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POVZETEK 

Športniki se v času, ko združujejo športno pot z izobraževanjem in zaposlovanjem, še posebej 

pa ob koncu športne poti, srečujejo s številnimi izzivi. Magistrska naloga podaja celovit 

pregled ukrepov in programov dvojne kariere, ki so najprimernejši za slovenske športnike 

glede na potrebe, identificirane v okviru evalvacije, s pomočjo teorije programa in izvedene 

analize potreb. Na podlagi že izvedenih empiričnih študij, smernic EU in predvsem potreb 

športnikov je v raziskavi, z vključenimi sedanjimi in nekdanjimi slovenskimi športniki, 

obravnavana dvojna kariera ter prilaganje na čas po koncu športne kariere. Anketna raziskava 

je pokazala, da so se športniki pripravljeni izobraževati, in to že v času športne kariere. 

Obstoječi ukrepi in programi dvojne kariere so večinoma ustrezni ter uporabni, manjka pa jim 

celovit sistematični pristop na nacionalni ravni. Ključen prispevek naloge je opravljena 

analiza potreb, v katero je bilo vključenih 307 vrhunskih športnikov, in na osnovi katere so 

pripravljena priporočila za izboljšanje nekaterih že obstoječih ukrepov ter potrebnih 

nadaljnjih ukrepov/programov dvojne kariere. 

Ključne besede: šport, kariera, športniki, izobraževanje, zaposlovanje, dvojna kariera, 

pošportno življenje, analiza potreb, programi. 

SUMMARY 

Athletes combining their sports career with education and employment, especially at the end 

of their sports career, are facing many challenges. This Master's thesis gives us a 

comprehensive overview of measures and programs of a dual career, which are the best suited 

for Slovenian athletes, depending on the needs identified in the context of the evaluation by 

using the programme theory and carried out needs analysis. Based on empirical studies 

already carried out, the EU guidelines and in particular the needs of athletes, in the study 

where current and former Slovenian athletes were included, we deal with dual career and 

adjustment to the sports career termination. Survey research has shown that athletes are 

willing to educate, already during their sports career, and that the existing measures and 

programmes of a dual career are mostly relevant and useful, but they lack a comprehensive 

systematic approach at the national level. The key contribution of this thesis is a needs 

analysis in which 307 elite athletes were involved. Based on it, recommendations regarding 

the improvement of certain existing measures and the necessary follow-up 

actions/programmes of a dual career were prepared. 

Keywords: sport, career, athletes, education, employment, dual career, post-sports life, needs 

analysis, programmes. 
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1 UVOD 

Šport postaja v zadnjih letih vedno bolj ekonomsko zanimiv, kar ima za posledico občutno 

povečanje števila profesionalnih in polprofesionalnih športnikov. Uspehi športnikov so, 

pogosto na račun izobraževanja, tesno povezani z odrekanji. V želji po uspehu se športniki 

velikokrat osredotočajo na kratkoročne športne cilje, zaradi česar mnogi ob koncu 

profesionalne športne kariere ostanejo brez potrebnih akademskih ali drugih poklicnih 

kvalifikacij (Stagiaire in Winther 2003; Amara idr. 2004; Aquilina, Elesa in Henry 2005; 

Henry 2010; European Commission 2012a; Aquilina 2013; Petkov 2013; Capranica idr. 

2015). Študije so pokazale, da so vrhunski športniki, v času športnega razvoja, drugačni od 

svojih vrstnikov. Vprašanje pa je, ali jim bodo drugačnost, izkušnje in razvite specifične 

socialne mreže kaj koristile pri izgradnji kariere po zaključku športne poti (EOC EU Office 

2011). 

1.1 Opredelitev raziskovalnega problema in teoretičnih izhodišč 

Športno kariero lahko opredelimo kot večletno športno aktivnost posameznika, ki je 

usmerjena k dosežkom na tekmovanjih najvišje ravni (FEPSAC 1997). Sestavljena je iz več 

stopenj, zadnjo med njimi predstavlja konec športne kariere. Strokovna literatura loči 

preventivne in kurativne pristope svetovanja in soočanja z zaključkom karierne poti, torej 

tiste, ki preprečujejo nastajanje težav po zaključku kariere in tiste, ki obravnavajo nastale 

težave po športni karieri (Cecić Erpič 2002). Konec športne kariere od posameznika zahteva 

prilagoditev na vseh področjih življenja (FEPSAC 1999; Lavalle 2000; Cecić Erpič 2002; 

Wylleman in Lavalle 2004; European Commission 2012b). Na splošno velja, da je uvedba 

preventivnih ukrepov cenejša in bolj učinkovita metoda kot ukrepanje po tem, ko težave že 

nastanejo. 

Evropska unija s svojimi politikami vpliva na različna področja posameznikovega življenja. 

Kljub temu, da šport sam po sebi še ni področje, na katerem ima Evropska unija (v 

nadaljevanju EU) neposredne pristojnosti za ukrepanje, se je v zadnjih dveh desetletjih, 

predvsem takrat, ko se nanj gleda kot na tržno dejavnost in posega tudi na področje 

regionalnega razvoja ter socialne politike, njena vloga na tem področju bistveno povečala 

(Aquilina in Henry 2010). EU, Mednarodni olimpijski komite (v nadaljevanju MOK), številne 

nacionalne vlade in športni organi so v zadnjem obdobju pokazali velik interes za reševanje 

problematike športnikovega razvoja v smislu urejanja združljivosti izobraževanja in športnega 

udejstvovanja (Henry 2010). Pojem študent - športnik je bil v resnici razvit z namenom, da se 

usmeri pozornost na posameznike, ki pridobivajo visokošolsko izobrazbo in so hkrati aktivni 

v vrhunskem športu (Guidotti idr. 2013). Temelje za zagotovitev ponovne vključitve 

poklicnih športnikov na trg delovne sile, ob zaključku njihovih športnih poti, je treba 

zagotoviti že v zgodnji fazi, in sicer tako, da se upošteva potreba po usposabljanju mladih 
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športnikov za zagotovitev t. i. dvojne poklicne poti ter da se zagotovijo visokokakovostni 

lokalni centri za usposabljanje (Evropska komisija 2007). 

Pojem dvojne kariere za vrhunske športnike vključuje udejstvovanje v športu, na področju 

dela, izobraževanja in tudi na področju zdravja. EU pripravi trajnostnih programov dvojnih 

karier že namenja veliko pozornosti, v številnih evropskih državah, tudi pri nas, pa so tovrstni 

ukrepi še v povojih. V državah, kjer je ta ureditev že nekaj časa v veljavi, je pogosto težava v 

tem, da je število uveljavljenih sporazumov med različnimi sistemi, kot so športni, 

izobraževalni ali trga dela, še vedno prenizko. Smernice, ki so bile sprejete v ustanovah EU, 

bi lahko koristno pripomogle k razvoju in izboljšanju pogojev, potrebnih za pripravo 

trajnostnih programov dvojnih karier ter prilagojenih ureditev za nadarjene in vrhunske 

športnike po vsej Evropi, bodisi v vlogi študenta - športnika ali delavca - športnika (European 

Commission 2012a).  

V tujini so bile na temo združevanja športne kariere in izobraževanja, kot instrumenta lažjega 

prilagajanja športnikov na zaključek športne kariere, že izvedene številne empirične študije 

(Amara idr. 2004; Aquilina 2009; Aquilina, Elesa in Henry 2005; Mateos, Torregrosa in Cruz 

2010). Počasi se to področje razvija tudi v Sloveniji, predvsem s prenosom dobrih praks iz 

drugih, primerljivih sistemov (Corrado idr. 2012), in s povezovanjem različnih nacionalnih ter 

lokalnih akterjev. Področje dvojne kariere je v Sloveniji zaenkrat obravnavano parcialno, 

medtem ko celostne rešitve še niso izoblikovane. Za potrebe razvoja nadaljnjih ukrepov, 

programov in priprave celostne rešitve ter politike, ki zastavlja ter izvaja tovrstne programe, je 

treba primarno spoznati potrebe ciljne populacije (Rossi, Freeman in Lipsey 1999). Na 

podlagi teh spoznanj bo možno presojati primernost že obstoječih programov in preveriti 

potrebo po drugačnih ali dodatnih ukrepih, ki bi jih bilo smiselno uvesti. Glede na 

predstavljeno smo v okviru magistrske naloge poiskali rešitve za identificirani raziskovalni 

problem, ki hkrati predstavlja tudi osrednje raziskovalno vprašanje, in sicer, kateri programi 

dvojne kariere so najbolj primerni za slovenske športnike. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen raziskave je preučiti področje dvojne kariere vrhunskih športnikov. Za razumevanje 

raziskovalnega vprašanja in celotnega raziskovalnega problema najprej potrebujemo pregled 

obstoječe teorije. V okviru teoretičnega dela raziskave tako opredelimo pomen športne 

kariere, njenega razvoja in konca v življenju posameznega športnika. Na podlagi dokumentov, 

sprejetih v EU, in ostalih za to pristojnih akterjev so prikazani doslej sprejeti zakonodajni 

okviri, ukrepi in aktivnosti na področju pomoči vrhunskim športnikom na prelomnici iz 

športne v poklicno kariero. V Sloveniji po našem vedenju še ni bila izvedena celostna analiza 

potreb, zato je ta osrednja tema te magistrske naloge. S pomočjo empiričnega dela raziskave, 

ki temelji na teoriji programa in analizi potreb (angl. needs analysis; Rossi, Freeman in 

Lipsey 1999), pridobimo podatke o potrebah in željah aktivnih slovenskih športnikov glede 
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programov ukrepov s področja dvojne kariere v času njihove športne kariere in tudi po 

zaključku le te. Pri reševanju vsakega problema in iskanju novih rešitev so pomembne tudi 

pretekle izkušnje, zato s pomočjo raziskave, ki zajema tudi starejše slovenske športnike, ki so 

že zaključili športno kariero, pridobimo podatke o morebitnih zamujenih priložnostih in 

preteklih, neustreznih ukrepih.  

Cilji magistrske naloge, ki izhajajo iz opredeljenega raziskovalnega namena in jih lahko 

izpeljemo iz korakov procesa empiričnega raziskovanja v družboslovju (Neuman 2006), so: 

· S pomočjo sodobne literature opredeliti področje delovne kariere, podati pregled 

osnovnih oblik kariere, načrtovanja in razvoja kariere (Brečko 2006; Cvetko 2002) ter 

pojasniti pojem športne kariere. 

· Na podlagi smernic EU opredeliti pojem dvojne kariere športnikov in podati pregled 

obstoječih programov v okviru EU. 

· Predstaviti obstoječe ukrepe in programe dvojne kariere v Sloveniji. 

· Z uporabo analize potreb in teorije programa (Rossi, Freeman in Lipsey 1999) popisati 

dejanske potrebe vrhunskih slovenskih športnikov. 

· Na podlagi analize ter že obstoječih empiričnih raziskav in zakonodajnih okvirov podati 

priporočila glede razvoja celovitega modela dvojne kariere oziroma podpornih 

programov, za uspešno pridobitev izobrazbe in zaposlitev slovenskih športnikov. 

· Predlagati morebitne potrebne spremenjene in/ali nove sistemske rešitve na zadevnem 

področju. 

1.3 Predstavitev strukture magistrske naloge 

Magistrska naloga je sestavljena iz dveh sklopov: teoretičnega in empiričnega, slednji pa je 

sestavljen iz več faz. V okviru teoretičnega dela podajamo izhodišča za izvedbo analize 

potreb slovenskih športnikov in operacionalizacijo merskega instrumenta raziskave. Najprej 

tako opredelimo pojem kariere, njeno načrtovanje in razvoj, kar je pomembno za nadaljnje 

razumevanje in analogno povezovanje s športno kariero. Sledi predstavitev razvoja in stopenj 

ter prehodov v športni karieri. Nadaljujemo s pojasnjevanjem povezanosti športa in 

izobraževanja, kot pomembnega izhodišča za našo raziskavo, ter predstavimo izsledke 

nekaterih študij, ki so bile izvedene na področju izobraževanja športnikov. Navedemo več vrst 

in načinov izobraževanja, ki so primerni tudi za športnike. Koncu športne kariere, kot 

najpomembnejši stopnji v luči naše raziskave, namenjamo posebno pozornost in pojasnimo 

tudi nekatere teoretične modele konca kariere ter dejavnike, ki vplivajo na zaključek športne 

kariere. V zaključku prvega dela se dotaknemo tudi poklicne kariere športnikov in prehoda iz 

športne v poklicno kariero ter prilagajanje na življenje po koncu športne kariere. Poglavje 

zaključimo s predstavitvijo študije Cecić Erpičeve (2002) glede značilnosti konca športne 

kariere vrhunskih športnikov v Sloveniji in njihovega prilagajanja na pošportno življenje, kjer 

so bile že delno analizirane potrebe slovenskih športnikov. Sledi predstavitev pomena in 
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značilnosti dvojne kariere ter rezultatov izvedenega projekta promocije dvojne kariere v EU, 

»AthletesToBusiness«. Osrednjo mesto v tem delu raziskave pa ima predstavitev sprejetih 

Smernic EU glede dvojne kariere športnikov. V nadaljevanju predstavimo tudi v okviru 

zagotavljanja kakovosti ukrepov dvojne kariere izvedeno študijo o minimalnih kakovostnih 

zahtevah za storitve, vezane na področje dvojne kariere. V četrtem poglavju predstavimo 

ureditev in programe dvojne kariere v svetu ter v EU, kjer podrobneje prikažemo tudi ureditve 

v posameznih državah članicah kot primere dobrih praks. To poglavje zaključimo s 

podrobnim prikazom ukrepov in programov dvojne kariere, ki so na voljo slovenskim 

športnikom, ter jih v okviru raziskave evalviramo s pomočjo teorije programa.  

Sledi predstavitev metodološkega dela raziskave, kjer uvodoma najprej predstavimo koncept 

evalvacije programa s pomočjo teorije programa in nato osnovne principe izvedbe analize 

potreb, na podlagi katere pridobimo podatke, ki nam pomagajo pri odgovoru na naše 

raziskovalno vprašanje. Nadaljujemo s kvantitativnim, empiričnim delom raziskave, ki je 

osredotočen na pridobivanje podatkov slovenskih športnikov glede zadovoljstva in 

uporabnosti obstoječe ureditve ter programov v izvajanju na področju dvojne kariere v 

Sloveniji. Z namenom izboljšanja sistema in programov za podporo športnikom pri prehodu 

iz športne v poklicno kariero pridobimo tudi podatke o potrebah ter željah športnikov glede 

manjkajočih spodbud in pomoči, ki bi bile zanje koristne. Ugotoviti želimo, ali ima večjo težo 

formalna ali neformalna izobrazba, kakšne načine prilagoditve izobraževanja potrebujejo ali 

želijo ostati po koncu športne kariere v športu ali vidijo svojo prihodnost na področjih, ki niso 

povezana s športom in kakšne vrste svetovanja potrebujejo. Oblikovana sta anketna 

vprašalnika in s pomočjo krovnih športnih organizacij poslana anketirancem. Zbrani podatki 

so analizirani in oblikovani sklepi ter priporočila za oblikovanje ustreznih ukrepov/programov 

in modela dvojne kariere v Sloveniji. 

V nalogi so vsi izrazi napisani v slovnični obliki moškega spola, uporabljeni kot nevtralni za 

moške in ženske.  
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2 KARIERA VRHUNSKIH ŠPORTNIKOV 

Namen tega poglavja je opredeliti pojem kariere športnika in njenega razvoja, tako v času 

trajanja športnega udejstvovanja kot tudi po koncu le tega. Pojasnimo tudi povezanost med 

športom in izobraževanjem v luči razvoja dvojne kariere ter predstavimo nekaj izvedenih 

študij s tega področja. V nadaljevanju so poleg definicije športne kariere opredeljene tudi 

oblike in teoretični pristopi k njenemu razvoju, s poudarkom na koncu športne kariere ter 

problematiki prehoda iz športne v pošportno življenje posameznika. Poznavanje navedenih 

vsebin je pomembno z vidika operacionalizacije merskega instrumenta in kasnejše izvedbe 

analize potreb slovenskih športnikov glede potrebne pomoči v obliki ukrepov in programov 

dvojne kariere. 

Za potrebe razumevanja uvodoma pojasnimo nekaj osnovnih pojmov, povezanih s športniki. 

Čeprav obstajajo različne definicije teh, se bomo osredotočili predvsem na tiste, ki so 

smiselne glede na namen raziskovanja in so kot takšne uporabljene tudi pri obravnavanju 

športa v Sloveniji. Pri tem 37. člen Zakona o športu (ZSpo, Ur. l. RS št. 22/98) opredeljuje 

športnika kot fizično osebo, ki je registrirana pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v 

uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih ter panožnih zvez. Naziv vrhunskega športnika si 

pridobi državljan Republike Slovenije (ZSpo, 38. člen), ki doseže vrhunski športni dosežek 

mednarodne vrednosti skladno z določenimi kriteriji Strokovnega sveta Republike Slovenije 

za šport. Vrhunski športnik si lahko pridobi pravico do zdravstvenega, nezgodnega, 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, porodniškega varstva ter prilagoditve opravljanja 

obveznosti iz izobraževalnega programa. Poleg pravic pa ima tudi dolžnosti, saj se mora 

udeleževati nastopov reprezentanc in ravnati v skladu z mednarodnimi pravili ter pravili 

nacionalnih panožnih športnih zvez in normami športne etike ter morale. Pogoji, pravila in 

kriteriji za registriranje ter kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji predstavljajo 

enega najbolj pomembnih sistemskih dokumentov v slovenskem športu, saj celostno in 

metodološko postavljajo pogoje za registracijo športnikov. Športniki, ki izpolnjujejo kriterije 

za kategorizacijo (OKS-ZŠZ b. l.a), so glede na dosežene rezultate razvrščeni v pet razredov: 

športnik svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega in mladinskega razreda. 

Kategorizirani športniki lahko med aktivnim udejstvovanjem v športu uveljavljajo statusne 

pravice, ki jih natančno določajo Zakon o športu, Nacionalni program športa v Republiki 

Sloveniji in drugi akti, ki urejajo področje športa.  

2.1 Kariera in njen razvoj 

V tem delu podrobneje razlagamo pojmovanje kariere, ki je v tradicionalnem smislu pomenilo 

napredovanje iz nižjega na višji položaj v okviru posamezne organizacije ali delovnega mesta. 

Takšno pojmovanje kariere se danes umika novim konceptom in definicijam. Kariera 

označuje posameznikovo prehodno, dinamično in fleksibilno napredovanje v različne smeri, 

kar pomeni, da kariera vedno bolj predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot in ne le 
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pot na področju dela (ZRSZ b. l.). Karierna pot, ki vključuje tudi njeno jasno opredelitev in 

razvoj, ni nekaj, kar se zgodi. Karierno pot mora posameznik začeti načrtovati dovolj zgodaj, 

vendar pa za načrtovanje dejansko ni nikoli prepozno. Kdor si želi biti na svoji karierni poti 

zares uspešen in doseči, da bo njegov prehod na trg dela čim lažji, se mora načrtno posvetiti 

oblikovanju lastnih kariernih ciljev in kariere nasploh (Palčič 2011, 35). 

Usmerjeno znanje, sposobnost pridobivanja in uporabe znanja ter izmenjava znanj in izkušenj 

predstavljajo pomemben vir pri razvoju posameznikove kariere. Pri načrtovanju razvoja 

uspešne kariere je pomembno, da posameznik pozna svoja močna področja in se zaveda tudi 

svojih šibkih točk, saj si bo le tako lahko zastavil svoje realne karierne cilje (Covey in 

Colosimo 2014). Izraz kariera (carriëre) je francoskega izvora in označuje tok, potek življenja, 

življenjsko pot, poklicno pot (Veliki slovar tujk 2002, 551). Prva pojmovanja o karieri lahko 

povežemo z vzponom industrijske revolucije ob koncu 18. stoletja, ki je dramatično 

spremenila delovno okolje in življenjske pogoje ter doprinesla k potrebam po spremembah v 

neosebnem industrijskem sistemu in urbanem okolju, kar je vzpodbudilo številne raziskovalce 

k proučevanju posameznikovega obnašanja ter razlik med posamezniki, ki ostaja aktualno 

tudi v današnjih časih (Cvetko 2002, 19).  

Enotna definicija pojma kariera ne obstaja, zato uporabimo definicijo, ki se najbolj približa 

njenemu vsakodnevnemu pojmovanju. Kariero najenostavneje opredelimo kot pot, po kateri 

posameznik hodi v svojem življenju. Ta pot je po eni strani pogojena z vrsto, kakovostjo in 

načinom predhodnega dela ter posledično trenutno pripravljenostjo posameznika, na drugi 

strani pa je pogojena tudi z nizom trenutnih in večinoma nepredvidljivih dogodkov, možnosti 

ter omejitev na poti. Uspešnost na karierni poti je v največji meri odvisna od naših znanj, 

izkušenj in veščin, ciljev, želja, osebnostnih lastnosti ter sposobnosti in danih možnosti ter 

okoliščin (Mihalič 2011, 4). Kariera posameznega zaposlenega vključuje dela in naloge, ki jih 

posameznik opravlja ali jih je opravljal v preteklosti, delovna mesta, v okviru katerih dela ali 

je delal, organizacije, katerim pripada ali je pripadal, poleg tega pa tudi oblike in vrste 

opravljenih izobraževanj ter usposabljanja, dosežene delovne rezultate in uspehe, 

napredovanja, izvedene projekte, morebitne sprejete nagrade, pa tudi sankcije, odgovornosti 

ter pristojnosti (Mihalič 2011, 5). Vsaka kariera mora biti načrtno in sistematično vodena, kar 

pomeni zagotavljanje nenehne delovne in osebne rasti ter razvoja posameznika, Skrb za lastno 

kariero je v največji domeni na strani vsakega posameznika (Mihalič 2011, 8–9). 

K neenotnemu in različnemu pojmovanju kariere pripomorejo tudi razlike med osnovnimi 

oblikami kariere, na katere je prva opozorila Rosabeth Moss Kanter (1989) in jih definirala 

kot birokratsko, profesionalno ter podjetniško kariero. Poleg navedene začetne klasifikacije 

vrst karier so se kasneje uveljavili tudi pojmi zunanja in notranja kariera, ki ju je uvedel Edgar 

Schein (1978), subjektivna in objektivna kariera, ki sta ju opredelila Weick in Berlinger 

(1989) ter horizontalna in vertikalna kariera, ki predstavljata sodobno pojmovanje oblik 
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kariere. Skupno vsem opredelitvam kariere, tako tradicionalnim kot tudi sodobnim, pa je 

njeno bistvo, ki ga predstavljata razvoj in napredovanje (Brečko 2006, 39–46).  

Razvoj kariere je vseživljenjski proces upravljanja učenja, dela, prostega časa in prehodov 

med njimi, z namenom, da se vsak posameznik razvija v smeri svoje želene prihodnosti. 

Ločimo več vidikov razvoja kariere, ki so predstavljene v nadaljevanju. V izobraževalnem 

pomenu razvoj kariere zagotavlja osebi, pogosto študentu, osredotočenost na izbiro 

izobraževalne ustanove in področja izobraževanja za v prihodnje. Pogosto izobraževalne 

ustanove nudijo kot pomoč študentom pri njihovem izobraževalnem razvoju tudi karierne 

svetovalce. V današnjem svetu tudi vedno več delodajalcev išče načine, da bi olajšali razvoj 

kariere in spodbujanje svojih zaposlenih pri upravljanju njihove kariere. V osebnem razvoju 

predstavlja razvoj kariere skupek psiholoških, socioloških, izobraževalnih, fizičnih, 

ekonomskih in naključnih dejavnikov, ki vplivajo na naravo ter pomen dela v celotni 

življenjski dobi katerega koli posameznika (Schein 1978; Herr in Cramer 1996; Cvetko 

2002). 

