
 
NAVODILA 

 
O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV 

KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE 
 

I. TEMELJNE DOLOČBE  

1. člen 
 
Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih obveznosti študentov prvostopenjskega in 
drugostopenjskega študija na Fakulteti za družbene vede (v nadaljevanju FDV).  
Navodila o posebnih pogojih izobraževanja za kategorizirane športnike in trenerje kategoriziranih 
športnikov – študente FDV (v nadaljevanju: navodila) vsebujejo podrobnejša določila o  
 

- merilih za pridobivanje in uveljavljanje statusa študenta – športnika oziroma študenta – 
trenerja na osnovi opredelitev in kategorizacij Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez (v nadaljevanju OKS), kot so opredeljene v Pogojih, pravilih in kriterijih za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS  

 
- pravicah in dolžnostih kategoriziranih športnikov in trenerjev v času študija na FDV, posebnih 

pogojih izobraževanja ter organih, ki na podlagi določil pravilnika o pravicah in dolžnostih ter 
posebnih pogojih odločajo.  

 
 
II. KRITERIJI ZA UVELJAVLJANJE STATUSA  
 

2. člen 
 
Za status kategoriziranega športnika ali trenerja kategoriziranega športnika na FDV lahko zaprosijo tisti 
študenti FDV, ki so pri OKS pridobili eno od naslednjih kategorizacij:  
 

- športnik olimpijskega razreda 

- športnik svetovnega razreda  

- športnik mednarodnega razreda  

- športnik perspektivnega razreda  

- športnik državnega razreda  

- športnik mladinskega razreda  
 
Študenti, ki zaprošajo za status trenerja, morajo s potrdiloma panožne zveze in športnika dokazati, da 
trenirajo športnika, ki je dosegel enega od teh nazivov in vlogi za pridobitev statusa priložiti ta potrdila. 
Priložiti morajo tudi potrdilo o strokovni usposobljenosti (2. stopnja usposobljenosti) skladno z 
Zakonom o športu. 
 
Kot osnovni uradni dokument za ugotavljanje verodostojnosti o doseženem nazivu posameznega 
prosilca, velja seznam kategoriziranih športnikov, ki ga na spletni strani www.olympic.si trikrat letno 
objavlja Odbor za vrhunski šport. Športnik, ki že ima veljavno kategorizacijo, naj svoji prošnji priloži 
natisnjeno stran, kjer je objavljena njegova kategorizacija. 
 



V kolikor športnik ima kategorizacijo, pa ta še ni objavljena na prej navedeni spletni strani, naj priloži 
potrdilo o kategorizaciji, ki mu ga na njegovo zahtevo izda Odbor za vrhunski šport pri OKS.  
 
Status kategoriziranega športnika lahko uveljavljajo tudi zamejski in tuji študenti FDV ter študentje 
invalidi, ki imajo po kriterijih nacionalne panožne zveze oziroma Zveze za šport invalidov izpolnjene 
identične pogoje, kot so navedeni v Pogojih, pravilih in kriterijih za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS. Zamejski in tuji študentje ter študenti invalidi morajo predpisanemu obrazcu priložiti 
prošnjo in ustrezno potrdilo nacionalne panožne zveze oziroma krovne zveze in kluba, za katerega 
nastopajo. Podrobnejše opredelitve lahko najdemo v dokumentu »Pogoji, pravila in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v RS«.  
 
 
III. POSTOPEK ZA DODELITEV STATUSA  
 

3. člen 
 
Študentje, ki želijo pridobiti status študenta – športnika oziroma študenta – trenerja, morajo zanj 
zaprositi na predpisanem obrazcu. 
 
Študenti lahko med letom zaprosijo tudi za višji status, če so med študijskim letom pridobili višjo 
kategorizacijo.  
 
Za študente – športnike oziroma študente – trenerje se štejejo študenti s statusom v tekočem 
študijskem letu, od vključno 1. letnika dalje, ki po merilih za uveljavljanje statusa kategoriziranih 
športnikov (oziroma delujejo kot trenerji kategoriziranih športnikov) na osnovi kategorizacije OKS-a 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev statusa.  
 
