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Izobraževalne organizacije na ravni 

srednješolskega in višje oz. 

visokošolskega izobraževanja – 

prejemniki certifikata 

 

Ljubljana, 29. januar 2019 

ZADEVA 

SKLEP O DODELITVI CERTIFIKATA ŠPORTNIKOM PRIJAZNO 

IZOBRAŽEVANJE 
 

Spoštovani. 

Dne 6. julija 2017 je bil objavljen javni razpis za dodelitev certifikata »Športnikom prijazno 
izobraževanje«. Certifikat se skladno s točko 1.2.4 Pravilnika certifikata podeli po 
dvostopenjskem postopku. Za obe ravni certifikata (srednješolsko izobraževanje, višje oz. 
visokošolsko izobraževanje) in obe stopnji so bili določeni minimalni pogoji, ki jih mora imeti 
izobraževalni zavod na posamezni ravni izobraževanja, da lahko kandidira za certifikat 
»Športniku prijazno izobraževanje« in merila z ustreznim točkovanjem. Vsi pogoji in merila so 
natančno opredeljeni v Pravilniku. Postopek se je izvedel na osnovi razpisa Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Razpisna dokumentacija je obsegala: Besedilo 
razpisa, Soglasje in podpora projektu, Pravilnik certifikata. 
 
V prvi fazi evalvacije, je OKS-ZŠZ, 31. januarja 2018 podelil priznanja za razvit pristop k 
spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja. Seznam je 
objavljen na spletnem naslovu: http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-
kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje. V drugi fazi evalvacije pa OKS-ZŠZ dodeli 
certifikat izobraževalnim institucijam, ki izkazujejo, da pogoje za dvojno kariero športnikov 
zagotavljajo tudi v praksi. 
 
Ekspertna skupina za certifikat Športnikom prijazno izobraževanje, je v 2. fazi evalvacije 
preverjala, ali izobraževalne institucije, ki so prejele priznanja za razvit pristop k spodbujanju 
dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega izobraževanja na ravni srednješolskega 
in višje/visokošolskega izobraževanja, izvajajo aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere 
športnikov. Ekspertna skupina v sestavi: Iztok Čop, Uroš Mohorič, Raša Sraka Vukovič, Petra 
Robnik, Aleksander Komovec, doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, je od 3. do 28. januarja 2019 
opravila 20 elevacijskih obiskov srednjih šol, fakultet in univerze in ugotovila, da izvajajo 
aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere športnikov. Na seji ekspertne skupine, dne 29. 1. 

OLIMPIJSKI KOMITE 

SLOVENIJE 

ZDRUŽENJE  

ŠPORTNIH ZVEZ 

 

Šmartinska cesta 140 

1000 Ljubljana 

Slovenija 

 

www.olympic.si 

 

T 01 230 60 00 

F 01 230 60 20 

E info@olympic.si 

 

http://www.olympic.si/datoteke/Razpis_certifikat%20%C5%A0portnikom%20prijazno%20izobra%C5%BEevanje.pdf
http://www.olympic.si/datoteke/Razpis_certifikat%20%C5%A0portnikom%20prijazno%20izobra%C5%BEevanje.pdf
http://www.olympic.si/datoteke/Soglasje%20MIZ%C5%A0_certifikat%20%C5%A0portnikom%20prijazno%20izobra%C5%BEevanje.pdf
http://www.olympic.si/datoteke/Pravilnik%20certifikata%20%C5%A0portnikom%20prijazno%20izobra%C5%BEevanje-objava-V2.pdf
http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje
http://www.olympic.si/sportniki/dvojna-kariera/projekti-dvojne-kariere/sportnikom-prijazno-izobrazevanje


 

2019, je sprejela sklep, da se izobraževalnim institucijam, ki zagotavljajo športnikom prijazno 
izobraževanje, skladno s Pravilnikom certifikata in na osnovi javnega poziva podeli certifikat 
Športnikom prijazno izobraževanje.  
 