Pri razvoju kariere lahko govorimo o različnih razvojnih fazah, učnih ciklih (Savickas 2012, v 

ZRSZ b. l.) in stadijih. Schein (1978, v ZRSZ b. l.) pri razvoju kariere razlikuje devet stadijev 

glede na starost posameznika, kar se začne z rastjo posameznika, ki traja do 21. leta in konča 

z devetim stadijem, ki predstavlja upokojitev, ki pa ne pomeni tudi nujno konec kariere, saj se 

učimo ter delamo vse življenje, kariera v najširšem pomenu besede torej traja vse življenje. 

Boštjančič (2014) ugotavlja, da bo obdobje zaključevanja kariere v prihodnosti še bolj 

nejasno, kot je to danes. Posameznik si bo svoje življenje razdelil na več obdobij, ki jih bo 

prilagajal svojim željam, sposobnostim in finančnemu položaju ter se usmeril k 

vseživljenjskemu učenju in delu tudi v obdobju pozne odraslosti. Razvoj kariere predstavlja 

pridobivanje različnih spretnosti, izkušenj in znanj ter je odvisen od vsakega posameznika in 

poteka vse življenje. Gre torej za vseživljenjski proces, ki je odvisen predvsem od obdobja, v 

katerem se posameznik trenutno nahaja (ZRSZ b. l.).  

2.2 Športna kariera 

Vrhunska športna kariera in poslovna oziroma delovna kariera imata podobne ključne 

dejavnike razvoja osebnostne rasti. Poleg sposobnosti oziroma talenta, ki je prirojen in nujen 

dejavnik, so pomembni tudi motiviranost ter vztrajnost za delo in pridobivanje znanja 

(Čelebič 2009). Športno kariero lahko razdelimo na več stopenj, pri čemer vsako stopnjo 

zaznamujejo številne posebne zahteve, ki potrebujejo prilagoditve na strani športnikov. Uspeh 

prehoda športnikov iz ene stopnje športne kariere v drugo ni odvisna samo od njegovega 

uspeha pri dani fazi, temveč od športne kariere kot celote (FEPSAC 1997). Kariera 

vrhunskega športnika je v primerjavi s poklicno kariero običajnih ljudi izredno kratka in 

izpostavljena velikemu številu zunanjih dejavnikov, kar predstavlja veliko tveganje za 
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športnika. V nadaljevanju se osredotočamo na opredelitev pojma športne kariere in stopenj ter 

prehodov med njimi, ki jo razvojno opredeljujejo. 

Športna kariera (angl. sports career) je izraz za večletne športne aktivnosti, s katerimi 

posameznik cilja na najvišje športne dosežke in svoj napredek v športu. Učinke športne 

kariere je mogoče obravnavati z dveh vidikov: ozek pogled se osredotoča samo na športne 

dosežke (razvrstitve, mesta na tekmovanjih, športne naslove itd.), medtem ko širši pogled 

upošteva tudi športnikov osebni razvoj (FEPSAC 1997). 

Razvoj kariere vrhunskega športnika je podoben vzpenjanju po stopnicah. Nihče ne postane 

vrhunski športnik kar čez noč. Zaradi treninga se športnik marsičemu odpoveduje, rezultati pa 

prihajajo postopoma, korak za korakom (Čelebič 2009). Piramida v športu tako predstavlja 

metaforo, ki ponazarja, da le redkim uspe postati vrhunski športnik in priti na sam vrh v 

tekmovalnem športu (Doupona Topič 2013). Pri razvoju športnikove kariere imajo nesporno 

veliko vlogo trenerji, velikokrat celo večjo kot starši, katerih vloga je pomembna predvsem na 

začetku športne poti (Čelebič 2009). 

Poznamo različne klasifikacije športne kariere. V literaturi zasledimo med najpogosteje 

navajanimi in uporabljenimi klasifikacije Salmela, Wyllemana in sodelavcev ter Stambulove, 

ki se nanašajo na potek, razvoj in zaključek športne kariere (Cecić Erpič 2002). Menimo, da 

sta nadarjenost in trdo ter dobro vodeno delo bistvena za uspehe športnikov, zato v 

nadaljevanju predstavljamo klasifikacijo Salmela (1994), ki temelji na rezultatih študije 

Benjamina Blooma (1985) o razvoju nadarjenosti za šport, ki so pokazali, da športno kariero 

sestavljajo tri stopnje: inicializacija, razvoj in mojstrstvo. Stopnja inicializacije temelji na 

zabavi kot glavnem vidiku otrokovega športnega udejstvovanja in je značilna za obdobje 

otroštva. Proces trenaže zabavo usmeri v motivacijo, ki je usmerjena na izvršitev konkretnih 

športnih nalog. Sledi stopnja razvoja, kjer je trenažni proces usmerjen na dosežke. Motivacija, 

je izražena kot posameznikova opredeljenost za šport in jo glede na vse večjo zahtevnost 

nadaljujejo le otroci z močno opredelitvijo za šport. V prvih dveh stopnjah je trenažni proces 

usmerjen predvsem k učenju športnih veščin. Tretja stopnja, stopnja mojstrstva, obsega večji 

del športne kariere. Na tej stopnji je šport najpomembnejše področje posameznikovega 

življenja, vse ostalo je v podrejenem položaju. Na tem nivoju posameznik športne veščine 

obvlada do te mere, da jih s treningom le še izpopolnjuje in se uči reakcij v specifičnih 

situacijah (npr. pomembna tekmovanja …). S stopnjo mojstrstva se povezujeta tudi 

športnikova prepoznavnost v javnosti in s tem povezan pritisk javnosti. Ker so v študiji, ki jo 

je izvedel Bloom (1985), sodelovali le aktivni športniki, zaključevanja športne kariere avtor ni 

uvrstil v klasifikacijo razvojnih stopenj športne kariere. Cecić Erpičeva (2002, 48–52) 

ugotavlja, da številne raziskave, ki so potekale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja v Rusiji 

(Stambulova 1994) in v Belgiji (Wylleman 1995), potrjujejo obstoj različnih razvojnih stopenj 

športne kariere ter prehodov med njimi. Kot je opisano v naslednjih odstavkih tega 

podpoglavja, predstavlja zaključevanje kariere pomembno stopnjo v karieri posameznega 
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športnika, saj ta hkrati pomeni tudi konec ene njegovih karier in začetek nove, ki je drugačna 

od tiste, povezane s športom. Ker je prehode v času trajanja športne kariere možno predvideti, 

je poznavanje posebnosti vsakega prehoda izredno pomembno pri načrtovanju kariere 

(FEPSAC 1997).  

»Interesna skupina« avtorjev, Wylleman, Lavallee in Alfermann (1999), je stopnje športne 

kariere definirala ter opredelila in s tem poenotila izsledke več avtorjev. Glede na definicijo te 

interesne skupine športno kariero opredeljujejo naslednji prehodi: začetek športne 

specializacije, prehod v šport, usmerjen k vrhunskim dosežkom, prehod iz amaterskega v 

poklicni šport, prehod od kulminacije do zaključka športne kariere in konec športne kariere. 

Te definicije in značilnosti prehodov so večinoma podobne tistim, ki jih navaja Stambulova 

(1994).  

V nadaljevanju za potrebe raziskave predstavljamo prehode med stopnjami v športni karieri, 

kot jih je, v okviru rezultatov svojih obširnih empiričnih študij, v katere so bili zajeti nekdanji 

ruski športniki, opredelila Stambulova (1994). Stambulova prehode med stopnjami športne 

kariere primerja z razvojnimi krizami, ki jih opredeljuje kot napovedljive težave, s katerimi se 

mora soočiti posameznik pri prehodu iz ene v drugo stopnjo športne kariere. Prepoznavanje in 

reševanje vsake izmed kriz oziroma prehodov sta pomembna dejavnika za uspešno 

nadaljevanje športne kariere. Prehodi med različnimi stopnjami v karieri športnika 

predstavljajo obdobje, v katerem športniki pri prilagajanju na nove razmere potrebujejo 

specifične vrste pomoči glede na posamezni prehod. S pomočjo analize potreb v okviru 

raziskave pridobimo podatke glede teh. 

Prvi prehod oziroma kriza v športni karieri je prehod v času otroštva, ko otrok prične s 

sistematičnim treningom izbrane športne panoge in prilaganjem specifičnim zahtevam 

izbranega športa, trenerja ter socialne skupine. Drugi prehod je običajno vezan na razvojno 

obdobje odraščanja in na specialni intenzivni trening. To obdobje opredeljuje sistematično 

delo v športu, ki je usmerjeno v doseganje tekmovalnih rezultatov. Na uspešno usklajevanje 

šolskih, športnih in drugih obveznosti ter interesov mladostnika in posameznikovo motivacijo 

ugodno vpliva doseganje prvih pomembnejših tekmovalnih uspehov. Mnogi športniki tega 

prehoda ne uspejo uspešno razrešiti in zato predčasno končajo svojo športno kariero. 

Usmerjenost k vrhunskim dosežkom je značilnost tretjega prehoda v športni karieri. Prehod je 

običajno značilen za obdobje odraščanja in zgodnje odraslosti, ko posameznik prehaja iz 

mladinskega športa v šport odraslih. Na tej stopnji je šport usmerjen v vrhunske dosežke, s 

čimer posameznik, ne glede na kronološko starost, samodejno tekmuje v konkurenci odraslih. 

Govorimo lahko o prvem vrhuncu športnikove kariere. Šport ima za posameznika vse večji 

pomen in vse bolj središčno ter prioritetno vlogo v njegovem življenju. Posameznik svoje 

življenje, kot so študij, izbira poklica, partnerski in družinski odnosi, podreja in prilagaja 

športu. Četrti prehod pomeni prehod iz amaterskega v poklicni šport in je povezan s 

prilagajanjem na zahteve ter omejitve specifičnega poklicnega športa, kot so tekmovanje z 
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enakovrednimi tekmeci, neodvisnost od trenerjev, samostojnost pri odločanju o treningih in 

pripravah na tekmovanja. Za tekmovalne uspehe ali neuspehe amaterskih športnikov 

odgovornost večinoma prevzemajo tudi trenerji, česar pa ni v profesionalnem športu. Tudi 

zaradi tega je uspešno razreševanje te krize povezano z zahtevami po visokih tekmovalnih 

dosežkih in njim sorazmernim plačilom. Peti prehod označuje prehod od kulminacije do 

zaključka športne kariere. Ta kriza se pojavi po približno petih do petnajstih letih 

posameznikovega udejstvovanja v vrhunskem športu, zanjo pa je značilno upadanje športnih 

dosežkov. Športniki se v glavnem srečujejo z dvema vrstama težav. Prvi vir težav je 

vzdrževanje športnih dosežkov na dotedanji ravni, drugi pa priprava na konec športne kariere 

in prilagoditev na pošportno življenje. 

Zadnji prehod predstavlja konec športne kariere, na katerega se osredotočimo v nadaljevanju 

tega in v enem od naslednjih podpoglavij. Posameznik se mora v tej fazi prilagoditi na novi 

način življenja, v katerem šport nima več tako pomembne vloge. Nekdanji športnik se mora 

prilagoditi na novi življenjski slog in nove medosebne odnose. Značilnost te stopnje športne 

kariere je tudi iskanje in oblikovanje poklicne kariere. Čeprav so bile stopnje in prehodi, s 

katerimi se športniki soočajo v različnih fazah razvoja, že opisani, je treba upoštevati, da se ti 

generalno pojavljajo na vzajemen način, kar je v naši nalogi upoštevano tudi pri pripravi 

empirične raziskave. Wylleman in Lavallee (2004) sta oblikovala model, s katerim sta 

povzela proces prehoda športnikov skozi različne razvojne stopnje in na različnih ravneh 

človeškega delovanja ter s tem povezala in nadgradila različna pojmovanja stopenj ter 

prehodov. Ker naj bi športni psihologi upoštevali celosten pristop k študiju prehodov, s 

katerimi se športniki soočajo, razvojni model predlaga, da se zavzame vidik «od začetka do 

konca« in da odraža tako razvojno kot tudi interaktivno naravo normativnih prehodov na 

športni, psihološki, socialni, akademski in poklicni ravni, kot je to prikazano na sliki 1. Ta 

razvojni model je sestavljen iz štirih plasti. Zgornji sloj predstavlja faze in prehode, s katerimi 

se športniki srečujejo v svojem športnem razvoju. Drugi sloj razvojnega modela prehodov 

odraža normativne faze in prehode, ki se pojavljajo na psihološki ravni. Tretji sloj je 

reprezentativen za spremembe, ki se lahko pojavijo v socialnem razvoju športnikov glede na 

njegovo športno vpletenost. Zadnji sloj vsebuje posamezne stopnje in prehode na akademski 

ter poklicni ravni. Uspešen napredek študentov - športnikov iz enega akademskega prehoda v 

naslednjega pa je postal ključni dejavnik pri razvoju športnega talenta (Wylleman in Lavallee 

2004).  
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Slika 1: Razvojni model prehodov, s katerimi se soočajo športniki na športni, psihološki, 

socialni in akademski poklicni ravni 

Vir: Wylleman in Lavallee 2004, 520. 

2.3 Šport in izobraževanje  

Med športom in izobraževanjem obstaja povezava. V nadaljevanju navajamo nekaj študij, ki 

so bile izvedene na področju izobraževanja športnikov ter nekatere vrste in načine 

izobraževanj, kot so tutorstvo ter izobraževanje na daljavo, kar je še posebej uporabno v 

primeru športnikov. Šport je v Evropski uniji postal velik gospodarski in družbeni dejavnik, 

kateremu je priznana tudi pomembna izobraževalna vloga. Leta 2004 je Evropska komisija (v 

nadaljevanju EK) razglasila za Evropsko leto izobraževanja skozi šport (angl. European Year 

of Education through Sport), katerega glavni namen je bil spodbuditi partnerstvo med 

izobraževanjem in športom, z namenom promocije izobraževalne ter družbene vrednosti 

športnih aktivnosti (Europa 2005). Pozitivne izkušnje in rezultati so pri EK vzpodbudili 

zavedanje o pomembnosti podpore športu s pomočjo različnih političnih pobud na področju 

izobraževanja ter usposabljanja športnikov. Bela knjiga o športu predstavlja pomemben 

mejnik in hkrati prvo pobudo EK pri celostni obravnavi s športom povezanih vprašanj v 

okviru EU. Vrednote, ki jih posameznik pridobi pri športnem udejstvovanju, pomembno 

prispevajo k razvoju motivacije, znanja, spretnosti in mu koristijo na vseh področjih življenja. 

Pomembnost športa, tako pri neformalnem kot tudi formalnem izobraževanju, se kaže v 

krepitvi človeškega kapitala celotne človeške populacije (Evropska komisija 2007). V okviru 

izvajanja analize potreb med drugim preverjamo mnenje slovenskih športnikov o 

pomembnosti izobraževanja, tako formalnega kot neformalnega, čas, ki ga namenijo za 

izobraževanje, kakšne vrste pomoči potrebujejo pri združevanju športa in izobraževanja ter 

nenazadnje ugotavljamo njihove potrebe glede pripravljenosti za izobraževanje v času športne 

kariere in tudi po zaključku le te.  
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2.3.1 Povezanost športa in izobraževanja 

Osnovni cilji izobraževanja so povečanje znanja in spretnosti, zagotavljanje kakovostne 

splošne izobrazbe, široke razgledanosti ter poklicne usposobljenosti in predstavljajo 

pomembnejše dejavnike družbene mobilnosti (Krek in Metljak 2011). Glavni cilj vsakega 

športnika je doseči vrhunski dosežek, ker pa je pot do tega zelo dolga, je treba s sistematičnim 

delom začeti že zelo zgodaj, običajno že v šolskem obdobju. To dejstvo kaže na to, da se v 

življenju mladega športnika že zelo kmalu pojavi potreba po povezovanju in vzajemnosti med 

športom ter izobraževanjem, saj je posameznik lahko uspešen na obeh področjih le ob dobrem 

usklajevanju obojih obveznosti. Upoštevanje posebnosti športno nadarjenih šolarjev in iz tega 

izhajajočih potreb v povezavi z izobraževanjem je eden izmed ključnih vidikov uspešnega 

usklajevanja med posameznikovim športnim in izobraževalnim udejstvovanjem, ki zahteva 

veliko odrekanja in prilagajanja (Jurak in Pavletič Samardžija 2014a; 2014b; Capranica idr. 

2015). Dokler so športniki mladi je za njih relativno enostavno, da so izpostavljeni različnim 

zahtevam športa in izobraževanja ter da uspešno sodelujejo med obdobjem obveznega šolanja. 

Ko športniki odrastejo in postanejo bolj zreli, se povečajo zahteve tako v športu kot pri 

višješolskem izobraževanju, kar dvigne izzive, s katerimi se srečujejo mladi. Športniki se 

začnejo soočati z vprašanji, kako dosegati dobre rezultate v športu in hkrati obvladovati 

zahteve v izobraževanju, ter se pozicionirati za kasnejši prispevek na trgu dela (EOC EU 

Office 2011). 

Za dosego vrhunskih rezultatov morajo športniki ogromno trenirati, kar je pogosto težko 

uskladiti z obveznostmi v okviru izobraževalnega procesa. Glede na dejstvo, da šport v veliki 

meri še vedno ni integriran v izobraževalni sistem, se morajo vrhunski športniki - študentje 

pogosto osredotočiti samo na šport ali samo na izobraževanje in tako opustiti eno vrsto kariere 

(Capranica idr. 2015; Jurak, Kovač in Strel 2005a; 2005b). Pridobitev ustrezne izobrazbe 

povečuje zaposlitvene možnosti pri posamezniku in športniki pri tem niso nobena izjema. 

Vzpostavitev dialoga med izobraževalnimi institucijami in športnimi organizacijami tako 

ostaja ena izmed pomembnih prioritet pri vzpostavljanju ustreznih pogojev za udejstvovanje 

športnika v izobraževanju ter športu hkrati. 

Za lažje razumevanje pomembnosti sinergije med športnim in izobraževalnim segmentom 

posameznikovega delovanja v nadaljevanju predstavljamo nekatere študije, izvedene na 

področju izobraževanja športnikov, usklajevanja s športnim udejstvovanjem in podpore, ki jih 

nudijo izobraževalne institucije pri usklajevanju športa ter izobraževanja. Na podlagi 

ugotovitev v okviru že izvedenih raziskav identificiramo in nato analiziramo v teh študijah 

izražene potrebe športnikov in jih primerjamo z analizo potreb, izvedeno v okviru naše 

raziskave.  



 13 

2.3.2 Študije na področju izobraževanja športnikov 

Na področju izobraževanja športnikov so bile izvedene številne študije, še posebno v zadnjih 

nekaj letih. Rezultati teh študij so pomembna teoretična osnova za ugotavljanje stanja na tem 

področju in pripravo ukrepov, ki bi odpravili morebitne ugotovljene pomanjkljivosti. V 

nadaljevanju predstavljamo nekaj izsledkov teh študij, kjer nekatere izmed njih identificirajo 

pomanjkljivosti obstoječih sistemov na področju izobraževanja športnikov glede na z njihove 

strani izražene potrebe.  

Leta 2004 je EK financirala študijo takrat 25 držav članic EU (Amara idr. 2004). Namen 

študije je bil opredeliti in oceniti izobraževalne pogoje na visokošolskih institucijah ter 

univerzah za vrhunske mlade športnike v posameznih državah. Slika 2 prikazuje vrste 

posebnih strokovnih spodbud v visokošolskih ustanovah za zadovoljitev potreb športnikov:  

· univerze omogočajo akademske izkušnje vrhunskim športnikom z zagotavljanjem 

storitev, kot so: prilagodljivost in planiranje urnikov (Ciper, Nemčija), učenje na daljavo 

(Danska, Švedska), mobilnost med študentskimi naselji ter neomejena pravica statusa 

študenta (Grčija, Latvija); 

· univerze omogočajo bogatenje športnih izkušenj vrhunskih športnikov z zagotavljanjem 

storitev, kot so: športne štipendije (Avstrija, Irska, Slovenija, Poljska, Portugalska), 

razvojni programi za vrhunski šport (Finska, Španija, Nemčija, Švedska, Velika 

Britanija) in strokovne podporne storitve (Belgija, Francija, Španija, Velika Britanija);  

· univerze nudijo možnosti za pomoč pri pošportni karieri skozi podpore za študij 

(Nemčija, Francija, Finska, Združeno kraljestvo) in nove programe (Švedska, 

Nizozemska).  

 

Slika 2: Vloge univerz pri zagotavljanja potreb vrhunskih športnikov 

Vir: Amara idr. 2004. 
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Za zagotavljanje ustrezne podpore športnikom, kar naj naredijo izobraževalne institucije, kot 

so na primer univerze, je treba v večini primerov sprejeti ustrezno zakonodajo in/ali pa imeti 

za to potrditev vlade (Henry 2010). Na osnovi ugotovitev predhodnih študij (Amara idr. 2004; 

Aquilina 2009; Aquilina, Elesa in Henry 2005) je Henry (2010) v svoji analizi opredelil štiri 

vrste pristopov k izvajanju visokošolskega izobraževanja vrhunskih športnikov, ki so:  

a) državo-centrična zakonodaja: izobraževalne institucije so odgovorne, da z zakonodajo, 

statuti oziroma vladnimi predpisi zagotovijo prilagojene priložnosti za študente športnike 

(primeri: Francija, Madžarska, Luksemburg, Španija, Poljska, Portugalska): 

b) država kot pokrovitelj/vodja: pristop, s katerim država promovira formalne dogovore, da 

zagotovi potrebe študentom - športnikom na univerzitetnem nivoju, na primer z 

zavezujočimi predpisi (primer: Belgija (Flamska), Danska, Estonija, Finska, Nemčija, 

Latvija, Litva, Švedska); 

c) nacionalne športne zveze/institucije kot mediatorji: vzpostavljen je sistem delovanja 

mediatorjev (ponavadi vladne službe ali nacionalni športni instituti), ki se v imenu 

študentov pogajajo za fleksibilne izobraževalne programe z izobraževalnimi institucijami 

(primera: Grčija in Ukrajina). 

d) pristop »Laisse Faire« - brez formalnih struktur: ne veljajo nobeni posebni ukrepi, kjer je 

možno, sklenejo individualne dogovore (primeri: Avstrija, Ciper, Češka, Nizozemska, 

Irska, Italija, Malta, Slovaška in Slovenija). 

Stagiaire in Winther (2003) sta v raziskavi, ki jo je naročil Evropski parlament, raziskovala, 

kako različne države članice EU spodbujajo športnike in jim pomagajo pri njihovem 

izobraževanju na srednji ter visokošolski ravni. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da vse države 

članice spodbujajo mlade športnike pri izobraževanju, vendar pri tem obstajajo različni 

sistemi. Številne države članice imajo specializirane srednje šole, kjer mladim športnikom 

nudijo prilagodljiv učni program in posebne športne objekte za trening, nekatere izmed njih 

jim nudijo tudi finančno pomoč za pokritje stroškov treninga ter udeležbe na tekmovanjih. Za 

spodbujanje študija na univerzah posamezne države dajejo štipendije za študij aktivnim 

športnikov, kot tudi tistim, ki so že zaključili s športno kariero. Za lažji vpis na študij so 

nekatere države uvedle tudi kvote za vpis športnikov, prav tako jim nudijo prilagojen način 

študija, predvsem kar se tiče obiskovanja predavanja in opravljanja izpitov.  

