dodana vrednost za izobraževalne ustanove, na način primerjalne prednosti.  

 Seznam prejemnikov certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje z njihovimi osnovnimi informacijami je 

dostopen na povezavi.  

 

Pri izobraževalnih institucijah s certifikatom Športnikom prijazno izobraževanje se je tako na ravni srednješolskega 

izobraževanja, kot na ravni fakultet kot dobra praksa izkazala predvsem možnost za različne načine opravljanja šolskih 

in izpitnih obveznosti in sicer preko formalnih metod poučevanja z oddaljenim dostopom, kot sta Moodle ali e-pošta; do 

opravljanja obveznosti preko družbenih omrežij, kot so (Skype, idr. socialna omrežja, v dogovoru med posameznim 

profesorjem in dijakom/študentom športnikom). Glede na trenutno situacijo so uporabna tudi spletna orodja za 

poučevanje, kot so Microsoft Teams, Zoom in druge spletne aplikacije, preko katerih je možno izvesti pouk in predavanja 

na daljavo. In urediti spletne učilnice z oddaljenim dostopom. 

 

Generalno so prilagoditve na ravni fakultet in univerz odvisne predvsem od izbrane študijske smeri in zahtev 

posameznega študijskega programa. Družboslovni študiji imajo npr. večje možnosti prilagoditev, kot strokovni in 

tehnični študijski programi (kjer je npr. potrebno opraviti določen obseg laboratorijskih, terenskih vaj, študijske prakse, 

ipd.). Kar pa neposredno ne pomeni, da so obveznosti študenta športnika večje ali manjše. Zahteve študijskih 

programov so enake, kot za vse študente, načini za opravljanje obveznosti pa so lahko drugačni in omogočajo različne 

prilagoditve. 

 

 Pregled dodeljenih certifikatov Športnikom prijazno izobraževanje in priznanj za razvit pristop k 

spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja je na voljo tukaj. 

 Športniki na ta način pridobijo vpogled katere izobraževalne institucije omogočajo prilagoditve 

izobraževanja. 

 Preko povezav na spletne strani izobraževalnih institucij (srednjih šol, fakultet in univerz), ter njihovih osnovnih 

podatkov, je športnikom na voljo tudi individualno svetovanje in povezava neposredno s kontaktnimi 

osebami posameznih fakultet. 

http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje
http://www.olympic.si/datoteke/Certifikat%20%C5%A0portnikom%20prijazno%20izobra%C5%BEevanje-seznam%20prejemnikov%202020.pdf
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Priročnik Dvojna kariera športnikov 

Več o različnih mehanizmih podpore izobraževanju si lahko preberete tudi v priročniku Dvojna kariera športnikov (str. 

32 – 58). Priročnik oziroma strokovna knjiga o dvojni karieri športnikov pomeni dodano vrednost za športnike, trenerje, 

strokovne kadre v športu in ostale pomembne deležnike pri podpori športnikov in njihovega izobraževanja, ter 

zaposlovanja. Na sistematičen način so predstavljeni ukrepi sistemske podpore, ter projekti in programi, ki se izvajajo 

na področju dvojne kariere športnikov na nacionalni ravni, s ciljem celostnega razvoja športnika.  

 

Na temo podpore študija na daljavo so aktualne vsebine: 

 Bodi zmagovalec v športu in izobraževanju: učinkovito usklajevanje šolanja in športa 

 Tutorstvo mladim športnikom in študij na daljavo 

 Športni oddelki in študij na daljavo 

 Status športnika v srednjih šolah, višje- in visokošolskem izobraževanju 

 Certifikat športnikom prijazno izobraževanje 

 

  

On line spletna izobraževanja – Athlete365 

Vedno večji pomen v izobraževanju pa predstavljajo tudi različna on line spletna izobraževanja. 

Za športnike je najbolj kredibilen vir informacij spletna platforma Athlete365 Mednarodnega 

olimpijskega komiteja, ne glede na to ali so športniki vključeni v redni izobraževalni proces ali 

bi si želeli pridobiti dodatna specifična znanja. Področja: športni nastop, prehrana in znanost, 

mediji, posel in administracija, prehod v drugo kariero, prehod v drugo vlogo znotraj športa, 

vodenje, mreženje z drugimi vrhunskimi športniki, inspiracija in spodbuda, karierni trening, 

karierno svetovanje in mentorstvo. Registrira se lahko vsak športnik. 

 

Spletna platforma Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK) Athlete365 Online Learning, športnikom 

omogoča: 

 Gre za certificiran program MOK-a, ki je dostopen v on line obliki preko spletnih materialov (članki, video gradivo 

in gradivo »download .pdf«) po posameznih temah. 

 Lahko si izberete različna področja neformalnega spletnega izobraževanja, kot npr. Sport Event Management, 

Sponsorship, idr. 

 Pridobite uraden certifikat MOK-a o opravljenem spletnem izobraževanju. 

http://www.olympic.si/datoteke/Priro%C4%8Dnik%20Dvojna%20kariera-web.pdf
https://www.olympic.org/athlete365/
https://www.olympic.org/athlete365/learning
https://www.olympic.org/athlete365/courses/sport-event-management/
https://www.olympic.org/athlete365/courses/sponsorship-supporting-your-career/
http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/prirocnik-dvojna-kariera-sportnikov
https://www.olympic.org/athlete365/
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 Pridobite dodatna znanja, ki vam lahko koristijo tako za razvoj vaše športne kariere, kot kasneje poslovne kariere. 

 

Priporočila in usmeritve so povzete po priročniku Dvojna kariera športnikov in na osnovi ugotovitev strukturiranih 

intervjujev, ki jih je izvedla ekspertna skupina certifikata Športnikom prijazno izobraževanje, v sklopu projekta certifikat 

Športnikom prijazno izobraževanje. Pri navajanju vsebin Athlete365 so povzete usmeritve Mednarodnega olimpijskega 

komiteja.  

 

Več informacij: 

 Zavihek na spletni strani OKS-ZŠZ: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera 

 Petra Robnik  

vodja Kariernega centra za športnike OKS-ZŠZ 

sekretarka Kluba slovenskih olimpijcev 

E: petra.robnik@olympic.si 

M: 0386 51 386 411 
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