Na podlagi utemeljenega priporočila pristojne nacionalne panožne zveze, lahko Komisija za študijske 
zadeve odobri posebne pogoje izobraževanja tudi tistim študentom FDV, katerih športno – tekmovalne 
ali trenerske obveznosti so take, da jim onemogočajo normalno izpolnjevanje študijskih obveznosti.  
 

4. člen 
 
Študentu – športniku ali študentu – trenerju se lahko na podlagi vloge študenta z dokazili dodeli enega 
od dveh naslednjih statusov:  
 

- status A: kategorizacija, ki jo potrdi Olimpijski komite Slovenije (v nadaljevanju OKS) v naziv 
športnika olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali 
mladinskega razreda, ali vrhunski dosežki na nacionalni ali mednarodni ravni v športnih 
panogah in disciplinah, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani OKS in ki jih potrdi posamezna 
nacionalna športna zveza,  

- status B: uradno imenovanje študenta s strani posamezne nacionalne športne zveze za trenerja 

reprezentance ali posameznega kategoriziranega športnika in njegova neposredna vključenost 

v pripravo in realizacijo programov kategoriziranih športnikov, ki ga potrdi posamezna 

nacionalna športna zveza ali drug ustrezni športni organ, 

 
Na identičen način se določi status, študentom, ki so športniki invalidi in dosegajo vrhunske dosežke, 
ki jih potrdi Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijskega komiteja Slovenije o športnih dosežkih 
na državni in mednarodni ravni ali potrdilo posamezne nacionalne športne zveze o športnih dosežkih 



na nacionalni in mednarodni ravni za športne panoge in discipline, ki skladno s pogoji, pravili in kriteriji 
za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji niso razvrščene s strani 
Paraolimpijskega komiteja Slovenije. 
 
Izjemoma se določen status študentu – športniku ali študentu – trenerju podeljuje tudi ob 
neizpolnjevanju pogojev za enega od statusov, če na podlagi objektivnih razlogov ali okoliščin tako 
odloči Komisija za študijske zadeve. Izjemoma se lahko status podeli tudi športnikom, ki dokazujejo 
velike količine trenažnih obveznosti in dosegajo odmevne športne rezultate, a nimajo kategorizacije. 
Svoje trenažne in tekmovalne obveznosti lahko študenti izkazujejo s potrdilom nacionalne panožne 
zveze.  
 

5. člen 
 
O dodelitvi statusa študenta – športnika oziroma študenta – trenerja odloči Komisija za študijske 
zadeve s sklepom.  
 

6. člen 
 
Komisija za študijske zadeve potrdi in objavi seznam študentov – športnikov in študentov – trenerjev.  
 
Vsakemu študentu, ki so mu odobreni posebni pogoji izobraževanja, v Službi za študentske zadeve to 
uradno zabeležijo v spletnem referatu, za vsako študijsko leto posebej.  
 

7. člen 
 
Komisija za študijske zadeve dodeli študentu – športniku oziroma študentu – trenerju status do izteka 
študijskega leta v katerem poteče izpolnjevanje pogoja. 
 

8. člen 
 
Če predlagatelj nima statusa kategoriziranega športnika po merilih OKS, mora, poleg vloge na 
predpisanem obrazcu, vložiti tudi prošnjo z obrazložitvijo in popolno dokumentacijo, določeno v 4. 
členu tega pravilnika.  
 
 
IV. PRAVICE, DOLŽNOSTI IN POSEBNI POGOJI IZOBRAŽEVANJA  
 

9. člen 
 
Pravice in dolžnosti študentov FDV, ki uveljavljajo na osnovi pridobljenega statusa posebne pogoje 
izobraževanja na osnovi določil 2. člena tega pravilnika so:  

 
1. status A  

- dolžni so prisostvovati vsaj polovici predpisanega pedagoškega procesa pri vsakem predmetu; 
za doseganje tega mora športnik oddati tudi načrt sezone in v kolikor je iz načrta razvidno, da 
ne bo mogel tega pogoja izpolniti na rednem pedagoškem procesu, se v dogovoru z nosilci 
predmetov  dogovori za nadomestne oblike  

- študenti s statusom A imajo enkrat v času študija na posamezni stopnji pravico do podaljšanja 
statusa študenta.  

- dolžni so zastopati FDV na športnih dogodkih in tekmovanjih, v kolikor jim to dopušča urnik 

tekmovanj. 