Tudi v Sloveniji je bilo izvedenih več študij s področja izobraževanja športnikov. Med 

študijami, ki so se osredotočile na analizo usklajevanja izobraževalnih in športnih obveznosti 

slovenskih športnikov, izpostavljamo študiji avtorjev Jurak, Kovač in Strel (2005a; 2005b). 

Ugotavljajo, da je na ravni srednješolske izobrazbe le v posebnih športnih oddelkih gimnazije 

s prilagajanjem športnih in izobraževalnih obveznosti ustrezno poskrbljeno za športnike. V 

tovrstnih oddelkih je tudi osip najmanjši. Športniki, ki imajo status športnika v srednjih šolah 

brez organiziranih športnih oddelkov, pa imajo slabše možnosti za usklajevanje vseh 

obveznosti in je tudi osip na enem izmed področij delovanja večji. Pri usklajevanju športnih 

in študijskih obveznosti na univerzah pa so ugotovili, da so ugodnosti, ki jih nudijo univerze 
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in visoke šole, zelo različne. Gre predvsem za možnosti zmanjšane obvezne prisotnosti pri 

študijskih obveznostih, do lažjega vpisa v višji letnik in možnost opravljanja izpitov zunaj 

rednih rokov. Malo pa je pomoči, ki bi bile osredotočene na povezavo študijskih in športnih 

obveznosti, kot priprava dodatnih študijskih gradiv, organizirana študijska pomoč in možnost 

treninga v okviru študijskega programa. Bonova (2011) je v raziskavi ugotavljala značilnosti 

športne kariere mladih rokometašev v povezavi z izobraževanjem. Rezultati so pokazali, da si 

na začetku šolanja skoraj polovica dijakov želi po končanem šolanju profesionalno ukvarjati z 

rokometom, medtem ko nato v višjih letnikih postopno dajejo prednost druženju in zabavi ter 

želijo po zaključku srednješolskega izobraževanja zaključiti s športno kariero.  

Doseganje vrhunskih rezultatov zahteva veliko odrekanj. Aquilinova (2013) v študiji, kjer je 

proučevala odnos med izobraževanjem vrhunskih športnikov in njihovim športnim 

udejstvovanjem, ugotavlja, da se morajo vrhunski športniki vedno bolj posvečati treningu in 

tekmovanjem, da bi dosegli vrhunske predstave. Za dosego odličnosti v športu vrhunski 

športniki trenirajo 20 do 30 ur tedensko. Glede na to, da je za uspešno akademsko kariero 

potrebnih vsaj 30 ur študija na teden, sta lahko velik obseg treninga in zgodnja specializacija 

pri otrocih obratno sorazmerna z uspešnostjo študija mladinskih študentov - športnikov. 

Raziskava EOC EU Office (2011) kaže, da izobraževalni sistemi v EU na splošno niso 

prilagojeni potrebam športnikov, saj slednji izražajo potrebo po večji prožnosti, lažjih 

študijskih pogojih in boljšemu študijskemu svetovanju.  

Schafer in Armer (1968) sta v študij, ki sta jo izvedla že pred pol stoletja, med 

srednješolskimi športniki pokazala pozitivno korelacijo med športnim udejstvovanjem in 

študijskim uspehom, saj so športniki imeli v povprečju višje ocene od ne-športnikov. Prav 

tako so imeli športniki višja pričakovanja glede izobraževanja. Med pojasnili za navedeno 

Schafer in Armer navajata, da se odnos do dela, vztrajnost in občutek zmagoslavja projicira 

tudi v nešportne dejavnosti. Vrhunska fizična pripravljenost in ugled športnikov sta izboljšala 

njihove mentalne zmogljivosti ter samopodobo in nenazadnje, športniki prejemajo dodatno 

pomoč pri šolskem delu od prijateljev, staršev in učiteljev, ki so do njih večkrat tudi bolj 

popustljivi. Njune ugotovitve potrjujejo tudi nedavno izvedene raziskave študijske uspešnosti, 

ki kažejo na to, da športniki niso slabši študenti kot ne-športniki.  

Na podlagi ugotovitev predstavljenih študij lahko zaključimo, da se mora za reševanje zahtev 

in potreb športnikov ter močnejšo podporno strukturo, ki zagotavlja enakopraven dostop 

športnikov do trga delovne sile po končani športni karieri, vzpostaviti tesnejši odnos z 

izobraževalnimi organizacijami, ki ponujajo športnikom primerne vrste in načine 

izobraževanja. 
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2.3.3 Vrste in načini ter primernost izobraževanj za športnike  

V današnji sodobni družbi prav znanje predstavlja temeljni vir delovanja na vseh področjih. 

Poleg uradnega, šolskega znanja je vedno bolj pomembno tudi neuradno, implicitno znanje, ki 

ga ljudje pridobivajo v vsakodnevnih življenjskih situacijah, z delovnimi izkušnjami, s 

samoizobraževanjem ter različnimi oblikami neformalnega izobraževanja (Svetlik in Pavlin 

2004). S sprejetjem Lizbonske strategije leta 2000 se je EU odločila, da bo njen poglavitni 

strateški cilj oblikovanje družbe znanja in razvoj na znanju temelječega gospodarstva. Ključni 

predpogoj za prehod v družbo znanja pa je kakovostno in vseživljenjsko izobraževanje, zato 

so bili sprejeti trije dolgoročni strateški cilji: izboljšati kakovost in učinkovitost sistemov 

izobraževanja ter usposabljanja v EU, poenostaviti dostop vsem do izobraževanja in 

usposabljanja ter odpreti sisteme izobraževanja in usposabljanja. Ti cilji so bili dopolnjeni s 

trinajstimi konkretni cilji za prihodnost sistemov izobraževanja in usposabljanja v Evropi 

(CMEPIUS 2003).  

Na svetu in posledično tudi v Evropi ter delno tudi že v Sloveniji obstaja veliko vrst, načinov 

in oblik izobraževanja. V nadaljevanju, za potrebe raziskave, predstavljamo nekatere izmed 

vrst in načinov izobraževanja ter primernost teh glede na posebnosti življenja športnikov. 

Ključnega pomena za zadovoljevanje potreb študentov - športnikov v vseh vrstah 

izobraževanja je razvoj različnih fleksibilnih oblik izobraževanja, zato kot eno izmed oblik 

izobraževanja predstavljamo izobraževanje na daljavo in pomoč tutorjev/mentorjev, kot 

fleksibilno pomoč pri študiju, zelo uporabno tudi pri študentih - športnikih. 

Formalno izobraževanje oziroma učenje (angl. formal learning) označuje procese učenja, ki 

vodijo k pridobitvi formalne, javno-veljavne izobrazbe. To pomeni, da se spremeni 

posameznikov izobrazbeni ali kvalifikacijski status, saj pridobi javno-veljavno diplomo, 

spričevalo ali certifikat. Praviloma poteka v organiziranem in strukturiranem okolju ter je 

izrecno pojmovano kot učenje ali izobraževanje. Formalno izobraževanje je z vidika učenca 

načrtno in vodi k vrednotenju ter formalnemu potrjevanju izkazanih rezultatov učenja 

(Muršak 2012, 32). V nasprotju s formalnim pa neformalno izobraževanje oziroma učenje 

(angl. non-formal learning) včasih označujemo tudi kot polstrukturirano učenje, ki ne vodi do 

javno-veljavne (formalne) izobrazbe. Lahko je tudi izobraževanje, kjer vlogi učitelja in 

učenca nista jasno razmejeni oziroma kjer se učenec uči sam. Neformalno izobraževanje ni 

nujno institucionalizirano, predvsem pa za razliko od formalnega ne daje spričevala ali 

diplome, lahko pa se rezultati ovrednotijo in vodijo v potrjevanje (certifikacijo) (Muršak 

2012, 66). S pojmom vseživljenjsko učenje (angl. lifelong learning) opredeljujemo učenje v 

celotnem življenju posameznika, katerega cilj je izboljšanje ravni znanja, spretnosti, veščin, 

kompetenc in/ali kvalifikacij zaradi osebnih, družbenih in/ali poklicnih razlogov. Za 

organizirani del vseživljenjskega učenja lahko uporabljamo tudi izraz vseživljenjsko 

izobraževanje (Muršak 2012, 124). Prav tako je mogoče šteti med formalno izobraževanje 

tudi izobraževanje na daljavo, ki poteka v skladu s sprejetimi izobraževalnimi programi. 
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Izobraževanje na daljavo lahko predvsem študentom - športnikom nudi prožnost glede časa in 

kraja njihovih športnih ter akademskih dejavnosti. Študentom - športnikom lahko koristi 

razvoj virtualnega učnega okolja (angl. virtual learning environment) v mnogih 

izobraževalnih institucijah in prihod poceni ter funkcionalnih načinov nudenja pomoči prek 

interneta. Precej visoki začetni stroški za programe učenja na daljavo se lahko zmanjšajo, če 

izobraževalni organi in institucije razvijajo platforme, učne načrte in programe skupaj 

(European Commission 2012a). Učenje na daljavo je v razvitih državah sveta vse bolj 

uveljavljena oblika izobraževanja, ki se je začela z uporabo interneta. Enakovredna je 

klasičnemu izobraževanju, v njeno mrežo pa se vključuje čedalje več posameznikov. Še 

posebej je primerna za zaposlene z deljenim delovnim časom, ljudi, ki živijo v oddaljenih 

krajih, za ljudi s posebnimi potrebami in hkrati tudi za športnike, ki bolj ali manj vključujejo 

vse navedene posebnosti. Učenje na daljavo pomeni obliko izobraževanja, pri kateri sta učitelj 

in učenec kljub prostorski ter časovni ločenosti povezana, izobraževanje organizira 

izobraževalna institucija, ki pripravlja študijska gradiva ter učencem nudi podporo in možnost 

dvosmerne komunikacije z učitelji in učenci (Alhadi 2013). 

Šolanje na daljavo poteka na različne načine. Vsi predmetni aktivi imajo spletne učilnice, v 

katerih učitelji objavljajo gradiva, preverjanja, delovne in učne liste ipd. Zahtevnejša oblika 

pa je ocenjevanje znanja na daljavo, ki se po potrebi izvaja pri največ odsotnih učencih. 

Večina učencev, ki se odloči za šolanje na daljavo, uporablja kombinirani način, torej 

obiskujejo redni pouk, ko pa so veliko odsotni, si pomagajo s šolanjem na daljavo. Delo je 

popolnoma individualno, saj imajo učenci različne potrebe (Komovec 2013). V primerjavi s 

tradicionalnim, študij na daljavo ponuja veliko bolj optimalne pogoje. Ena od najbolj pogosto 

navedenih prednosti je ta, da si lahko študenti izoblikujejo svoj urnik in študirajo takrat, ko 

imajo čas. Na voljo je 24-urna pomoč, saj so profesorji, študenti in sošolci vse skozi v stiku. 

Tudi gradivo je na razpolago kadar koli, študira pa se lahko od kjer koli, saj lokacija ni 

pomembna. S takšnim študijem se zagotovo tudi privarčuje, saj odpadejo stroški s prevozom. 

Pri tej vrsti študija se pridobi tudi veliko računalniškega znanja, fleksibilnosti in kompetenc, 

ki jih današnji delodajalci iščejo. Glede na vse napisano bi lahko rekli, da takšen način študija 

nima negativnih lastnosti, vendar pa temu ni tako, saj je zelo odvisen od tehnologije. Pojavi se 

lahko tudi občutek osamljenosti in izoliranosti, kar večina študentov rešuje z neformalnimi 

srečanji (Alhadi 2013). Izobraževanje na daljavo je na voljo tudi slovenskim športnikom in 

predstavlja med drugim enega izmed ukrepov dvojne kariere, ki ga bomo natančneje 

predstavili v podpoglavju 4.2.  

Naslednji način izobraževanja, ki je primeren tudi za vrhunske športnike, je tutorstvo. Gre za 

sistematično vodenje študentov skozi študij in je hkrati tudi eno od orodij kariernega 

usmerjanja študentov. Osnovni namen tutorskega sistema, ki ga izvaja vse več univerz v svetu 

in doma, med drugim tudi Univerza na Primorskem, je poskrbeti za razvoj vsakega študenta 

od vpisa v študijski program do zaključka študija. Krepitev neposrednih stikov med študenti, 

profesorji in univerzo kot celoto, uspešno ter učinkovito vključevanje študentov v 
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univerzitetno okolje, reševanje problemov študentov, vključno z izboljšanjem študijskega 

uspeha in višjo kakovostjo študija, so pomembni vidiki delovanja samega sistema (Palčič 

2011, 16). Tudi v Sloveniji je mladim športnikom na voljo program tutorstva olimpijcev kot 

pomoč pri združevanju izobraževanja in športnega udejstvovanja ter bo kot ukrep dvojne 

kariere tudi pojasnjen v nadaljevanju magistrske naloge.  

2.4 Konec športne kariere  

Za namen opredelitve najprimernejšega modela razvoja dvojne kariere oziroma podpornih 

ukrepov in programov slovenskih športnikov v nadaljevanju sledi kratek pregled teoretičnih 

modelov, ki konceptualizirajo proces zaključka športne poti in dejavnikov, ki vplivajo na njen 

konec. Konec športne kariere predstavlja običajno najtežji prehod v športnikovi karieri 

(Petkov 2013), s katerim se posamezniki soočajo na zelo različne načine in imajo pri tem 

različne težave ter iz teh izhajajoče potrebe po pomoči. Analiza teh potreb nam pomaga pri 

proučevanju ukrepov in programov pomoči za športnike ter pripravi sprememb ali uvajanju 

novih. 

Konec športne kariere je sprememba, ki pomembno vpliva na posameznikovo življenje 

(Taylor in Ogilvie 1998). Vsak športnik se nekega dne sooči s slovesom od aktivne športne 

kariere in se mora, če že ne prej, odločiti, s čim se bo ukvarjal sedaj. Dejstvo je, da le malo 

profesionalnih športnikov med svojo športno kariero zasluži toliko denarja, da jim po končani 

športni poti ni več treba razmišljati, kako si bodo zagotovili prihodke. Po drugi strani pa 

vrhunski šport od posameznikov zahteva maksimalne napore in praktično ves njihov čas, tako 

da posamezniku ob športu ne ostane veliko časa za pripravo na življenje po športni karieri. 

Tretje dejstvo pa je, da je mnogo športnikov brez prave izobrazbe, svojo profesionalno kariero 

pa zaključijo v zrelih letih. Vse to pa otežuje vključevanje na trg dela. Športniku se lahko tako 

zgodi, da po končani športni karieri ostane brez kakršnihkoli poklicnih ciljev in načrtov 

(Čelebič 2009). Zaključek športne kariere je prehod, ki zahteva od nekdanjih športnikov 

prilagoditev na poklicnem, finančnem, psihološkem in socialnem področju življenja. Običajno 

se vrhunski športniki upokojijo zaradi dejavnikov, kot so prekinitev treninga, novi interesi, 

psihična utrujenost, težave s trenerji, upad rezultatov, poškodbe/zdravstvene težave, občutek 

visokih dosežkov, nove poklicne prioritete in medsebojni odnosi v družini. Ti razlogi odražajo 

različne vrste konca športa kariere, kot so osip (predčasno prenehanje športne kariere, ker 

športniki menijo, da so dosegli svoj polni potencial), izgorelost (občutek čustvene izčrpanosti, 

ki vodi do nezmožnosti nadaljevanja v športu) ali neuspeh (počasnejši proces fizične in 

psihične izčrpanosti) (FEPSAC 1999). Coakley (1983) poudarja, da konec športne kariere 

lahko pojmujemo tudi kot priložnost za novi način življenja za športnike in da zaključek 

kariere pomeni dejansko le socialni preporod (angl. social rebirth). 
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2.4.1 Teoretični modeli konca športne kariere 

Za celovito razumevanje pojmovanja konca kariere in pripravo ukrepov prilagajanja je 

pomembno poznavanje teoretičnih modelov konca športne kariere. Prve študije o slednjem so 

bile objavljene v zgodnjih osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Namen teh in tudi kasnejših 

študij je bil konceptualizirati proces konca športne kariere in oblikovati pojasnjevalni model, 

ki bi omogočil sintezo številnih dognanj empiričnih študij. Na osnovi različnih izhodišč so bili 

oblikovani štirje teoretični pristopi k modelom o koncu športne kariere: socialno-gerontološki, 

tanatološki, konceptualni in tranzicijski. Časovno najstarejša pristopa temeljita na socialno-

gerontološki in tanatološki teoriji ter izhajata iz domneve, da je konec športne kariere težaven 

in da prilagajanje na pošportno življenje vedno spremljajo različne psihološke težave 

(Greendorfer in Blinde 1985, v Cecić Erpič 2002). Zaradi številnih kritik na račun teh 

pristopov sta bila v devetdesetih letih oblikovana še dva pristopa, in sicer konceptualni in 

tranzicijski model, ki konca športne kariere ne povezujeta s psihološkimi težavami (Lavallee 

2000). V nadaljevanju predstavljamo štiri vrste teoretičnih modelov o koncu športne kariere, 

ki so pomembni z vidika pojasnjevanja analize potreb glede na različne interpretacije 

zaključka športne kariere in z njimi povezanih dogodkov, tako pozitivnih kot tudi negativnih.  

Socialno-gerontološke teorije 

Socialno-gerontološke teorije pojasnjevanja zaključka športne kariere temeljijo na analogiji 

med koncem športne kariere in (poklicno) upokojitvijo (Ogilvie in Taylor 1993). Med teorije, 

ki pojasnjujejo tako proces zaključevanja športne kariere kot tudi težave, s katerimi se ob tem 

soočajo športniki, se uvrščajo: teorija aktivnosti, subkulture, odmika, kontinuitete, socialnega 

zloma in teorija socialne izmenjave (Lavallee 2000).  

Teorija aktivnosti (substitucijska teorija) temelji na odnosu med posameznikovo socialno 

aktivnostjo in prilagajanjem na upokojitev ter domnevi, da mora posameznik po upokojitvi 

nadomestiti prejšnjo dejavnost, z neko drugo dejavnostjo, da ohrani homeostatično raven 

svoje aktivnosti. Teorija subkulture temelji na predvidevanju, da se lahko posameznik 

uspešno prilagodi na upokojitev v okviru subkulture, kamor lahko zaradi značilnosti uvrstimo 

tudi športnike, tudi če je v novih socialnih vlogah manj dejaven in se zniža raven njegove 

aktivnosti. Teorija odmika (angl. disengagement theory) temelji na predpostavki, da se 

ravnotežje v družbi ohranja, saj starajoči se posamezniki z odhodom v pokoj prepuščajo svoj 

položaj mlajšim. Osnovna predpostavka teorije kontinuitete je, da posameznik, športnik, želi 

ohraniti stabilen vzorec že prej oblikovanih načinov vedenja, in poudarja ohranjanje te 

kontinuitete tudi po koncu športne kariere. Najbolje so prilagojeni tisti, ki imajo najmanj 

izkušenj s spremembami in za katere je zato značilna večja kontinuiteta, ki sledi športni 

upokojitvi. Teorija socialnega zloma (angl. social breakdown theory) se nanaša na proces 

socialne reorganizacije, ki sledi poklicni opredelitvi, obsega pa tudi elemente drugih teorij s 

področja socialne gerontologije (Lavallee 2000). Posameznik je po izgubi pomembne socialne 
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vloge, ki jo predstavlja aktivni športnik kot javna osebnost (npr. konec športne kariere), 

izpostavljen označevanju, kar počne socialno okolje, ki ima večkrat negativni značaj, kar pri 

posamezniku povzroči umik iz socialne dejavnosti ter ustvarja kasneje pri posamezniku 

večkrat tudi negativno samopodobo (Ogilvie in Taylor 1993). Zadnja v vrsti teorij socialne 

gerontologije je teorija socialne izmenjave (angl. exchange theory), ki je tudi v literaturi 

najmanj pojasnjena. Ta teorija temelji na predpostavki, da naj bi starajoči se posameznik svoje 

dejavnosti in socialno mrežo preoblikoval tako, da se mu energija, ki jo v to dejavnost vlaga, 

v največji meri vrne. Na primeru športne kariere to pomeni, da sprememba iz športne v 

nešportno kariero vpliva tudi na spremembo njegove socialne mreže (Lavallee 2000). 

Tanatološki modeli konca športne kariere 

Tanatološki modeli izhajajo iz tanatologije, ki je veda o procesu umiranja in smrti. Konec 

športne kariere lahko pojasnimo s tremi tanatološkimi modeli, to je z modeli socialne smrti, 

socialnega zavedanja in s stopnjami umiranja (Lavallee 2000).  

Model socialne smrti temelji na konceptu socialne smrti, ki to definira kot položaj, v katerem 

se okolica do posameznika vede, kot bi bil mrtev, čeprav je še živ (Lavallee 2000). Koncept 

se nanaša na odzivanje socialne skupine do posameznika, ki zaradi različnih razlogov ni več 

njen član (Ogilvie in Taylor 1993). To pomeni, da se analogija med socialno smrtjo in 

koncem športne kariere navezuje predvsem na izgubo in spremembo posameznikovega 

socialnega delovanja, na njegovo socialno izolacijo ter izločitev iz določenih socialnih skupin 

(Lavallee 2000), predvsem tistih, ki jim je posameznik pripadal in ga po koncu kariere 

ignorirajo (Ogilvie in Taylor 1993). Avtorja modela socialnega zavedanja, ki se nanaša na 

paciente, ki so terminalno bolni in na njihovo pričakovanje smrti, sta Glaser in Strauss 

(Lavallee 2000). Gordon (1995) govori o štirih različnih tipih zavedanja: zaprti tip zavedanja, 

dvomljivi tip zavedanja, tip vzajemne pretvare in odprti tip zavedanja, ki jih lahko analogno 

primerjamo s koncem športne kariere. Zaprti tip zavedanja naj bi bil značilen za tiste 

športnike, ki vedo za načrte trenerja in vodstva o svoji izločitvi iz športne ekipe (Gordon 

1995). Pri športnikih, ki o izločitvi iz športne ekipe in koncu kariere samo slutijo, govorimo o 

dvomljivem tipu zavedanja (Lavallee 2000). Tip vzajemne pretveze je značilen za končanje 

športne kariere, ko se športnik in ostali udeleženci v športnem okolju zavedajo, da se 

posameznikova kariera bliža koncu, ne glede na to, kakšne rezultate bo dosegel. Zadnji tip 

zavedanja je odprti tip, kjer se športnik in ostali zavedajo, da je zaključek tekmovalne kariere 

neizogiben. Zavedanje konca športne kariere posamezniku omogoča, da se spoprime z 

emocijami in občutki, ki spremljajo zaključek kariere, in da načrtuje pošportno življenje 

(Gordon 1995).  

Proces zaključevanja kariere je mogoče poistovetiti tudi s posameznimi stopnjami procesa 

umiranja (Lavallee 2000) in jih je mogoče analogno prenesti na razumevanje konca športne 

kariere in jih kot takšne tudi predstavljamo v nadaljevanju. Prvo stopnjo predstavlja 
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zanikanje, ko športnik neizogibni konec športne kariere zanika in negira pokazatelje tega. 

Sledi stopnja jeze, ki jo športnik usmerja proti soigralcem in tekmovalcem, ki se lahko še 

naprej aktivno ukvarjajo s športom in niso prisiljeni končati športne kariere. Naslednja stopnja 

je stopnja pogajanja, ki se pogosto kaže v obliki športnikovih obljub, da bo v šport vložil še 

več truda kot do tedaj. Četrto stopnjo lahko poimenujemo stopnja depresije. Zadnja, peta 

stopnja procesa prilagajanja pa je stopnja sprejetja, za katero je značilno, da se je športnik 

sprijaznil z neizogibnim koncem športne kariere in se vsaj deloma osredotočil na pošportno 

življenje (Gordon 1995; Lavallee 2000; Turner in Helms 1993). 