Postopek 2. faze evalvacije je predvideval, da 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 o zagotavljanju pogojev za 
dodelitev certifikata je obsegala strukturirane intervjuje z vodstvi izobraževalnih organizacij, 
pedagoškim kadrom, športniki, ter drugimi deležniki. Natančno je postopek opisan v protokolu 
obiska izobraževalne organizacije. Ekspertna skupina je za dodelitev certifikata Športnikom 
prijazno izobraževanje, po zaključeni 2. fazi evalvacije sprejela dve vrsti sklepov: (1) Obseg 
aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere zagotavlja športnikom prijazno izobraževanje. (2) 
Obseg aktivnosti za spodbujanje dvojne kariere ne zagotavlja športnikom prijaznega 
izobraževanja. Na osnovi zaključenega celotnega postopka evalvacij prijaviteljev, je ekspertna 
skupina dodelila certifikate 8 srednješolskim izobraževalnim institucijam, 11 fakultetam in 
Univerzi v Mariboru (s 14 fakultetami). Ena vloga prijavitelja na ravni srednješolskega 
izobraževanja je bila zavrnjena v 1. fazi evalvacije. Škofijska gimnazija Antona Martina 
Slomška pa je odstopila od presoje v 2. fazi evalvacije. 
 
Pravilnik certifikata predvideva dodelitev certifikata v roku 1 leta od podelitve priznanja za 
razvit pristop k spodbujanju dvojne kariere in zagotavljanju športnikom prijaznega 
izobraževanja. S tem namenom smo srednjim šolam, fakultetam in univerzi napovedali, da jim 
bomo obvestilo/sklep o dodelitvi certifikata poslali do 31.1.2019, oziroma do najkasneje 
10.2.2019, neposredno pred informativnimi dnevi.  
 
Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni srednješolskega 
izobraževanja: 

1. Gimnazija Franceta Prešerna 

2. II. Gimnazija Maribor 

3. Gimnazija Jesenice  

4. I. Gimnazija v Celju 

5. Gimnazija Šentvid 

6. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije - Srednja tehniška in 

strokovna šola Ljubljana 

7. Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica  

8. Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor 

Prejemniki certifikata Športnikom prijazno izobraževanje na ravni višje / visokošolske 
stopnje izobraževanja: 

1. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani 

2. Univerza v Mariboru* 

3. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

4. Fakulteta za organizacijske vede Univerze v Mariboru 

5. Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani 

6. Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani 

7. Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani 

8. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

9. Fakulteta za upravo Univerze v Ljubljani 

10. Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani 

11. Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru 

12. Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani  

*s fakultetami: 1) Ekonomsko poslovna fakulteta, (2) Fakulteta za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko, (3) Filozofska fakulteta, (4) Fakulteta za kmetijstvo in 
biosistemske vode, (5) Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, (6) Fakulteta za 



 

naravoslovje in matematiko, (7) Fakulteta za strojništvo, (8) Fakulteta za varnostne 
vede, (9) Medicinska fakulteta, (10) Pedagoška fakulteta, (11) Pravna fakulteta, (12) 
Fakulteta za energetiko, (13) Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in 
arhitekturo, (14) Fakulteta za turizem. 

 

Z dodelitvijo certifikata Športnikom prijazno izobraževanje je prejemnikom certifikata 
omogočena uporaba imena Športnikom prijazno izobraževanje in logotip projekta, za uporabo 
v promocijske namene. Seznam izobraževalnih organizacij bo objavljen na spletni strani OKS, 
zavihek dvojna kariera. Organizacije prejmejo sklepe o dodelitvi certifikata Športnikom 
prijazno izobraževanje. 
 
 
Pripravila:  
Petra Robnik, sekretarka Kluba slovenskih olimpijcev, članica ekspertne skupine certifikata 
Športnikom prijazno izobraževanje 
 
Člani ekspertne skupine certifikat Športnikom prijazno izobraževanje: 
Iztok Čop, predstavnik Kluba slovenskih olimpijcev 
Uroš Mohorič, Rokometna zveza Slovenije, predstavnik strokovnega sveta za vrhunski šport  
Raša Sraka Vuković, predstavnica Komisije športnikov OKS 
Aleksander Komovec, športni koordinator, Gimnazije Franceta Prešerna, predstavnik 
srednješolske ravni izobraževanja 
Doc. dr. Anita Goltnik Urnaut, visokošolska učiteljica, FKPV in višješolska predavateljica, VSŠ, 
predstavnica višje in visokošolske ravni izobraževanja 
 
 