 
 

2. status B  

- dolžni so prisostvovati vsaj dvema tretjinama predpisanega pedagoškega procesa pri vsakem 
predmetu;  

- dolžni so zastopati FDV na športnih dogodkih in tekmovanjih, v kolikor jim to dopušča urnik 

tekmovanj. 
 
 
Na začetku vsakega študijskega leta so imenovani tutorji učitelji/mentorji študentov – športnikov in 
študentov - trenerjev, ter tutorji študenti, katerih naloga je, da športnikom in trenerjem s statusom A 
in B pomagajo pri usklajevanju njihovih športnih in študijskih obveznosti.  
 
Tutor učitelj/mentor je vezni člen med športnikom in izvajalci pedagoškega procesa in pomaga pri 
usklajevanju študijskih in športnih obveznosti študenta – športnika oziroma študenta - trenerja. Ime 
tutorja učitelja/mentorja športnikov mora biti objavljeno na spletnih straneh FDV.  
 
Tutor učitelj/mentor je v pomoč pedagogom pri iskanju optimalnih načinov za študentovo 
izpolnjevanje študijskih obveznosti in iskanju prilagojenih oblik študija (kot so na primer študij na 
daljavo, opravljanje praktičnih dejavnosti v domačem mestu oziroma lokalnem okolju ipd…).  
 
 

10. člen 
 
Študentom – športnikom in študentom – trenerjem, ki iz opravičljivih razlogov (poškodbe, tekmovanja, 
priprave v tujini, ...) niso ali pa ne bodo mogli opravljati izpitov v rednih rokih, določi nosilec predmeta 
v dogovoru s študentom opravljanje izpita izven razpisanih rokov, ki pa mora biti še v tekočem 
študijskem letu. 
 
Način določanja izrednih izpitnih rokov je določen s Statutom UL. 

 
11. člen 

 
V primeru da študent, ki ima status športnika, stori dejanje, ki je kot lažja ali težja kršitev določeno v 
Pravilniku o disciplinski odgovornosti študentov Univerze v Ljubljani, se ga obravnava skladno s 
pravilnikom, ki ureja disciplinsko odgovornost študentov Univerze v Ljubljani.  
 

12. člen 
 
O pritožbah zaradi neupoštevanja dogovorjenih pravic oziroma obveznosti, ki izhajajo iz statusa, odloča 
pristojni prodekan.  
 
O pritožbi pristojni prodekan odloči v štirinajstih dneh po prejemu utemeljenega pisnega predloga.  
 
O pritožbi zoper odločitev pristojnega prodekana po teh navodilih odloča Senat FDV na podlagi mnenja, 
ki ga poda Komisija za študijske zadeve.  
 
Odločitev senata je dokončna.  
 

13. člen 
  



Če se v postopku ugotovi, da FDV ni izpolnila dogovorjenih obveznosti, je dolžna študentu – športniku 
oziroma študentu – trenerju zagotoviti novo možnost, da jih opravi, oziroma mu na drug način priznati 
pravico.  
 
 
V. PRENEHANJE IN ODVZEM STATUSA  
 

14. člen 
 
Študentu – športniku oziroma študentu – trenerju preneha status:  
 
na njegovo željo ali zahtevo;  

ko poteče čas, za katerega mu je status dodeljen;  

če mu preneha status študenta;  

če uspešno zaključi študij;  

če je izključen iz univerze  

v primeru, da senat zavrne pritožbe iz 12. člena teh navodil.  
 

15. člen 
 
Če študent – športnik oziroma študent – trener po svoji krivdi ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti, 
mu FDV lahko odvzame status. Prijavo o neizpolnjevanju obveznosti, ki mora vsebovati tudi  mnenje o 
dejstvih in okoliščinah, povezanih z neizpolnjevanjem obveznosti, poda tutor učitelj/mentor.  
 
O odvzemu statusa odloča na prvi stopnji prodekan. Zoper sklep prodekana je možna pritožba na Senat 
FDV, ki o zadevi dokončno odloči. Senat je drugostopenjski organ, ki odloča na podlagi mnenja Komisije 
za študijske zadeve,  
 
 
VI. KONČNA DOLOČBA  
 

16. člen 
 

Ta navodila se začnejo uporabljati z dnem podpisa in objave v informacijskem sistemu. 

 

        Dr. Rado Bohinc 

        Dekan 

 