Tranzicijski modeli konca športne kariere 

Številni avtorji, kritiki, na podlagi izvedenih empiričnih študij, konec športne kariere ne vidijo 

kot enkratni dogodek in zavračajo razlago tega z vidika socialno-gerontološkega ter 

tanatološkega pristopa. Konec športne kariere pojmujejo kot proces oziroma kot prehod ali 

tranzicijo, ki temelji na kontinuiteti posameznikovega vedenja, za katerega je v večji meri 

značilno postopno opuščanje s športom povezanih ciljev in interesov (Greendorfer in Blinde 

1985). Konec športne kariere pojasnjujeta dva tranzicijska modela: analitski model, ki pravi, 

da na posameznikovo zaznavanje upokojitve vplivajo različni dejavniki (Sussman 1972), ki 

jih Hill in Lowe (1974) analogno uporabita za potrebe pojasnjevanja konca športne kariere, in 

model posameznikovega prilagajanja na prehod (angl. model of human adaption to transition) 

(Lavallee 2000). Ta najpogosteje navajani model, katerega avtorica je Nancy Schlossberg, je 

multidimenzionalen in predstavlja sintezo značilnosti individualnih prehodov ter izkušenj 

posameznikov. Model v osnovi predpostavlja, da se posamezniki različno prilagajajo na 

spremembe, kar pomeni, da na njihove odzive v času prehoda vplivajo tip prehoda ter okolje 

in kontekst, v katerem prehod poteka (Schlossberg 1981). Ta model omogoča prilagodljiv in 

večdimenzionalen pristop k proučevanju konca športne kariere. Kljub številnim kritikam je 

model Schlossbergove teoretična osnova številnim študijam, pomemben pa je tudi z vidika 

njegovih modifikacij, saj na njih temeljijo konceptualni modeli, ki prevladujejo med 

sodobnimi pristopi preučevanja konca športne kariere (Lavallee 2000). 

Konceptualni modeli konca športne kariere 

Konceptualni modeli, ki izhajajo iz kritik modela Schlossbergove glede pomanjkljive 

operacionalizacije specifičnih dejavnikov, predstavljajo četrti pristop k preučevanju konca 

športne kariere (Gordon 1995; Lavallee, Grove in Gordon 1997; Lavallee 2000; Wylleman, 

Lavallee in Alferman 1999). Taylor in Ogilvie (1994; 1998; Ogilvie in Taylor 1993) sta 

avtorja najpogosteje citiranega konceptualnega modela, v katerem sta združila dognanja 

številnih empiričnih študij in teoretičnih pristopov glede konca športne kariere. Model, ki 

temelji na podobnih predpostavkah kot tranzicijski, konca športne kariere ne pojmuje kot 

nujno težavne izkušnje posameznika. Nanaša se na celoten potek zaključevanja športne 
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kariere in na proces prilagajanja na pošportno življenje. Ogilvie in Taylor (1993) trdita, da je 

nujno spojiti šport v specifični konceptualni model. Model posameznike obravnava kot 

celovite osebnosti in izhaja iz specifik zaključevanja športne kariere, kar pomeni, da vsebuje 

tudi izhodišča drugih vej psihologije. Oblikovani model identificira vzročne dejavnike za 

konec športne kariere (npr. starost, selekcija, poškodbe in posameznikova lastna izbira). 

Nadalje specificira tiste dejavnike, ki razlikujejo med travmatskimi in normalnimi odzivi 

posameznika na konec športnega udejstvovanja (razvojne izkušnje, identiteta sebe, socialna 

identiteta, percepcija nadzora in načrtovanja pošportnega življenja) ter določi tudi terciarne 

dejavnike, ki lahko mediirajo vpliv konca kariere (npr. načini spoprijemanja s stresom, 

medosebna opora). Naloga konceptualnega modela je tudi izpostaviti načine svetovanja in 

drugih oblik posredovanja ob travmatskih odzivih na konec športne kariere. Ogilvie in Taylor 

(1993) sta v svoj model, ki je predstavljen na sliki 3, vključila vzročne, posledične in 

mediacijske dejavnike, ki vplivajo na zaključek športne kariere in so podrobneje predstavljeni 

v nadaljevanju. Na osnovi predpostavk konceptualnega modela v okviru naše empirične 

raziskave analiziramo tudi nekatere izmed dejavnikov, ki vplivajo na konec športne kariere in 

v okviru analize potreb izpostavljene potrebe športnikov glede pomoči, ki jih ti potrebujejo ob 

soočanju s težavami ob zaključevanju športne kariere. Omenjeni konceptualni model 

predstavlja najpogosteje navajani teoretski pristop glede konca športne kariere v zvezi, s 

katerim v novejši literaturi ni zaslediti kritičnih presoj (Cecić Erpič 2002). 

 

Slika 3: Konceptualni model konca športne kariere 

Vir: Taylor in Ogilvie 1998, v Cecić Erpič 2002, 27. 



 23 

2.4.2 Dejavniki, ki vplivajo na konec športne kariere  

Konec športne kariere lahko športniki doživijo kot pozitivno ali negativno krizo prehoda. 

Čeprav konec športne kariere ponuja izziv za ponovno oceno lastne prihodnosti in priložnost 

določiti nove cilje, številne študije kažejo, da se upokojeni športniki srečujejo s problemi in 

konflikti, včasih celo na travmatičen način (FEPSAC 1999).  

Za pripravo ustreznih ukrepov prilagajanja na življenje športnika po koncu športne kariere je 

pomembno poznati dejavnike, ki vplivajo na zaključek športne kariere in od katerih je v veliki 

meri odvisno tudi dojemanje konca kariere ter kasneje tudi prilagajanje na novo kariero. V 

tem podpoglavju so opisani glavni dejavniki in njihove značilnosti, kot jih opredeljuje 

konceptualni model Taylorja in Oglivieja (1998). Konceptualni model deli dejavnike, ki 

vplivajo na konec športne kariere, na vzročne, mediacijske in posledične. Potrebe športnikov 

ob zaključku športne kariere so odvisne tudi od različnih dejavnikov, ki vplivajo na konec 

športne kariere, kar je bilo izpostavljeno že v okviru pojasnjevanja konceptualnega modela, 

zato je pomembnost izvedba ustrezne analize potreb športnikov na tem področju še posebej 

pomembna.  

Kombinacija več vzrokov, in ne zgolj en vzročni dejavnik, je tista, ki vpliva na konec športne 

kariere. Med glavne vzročne dejavnike se uvrščajo kronološka starost, ki se navaja kot eden 

najpogostejših vzrokov za konec športne kariere, selekcija, ki vpliva tudi na psihološke 

značilnosti posameznika (samozavest, medsebojni odnosi), poškodbe in nenazadnje tudi 

posameznikova lastna izbira. Slednja je razlog, ki se odraža z najmanj težavno prilagoditvijo 

na pošportno življenje. Poleg navedenih vzročnih dejavnikov pa na konec kariere vplivajo še 

finančni dejavniki, pomanjkanje socialne opore in medsebojni odnosi z ljudmi, ki so športniku 

pomembni, nesoglasja s trenerji, sotekmovalci in različnimi športnimi organizacijami ipd. 

Kako uspešno se bo športnik prilagodil na pošportno življenje pa je odvisno tudi od 

posameznikovega značaja, okolja in prehoda (Wylleman in Lavalee 2004). Po mnenju 

Taylorja in Ogilvieja (1994; 1998) imajo za uspešen prehod v pošportno življenje veliko 

vlogo mediacijski dejavniki, kot so identiteta, prostovoljni zaključek športne kariere, ustrezno 

načrtovanje pošportnega življenja, socialna opora, socialna identiteta, strategije reševanja 

težav, finančna odvisnost od športa, družinski status, zdravstveno stanje, starost, socialno-

izobrazbeni status in subjektivna vrednost športnih dosežkov.  

Športnik se zaradi dolgotrajnega in aktivnega športnega udejstvovanja tudi psihološko 

spreminja ter identificira s športom, s katerim se ukvarja. Za razumevanje iz konca športne 

kariere izhajajočih potreb športnikov in celotnega raziskovalnega problema je med drugim 

pomembno tudi razumevanje vpliva mediacijskih dejavnikov na pošportno življenje 

vrhunskega športnika (Cecić Erpič 2002). S koncem športne kariere športniki izgubijo 

pomemben del, ki predstavlja izgubo fizičnega in socialnega statusa, kar lahko postane 

Ahilova peta športnikove identitete. Stopnja, do katere športniki pripeljejo svojo identiteto iz 
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svojih športnih vlog, pogosto določa intenzivnost krize identitete, s katero se soočajo ob 

koncu njihove športne kariere (FEPSAC 1999). Pozitiven vpliv na uspehe v športu se kaže 

predvsem takrat, ko je jasno izoblikovana športna identiteta, ki je pogosto posledica tega, da 

se posameznik opredeli za nek šport. Aktivni športniki morajo zaradi predanosti športu in želji 

po doseganju optimalnih tekmovalnih rezultatov prilagoditi in zmanjšati druge dejavnosti, s 

katerimi se ukvarjajo. Na takšen način prevladuje športna identiteta pred vsemi drugimi 

vlogami, ki prav tako krojijo posameznikovo identiteto. Tovrstno oblikovanje identitete 

posameznika pa nima zgolj pozitivnega, temveč tudi negativni vpliv na obdobje ob koncu 

športne kariere. Posamezniki, ki vlagajo le v športno vlogo in pozabijo na druga področja, se 

pogosto soočajo s težavami v času prilagajanja na konec športne kariere ter oblikovanju 

poklicne identitete v pošportnem življenju, kar potrjujejo tudi številne empirične študije 

(Cecić Erpič 1998; Taylor in Ogilvie 1994). Rezultati različnih študij (Cecić Erpič 2002) so 

pokazali, da so športniki, ki so bili hkrati tudi študenti in so se identificirali z obema vlogama, 

lažje ter pogosteje preizkušali različne poklicne možnosti. Študenti - športniki z visoko 

izraženo športno identiteto pa odločitev o karieri po športu pogosto prelagajo in se ji 

izogibajo. Izoblikovana športna identiteta ob koncu športne kariere zavira načrtovanje 

pošportnega življenja, še zlasti v času aktivne tekmovalne kariere in je torej v negativni 

korelacijski zvezi z uspešnim načrtovanjem pošportne prihodnosti. 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na potek športne kariere, je tudi prostovoljnost konca športne 

kariere. Predvsem Taylor in Ogilvie s sodelavci jo uvrščajo med vzročne dejavnike, 

sodobnejši avtorji pa med mediacijske dejavnike (Taylor in Ogilvie 1998). Na prostovoljno 

odločitev o koncu športne kariere vpliva kombinacija več dejavnikov. Zanjo se lažje odločijo 

in uspešneje prilagodijo tisti, ki so se za prenehanje odločili brez vzročnih dejavnikov, kot so 

poškodbe in druge zdravstvene težave. Rezultati študij, med drugim tudi študije, v kateri so 

sodelovali nekdanji slovenski vrhunski športniki (Cecić Erpič 1998), kažejo, da je 

prostovoljni izstop iz športne kariere bolj značilen za športnike, ki so bolj zadovoljni s svojim 

življenjem.  

Spretnost učinkovitega spoprijemanja s koncem športne kariere številni avtorji (Cecić Erpič 

2002) pojmujejo kot načrtovanje pošportnega življenja. Športniki, ki načrtujejo pošportno 

obdobje v smislu iskanja alternativ športu, se lažje soočajo s koncem športne kariere, kar 

izpostavljajo tudi številne študije s področja poklicne upokojitve (Ogilvie in Taylor 1993). 

Izsledki teh študij kažejo, da poklicno svetovanje, nadaljevanje izobraževanja in 

posameznikova socialna mreža pozitivno vplivajo na procese prilagajanja. Čeprav je 

zaključek športne kariere neizogiben in se večina športnikov tega zaveda, jih večina 

pošportnega življenja ne načrtuje v času aktivne športne kariere. Športniki vzrok za 

nenačrtovanje pošportnega življenja pripisujejo intenzivni osredotočenosti na šport in z njim 

povezanim okoljem (Wylleman, Lavalee in Alfermann 1999; FEPSAC 1999).  
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Eden najpomembnejših dejavnikov optimalne prilagoditve na pošportno življenje je socialna 

opora. Športniki, ki so pri prijateljih, v družini, pri sotekmovalcih, trenerjih in športnih 

institucijah deležni socialne podpore, to velja tudi za slovenske vrhunske športnike, se lažje 

prilagodijo na pošportno življenje (Crook in Robertson 1991; FEPSAC 1999; Cecić Erpič 

1998). Primarna socializacija športnikov zaradi dolgotrajnega ukvarjanja s športom poteka v 

športnem okolju, tako da se športniki večinoma naučijo prevzemati le tiste socialne vloge, ki 

so povezane s športom. Športniki, ki so med aktivno športno kariero vztrajali v procesu 

izobraževanja in tisti, ki so imeli po tekmovalni sezoni še drugo pomembno zaposlitev, se 

lažje prilagodijo na pošportno življenje. Po koncu športne kariere so ti športniki lažje prevzeli 

nove socialne vloge in se vključili v s športom nepovezano okolje (Taylor in Ogilvie 1998).  

Spremembe, ki vplivajo na konec športne kariere in prilagajanje na pošportno življenje, 

vplivajo tudi na večino preostalih področij posameznikovega življenja. Od posameznika je 

tudi odvisno, ali te spremembe doživlja kot težave ali pa ta prehod poteka gladko. Gre za 

razliko v doživljanju konca športne kariere, ki je moč pripisati posameznikovim strategijam 

spoprijemanja s težavami. Športniki ob prilaganju na konec športne kariere hkrati uporabljajo 

različne strategije spoprijemanja s težavami (Lavalle, Grove in Gordon 1997), uspešnejši so 

tisti, ki imajo razvitih več in ustreznejše strategije ter se tako soočajo z manjšim številom 

težav. Izkušnje in študije pa kažejo, da je spoprijemanje s težavami kompleksen ter dinamičen 

proces (Petkov 2013; Hirvonen b. l.). 

Poleg že navedenih dejavnikov literatura o koncu športne kariere navaja še nekatere 

dejavnike, ki mediirajo proces zaključevanja športne kariere in prilagajanje na pošportno 

kariero. Med njimi lahko izpostavimo finančno (ne)odvisnost od športa, postopnost konca 

športne kariere, subjektivno vrednost športnih dosežkov, zdravstveno stanje, socialno-

ekonomski status, izobrazbeni in družinski status ter spol in starost posameznika ob koncu 

športne kariere. 

Naslednja vrsta dejavnikov, ki jih v okviru konceptualnega modela konca športne kariere 

navajata Taylor in Ogilvie (1994; 1998), so posledični dejavniki, kot so težave ob 

prilagajanju, psihične težave, težave na poklicnem, družinskem ter socialnem področju in 

zloraba nedovoljenih substanc. Kljub porastu znanstvenega zanimanja za karakteristike 

obdobja ob zaključku športne kariere še vedno ni povsem jasno, kolikšen delež športnikov se 

srečuje s težavami ob prilaganju na pošportno življenje. Sinteza sodobnih študij kaže, da se s 

težavami ob zaključku športne kariere sooča približno petina športnikov (Cecić Erpič 2002, 

76). 

2.5 Prehod iz športne v poklicno kariero 

Pomembno se je zavedati, da ukvarjanje s športom ni slepa ulica. Vsi športniki se morajo 

enkrat soočiti z življenjem po svoji športni karieri, kar v veliki večini primerov pomeni začeti 
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poklicno kariero. Pomembno je, da se športniki in ljudje okoli njih ustrezno pripravijo na ta 

trenutek, kajti to bo odločilno vplivalo na poenostavitev prehoda iz športnega sveta na trg 

delovne sile ter prilagajanje na pošportno življenje. V okviru analize potreb preverjamo tudi 

vloge posameznikov, ki so blizu športnikom, ob zaključku njihove športne kariere in potrebe, 

ki predstavljajo bolj želje športnikov o tem, s kom si želijo sodelovati pri prilagajanju na 

pošportno kariero.  

Prehod v pošportno kariero ali v športno upokojitev je tisti neizogiben prehod za športnike, ki 

vsebuje tako športni kontekst kot nešportni kontekst, pomemben za začetek novega življenja 

(European Commission 2012a). Večina športnikov v času športnega udejstvovanja ni 

zaslužila toliko, da bi se po zaključku kariere lahko dejansko upokojila v smislu zagotovljene 

finančne varnosti. Po zaključku športne kariere večji del športnikov začne iskati službo, bodisi 

na področjih, povezanih s športom ali pa področjih zunaj tega.  

Športna tekmovanja zahtevajo izredno velik osebni vložek in športnikom dopuščajo zelo malo 

ali skoraj nič časa za pripravo na življenje po športni karieri. Veliko športnikov zaključi 

športno kariero v zrelih letih, to pa pomeni težje vključevanje na trg dela, upoštevajoč tudi 

dejstvo, da mnogi med njimi nimajo ustrezne izobrazbe (Adecco b. l.). Prehod iz športne 

kariere na trg dela pomeni za športnike izenačevanje učnih kvalifikacij z ostalimi na trgu dela 

(Conzelmann in Nagel 2003). Podjetja, ki iščejo nove zaposlene, od kandidatov pričakujejo 

podobne sposobnosti ne glede na pretekle izkušnje. Če v poslovnem svetu srečate nekdanjega 

športnika ste lahko prepričani, da bo svoje osebnostne lastnosti, ki jih je razvil na športnem 

področju, prenesel v poslovno okolje. Uspešni športnik je pripravljen trenirati ure in ure, 

medtem ko je uspešni poslovnež pripravljen delati do poznih večernih ur, pa tudi med 

vikendi. Oba odlikuje sposobnost, da zdržita psihične pritiske, pred seboj pa imata le en cilj in 

to je uresničiti svoje cilje (Čelebič 2009).  

2.5.1 Prilagajanje na pošportno življenje 

Nova poklicna pot lahko služi kot osnova za hitro prilagajanje na status nekdanjega športnika 

in oblikovanje novega družbenega položaja. Hkrati pa se ob tem porajajo novi izzivi in tudi s 

tem povezane nove potrebe pri soočanju z njimi. Te spremembe lahko prispevajo k 

zadovoljstvu nekdanjega športnika, izboljšanju samospoštovanja in k osebni rasti. Veliko 

število upokojenih športnikov verjame, da jim je spoznanje prednosti prehoda, v smislu 

konkurenčnosti, postavljanja novih ciljev itd., omogočilo več zaupanja v svoje sposobnosti in 

s tem več možnosti, da uspejo v drugih poklicih (FEPSAC 1999). Prilaganje posameznika na 

življenje po zaključku športne kariere je odvisno tudi od raznolikosti njegove socialne 

identifikacije s športom (Wylleman, Lavallee in Alfermann 1999). 

Športnike se z namenom uspešnega prehoda skozi faze športne kariere spodbuja, da izkusijo 

različna območja zunaj športa, kjer so aktivni njihovi partnerji in prijatelji. Na takšen način 
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lahko spoznajo okolje, ki ni povezano z njihovo športno kariero. Pomembno je, da nekdanji 

športniki ostanejo telesno dejavni, ohranijo zdrav življenjski slog in s tem zagotovijo 

pozitivno podobo upokojenih športnikov. Pomembno vlogo pri tem prehodu imajo tudi starši 

in trenerji. Spodbudno okolje (družina, delo, socialne mreže) omogoča, da nekdanji športnik 

zamenja vloge, npr. postane starš, prevzame novo profesionalno identiteto ipd. Svetovalci za 

psihologijo športa, ki bi morali biti usposobljeni za pomoč športnikom pred, med in po koncu 

športne kariere, so potrebni, da jim pomagajo spoznati svoja znanja ter spretnosti in jih 

naučijo, kako te spretnosti uporabiti na nešportnih področjih. Podpora športnikom glede 

pošportne kariere bi morala biti zagotovljena tudi od trenerjev, menedžerjev in športnih 

organizacij (FEPSAC 1999). Številne raziskave in tudi teoretični zaključki so potrdili, da bolj 

in prej kot se športnik poglobi v vsebino prihodnjih načrtov, lažji bo njegov proces 

prilagajanja na življenje po zaključku športne kariere. Ukrepi, ki pomagajo športnikom pri 

tem prehodu, bi morali obsegati (European Commission 2012a): načrtovanje upokojitve že v 

času, ko je posameznik še aktiven v športu, možnost prostovoljne odločitve o končanju 

kariere, razvoj večosebne identitete in pozitivne izkušnje z vlogami, ki niso neposredno 

vezane na športno kariero (npr. kot študent ali zaposleni) ter nenazadnje tudi učinkovito 

socialno podporo družine, trenerjev, vrstnikov, športnih združenj in organizacij. 

2.5.2 Značilnosti konca športne kariere vrhunskih športnikov v Sloveniji in prilagajanje 

na pošportno življenje 

Na področju ugotavljanja značilnosti konca športne kariere slovenskih športnikov in 

njihovega prilagajanja na pošportno življenje je bilo v Sloveniji izvedenih že več študij. 

Fišerjeva (2007) je v svoji raziskavi preučevala značilnosti predčasnega konca športne kariere 

mladih vrhunskih slovenskih športnic. Rezultati so pokazali, da je na zaključek športne 

kariere vplivalo več dejavnikov. Med najpogostejšimi razlogi za konec športne kariere so bili: 

upad motivacije, poškodbe, slabi odnosi s trenerjem ali s sotekmovalkami in posvečanje 

izobraževanju. To področje športne kariere je v svojih raziskavah preučevala tudi Cecić 

Erpičeva (1998; 2002) in kot prva v Sloveniji sistematično zbrala vsa znanstvena ter 

strokovna dela na tem področju in dobljene rezultate v okviru izvedene empirične raziskave 

predstavila v monografiji Konec športne kariere (Cecić Erpič 2002), na podlagi katere v 

nadaljevanju povzemamo glavne značilnosti konca športne kariere vrhunskih športnikov v 

Sloveniji.  

V študiji Cecić Erpičeve (2002) je sodelovalo 85 nekdanjih vrhunskih slovenskih športnikov, 

med njimi 54 moških in 31 žensk. Udeleženci so bili stari od 21 do 44 let, pri čemer je bila 

povprečna starost 29 let. Največ udeležencev je imelo višjo in visokošolsko izobrazbo, vsi pa 

so tekmovali v olimpijskih športih. Rezultati študije kažejo, da je večina športnikov že v času 

aktivnega športnega udejstvovanja razmišljala o koncu športne kariere. Dejavniki, ki so se pri 

skoraj polovici športnikov izkazali kot najpogostejši vzrok za odločitev o koncu športne 

kariere, so bile poškodbe in zdravstvene težave. Pri kar tretjini športnikov je bil navedeni 
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vzrok naveličanost nad športnim načinom življenja (potovanji, s tekmovanji povezanim 

stresom …). Zaradi finančnih razlogov je športno kariero končala prav tako tretjina 

udeležencev. V manjši meri pa so na konec kariere vplivali tudi odločitev za šolanje in 

izobraževanje, različne priložnosti za kariero zunaj športne poti, slabši tekmovalni rezultati, 

nesoglasja s trenerji in drugi vzročni dejavniki. Več kot tri četrtine udeležencev je na osnovi 

lastne odločitve, bolj ali manj prostovoljno, zaključilo športno kariero.  

