
Vloga za certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje« - višje / visoko šolstvo

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:

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)
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1. Omogočanje dvojne kariere 

Zap. št.

1

Prilagajanje šolanja/študija športnikom 
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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 
- 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…)
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- ______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________

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): ____________________? 

- 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;
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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,

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? 
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
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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

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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