Ob koncu kariere se športniki soočajo z različnimi težavami. Najpogosteje navajajo 

pogrešanje življenjskega stila športnika in socialnega ter družbenega vidika, ki ga definira 

šport. Športniki so imeli ob koncu športne kariere najmanj težav z zmanjševanjem fizičnih 

naporov in občutki, da ne bodo uspešni v drugih dejavnostih ter z izgubo statusa javno znane 

osebnosti. Konec športne kariere je izzval tudi različne čustvene odzive, med katerimi sta bila 

najpogostejša žalost in nezadovoljstvo, sledili so strah pred prihodnostjo, težave sprijazniti se 

s koncem kariere ter dvom v pravilnost odločitve. Konec športne kariere slovenskih 

športnikov spremlja tudi razmeroma nizka intenzivnost veselja. Za več kot polovico 

udeležencev študije zaključek športne kariere predstavlja spremembe, ki pa so bile po 

njihovem mnenju zmerno do zelo pozitivne.  

Največ socialno-emocionalne podpore so udeleženci raziskave dobili od oseb, ki so jim zelo 

blizu (staršev, partnerja). Zmerno oporo so dobili od prijateljev in drugih družinskih članov 

ter najmanj od drugih oseb iz športnega okolja, kot so trenerji, sotekmovalci, državna panožna 

zveza in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez (v nadaljevanju OKS-ZŠZ). 

Cecić Erpič (2002, 153) ugotavlja, da slovenski športniki procesa zaključevanja športne 

kariere ter prilagajanja na pošportno življenje niso občutili kot težavnega. Z večjimi težavami 

na posameznih področjih se srečuje le manjše število posameznikov. 

Kljub posvečanju dejavnostim, ki niso povezane s športom (npr. šolanjem, poklicem in 

družino), je večina športnikov po določenem času začela pogrešati šport, športno 

udejstvovanje in športno okolje. Za večino udeležencev je vloga nekdanjega vrhunskega 

športnika razmeroma pomembna socialna vloga, šport pa razmeroma pomemben dejavnik, ki 

vpliva na njihovo življenje. Večina jih ocenjuje, da je sedanje življenje, s katerim so v 

splošnem zadovoljni, pomembnejše od pretekle športne kariere. Večina športnikov ocenjuje, 

da lahko različne vrste psihološkega svetovanja olajšajo proces zaključevanja športne kariere 

in prilagajanje na pošportno življenje. Želijo si izmenjave izkušenj z drugimi športniki, ki so 

že končali kariero, in individualnih svetovanj, če je možno, tudi pri športnem psihologu. Na 

podlagi rezultatov te študije lahko zaključimo, da se nekdanji slovenski vrhunski športniki 

dobro spoprijemajo z zahtevami pošportnega življenja, konec športne kariere pa ocenjujejo 

kot pozitiven dogodek, kar se kaže v njihovi visoki ravni zadovoljstva z življenjem po koncu 

tekmovalne kariere. 
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2.5.3 Zaposlovanje vrhunskih športnikov  

Nekatere države članice so namenile določeno število delovnih mest v javnem sektorju 

posebej za športnike. V nekaterih državah lahko vrhunski športniki delajo v vladnih in javnih 

institucijah ali pa so zaposlitve na voljo v vojski, policiji, gozdarstvu in/ali carinski službi. Na 

voljo so različni modeli, od usposabljanja športnikov za delovanje v omenjenih storitvah, do 

dela s krajšim delovnim časom, ali pa so športniki na voljo za trženje in oglaševanje. 

Generalno gledano so športniki zelo pozitivni do teh možnosti, vendar športna upokojitev 

pogosto vodi tudi do odhoda iz javne službe zaradi pomanjkanja dolgoročnih možnosti za 

napredovanje (European Commission 2012a). Tudi slovenskim vrhunskim športnikom je v 

okviru priznavanja statusnih pravic športnikov na voljo zaposlitev v organih državne uprave. 

Zaposlitev športnikov v državni upravi, kot eden izmed ukrepov dvojne kariere, je podrobneje 

predstavljena v enem izmed naslednjih poglavij. 

Veliko vrhunskih športnikov ima potencial in željo, da postanejo trenerji ali člani ekip. 

Vendar pa bi bilo zmotno pričakovati, da bodo odlični nekdanji športniki, na primer, odlični 

tudi v vlogi trenerja. Kot podpora v prehajanju od vrhunskega športnika do drugega poklica v 

športu je potreben pro-aktiven in strukturiran pristop, v katerem so upoštevane ustrezne 

izkušnje športnikov (European Commission 2012a).  

Številne države članice si prizadevajo povezati športnike s podjetji, potencialnimi delodajalci. 

Enega izmed uspešnih načinov sodelovanja s podjetji pri zaposlovanju športnikov predstavlja 

tudi sodelovanje v okviru posebnega programa, ki ga je pripravilo podjetje Adecco, v 

sodelovanju z Mednarodnim olimpijskim komitejem (Adecco b. l.). Program je na voljo tudi 

slovenskim športnikom in ga bomo predstavili v nadaljevanju, kot enega od ukrepov dvojne 

kariere. 
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3 DVOJNA KARIERA 

Dvojna kariera vključuje tako področje športa kot tudi izobraževanje športnika. Za lažje 

razumevanje osrednje teme raziskave, in sicer vzpostavitve dvojne kariere športnikov, smo v 

prejšnjem poglavju med drugim podali ključne vidike povezanosti športa ter izobraževanja in 

s pomočjo izvedenih študij na tem področju predstavili pomembnost sinergije obeh področij v 

življenju posameznega športnika. V tem poglavju pojasnjujemo pojem dvojna kariera in 

predstavljamo rezultate projekta AthletesToBusiness (v nadaljevanju A2B), ki so bili osnova 

za pripravo in sprejetje smernic EU na področju dvojne kariere športnikov. Nadalje 

povzemamo pomen smernic EU, izzive in dodano vrednost sprejetih smernic pri urejanju 

dvojne kariere ter predlagane usmeritve glede povezovanja politik na področju športa, 

izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in zagotavljanja finančnih spodbud za športnike ter 

promocijo celotnega koncepta. Poglavje zaključimo z izsledki študije o minimalnih 

kakovostnih zahtevah za storitve na področju dvojne kariere. 

3.1 Opredelitev dvojne kariere 

Vprašanje dvojne kariere oziroma dvojne poklicne poti športnikov je bilo prvič obravnavano 

v Beli knjigi o športu (Evropska komisija 2007). Komisija poudarja, da je treba za zagotovitev 

ponovne vključitve poklicnih športnikov na trg delovne sile ob zaključku njihovih športnih 

poti že v zgodnji fazi upoštevati potrebo po usposabljanju mladih športnikov za zagotovitev 

dvojne poklicne poti in zagotoviti visokokakovostne centre za usposabljanje, da se zavaruje 

njihove moralne, izobraževalne ter poklicne interese. Sistemi usposabljanja mladih nadarjenih 

športnikov morajo biti odprti vsem in ne smejo na osnovi njihove narodnosti voditi v 

diskriminacijo državljanov EU. Ključen vidik za trajnostni razvoj športa na vseh ravneh 

predstavljajo naložbe v izobraževanje mladih športnikov in spodbujanje teh (Evropska 

komisija 2007; European Commission 2012a). 

Dvojna kariera zajema obdobje, v katerem posamezniki združujejo športno kariero z 

izobraževanjem in/ali začetkom poklicne kariere. V tem času morajo športniki, da bi dosegli 

celosten socialni razvoj, preiti skozi različne stopnje športne kariere in oblike organizacij. 

Guy Taylor (2015), direktor angleške štipendijske sheme za nadarjene športnike in priznani 

strokovnjak na področju dvojne kariere, poudarja, da je dvojna kariera več kot le ena izmed 

stopenj v športu. Dvojna kariera ni športnik, ki je študiral in diplomiral iz športa, ker to je vse, 

kar je na voljo, ali študent, ki ima štipendijo za zastopanje športnega programa na univerzi. 

Prav tako to ni zaposleni, ki ga zaposlijo zgolj zato, ker je športnik ali posamezna institucija, 

ki poskuša ustvariti manjše športne poti in nenazadnje to tudi niso organizacije, ki ponujajo t. 

i. obliž izobraževanju športnikom proti koncu njihove športne kariere. Taylor zagovarja, da 

predstavlja dvojna kariera razvijanje partnerstva na več ravneh, ki zagotavljajo priložnosti za 

posameznika, da doseže svoj športni, akademski, poklicni in življenjski potencial. Dvojna 

kariera športnikov traja v povprečju od 15 do 20 let (European Commission 2012a) in 
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predstavlja večdimenzionalni proces, ki je odvisen od vplivov posameznika, medosebnih 

odnosov in politike (Capranica idr. 2015). 

3.2 Promocija dvojne kariere v EU - Projekt AthletesToBusiness 

Eden izmed prvih projektov, ki je pomembno prispeval k sistematičnemu spodbujanju 

ureditve in promociji dvojne kariere na ravni celotne Evropske unije, je projekt A2B (EOC 

EU Office 2011). Zaradi pomembnosti rezultatov projekta za nadaljnji razvoj dvojne kariere v 

EU bomo del temu namenili prostor tudi v naši raziskavi. Usmeritve in priporočila, 

oblikovana v okviru tega projekta, so bila namreč osnova za sprejetje smernic EU na področju 

dvojne kariere in posledično tudi ukrepov ter programov dvojne kariere, ki so kot takšni tudi 

predmet naše raziskave. 

Projekt A2B je trajal od 1. januarja 2010 do 31. marca 2011. Izvajal ga je urad Evropskih 

olimpijskih komitejev (angl. European Oliympic Committee EU Office), v tesnem 

sodelovanju z desetimi partnerskimi organizacijami, ki zajemajo raznoliko prebivalstvo 

Evrope in jih predstavljajo strokovnjaki na vsakem v projektu obravnavanem področju. 

Projekt je, v smislu celostnega razvoja športnika, obravnaval podporo dvojni karieri na 

različnih stopnjah in v okviru različnih organizacij. Analizirane so bile ovire in priložnosti, s 

katerimi se srečujejo športniki v letih, ko morajo združevati izobraževanje, športno življenje 

ter proces začetka t. i. dvojne kariere. Osrednji vprašanji projekta sta bili, kako lahko športniki 

bolje uskladijo vrhunske športne dosežke z izobraževanjem in kariero, z namenom izboljšanja 

možnosti prehoda na trg delovne sile, in kaj je možno storiti za to, da bi tudi nacionalni 

organi, športne organizacije, podjetja ter športniki podprli te cilje. Raziskava se osredotoča na 

štiri različne ciljne skupine, in sicer športnike, športne organizacije, izobraževalne ustanove 

ter podjetja. Zbiranje podatkov je potekalo s pomočjo anketiranja, izvedenih delavnic in 

študijskih obiskov.  

V nadaljevanju so predstavljene prioritete, identificirane pri razvoju politik na področju 

dvojne kariere, in vloga EU ter nacionalnih organov. Zaradi edinstvenosti načina življenja 

vrhunskih športnikov je bilo ugotovljeno, da nekatere medsektorske značilnosti odločilno 

vplivajo na spodbujanje dvojne kariere in se nanašajo na vse štiri ciljne skupine. V okviru 

projekta so bili izdelani predlogi, ki naj bi jih, z namenom povečanja interesa za vprašanje 

dvojne kariere, v kratkoročnem obdobju obravnavala Evropska komisija (EK). Predlogi 

vključujejo uvrstitev dvojne kariere v politično agendo EU, podporo evropski mreži dvojne 

kariere za združitev zainteresiranih deležnikov, ki naj bi jih sestavljali združenja športnikov, 

podjetja, športne organizacije, izobraževalne ustanove, državni organi in potencialno trenerji 

ter nenazadnje podpreti nadaljevanje procesa uspešnega združevanja in sodelovanja vseh 

štirih ciljnih skupin tudi v prihodnje. Pri uvajanju razprave na področju dvojne kariere je 

lahko vloga javnih organov ključna, zaradi česar je treba, tako na evropski kot tudi na 

nacionalni ravni, še naprej vzpodbujati javni interes ter politično in finančno podporo glede 
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dvojne kariere. Na takšen način je možno zagotoviti, da resno in trajno obravnavo tematike 

dvojne kariere v širši skupini zainteresiranih deležnikov. Projekt je uspešno združil različne 

deležnike s področja dvojne kariere, ustvaril zbirko znanja o dvojni karieri in mrežo 

organizacij ter strokovnjakov in hkrati zagotovil strukturo za izmenjavo dobrih praks ter 

informacij, kar je odlična osnova za nadaljnje sodelovanje na področju priprave programov 

dvojne kariere v državah članicah. Slednje se nanaša tudi na predmet naše raziskave v smislu 

opredelitve ustreznih programov dvojne kariere v Sloveniji. 

Kot glavni rezultat projekta so bile oblikovane usmeritve za promocijo dvojne kariere za 

športnike, podjetja, izobraževalne institucije in športne organizacije. Športniki se pri izvajanju 

dvojne kariere soočajo z izzivi, kot so finančna situacija, možnosti individualnega 

usmerjanja/kariernega svetovanja, storitve dvojne kariere in pa tudi prevzemanje lastne 

odgovornosti za izvajanje dvojne kariere. Podrobnejši prikaz teh je razviden na sliki 4. 

 

Slika 4: Izzivi, s katerimi se soočajo športniki pri dvojni karieri 
Vir: EOC EU Office 2011, 16. 

Usmeritve za športnike opredeljujejo konkretna področja delovanja, kjer lahko slednji 

proaktivno spodbujajo dvojno kariero. Združimo jih lahko v pet smernic, ki vključujejo 

predanost športnikov k dvojni karieri in proaktivnost pri iskanju pomoči, spodbujanje 

športnikov k načrtovanju lastnih dosegljivih, realnih ciljev, možnost strokovnega 

individualnega usmerjanja/kariernega svetovanja za vsakega športnika, krepitev vlog športnih 

komisij z namenom spodbujanja dvojne kariere ter izkoriščanje pridobljenih izkušenj v okviru 

športa pri vstopu na trg dela. 

Pri spodbujanju dvojne kariere na specifičnih področjih imajo pomembno vlogo tudi 

usmeritve za podjetja. Podjetja bi morala upoštevati strukturni napredek in inovacije, nuditi 

športnikom prilagodljiv delovni čas in pogoje za delo ter biti odprta in na voljo za dialog ter 

zaposlovanje športnikov. Naloga nacionalnih organov bi v tem oziru morala biti spodbujanje 

teh podjetij k vključevanju v programe dvojne kariere. Pomembno bi bilo tudi, da bi podjetja 
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sodelovala v mrežah dvojne kariere in o obstoječih možnostih na trgu dela obveščala 

športnike.  

Usmeritve za izobraževalne institucije nakazujejo, da bi morale države članice zagotoviti 

ustrezne pogoje za spodbujanje, vzdrževanje in krepitev dialoga med športnimi vodstvi ter 

vodstvi izobraževalnih institucij tako na nacionalni kot tudi na lokalni ravni. Izobraževalne 

ustanove bi morale zagotoviti predpogoje, ki bi temeljili na prožnosti v času, lokaciji in 

učnem načrtu. Vzpostavljene mreže bi lahko zagotavljale podporo individualnih svetovalcev. 

K pozitivnemu dostopu do zaposlitve športnikov bi prispevala tudi srečanja komisarjev EU za 

šport in izobraževanje z vodilnimi v svetu športa, kot so predsednik MOK, predsednik 

Evropskega olimpijskega komiteja (v nadaljevanju EOC) ali predsedniki športnih zvez in 

motiviranimi vodji podjetij. 

V celoten sistem gradnje dvojne kariere so vključene tudi športne organizacije. Usmeritve 

zanje navajajo, da bi se morale športne organizacije zavedati pomembnosti in priložnosti, ki 

jih nudi dvojna kariera za športnike ter njihov razvoj. Nujno je tudi sodelovanje športnih 

organizacij z nacionalnimi organi, višješolskimi institucijami in podjetji, kot tudi ustanovitev 

mrež relevantnih partnerjev, ki bi dodeljevale svoje vire za pomoč pri usklajevanju dvojne 

kariere in pri promociji športnikov. Športne organizacije bi morale od športnikov zahtevati, da 

poleg športnega načrta pripravijo tudi načrt izobraževanja in kasneje tudi poklicne kariere.  

Za gospodarsko smiselno in ciljno usmerjeno delovanje je torej bistvenega pomena 

sodelovanje in povezovanje institucij, ki se ukvarjajo z dvojno kariero, kakor tudi njihovo 

prizadevanje za preprečevanja osipa na področju kombiniranja izobraževanja ter športnega 

udejstvovanja in nadaljnje integracije vrhunskih športnikov na trg dela. V okviru izvedenega 

projekta so bili poleg pripravljenih predlogov usmeritev za razvoj dvojne kariere, ki 

predstavljajo osnovo za sprejete smernice EU in so predstavljene v nadaljevanju, identificirani 

tudi primeri dobrih praks, ki naj bi opozarjali na uspešnost strategij na področju dvojne 

kariere različnih akterjev. 

3.3 Smernice EU na področju dvojne kariere športnikov 

Raven strokovnega znanja in kakovost obstoječih sistemov dvojne kariere v državah članicah 

EU je zelo različna (EOC EU Office 2011). Evropska komisija je v okviru delovnega načrta 

EU (angl. EU Work Plan), ki je bil sprejet maja 2011, ustanovila skupino, sestavljeno iz 

strokovnjakov s področja izobraževanja in športa, predstavnikov vseh držav članic (angl. EU 

Expert Group »Education and Training in Sport«), ki je na svojem zasedanju v poljskem 

mestu Poznan, 28. septembra 2012, sprejela smernice EU na področju dvojne kariere 

športnikov (angl. EU Guidelines on Dual Careers of Athletes).  
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Smernice EU so namenjene predvsem oblikovalcem politik v državah članicah. Vključujejo 

spodbude za oblikovanje in sprejemanje akcijsko usmerjenih nacionalnih smernic dvojne 

kariere ter za povečanje ozaveščenosti o konceptu dvojne kariere na nacionalni ravni. 

Prizadevajo si za osveščanje vlad, vodstvenih športnih organov, izobraževalnih ustanov in 

delodajalcev k ustvarjanju ustreznega okolja za dvojno kariero športnikov, vključno z 

ustreznimi pravnimi ter finančnimi okviri in prilagojenim pristopom, ki upošteva razlike med 

športi. Sprejete smernice naj bi prispevale k izmenjavi in širjenju dobrih praks ter izkušenj na 

tem področju. Prav tako smernice predlagajo okvir možnih ureditev na mednarodni ravni in 

pozivajo Evropsko unijo, naj sproži dodatne ukrepe zaradi visoke mobilnosti športnikov, 

posebnih potreb v nekaterih športih in za lažjo ureditev dvojne kariere v tujini, v majhnih 

državah članicah. Spodbujanje dvojne kariere športnikov se ujema z več cilji Strategije 

Evropa 2020, kot so preprečevanje opuščanja šolanja, več diplomirancev iz visokega 

izobraževanja in višja zaposljivost, ter omogoča bolj učinkovito politiko športa, s tem, da se 

zadrži več bolj talentiranih in vrhunskih športnikov v športnem sistemu (European 

Commission 2012a). Navedene smernice EU nam v raziskavi služijo predvsem kot osnova za 

primerjavo ukrepov in programov v Sloveniji s tistimi, ki so v izvajanju v ostalih državah 

članicah ter pripravo priporočil glede potrebne ureditve dvojne kariere v Sloveniji na področju 

športa, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in zagotavljanja finančne pomoči za športnike. 

3.3.1  Izzivi smernic pri urejanju dvojne kariere in prednosti dvojne kariere  

V izogib subjektivni presoji posameznikov, ki na ključnih položajih organizacij ali ustanov 

lahko vplivajo na uspešno izvajanje dvojne kariere, je treba urediti sistematičen pristop. Ta 

mora temeljiti na splošnih in trajnih finančnih ter pravnih ureditvah. Naraščajoči trend rednih 

treningov in tekmovanj športnikov v tujini ter kombinacija teh s študijem je vse bolj 

zapletena. Dejstvo je, da je organizacija individualnega izobraževanja in učenja na daljavo 

zahtevna, hkrati pa se je treba zavedati, da trg dela potrebuje aktivne delavce, da je vsak 

dodaten izostanek na delovnem mestu problematičen z vidika delodajalca. Športniki so iz tega 

razloga v slabšem položaju v primerjavi z drugimi delavci na trgu dela in se morajo spopasti z 

več izzivi. Glavni izzivi, povezani z ureditvijo dvojne kariere v EU, so (European 

Commission 2012a): 

· zaščita razvoja mladih športnikov, še posebej otrok v zgodnji specializaciji športa, 

mladih v poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter športnikov - invalidov; 

· vzpostavitev ravnovesja med treningom in izobraževanjem ter v kasnejši fazi življenja, 

ravnovesja med treningom in zaposlitvijo; 

· konec športne kariere športnikov, vključno s tistimi, ki zapustijo sistem prej, kot je bilo 

načrtovano. 

V številnih državah članicah EU obstaja veliko število pravil in predpisov, povezanih z 

nadarjenimi ter vrhunskimi športniki, vendar je večina razdrobljena ali pa se osredotoča le na 



 35 

nekatere vidike. V zadnjih letih so številne zainteresirane strani v športu in izobraževanju 

večkrat pozvale EK, da nameni več pozornosti reševanju izzivov dvojne kariere in preuči 

ukrepanje na ravni EU, s čimer bi olajšali uvedbo ter izvajanje le te. Kot je razvidno že iz 

predhodnih poglavij je za vrhunskega športnika zelo pomembna ponovna vključitev v 

izobraževanje in na trg dela. Zasnova dvojne kariere bi morala ustrezati individualnim 

potrebam športnikov ob upoštevanju njihove starosti, športne specializacije, faze kariere in 

finančnega stanja. Pripravljene smernice temeljijo na izkušnjah v povezavi z dvojno kariero v 

državah članicah in pripravljenih predlogih ter smernicah športnih organizacij na tem 

področju. Kot takšne pa niso zavezujoč dokument, temveč le dajejo usmeritve pri pripravi 

ukrepov in programov, ki bi lahko olajšali izvajanje dvojne kariere v posamezni državi članici 

in na ravni celotne EU (European Commission 2012a).  

Rezultati mednarodnih raziskav kažejo, da se tretjina vseh udeležencev med 10. in 17. letom 

starosti vsako leto umakne iz športa, ker jim šport vzame preveč časa ter jim preprečuje 

doseganje drugih stvari v življenju (npr. študij). Povečati je treba prizadevanja za usklajevanje 

in podporo dvojne kariere športnikov, da se zadrži talentirane mlade ljudi v športu in v 

izobraževalnem sistemu ter se začnejo zavedati prednosti dvojne kariere. Ta proces bo 

povečal odgovornost mladih športnikov, hkrati pa se bodo zavedali prednosti dvojne kariere 

(European Commission 2012a).  

Prednosti za športnike, ki sodelujejo v programih dvojne kariere (v primerjavi s športniki z 

manj koordinacije med športom in izobraževanjem), so jasno izraženi v športnih raziskavah in 

vključujejo (European Commission 2012a): 

· koristi, povezane z zdravjem (npr. uravnotežen življenjski slog, manj stresa, povečano 

dobro počutje); 

· razvojne prednosti (npr. boljši pogoji za razvoj življenjskih veščin, ki se uporabljajo v 

športu, izobraževanju in drugih področjih življenja, razvoj osebne identitete itd.); 

· socialne koristi (npr. pozitivni socializacijski učinki, kot so razširjenje socialnih omrežij 

ter sistemov socialne podpore in boljših medsebojnih odnosov); 

· koristi, povezane s športnikovo upokojitvijo in prilagajanjem na življenje po športu (npr. 

boljše načrtovanje kariere/upokojitve, krajše obdobje prilagajanja, preprečevanje krize 

identitete); 

· izboljšanje prihodnjih zaposlitvenih možnosti (npr. večja zaposljivost in dostop do dobro 

plačanih delovnih mest). 

3.3.2 Povezovanje politik na področju športa, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in 

zagotavljanja finančnih spodbud za športnike 

Za uspešno izvajanje ukrepov in programov dvojne kariere je pomembno povezovanje na 

medsektorski ravni v okviru posamezne države in tudi na ravni celotne EU. Pomembna je 

vključenost vladnih organov na vseh navedenih področjih, športnikov in športnih organizacij, 
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ki jih predstavljajo, izobraževalnih institucij, podjetij, institucij za pomoč pri zaposlovanju, pa 

tudi institucij na področju zdravstva ter zagotavljanja finančnih spodbud športnikom 

(European Commission 2012a). Enotnega modela, ki bi priporočal, kako se naj vključujejo 

vsa področja v okvir dvojne kariere, ni niti ni mogoče reči, kateri sektor mora prevzeti vodilno 

vlogo v procesu usklajevanja (Henry 2010). Različne politike, ki oblikujejo razvoj in potek 

dvojne kariere športnikov ter se nanašajo na področje športa, izobraževanja, zaposlovanja, 

zdravja in zagotavljanja finančnih spodbud, so izhodišča, na katerih se gradijo smernice za 

konkretne ukrepe uspešne implementacije dvojne kariere in so tudi predstavljene v 

nadaljevanju. Na tej osnovi so v kombinaciji z izsledki naše raziskave oblikovane smernice za 

tovrstne ukrepe v Sloveniji. 

Politika na področju športa bi morala stremeti k temu, da omogoči nadarjenim in vrhunskim 

športnikom kombinirano kariero športa, izobraževanja in dela. Nacionalne vlade, kot politični 

in pogosto tudi glavni vir financiranja, se lahko odzovejo na dogajanja v športu ter družbi. 

Podajo lahko usmeritve k uresničevanju koncepta dvojne kariere z organizacijo medresorske 

ureditve in razdelitve sredstev športnim organizacijam, zvezam in drugim zainteresiranim 

stranem, ki priznavajo ter podpirajo pomen dvojne kariere. Poleg prispevkov drugih sektorjev 

imajo športne organizacije, športni centri in zlasti trenerji ter starši ključno vlogo pri 

uspešnem izvajanju dvojne kariere športnikov. Športne organizacije bi se morale poleg 

osredotočenja na organizacijo tekmovanj usmeriti tudi na zagotavljanje ustreznih pogojev za 

podporo dvojne kariere posameznikom že v zgodnji športni specializaciji in v začetku 

intenzivnega treninga v mladosti. V razpored treningov in tekmovanj, izobraževalnih in zunaj 

športnih dejavnosti je treba načrtovati ter vključiti tudi, na primer, obdobje brez treningov in 

tekmovanj. Potrebne so ustrezne ureditve dvojne kariere, ko so športniki zaradi treninga ali 

tekmovanj za daljši čas v tujini. Boljše bi lahko izkoristili obstoječe mednarodne stike, 

vključno z mednarodnimi zvezami, da bi prispevali k razvoju mednarodnih izobraževalnih 

omrežij, povezanih z vrhunskim treningom in športnimi lokacijami ter širili zavest o 

učinkovitih programih dvojne kariere, politike in pravnih okvirov. V mnogih državah 

obstajajo športne akademije in visoko zmogljivostni centri za usposabljanje, kjer športniki 

trenirajo vse leto ter so bistvenega pomena pri organizaciji treninga in življenja športnika, saj 

mu ponujajo ustrezne pogoje za izvajanje dvojne kariere. Nadalje je pomembno, da so trenerji 

ustrezno usposobljeni, saj imajo vsaj na začetku športne kariere ključno vlogo pri razvoju 

posameznikovih talentov in poleg staršev tudi ključno vlogo pri spodbujanju dvojne kariere. 

Trenerji in drugi člani ekipe, bodisi profesionalni ali prostovoljni, tudi potem, ko so 

usposobljeni in na delovnem mestu, potrebujejo dodatno izobraževanje, ne le zaradi novih 

metod usposabljanja, temveč tudi z vidika spreminjajočega se športnega okolja. Podporne 

storitve za zagotavljanje dvojne kariere, kot so psihološka pomoč, informacije in smernice za 

usposabljanje ter informacije za zaposlovanje in pripravo na novo službo, morajo biti v celoti 

vključene v športni, izobraževalni in strokovni sistem ter življenjski stil športnikov, ne pa, da 

ostanejo izolirane zunaj konteksta športa. Temeljiti morajo na neposrednem stiku s športniki, 

starši, trenerji in drugimi deležniki. Dialog med svetovalci, fizioterapevti, zdravniki, trenerji 



 37 

in predstavniki izobraževalnih ustanov bi moral biti organiziran tako, da se doseže zavezanost 

prek individualiziranih akcijskih načrtov (European Commission 2012a).  

Politika na področju izobraževanja se je, ob dejstvu, da je izobraževalni del dvojne kariere 

izziv za mnoge športnike, izkazala za uspešno orodje za spodbujanje športnikov, da ostanejo v 

svojih izobraževalnih programih, saj si prizadeva nuditi podporo športnikom v obliki 

mentorjev, tutorjev in osebne učne podpore. Po vsej EU trenutno obstaja več načinov kako 

lahko mladi športniki združujejo izobraževanje in šport. V večini držav so v rednih šolah 

organizirani športni razredi s športnim programom. Številne države članice podpirajo 

kombinacijo športa in akademskega usposabljanja na posebnih športnih šolah ali športnih 

srednjih šolah, kjer lahko mladi športniki izkoristijo izobraževalni program, prilagojen 

njihovemu športnemu treningu. Izobraževalni programi se izvajajo usklajeno s treningom in 

šolskimi urami. Te strukture omogočajo časovno in lokacijsko fleksibilnost, vendar pa morajo 

učenci praviloma slediti enakim izobraževalnim programom kot v rednih šolah. Za športnike 

so zelo pomembne različne vrste posebnih dogovorov (npr. podaljšano izobraževanje za eno 

leto, posebni šolski vodnik ali koordinator, dodatno mentorstvo v šoli in prek 

telekomunikacijskih omrežij, sistemi študijskih kolegov, posebni roki pisnih nalog in 

prilagojena organizacija izpitov ter preizkusov). Zaradi daljšega bivanja športnikov v tujini se 

šole spodbuja k uporabi orodij za izmenjavo informacij med učenci in učitelji, ki temeljijo na 

uporabi interneta. V nekaterih državah članicah se je v športnem sektorju prek sistema 

poklicnega izobraževanja razvilo večje število pripravništev. Usposabljanje na delovnem 

mestu v okviru pogodbe o zaposlitvi (npr. en dan izobraževanja in štiri dni dela na teden) in 

pripravništvo v tujini sta lahko modela, ki športnikom z dvojno kariero prineseta korist ter 

izkušnje na delovnem mestu. Ker večina držav članic, razen v okviru Fakultete za šport in 

športno vzgojo, nima strukturiranih možnosti za sočasno pridobivanje akademske izobrazbe in 

izvajanje športne kariere, se veliko športnikov zaposli na delovnih mestih, povezanih s 

poučevanjem in izvajanjem treningov na področju športa ter športne vzgoje. Praksa pogosto 

kaže, da obstoječi ukrepi na področju univerzitetnega študija ne zadoščajo, saj je vse preveč 

odvisno od posameznih dogovorov in mnogi vrhunski športniki ne morejo študirati 

učinkovito, če želijo doseči vrhunske športne rezultate. Študentom - športnikom je treba dati 

na voljo različne fleksibilne oblike izobraževanja, med katerimi je trenutno najbolj aktualna 

učenje na daljavo (European Commission 2012a).  

Za uspešne rezultate pri oblikovanju dvojne kariere moramo v sistem vključiti tudi politike na 

področju zaposlovanja športnikov. Na voljo so različna orodja, med drugim tudi svetovanje in 

podpora športnikom pri načrtovanju kariere, vključno s programi dogovorov med podjetji ter 

športniki za uravnoteženje zahtev športnega urnika s poslovnimi potrebami. Uvedba sistema 

finančnih podpor športnikom v nekaterih državah članicah je omogočila večjemu številu oseb, 

da se ukvarjajo samo s športom, vendar pa mora še vedno veliko število vrhunskih športnikov 

za sofinanciranje dejavnosti, povezanih s športom, zaslužiti stalen dohodek v obliki krajšega 

ali polnega delovnega časa. Združevanje športa na visoki ravni z zaposlitvijo je velik izziv. 
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Delodajalci se pogosto ne zavedajo pritiska in fizičnih zahtev, s katerimi se soočajo vrhunski 

športniki, in jih je strah športnih poškodb, ki lahko vplivajo na delovanje ter udeležbo 

športnikov na svojem delovnem mestu. Nobena izmed držav EU nima urejene politike 

zaposlovanja upokojenih vrhunskih športnikov v javnem sektorju, saj so te zaposlitve 

rezervirane za aktivne in ne za upokojene športnike, prav tako zelo malo držav članic EU 

ponuja neposredne spodbude (npr. davčne) za zasebna podjetja, ki bi zaposlila nekdanje 

športnike.  

Naslednje področje, ki vpliva na razvoj in potek dvojne kariere, četudi v manjši meri, je 

politika na področju zdravja, ki mora biti usmerjena v zagotavljanje duševnega in telesnega 

zdravja, varnosti ter dobrega počutja športnikov. Bolezni in poškodbe lahko omejijo njihove 

možnosti za izvajanje treninga ter izobraževanja in resno vplivajo na čustva (depresija, 

tesnoba, dolgčas, izključitev iz skupine), ali pa se kažejo v obliki finančnih posledic (izguba 

denarja od nagrad, bonusov, pristojbin). Poleg predvidljivih prehodov, kot ga predstavlja 

konec športne kariere, se športniki srečujejo tudi z nenačrtovanimi prehodi, kot so hude 

dolgotrajne poškodbe, sprememba osebnega trenerja, prekinitev zaradi spremenjenih prioritet 

itd. Takšni prehodi imajo lahko velik vpliv na kakovost življenja in uspehe športnikov na 

tekmovanjih, zato se morajo športniki naučiti obvladovati karierne prehode. Izobraževanje in 

preventivni ukrepi lahko pomagajo športnikom, da se bolje zavedajo prihodnjih prehodov ter 

razvijejo pravočasne ukrepe za spopadanje z njimi. Medicinska podpora je ključnega pomena 

in mora vključevati redno spremljanje ter popolne zdravniške preglede, da bi pravočasno 

prepoznali znake zdravstvenih težav. Pozornost je treba nameniti prehranjevalnim navadam in 

pa tudi motnjam med mladimi (ženskimi) športniki, v športih, kjer je lahka telesna teža 

prednost, kot so gimnastika, drsanje, vzdržljivostni športi in športi, kjer razred določa teža. 

Preventiva je cenejša in boljša kot kurativa (European Commission 2012a).  

V času ekonomske krize za športnike vse večjo težko dobiva politika na področju 

zagotavljanja finančnih spodbud. Mnoge študije potrjujejo, da se vrhunski športniki in njihove 

družine pogosto srečujejo z dolgoročnimi finančnimi izzivi, velikokrat že v zgodnjem 

otroštvu. Trening in športna oprema zahtevajo velike naložbe, ki jih pogosto v celoti ali delno 

plačujejo starši. Štipendije, pristojbine in druge finančne spodbude so pogosto nujno potrebne 

za nadarjene mlade športnike. V izobraževalni fazi dvojne kariere so štipendije in posebne 

pristojbine za prepoznane nadarjene športnike glavni vir dohodka. Za vrhunske športnike so 

drugi modeli dohodka dostopni tudi v obliki pogodb, denarnih nagrad in sponzorstev. 

Drugače pa je s socialno varnostjo, pokojninskim in drugim zavarovanjem, ki zaradi 

nepredvidljivosti športne kariere, potencialne zgodnje upokojitve ter naporov športnega 

tekmovanja pogosto ne spadajo v sheme zdravstvenega in socialnega zavarovanja, kar 

pomeni, da niso zagotovljeni. Večina držav članic ponuja športne štipendije za študente, da jih 

finančno podprejo v trajanju študija na univerzi in jim omogočajo, da združijo visokošolsko 

izobrazbo s svojimi športnimi ambicijami. Viri in višina štipendij se močno razlikujejo. Ne 

glede na to, ali je štipendija akademska, športna ali oboje, so štipendije pogosto nujno 
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potrebne za to, da se športniki z dvojno kariero osredotočijo na dvoje glavnih področij - šport 

in izobraževanje. V nekaterih, na področju dvojne kariere bolj razvitih, državah obstajajo tudi 

številne druge finančne spodbude, kot so: skladi ali sheme, odprte za mlade športnike v 

primeru poškodbe v času njihovega treninga, posebni pogoji v primeru sklepanja zavarovalnih 

pogodb, zagotavljanje plačevanja socialne oskrbe in pokojninskega zavarovanja ter koriščenje 

pokojninskih načrtov z davčnimi ugodnostmi (European Commission 2012a).  

3.3.3  Evropska razsežnost dvojne kariere v športu 

Športniki predstavljajo enega najbolj mednarodno mobilnih delov evropskega prebivalstva. 

Zaradi treninga, tekmovanj in/ali študija ti pogosto potujejo v tujino. Mednarodne dejavnosti 

se začnejo že pri mlajših športnikih in se z leti le še povečujejo. Športniki jih običajno 

jemljejo kot začasno mobilnost, z namenom, da se vrnejo v državo izvora. Kot rezultat imajo 

mnogi vidiki dvojne kariere torej evropsko razsežnost, zato je povezovanje in koordinacija na 

ravni EU zelo pomembna (European Commission 2012a).  

Pomanjkanje sodelovanja med športnimi zvezami in izobraževalnimi ustanovami na evropski 

ravni pogosto naredi kombinacijo izobraževanja ter poklicnega usposabljanja, treninga ali 

sodelovanja na športnih tekmovanjih zelo zahtevno. S težavami se soočajo predvsem športniki 

in trenerji v športnih disciplinah, ki zahtevajo posebne objekte, športniki v moštvenih športih 

z raznoliko izobrazbo ter športniki iz manjših držav EU, ki ne morejo združiti želenega 

izobraževanja in svojega športa v domovini zaradi pomanjkanja kakovostnih športnih 

objektov ter izobraževalnih institucij (European Commission 2012a). Študenti - športniki 

pogosto naletijo na organizacijske ovire za nadaljevanje svoje dvojne kariere v tujini 

(Aquilina 2009; Henry 2010). Na primer, ko potujejo, z razlogi povezanimi s športom, mora 

veliko študentov - športnikov prekiniti izobraževanje ali pa se morajo izobraževati sami, saj je 

za njih skoraj nemogoče najti podporo za izobraževanje v drugi državi. Ko se vrnejo na 

njihove izobraževalne institucije v domači državi, se študentje - športniki običajno znajdejo v 

zaostanku za drugimi študenti in pogosto doživljajo pomanjkanje razumevanja ter podpore s 

strani šole ali univerze. Po drugi strani pa, ko študentje - športniki potujejo v tujino zaradi 

izobraževalnih namenov, se lahko zgodi, da nimajo dovolj priložnosti, da nadaljujejo s 

svojimi treningi v novi državi. Posledice se kažejo kot prezgodnje prenehanje ukvarjanja s 

športom ali celo nepopolna izobrazba in potem nizka zaposljivost. EU in evropske športne 

organizacije podpirajo tesnejše sodelovanje med centri za vrhunsko usposabljanje in 

akreditiranimi izobraževalnimi ustanovami v državah članicah EU, saj bi sodelovanje lahko 

okrepilo ter olajšalo mobilnost nadarjenih in vrhunskih športnikov ter jim omogočilo dvojno 

kariero (European Commission 2012a). Kljub pomembnosti sistematično urejenega 

usklajevanja politik na različnih področjih, ki vplivajo na potek dvojne kariere, je pomembno, 

da se športniki zavedajo bremena obveznosti, ki jim jih nalaga odločitev za življenje v vlogi 

vrhunskega športnika ter v obe sferi dvojne kariere, športno in poklicno, usmerijo dovolj 

veliko mero energije.  
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3.3.4  Promocija koncepta dvojne kariere in povezovanje v mreže 

Koncept dvojne kariere se lahko uspešno izvaja le, če se športniki in njihovi spremljevalci, od 

trenerjev do staršev, zavedajo njenega pomena. Ukrepi na ravni EU, vladni ravni, vključno z 

nacionalnimi športnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami, lahko okrepijo 

zavedanje o pomenu in koristnosti dvojne kariere športnikom, klubom, trenerjem in vodstvu 

izobraževalnih ustanov. Mladi športniki, vključno s športniki - invalidi, morajo biti 

informirani o tem, da je mogoče združiti šport in izobraževanje, pa tudi, da jim to lahko 

prinese le prednosti v prihodnosti. Komunikacija lahko poteka na različne načine, v obliki 

posredovanja informacij, namenjenih športnikom in njihovim sorodnikom, sporočil za javnost 

o novih razvojnih dosežkih, oglasov, plakatov, seminarjev itd. (European Commission 

2012a).  

Izvajanje koncepta dvojne kariere je v veliki meri odvisno od obstoja mrež. Mreže združujejo 

visoke stopnje strokovnega znanja in izkušenj, ki povežejo športne organizacije, 

izobraževalne ustanove in zasebna podjetja na nacionalni ter mednarodni ravni in s tem 

zagotavljajo širjenje dobrih praks, spodbujanje učenja prek nacionalnih meja in dvig 

ozaveščenosti. Ob upoštevanju koristne vloge, ki so jo obstoječe mreže že odigrale, bi morale 

nove mreže v prihodnosti obstoječe mreže nadgraditi, ne pa izpodriniti (European 

Commission 2012a). Dober model za posnemanje predstavlja izmenjava informacij in dobrih 

praks v okviru evropske mreže za študente - športnike, ki jo podrobneje predstavljamo v enem 

izmed naslednjih poglavij. Eden od ključnih dejavnikov uspeha uveljavitve dvojne kariere bo 

sodelovanje in usklajevanje na medsektorski ravni ter med različnimi partnerji. Obstoječe in 

tudi nove mreže lahko pomembno prispevajo k širjenju koncepta dvojne kariere. 

3.4 Zagotavljanje kakovosti ukrepov dvojne kariere 

Za zagotavljanje dolgoročne kakovosti ukrepov dvojne kariere in posegov je potreben nadzor 

kakovosti izvajanja programov. V nekaterih državah članicah obstajajo nekateri zunanji in 

notranji mehanizmi nadzora, vendar so pogosto razdrobljeni (European Commission 2012a). 

Z rednim evalviranjem programov so športnikom zagotovljeni kakovostni, ustrezni, uporabni 

in njihovim potrebam primerni ukrepi ter programi dvojne kariere, kar je tudi eden od ciljev te 

magistrske naloge. Na podlagi priporočil v okviru smernic EU na področju dvojne kariere je 

bila v letu 2015 izvedena Študija o minimalnih kakovostnih zahtevah za storitve, vezane na 

področje dvojne kariere (angl. Study on minimum quality requirements for dual career 

services).  

Študija (European Commission 2016) je pokazala, da v 25 različnih državah, tako na 

nacionalni kot tudi regionalni ravni, obstajajo različne politike in programi dvojne kariere. V 

okviru študije je bil razvit tudi k športnikom usmerjen okvir kakovosti, v katerem so navedeni 

vsi vplivi (od osebnega do institucionalnega in političnega nivoja). Prav tako je bil pripravljen 
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predhodni kontrolni seznam minimalnih zahtev za visoko zmogljivostne centre za 

usposabljanje, ki lahko delujejo kot referenčna točka za vzpostavitev mednarodnih visoko 

zmogljivostnih centrov za usposabljanje. Raziskava je bila osredotočena na orodja za 

spremljanje in (samo) ocenitev držav članic v povezavi z njihovimi politikami ter programi za 

učinkovito združevanje dvojne kariere. Namen tega je bil zagotoviti, da lahko, po sedanjih 

ocenah 120.000 športnikov na leto, uspešno združuje izobraževanje, usposabljanje ali delo v 

športu in lahko vsak športnik popolnoma izkoristi vse možnosti v življenju. Glavni cilj študije 

je bil razviti niz takšnih zahtev, da delujejo kot referenčna točka za nacionalne storitve dvojne 

kariere in zmogljivosti po vsej EU. Te so predstavljene v obliki okvirov kakovosti, ki 

ponujajo preglednost, kakovost, varnost in jamstva za športnike ter vključujejo sistem 

označevanja in/ali akreditacijo zmogljivosti in storitev na nacionalni ter evropski ravni. V 

središče okvira kakovosti je postavljen športnik, s štirimi glavnimi dimenzijami: spremstvo 

(trenerji, mentorji, starši itd.), deležniki v športu, izobraževanju in na trgu dela, nacionalne 

vlade ter EU. Vključena so tudi priporočila za prihodnji razvoj politike in raziskav (European 

Commission 2016). Z namenom predstavitve minimalnih standardov na področju 

zagotavljanja kakovosti, ki bi jih morala vzpostaviti vsaka država na področju uravnavanja 

dvojne kariere, v nadaljevanju povzemamo na podlagi študije opredeljene glavne sklepe na 

sistemski ravni in na področju storitev dvojne kariere, okvir za zagotavljanje kakovosti ter 

minimalne zahteve za ustanovitev visoko zmogljivostnih centrov za šport in izobraževanje.  

Primerjava trenutnih programov in politik v državah članicah je pokazala (European 

Commission 2016), da obstaja raznolikost v politikah in programih dvojne kariere v Evropi, 

da obstajajo različni akterji glede vodilne vloge pri vodenju dvojne kariere ter vrzel znanja v 

primerjavi z vrzeljo izobraževanja, ne obstajajo jasne opredelitve posameznih pojmov, 

povezanih z dvojno kariero, zato je prostor za vzpostavitev vseevropskega okvirja in da 

obstajajo različni vladni, pa tudi nevladni programi omenjene politike. Za uspešno izvajanje 

storitev dvojne kariere naj bi obstajala neodvisna organizacija, odgovorna za dvojno kariero, z 

izobraževalnimi ustanovami morajo biti sklenjeni formalni dogovori, da se zagotovi njihova 

podpora dvojni karieri, vsa podpora mora biti prilagojena potrebam posameznega športnika in 

športni objekti morajo biti v neposredni bližini izobraževalnih ustanov. Skupna izmenjava 

znanja, dobrih praks in razvoj sistemov so bolj učinkoviti kot individualni ukrepi v vsaki 

državi članici posebej, pri čemer imajo pomembno vlogo obstoječe in tudi morebitne nove 

mreže dvojne kariere. 

V okviru študije je bil pripravljen tudi seznam minimalnih potreb pri urejanju visoko 

zmogljivostnih centrov za usposabljanje. Namen teh centrov je zagotavljanje zmogljivosti in 

storitev ter združevanje priložnosti za izobraževanje in treniranje na visoki ravni. Uspeh je 

odvisen od obojestranske ozaveščenosti, tako športnikov kot centrov, glede ciljev in storitev. 

Minimalne zahteve centrov naj bi bile sestavljene iz vsaj naslednjih pet stebrov: namestitev, 

izobraževanje, osebje, oprema in storitve. To so le izhodišča, izvajanje teh minimalnih zahtev 

pa je odvisno od nacionalnih ureditev (European Commission 2016). Skladno s sprejetim 
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dokumentom, Resolucija Sveta, in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru 

Sveta, 21. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za šport (2014–2017) (Ur. l. EU, št. 

183/12), mora skupina strokovnjakov o upravljanju s človeškimi viri na področju športa v prvi 

polovici leta 2017 pripraviti poročilo o stanju glede izvajanja smernic EU o dvojni karieri do 

leta 2017. 
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4 UREDITEV IN PROGRAMI DVOJNE KARIERE  

Ureditev dvojne kariere in rast programov karierne pomoči športnikom sovpada, do neke 

mere, z rastjo množičnosti ter priljubljenosti vrhunskih tekmovalnih športov. V državah po 

vsem svetu so bili razviti številni programi, da bi pomagali razrešiti težave, s katerimi se 

soočajo številni športniki pri združevanju izobraževanja in doseganju ciljev v športu v času 

športne kariere ter pri prehodu na trg delovne sile v pošportni karieri. Oblike ukrepov in 

programov dvojne kariere se razlikujejo med državami in pogosto vključujejo delavnice, 

seminarje, izobraževalne module ter individualno svetovanje (Gordon, Lavallee in Grove 

2005). Programe dvojne kariere za športnike vodijo predvsem vodilni nacionalni športni 

organi, nacionalni olimpijski komite, sindikati športnikov znotraj športnih zvez in neodvisne 

organizacije, povezane s športom (Gordon 1995). V uvodu so predstavljeni nekateri izmed 

prvotnih programov pri razvoju dvojne kariere v svetu. Nadaljujemo s predstavitvijo ureditev 

in programov dvojne kariere v Evropi ter izpostavljamo dobre prakse posameznih držav 

članic, ki so pomembne z vidika možnega prenosa tudi v Slovenijo. Zadnji, vendar 

najpomembnejši del tega poglavja, pa predstavlja predstavitev vseh ukrepov dvojne kariere, ki 

so trenutno na voljo slovenskim športnikom. Poznavanje teh ukrepov je pomembno za 

operacionalizacijo merskega instrumenta, anketnega vprašalnika in predvsem pripravo analize 

potreb glede potrebnih ukrepov slovenskih športnikov. 

Eden prvih programov pomoči pri razvoju dvojne kariere športnikov je bil kanadski 

Olimpijski športni karierni center (angl. Canadian olympic athlete career centre). Glavna 

naloga programa, ki je bil razvit leta 1985, je pomoč športnikom, ki so dosegli vrhunske 

rezultate na olimpijskih igrah, skozi proces tranzicije v drugo kariero, predvsem na področju 

načrtovanja kariere in izobraževanja (Gordon, Lavallee in Grove 2005). Olimpijski program 

priložnosti za delo/službo (angl. Olympic job opportunities program) je mednarodni program, 

ki so ga začeli izvajati v Avstraliji, Južni Afriki in Združenih državah Amerike. Njegov glavni 

cilj je razviti in iskati priložnosti za kariero olimpijcem in potencialnim olimpijcem, ki jih 

mora potrditi njihova nacionalna zveza. Poleg zagotavljanja neposrednih stikov z delodajalci 

in identifikacije prostih delovnih mest zagotavlja tudi storitve analize kariere, osebnostnih 

testov ter trening veščin komuniciranja (Gordon 1995). V Združenih državah Amerike je bil v 

poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja ustanovljen program z naslovom Karierne 

pomoči športnikom (angl. Career assistance program for athletes), z namenom predstaviti 

posameznikom proces razvoja kariere dokler so še tekmovali. Ta program se je, s pomočjo 

organiziranih delavnic, osredotočal na povečanje osebnih kompetenc športnikov skozi 

razumevanje in prepoznavanje prenosljivih spretnosti (Gordon, Lavallee in Grove 2005). Kot 

zadnjega izmed začetnikov na tem področju navajamo Program kariere in izobraževanja 

športnikov (angl. Athlete career and education program), ki je bil razvit v Avstraliji leta 

1990. Splošni cilj programa je pomoč športnikom pri usklajevanju zahtev na njihovi športni 

poti in hkrati povečati njihove možnosti, da razvijejo svoje izobraževalne ter poklicne 

sposobnosti. Velik del programa se osredotoča na pomoč posameznikom pri razvoju 
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načrtovanja kariere, ki združuje tako športne kot nešportne komponente (Gordon, Lavallee in 

Grove 2005).  

4.1 Ureditve in programi dvojne kariere v EU 

Zaključki številnih izvedenih študij (Amara idr. 2004; Aquilina 2009; Aquilina, Elesa in 

Henry 2005; Aquilina in Henry 2010; Mateos, Torregrosa in Cruz 2010; Henry 2010; Caput  

Jugonica, Ćurkovič in Bjelić 2012; Stagiaire in Winther 2003) kažejo, da zaradi kulturnih in 

institucionalnih razlik v izobraževalnih ter športnih sistemih znotraj Evrope obstaja več 

različnih ukrepov in modelov, s katerimi države članice urejajo in spodbujajo dvojno kariero 

športnikov. Zagotavljanje dvojne kariere športnikov je odvisno predvsem od nacionalne 

zakonodaje na področju športa in izobraževanja. 

Te precej velike razlike v ureditvah dvojne kariere med različnimi državami članicami so 

vzpodbudile razvoj skupnega pristopa k urejanju dvojne kariere na ravni EU (Caput Jogunica, 

Ćurkovič in Bjelić 2012). EU je v zadnjih letih sprejela več ukrepov za spodbujanje dialoga 

med športnimi in izobraževalnimi organi za vzpostavitev poti dvojne kariere, ki jo predstavlja 

kombinacija športa in izobraževanja za študente - športnike (European Commission 2004, 

2012a; 2012b; 2014; 2016; Evropska komisija 2007). Sprejete smernice EU na področju 

dvojne kariere športnikov (European Commission 2012a) in Študija o minimalnih 

kakovostnih zahtevah za storitve, povezane s področjem dvojne kariere (European 

Commission 2016), predstavljata osrednja dokumenta skupnega pristopa pri zagotavljanju 

učinkovitega izvajanja dvojne kariere v Evropski uniji. Delovni načrt EU za šport za obdobje 

2014–2017 (European Commission 2014) opredeljuje, da bo preverjeno tako izvajanje 

smernic EU kot tudi financiranje pripravljalnih ukrepov na področju dvojne kariere. Povečala 

so se tudi sredstva EU za projekte, povezane s športom, v okviru programa Erasmus + 

(European Commission 2013). V pomoč športnikom za upravljanje svojega načina življenja 

in prehoda v poklicno kariero EK poudarja, da morajo programi dvojne karierne v celoti 

vključevati šport, izobraževanje in zaposlovanje (European Commission 2012a). 

V nadaljevanju tega poglavja predstavljamo evropsko mrežo za študente - športnike, vodilno 

mrežo na področju dvojne kariere in nekatere uspešno izvedene projekte na temo dvojne 

kariere ter njene ureditve v posameznih državah članicah, kjer obstajajo dobra praksa in 

ukrepi, ki bi jih lahko v posameznih delih uporabili tudi pri urejanju sistema dvojne kariere v 

Sloveniji. 

4.1.1 Evropska mreža za študente - športnike 

Evropska mreža za študente - športnike (angl. European athlete as student network, v 

nadaljevanju mreža EAS) je bila ustanovljena leta 2004 s podporo EK v okviru Evropskega 

leta izobraževanja skozi šport. Glavni cilj mreže EAS je podpreti evropske športnike pri 



 45 

združevanju vrhunskega športa in izobraževanja (EAS b. l.). V okviru svojega poslanstva ta 

od leta 2004 dejavno podpira prizadevanja EU pri spodbujanju dvojne kariere z 

zagotavljanjem platforme za boljši dialog med izobraževalnimi ustanovami (univerze, visoke 

šole, športne šole) in športnimi organizacijami (klubi in športne zveze). S spodbujanjem 

mreženja med institucijami želi poenotiti partnerje, ki sodelujejo v okviru vrhunskega športa 

in izobraževanja, spodbujati izmenjavo najboljših praks na področju dvojne kariere 

športnikov, krepiti vezi med izobraževalnimi ustanovami in športnimi organizacijami ter 

podpirati in sodelovati v projektih ter raziskavah o dvojni karieri (Capranica idr. 2015). 

Evropska mreža dvojne kariere pomaga športnikom - študentom, da je njihova prihodnost 

zavarovana s tem, ko jim bo na voljo izobraževanje ali poklicno usposabljanje in bodo imeli 

varno osnovo za začetek od trenutka, ko bo njihova športna kariera končana (EAS b. l.). Za 

doseganje svojih ciljev ta izvaja letne konference, kjer obvešča svoje člane o sprotnih 

najboljših praksah in jim prek spletne strani ter foruma omogoča izmenjavo izkušenj. Ker 

deluje v tesnem sodelovanju z EK, ima dobre možnosti za sodelovanje pri dolgoročnem 

procesu izvedbe usmeritev razvoja, izobraževanja, treninga in zaposlitve vrhunskih športnikov 

v Evropi. Mreža EAS je tako edina evropska mreža, ki zagotavlja osnovo za sodelovanje 

športnih in izobraževalnih ustanov (Capranica idr. 2015). Slovenijo v evropski mreži za 

dvojno kariero EAS zastopata OKS-ZŠZ in Fakulteta za šport (EAS b. l.) in je s tega stališča 

tudi pomembna za oblikovanje ustreznih priporočil za ukrepe v okviru naše raziskave. 

4.1.2 Evropski projekt TWIN, organizacija KADA in ureditev dvojne kariere v Avstriji 

Prizadevanje za povečanje združljivosti najvišje ravni športnega udejstvovanja in ustreznega 

izobraževanja ni več izključno v nacionalni pristojnosti. Evropski projekt TWIN, ki se je 

izvajal v letih 2014 in 2015, je združil sedem evropskih držav: Veliko Britanijo, Francijo, 

Švedsko, Nizozemsko, Irsko, Finsko in Avstrijo, na področju spodbujanja dvojne, športne in 

akademske kariere športnikov. Projekt je s pomočjo vsebinske izmenjave nacionalnega 

strokovnega znanja vzpostavil evropski nabor izkušenj na temo dvojne kariere športnikov in 

si tudi prizadeval povečati mobilnost oseb v Evropi, ki pomagajo pri dvojni karieri 

športnikov. To v prvi vrsti vključuje karierne svetovalce, trenerje življenjskega sloga in 

menedžerje, v prihodnje pa tudi bodoče trenerje, fizioterapevte in druge osebe s športnega 

področja. Uradni zastopnik Avstrije v tem projektu je bila KADA, ki ima vodilno in posebno 

vlogo na področju dvojne kariere športnikov tudi na evropski ravni, na podlagi večletnih 

izkušenj pa je imela tudi ključno vlogo pri pripravi smernic EU glede dvojne kariere 

športnikov. Svetovno povpraševanje po strokovnosti organizacije KADA narašča. Države, kot 

so Brazilija, Kitajska, Japonska in Južna Koreja in Finska, so avstrijsko strokovno znanje 

izkoristile za razvoj ter širitev svojih programov dvojne kariere (KADA b. l.a). 

V Avstriji obstaja celovita, nacionalna, regionalna, lokalna, športu in izobraževanju 

specifična, politika dvojne kariere. Ta pristop se kaže v treh glavnih programih (European 

Commission 2016): 
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· KADA je neodvisno združenje, ki deluje skupaj z vlado, s trgom dela in z 

izobraževalnimi ustanovami, za zagotavljanje storitev dvojne kariere za športnike in jim 

z nudenjem svetovanja ter programov, prilagojenih po meri posameznika, pomaga 

zaščititi prihodnost in jih aktivno pripravlja na pošportno kariero. Športnikom pomagajo 

na področju preprečevanja poškodb, kariernega svetovanja in poklicne integracije. 

Programi vključujejo tudi možnosti e-izobraževanja za mlajše športnike, prilagojeni 

trening za vrhunske športnike, poklicno maturo v tekmovalnih športih na akademiji 

KADA, podpisana partnerstva z univerzami in karierna svetovanja po vsej državi. Ta 

celovit koncept zagotavlja pomoč v vseh fazah kariere in predstavlja temelje za trajen 

uspeh v pošportnem življenju športnikov. Neodvisno združenje KADA v Avstriji 

financirajo ministrstvo za šport, ministrstva za šolstvo in zavod za zaposlovanje. Njihovi 

partnerji so avstrijski olimpijski komite in številne športne organizacije ter zveze v 

državi. Program je za vse športnike - študente brezplačen (KADA b. l.b). 

· Obstaja devet kompetenčnih centrov, pristojnih za mlade in podmladek, elitnih športnih 

šol in nogometnih akademij, ter štiri specializirane srednje šole, ki v sodelovanju z 

združenjem KADA podpirajo dvojno kariero.  

· Sodelujejo z osmimi partnerskimi univerzami, ki omogočajo študij in karierno 

svetovanje prek KADA za študente s statusom vrhunskega športnika, pri čemer KADA 

spodbuja tudi njihovo mobilnost. Program določa poti in programe za univerzo, ki pa so 

odvisni od volje ter pripravljenosti za izvajanje teh. Obstajata še dve drugi univerzi z 

lastnim programom dvojne kariere, Univerza v Innsbrucku in Univerza v Celovcu. 

4.1.3 Projekt SPORTSSOCIETY in ureditev dvojne kariere v Estoniji, Latviji in na 

Finskem 

Projekt Sportsociety predstavlja primer dobre prakse skupnega reševanja ureditve sistema 

dvojne kariere. Projekt, v katerem so sodelovale tri sosednje države, Estonija, Latvija in 

Finska, je potekal med junijem 2012 in decembrom 2013, sofinancirala ga je EU, v okviru 

transnacionalnega programa Central Baltic Interreg IVA Programme 2007–2013. Projekt je 

izvajala estonska fundacija za športno izobraževanje, skupaj z vsemi tremi nacionalnimi 

olimpijskimi komiteji. Na osnovi raziskave, ki je vključevala izvedbo ankete in seminarja, je 

bilo ocenjeno stanje v vseh treh državah članicah, na šestih ključnih področjih, opredeljenih v 

smernicah EU, glede dvojne kariere športnikov. Pripravljena so bila priporočila za nadaljnji 

razvoj ukrepov in programov dvojne kariere v posamezni državi (Central Baltic b. l.). V 

nadaljevanju podajamo značilnosti ureditve dvojne kariere v navedenih treh državah. 

V Estoniji je politika dvojne kariere organizirana na nacionalni ravni. Na področju 

izobraževanja so športnikom na voljo prilagodljivi učni načrti. Estonija ima eno državno 

podprto športno šolo z imenom Audentes, ki omogoča mladim športnikom priložnost, da 

združijo trening na visoki ravni s pridobivanjem srednješolske izobrazbe. Obstajajo tudi 
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posebni športni razredi, ki prav tako omogočajo prožnost pri združevanju treninga in 

izobraževanja. Sodelovanje z univerzami je odvisno od univerze in fakultete. Na področju 

zaposlovanja ni posebne politike, kljub temu pa obstajajo usposabljanja za vrhunske 

športnike, kot pomoč za njihov poklicni razvoj. Športnikom je na voljo tudi poseben program 

štipendij za podporo študija vrhunskih športnikov v poklicnih in visokošolskih zavodih. 

Zanimivo je, da v Estoniji obstajajo velike razlike v storitvah dvojne kariere med športniki 

olimpijci in neolimpijci (European Commission 2016). 

V Latviji obstaja nacionalna in izobraževalno specifična politika dvojne kariere. Dvojna 

kariera je pri trenerjih in osebju prepoznana na organizacijski ravni športnih organizacij, 

vendar pa še ni nobenih posebnih programov. Latvija ima eno, od države podprto športno šolo 

z imenom Murjāņi Šport Gymnasium, ki daje mladim športnikom priložnost, da združijo 

trening na visoki ravni s pridobivanjem srednješolske izobrazbe. V Latviji je 67 ustanov za 

poklicno usposabljanje, ki zagotavljajo možnost kombiniranja športa in poklicnega 

usposabljanja. Obstaja tudi več posebnih športnih razredov v šolah, ki omogočajo 

prilagodljive učne načrte. Sodelovanje z univerzami je odvisno od univerze in fakultete. Imajo 

tudi poseben programa financiranja za podporo poklicnega in visokošolskega izobraževanja 

vrhunskih športnikov v obliki štipendij ter popustov za šolnine na univerzah (European 

Commission 2016). 

Na Finskem so razvite različne strukture za spodbujanje športnikov pri dvojni karieri. Obstaja 

dobro medsebojno razumevanje in sodelovanje med športnimi organizacijami, finskim 

olimpijskim komitejem ter pristojnimi ministrstvi. Vrhunski športniki so upravičeni do 

štipendij, ki se dodelijo na podlagi športnih dosežkov. Finski olimpijski komite ponuja tudi 

storitev študijskega svetovanja. Visokošolsko izobraževanje na Finskem je za vse brezplačno. 

Problem dvojne kariere je bil prepoznan na organizacijski ravni športnih organizacij in 

trenerjev, zato so bili ustanovljeni posebni programi za podporo športnikov. Finska ima široko 

pokritost omrežja izobraževalnih športnih ustanov, ki športnikom zagotavljajo priložnost 

združiti šport in izobraževanje tako na šoli kot poklicno. Redno šolanje na visoki šoli običajno 

traja tri leta, vrhunski športniki pa imajo možnost, da to razširijo na štiri ali pet let. Šole jim 

omogočajo tudi trening. Vrhunski športniki, ki vstopijo v športne šole na srednješolski ali 

višješolski ravni, ki so del mreže športnih akademij, imajo dostop do svetovanja, osebnega 

tutorstva in prilagodljivih urnikov. Glavne šole v regijah dostopajo do omrežja prek skupne 

informacijske točke, odgovorne za usklajevanje treninga in študijskega programa študenta 

(European Commission 2016). 

4.1.4 Ureditev dvojne kariere v Angliji in štipendijska shema TASS 

V Angliji obstaja celostna, športu in izobraževanju prilagojena specifična politika dvojne 

kariere, ki vključuje športne organizacije, izobraževalne institucije in posebne organizacije na 

področju dvojne kariere (European Commission 2016). 
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Štipendijska shema za nadarjene športnike (angl. Talented Athlete Scholarship Scheme, v 

nadaljevanju TASS), je vladni program v Angliji, ki predstavlja edinstveno partnerstvo med 

nadarjenimi mladimi športniki, ki jih financira, nacionalnimi športnimi organizacijami in 

srednješolskim ter visokošolskim izobraževalnim sektorjem. TASS pomaga športnikom pri 

uskladitvi akademskega življenja z usposabljanjem in uspešnim udejstvovanjem na športnih 

tekmovanjih. Program je bil ustanovljen leta 2003. Od leta 2004, ko so bile dodeljena prva 

sredstva iz programa TASS, je bilo vloženih več kot 24 milijonov funtov v športnike in 

podporno mrežo okoli njih. Program je doslej podprl preko 6.500 športnikov v 50 različnih 

športih. Usposobil je preko 1.000 strokovnih delavcev, pomagal preko 100 izobraževalnim 

institucijam, v okviru tekmovanj pa so finančno tako podprti nadarjeni športniki osvojili 100 

olimpijskih ali paraolimpijskih medalj (TASS b. l.). Glavni namen in cilji programa TASS so: 

podpora športnikom za udejstvovanje v svojem športu in izobraževanju, spodbujanju ambicij 

in pri izpolnitvi svojih potencialov; povečanje števila, kompetentnost in učinkovitost 

strokovnjakov, izobraževalnih ustanov in nacionalnih športnih organizacij, ki nudijo pomoč 

nadarjenim športnikom; povečati možnosti in dostop do podpore ter izobraževanja za 

nadarjene športnike, ne glede na njihov izvor in lokacijo študija v Angliji; spodbujanje 

strokovnih delavcev, da sodelujejo med seboj in da ponudijo skladen ter celovit, 

multidisciplinaren pristop k podpori nadarjenih športnikov v izobraževanju; povečanje 

zmogljivosti in razširitev tesnejših delovnih partnerstev med izobraževalnimi in nacionalnimi 

športnimi organizacijami, da bi olajšali izmenjavo znanja ter ponudili več športnikom 

prilagojene podpore in pa nenazadnje razvoj skupnosti ter izobraževalnih povezav za podporo 

nadarjenim športnikom pri združevanju izobraževanja ob svojem športu in za pripravo na 

prehod v poklicno kariero po koncu tekmovalne športne poti (Taylor 2015). Program postaja 

vedno bolj znan po vsem svetu, saj TASS svetuje tudi MOK pri razvoju njegovega 

izobraževalnega oddelka za športne karierne programe (angl. Athlete Career Programme) 

(TASS b. l.).  

Poleg sheme TASS nudi podporo vrhunskim športnikom v manjši meri tudi Angleški inštitut 

za šport (angl. English Institute of Sport), ki vključuje podporo za izobraževanje in podpira 

športnike pri načrtovanju za upokojitev. Univerzitetne in druge štipendije izobraževalnih 

ustanov so za posamezne športnike na voljo na t. i. ad hoc bazi. Tovrstna podpora lahko 

zajema zagotavljanje različnih storitev, finančne podpore, opustitve pristojbin in nižanje 

vstopnih pogojev ter je specifična za različne ustanove in običajno odvisna od športnikov, ki 

predstavljajo ustanovo na tekmovanjih (European Commission 2016). 

4.1.5 Ureditev dvojne kariere v Španiji in program Tutorsport 

V Španiji obstaja politika dvojne kariere na nacionalnem nivoju (European Commission 

2016). Vzpostavljeni so posebni zakoni za vrhunski šport, ki urejajo status vrhunskih 

športnikov, opredeljujejo izobraževalne, zaposlovalne in davčne ukrepe ter ustvarjajo program 

karierne pomoči za vrhunske športnike. Športniki lahko zaprosijo za status vrhunskega 
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športnika in lahko ohranijo pravice dvojne kariere, ki vključuje dostop do visokošolskega 

izobraževanja, prilagodljivo udeležbo in urnik izpitov ter izpit za športnega trenerja največ 

sedem let po priznanju njihovega statusa. Obstaja tudi podporni program za športnike 

»Programa de Ayuda al Deportista«, ki zagotavlja vrhunskim športnikom skupinsko ali 

individualno e-svetovanje v povezavi z izobraževanjem, zaposlovanjem in načrtovanjem 

kariere prek mreže mentorjev/tutorjev ter spodbuja dogovore z ustanovami, organizacijami, 

agencijami in podjetji, ki so neposredno ali posredno vključeni v proces dvojne kariere 

(Capranica in Guidotti 2016). 

Tutorstvo v športu (angl. Tutorsport) je program karierne pomoči, ki je namenjen podpori 

vrhunskim športnikom, medtem ko se izobražujejo na dodiplomskem študiju. Ta program so 

razvili v Španiji leta 1996 in je bil prvi te vrste v državi. Udeležba v programu vključuje 

dodelitev osebnega tutorja za vsakega vpisanega športnika študenta. Tutorji, ki so tudi 

predavatelji na univerzi, nudijo začetne smernice pri izbiri in številu predmetov, s čimer se 

zagotovi, da je študij združljiv z urnikom treningov ter tekmovanj. Tutorji nudijo podporo 

skozi celotno študijsko leto in delujejo tudi kot posredniki med predavatelji ter športniki, 

obveščajo športnike o vseh pomembnih informacijah, kot so končni roki ali datumi izpitov, in 

jim zagotavljajo študijsko gradivo ob izostankih od predavanj. Tutor oceni zanimanje za 

program, kar ima za posledico odločitev o tem, ali lahko posamezni športnik ostane v 

programu ali ne. Program, tutorstvo v športu, podpira športnike med terciarno izobrazbo, zato 

ima posredno tudi pomembno vlogo pri načrtovanju kariere in prilagoditve športnikov na 

življenje po koncu športne kariere (Mateos, Torregrosa in Cruz 2010). 

4.2 Ureditev in programi dvojne kariere v Sloveniji 

Politika EU na področju dvojne kariere predvideva pripravo in izvajanje smernic za dvojno 

kariero na nacionalni ravni. Zadnja leta je v Sloveniji opazen velik napredek glede novih 

ukrepov in programov, ki so na voljo slovenskim vrhunskim športnikom. V nadaljevanju 

podrobneje predstavljamo posamezne ukrepe in programe dvojne kariere, ki so na voljo 

slovenskim športnikom pri spodbujanju dvojne kariere. Predstavitev teh je pomembna, saj so 

programi dvojne kariere osrednja tema naše magistrske naloge, predvsem, ker v raziskavi 

iščemo odgovor na glavno raziskovalno vprašanje, kateri od ukrepov in programov dvojne 

kariere so najprimernejši za slovenske športnike glede na njihove potrebe. 

V Sloveniji obstaja nacionalna politika dvojne kariere, ki vključuje ministrstvo za šolstvo, 

znanost in šport, izobraževalne ustanove in športne organe, vključno z Olimpijskim 

komitejem Slovenije kot krovno športno organizacijo v Sloveniji (European Commission 

2016). Strateški akti v Sloveniji, to je Nacionalni program športa v RS 2014–2023 (Jurak in 

Pavletič Samardžija 2014a), Izvedbeni program Nacionalnega programa športa 2014–2023 

(Jurak in Pavletič Samardžija 2014b) in strateški dokumenti vodilnih športnih organizacij 

predvidevajo dvojno kariero vrhunskih športnikov ter predstavljajo zakonsko podlago za 
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pripravo izvedbenih aktov, ukrepov in izvedbo projektov dvojne kariere na nacionalni ravni 

(Kolar, Pavletič Samardžija in Robnik 2015). 

Glede izobraževalnih ustanov uporaba dvojne kariere ni centralizirana, ampak je na voljo po 

posameznih šolah. V srednjih šolah so formalno urejene in individualno prilagojene učne 

obveznosti za športnike, ki imajo status športnika. Poleg tega so v nekaterih srednjih šolah 

organizirani za športnike t. i. športni razredi, ki ponujajo številne oblike usklajevanja učnih 

obveznosti in športne kariere: manjše število učencev v razredu, podporo pedagoškega ter 

športnega koordinatorja pri usklajevanju obveznosti, individualno pomoč, osebne metode 

poučevanja in oblike učenja, napovedano ocenjevanje, prilagoditev urnikov, prilagoditve 

nekaterih vsebin glede na potrebe treninga - del treninga v šoli, možna večja odsotnosti od 

pouka, pogojno napredovanje, izpiti ob koncu šolskega leta, podaljšanje statusa za dve leti, 

možnost večkratnega ponavljanja letnika, možnost vpisa v maturitetni pripravljalni tečaj, 

možnost, da bivajo v dijaškem domu ali doma ter individualno učno pomoč v njihovem 

prostem času v športnih razredih v dijaškem domu. Številne univerze zagotavljajo 

prilagoditve akademskih in športnih obveznosti glede na neformalne ali individualne 

dogovore z vsakim študentom - športnikom. Nadarjeni mladi športniki, ki dosegajo izjemne 

rezultate že v mladinskih kategorijah, imajo možnost, da dobijo štipendijo. Pomemben ukrep 

za podporo dvojne kariere je tudi zaposlovanje vrhunskih športnikov in najboljših trenerjev v 

organih državne uprave. Od leta 2002 OKS-ZŠZ izvaja projekt učenja na daljavo za dijake 

nekaterih srednjih šol v Sloveniji (European Commission 2016). 

4.2.1  Status športnika v šoli in na fakulteti 

V osnovnih in srednjih šolah je za možnosti usklajevanja šolskih ter športnih obveznosti 

dobro poskrbljeno. Zakonodaja s področja primarnega in sekundarnega izobraževanja, med 

drugim Zakon o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 81/06), Zakon o gimnazijah (Ur. l. RS, št. 1/07), 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 79/06) in zakonodaja s 

področja športa, Zakon o športu, predvideva prilagoditev šolskih obveznosti. Predpisan je 

postopek pridobitve statusa in predviden osebni izobraževalni načrt (Goltnik Urnaut 2015). V 

raziskavi so Jurak, Kovač in Strel (2005a) ugotovili, da ima veliko vrhunskih športnikov, ki 

študirajo, odobren status športnika. Ugodnosti, povezane s statusom, so različne na 

posameznih visokošolskih zavodih. Status športnika omogoča predvsem prilagoditve obsega 

prisotnosti pri obveznih vsebinah, napredovanje v višji letnik z nižjim številom kreditnih točk 

in možnost opravljanja izpitov zunaj rednih rokov. Za pridobitev statusa morajo vrhunski 

športniki oddati vloge skupaj s potrdilom o članstvu v športnem klubu, opis športnih dosežkov 

in ciljev, potrdilo nacionalnega združenja o kategorizaciji in dosežkih na tekmovanjih ter 

potrdilo o statusu vrhunskega športnika in kategorizaciji od nacionalnega olimpijskega 

komiteja (European Commission 2016). 
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V višjem strokovnem izobraževanju imajo vrhunski športniki v zakonu predvideno pravico, 

da se, skladno s 40. členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04, 

100/13), na podlagi posebne prošnje prilagodi opravljanje obveznosti iz študijskega programa 

na način, ki ga določi direktor oziroma ravnatelj. Večina višjih strokovnih šol ima za področje 

prilagajanja študija športnikom (oziroma osebam s posebnim statusom/potrebami) lasten 

pravilnik (Goltnik Urnaut 2015). 

Zakon o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12) ne opredeljuje pravic športnikov, le v 66. členu 

je zapisano, da se s statutom določijo tudi druga pravila, povezana s pravicami in dolžnostmi 

študentov. Visokošolski zavodi tako sami določajo študijski režim, oblike in obdobja 

preverjanja. Visokošolski zavodi, ki so povezani v univerze, imajo problematiko študija 

športnikov opredeljeno v statutih in pravilnikih univerz, nekateri zavodi imajo še svoja 

pravila, samostojni visokošolski zavodi urejajo prilagoditve študija športnikom s svojimi 

predpisi (Goltnik Urnaut 2015). 

4.2.2 Športni oddelek gimnazije 

Na številnih gimnazijah v Sloveniji so organizirani športni oddelki, kjer je za dijake športnike 

zelo dobro poskrbljeno (Goltnik Urnaut 2015; Jurak, Kovač in Strel 2005a). Namen športnih 

oddelkov je dijakom - športnikom omogočiti takšne pogoje šolanja v gimnazijskem programu, 

da lahko združujejo zahteve izbrane športne panoge in šole ter so hkrati uspešni na obeh 

področjih. Šola s posebnim načinom dela, kjer poleg razrednika z dijaki - športniki delata še 

športni in pedagoški koordinator, omogoča visoke pogoje za izvedbo programa. Hkrati pa se 

skupaj s starši in trenerjem vzpostavi trikotnik, ki dijaka športnika obravnava celovito, saj je 

povezanost vseh skupaj ključna za celotno uspešnost modela športnih oddelkov. Končni cilj je 

uspešno opravljena matura ob stalnem zagotavljanju pogojev za uspešnost v izbrani športni 

panogi. Najpomembnejši načini prilagojenega pouka v športnih razredih gimnazije so: ustno 

preverjanje je napovedano, profesorji, ki jih učijo, imajo z njimi tudi individualne ure, pouk 

imajo samo v dopoldanskem času, imajo več ur športne vzgoje, lahko izvajajo treninge med 

poukom športne vzgoje ali zunaj šole v tem času, poleg razrednika delata z njimi še pedagoški 

in športni koordinator, časovna prilagajanja preverjanj znanja, prilagajanje terminov 

ocenjevanj športnim dogodkom dijakov športnikov ter možnost treninga med poukom 

(Gimnazija Šentvid b. l.). 

Športni dosežki so, poleg končane osnovne šole in ustreznega učnega uspeha, posebni pogoj 

za vpis v športni oddelek programa Gimnazija in Ekonomska gimnazija v poskusu. Kandidate 

se na podlagi športne uspešnosti razvrsti v statuse A, B in C. Za določitev statusov so izdelana 

merila, po katerih nacionalne panožne športne zveze določijo status posameznemu kandidatu 

športniku (MIZŠ 2013). Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–

2023 (Jurak in Pavletič Samardžija 2014a, 32) si je kot strateške cilje zadal med drugim tudi 
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obdržati število športnih oddelkov v gimnaziji in povečati kakovost njihovega dela ter nadalje 

ustanoviti športne oddelke na najmanj petih srednjih tehniških oziroma poklicnih programih.  

4.2.3 Opravljanje mature in zaključnih izpitov pod posebnimi pogoji 

Na podlagi 12. člena Zakona o maturi (Ur. l. RS, št. 1/07) je Državna komisija za splošno 

maturo dne 11. 9. 2015 sprejela Pravila o opravljanju splošne mature v dveh delih v dveh 

zaporednih izpitnih rokih (RIC 2015). Ta pravila veljajo tudi za kandidate, ki se izpita/dela 

izpita ne udeležijo iz drugih upravičenih razlogov med katere sodi tudi udeležba športnikov na 

veliki mednarodni športni prireditvi, kot so olimpijske igre in svetovna prvenstva na članski 

ter mladinski ravni, in sicer v času opravljanja splošne mature. Na podlagi odobrene pisne 

vloge in ustreznih dokazil lahko kandidat opravlja splošno maturo v dveh delih – v dveh 

izpitnih rokih, tako da lahko izpite, ki jih ne opravlja v spomladanskem izpitnem roku, 

opravlja v jesenskem izpitnem roku, če to omogoča koledar splošne mature (RIC 2015).  

4.2.4 Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 

Del pravic športnikov ureja Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbo vpisa v visokem šolstvu 

(kandidati s posebnimi potrebami). Univerzam oziroma visokošolskim zavodom pa je 

prepuščeno, da sami odločajo o opredelitvi in dodelitvi statusa kandidata s posebnimi 

potrebami (Goltnik Urnaut 2015). Fakultete so na tem področju avtonomne in z lastnimi 

pravilniki urejajo ali pa ne urejajo posebne pogoje pri vpisu za kategorizirane športnike in 

njihovih trenerjev. 

4.2.5 Izobraževanje na daljavo 

OKS-ZŠZ, v sodelovanju z velikim sponzorjem olimpijske reprezentance Telekomom 

Slovenije, izvaja projekt izobraževanj na daljavo prek spleta, t. i. e-izobraževanje (angl. E-

learning) za vrhunske športnike že vse od leta 2002 dalje. Z namenom omogočiti mladim 

vrhunskim športnikom čim bolj kakovostno in dijakom prijazno srednješolsko izobraževanje 

se tudi v šolskem letu 2015/2016 nadaljuje sodelovanje pri izobraževanju s tremi šolami, in 

sicer: Gimnazijo Franceta Prešerna iz Kranja, Gimnazijo Šiška iz Ljubljane ter II. Gimnazijo 

Maribor. 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 v času njihove odsotnosti zaradi 

treningov in tekmovanj po celem svetu (OKS-ZŠZ b. l.b). Poleg omenjenih gimnazij tudi na 

nekaterih drugih srednjih šolah športnikom v času njihove odsotnosti zaradi športa omogočajo 

študij na daljavo, pri katerem dijakom pomagajo koordinatorji (Goltnik Urnaut 2015). 
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4.2.6 Program tutorstva za mlade športnike 

Tutorstvo v športu lahko opredelimo kot sistematično vodenje športnikov skozi celotno 

športno kariero. Pri tem pa se ne osredotočamo strogo na razvoj njihove športne poti in 

vprašanja v povezavi z razvojem športne kariere in rezultatov, ampak obravnavamo športnika 

kot celostno osebnost, za katerega je prav tako pomemben njegov osebnosti razvoj, formalno 

področje izobraževanja, šolanja in pridobljena druga znanja, potrebna za normalen prehod iz 

športne v zaposlitveno kariero. V šolskem letu 2014/2015 je pod okriljem Kluba slovenskih 

olimpijcev (v nadaljevanju KSO) potekal pilotni projekt, Tutorstvo mladim športnikom, 

katerega namen je bil priprava modela tutorstva slovenskih olimpijcev, ki obsega sistematično 

usmerjanje področja izobraževanja pri mladih športnikih in obenem zagotavljanje pogojev za 

gradnjo kariere vrhunskih športnikov. Tutor - olimpijec nudi spodbudo in podporo mlademu 

športniku pri končanju formalnega izobraževanja, ga spremlja, motivira in pravzaprav tudi 

deloma nadzira z vidika uspešnosti. Tutor vodi in nadzira razvoj športnikovih kompetenc 

skozi njegovo celotno športno kariero ter mu nudi individualno ali skupinsko izobraževanje in 

mu svetuje o kariernih možnostih. Obenem pa imajo olimpijci možnost svoje znanje, izkušnje 

in sposobnosti prenesti na mlade, še neizkušene športnike in jim na ta način pomagati tako k 

boljšim športnim rezultatom kot tudi k boljšemu učnemu uspehu. Najpomembneje pa je, da 

tutorji - olimpijci lahko poskrbijo za vseživljenjsko učenje. To ni vezano zgolj na športno 

kariero in obvezno izobrazbo, temveč v obliki mentorstva poskrbijo za širše področje znanj, 

poznanstev in izkušenj, ki vrhunskim športnikom pomagajo na prehodu iz športne v 

zaposlitveno kariero ter nadaljevanje kakovostnega življenja tudi po končani športni karieri 

(Robnik 2015). Te cilje zasleduje tudi EU s svojimi smernicami za dvojno kariero vrhunskih 

športnikov (European Commission 2012a).  

4.2.7 Štipendija na področju športa 

Doseganje vrhunskih športnih rezultatov tudi že v mladinskih kategorijah predstavlja za 

športnika veliko finančno breme. OKS-ZŠZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v 

nadaljevanju MIZŠ) ter Fundacija za financiranje športnih organizacij (v nadaljevanju FŠO) v 

Republiki Sloveniji od leta 1999 podeljujejo štipendije za slovenske športnike. OKS-

ZŠZ vsako leto na podlagi Pravilnika o štipendiranju športnikov in športnic v Republiki 

Sloveniji objavi Razpis za pridobitev in podaljšanje pravice do štipendije za športnike. 

Pravilnik o štipendiranju določa merila in pogoje za pridobitev ter podaljšanje štipendije, 

postopek dodelitve štipendije ter višino in trajanje štipendije. Statistika potrjuje, da gre 

predvsem za mlade športnike, stare od 17 do 20 let, na začetku športne kariere. Število 

štipendistov se povečuje in v zadnjih letih presega številko 100. Glede na to, da slovenski 

mladi športniki dosegajo izjemne mednarodne dosežke in da je teh vedno več, se predvideva, 

da bo število štipendij ostalo nad to mejo oziroma se bo ustrezno povečalo, s tem pa tudi 

sredstva, ki so namenjena za projektu od OKS-ZŠZ, MIZŠ in FŠO. Projekt športnih štipendij 

je gibljiv projekt, kar pomeni, da se število in imena štipendistov lahko mesečno spreminjajo 
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glede na sprotne spremembe, kot so spremenjen status kategorizacije, končanje oziroma 

prekinitev šolanja, zaposlitev, končanje kariere ipd. (OKS b. l.d). V šolskem/študijskem letu 

2015/2016 športne štipendije prejema 208 športnikov. 

4.2.8 Dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere 

Skladno z Zakonom o izjemnem priznavanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo 

posebne zasluge (Ur. l. RS, št. 18/74, 14/90) se lahko osebam, ki imajo posebne zasluge na 

področju športa (kakor tudi na drugih področjih), izjemoma prizna in odmeri višja starostna 

pokojnina, kot bi jim pripadala po splošnih predpisih o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju. Ministrstvo, pristojno za področje športa, je skladno z navedenim zakonom 

sprejelo Merila za oblikovanje predlogov za priznanje izjemne pokojnine na področju 

športa (MIZŠ 2002), s katerimi podrobneje ureja merila, krog prejemnikov ter višino izjemne 

pokojnine. Priznanje in odmero izjemnih pokojnin za športnike predlaga ministrstvo, pristojno 

za področje športa, medtem ko je odločanje v pristojnosti Vlade Republike Slovenije. Zaradi 

zastarelosti veljavnega zakona na tem področju je vlada julija 2009 naložila odgovornim 

ministrstvom, da pripravijo novega. Poglavitni cilj predloga novega zakona, to je Zakona o 

doživljenjski renti za izjemne dosežke na področju kulture, raziskovalno-razvojne dejavnosti 

in športa, je vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za priznanje rente za izjemne dosežke 

osebam, ki so s svojim delom in dosežki trajno prispevale k razvoju in prepoznavnosti države 

ter družbe na posameznih področjih. Ta naj bi torej določil pojem izjemnega dosežka, 

opredelil krog prejemnikov in način dodelitve, odmero ter usklajevanje. Po nekaj letih 

neaktivnega delovanja na tem področju se je v letu 2015 začelo nadaljevanje medresorskega 

usklajevanja za pripravo novega zakona. Od januarja 2012 dalje Vlada RS ne obravnava več 

vlog posameznikov, čeprav je omenjeni zakon še vedno v veljavi.  

4.2.9 Zaposlitev v državni upravi 

OKS-ZŠZ, s pripravo kriterijev in spremljanjem izvajanja sporazuma o zaposlovanju, aktivno 

sodeluje pri zaposlovanju športnikov in trenerjev v državni upravi. Število športnikov in 

trenerjev, kandidatov za zaposlitev je običajno večje, kot je na voljo prostih mest, zato je 

Strokovni svet za tekmovalni šport oblikoval kriterije za oblikovanje skupne prednostne liste 

kandidatov, ki jih predlagajo nacionalne panožne športne zveze. Osnovno izhodišče za 

razvrstitev na prednostno listo je športnikov dosežek oziroma uvrstitev na največjih 

mednarodnih tekmovanjih. Prednostna lista športnikov in trenerjev, kandidatov za 

zaposlitev, se oblikuje enkrat letno, in sicer 1. oktobra v tekočem letu. Na podlagi zadnjih 

razpoložljivih podatkov iz leta 2015 je v državni upravi zaposlenih skupaj 114 vrhunskih 

slovenskih športnikov, in sicer 69 v vojski, 30 v policiji in 15 na carini (OKS b. l.c). Osnovno 

izhodišče za zaposlovanje slovenskih vrhunskih športnikov in trenerjev je Sporazum o 

zaposlovanju vrhunskih športnikov in trenerjev v Ministrstvu za obrambo - Slovenski vojski, 
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na Ministrstvu za notranje zadeve - Policiji in na Ministrstvu za finance - Carinski upravi 

(Olympic 2013), sklenjen leta 1996 ter spremenjen v letih 2007 in 2013, ki sta ga poleg 

omenjenih ministrstev podpisala še MIZŠ ter OKS-ZŠZ. V sporazumu so opredeljena merila 

za zaposlovanje vrhunskih športnikov (OKS b. l.c). Slovenskim vrhunskim športnikom in 

trenerjem zagotavlja socialno varnost in kakovostne pogoje za njihovo nemoteno treniranje ter 

tekmovanje.  

4.2.10 Program zaposlovanja športnikov po koncu športne kariere – Adecco 

Adecco je kot vodilno globalno podjetje na področju zaposlovanja in upravljanja s človeškimi 

viri prepoznal težave pri vključevanju športnikov na trg dela ter v letu 2000 pripravil poseben 

program zaposlovanja za nekdanje profesionalne športnike po zaključku njihove športne 

kariere. V letu 2005 je Adecco na svetovni ravni podpisal dogovor z MOK o izvajanju 

programa. Program se poleg v Sloveniji izvaja še v številnih državah na svetu in je vanj 

vključenih več tisoč športnikov. Adecco v sodelovanju z OKS-ZŠZ vodi Razvojni program 

zaposlovanja športnikov v Sloveniji, ki profesionalnim športnikom ob koncu njihove športne 

kariere pomaga pri prehodu na trg dela in s tem ustvarjanju nove kariere. Program je 

namenjen vsem vrhunskim športnikom, ki si želijo pridobiti dodatno znanje in sposobnosti za 

uspešno prihodnost po športni karieri, predvsem pa tistim, ki so že zaključili športno kariero 

oziroma so tik pred tem ter vsem mladim vrhunskim športnikom, ki se največkrat premalo 

zavedajo pomembnosti razvoja celostne osebnosti (izobrazba in šport). Program se prilagodi 

vsakemu športniku posebej in obsega štiri korake. Prvi korak predstavlja seminar na temo 

prehoda v zaposlitev, ki ponuja psihološko pomoč in vodeno analizo osebnega znanja ter 

sposobnosti. Obsega pripravo orodij za prijavo na delovno mesto, kot so življenjepis, 

predstavitveno pismo in navidezni pogovor. Drugi korak vključuje osebnostno analizo s 

poudarkom na motivaciji, sposobnostih, potrebnem usposabljanju, finančnih potrebah, 

geografski mobilnosti in razpoložljivosti. Tretji korak se osredotoča na definiranje 

športnikovega profesionalnega profila, ciljev in potrebnega usposabljanja ali izobraževanja. 

Pripravi se osebni razvojni načrt in se vadijo pogovori s potencialnimi delodajalci, da se 

športniki pripravijo za poslovno okolje. Četrti in hkrati zadnji korak pa se osredotoča na 

zaposlitev. Kandidati so vključeni v izobraževalne tečaje in so predstavljeni sodelavcem v 

Adeccovih poslovalnicah v posamezni regiji, ki jih zanima, prav tako pa so predstavljeni 

Addecovim naročnikom kot potencialni kandidati za zaposlitev. Program je namenjen vsem 

športnikom, predvsem pa tistim, ki so že zaključili športno kariero oziroma so tik pred tem 

(Adecco b. l.). 
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4.2.11 Izobraževalne delavnice in seminarji, ki jih organizirata OKS-ZŠZ in Nacionalne 

panožne športne zveze  

OKS-ZŠZ za svoje ekipe in reprezentance, ki vključujejo športnike, trenerje in druge 

strokovne delavce v športu, izvaja skupne priprave ter izobraževalne delavnice in seminarje. 

Na teh dogodkih športnikom predstavijo pogodbe in medsebojna razmerja, pravila obnašanja 

v medijih, antidoping pravila, preventivne zdravstvene ukrepe, pravila glede zdravstvenega 

varstva in informacije o zdravi športni prehrani. Poučijo jih o psihološki pripravi, zgodovini 

športa in olimpizma, spoštovanju vrednot ter finančnem opismenjevanju. Športnike 

seznanjajo tudi z najnovejšimi ukrepi na področju izobraževanja in razvoja dvojne 

športnikove kariere. 

Nacionalne panožne športne zveze (v nadaljevanju NPŠZ) imajo svoje reprezentance in ekipe. 

Za njih nekatere posamezne zveze organizirajo srečanja, izobraževalne delavnice z različnih 

področij športa in s športom povezanih vsebin. Namen je priprava športnikov za kakovostno 

nastopanje na področju športa, pomoč pri drugih področjih, gre za t. i. skills development 

programe.  
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5 TEORIJA PROGRAMA IN ANALIZA POTREB 

V tem poglavju predstavljam teorijo, ki je pomembna za operacionalizacijo raziskave. Najprej 

predstavljamo evalvacijo s pomočjo koncepta teorije programa, ki nam pove, kako razumeti 

posamezen socialni program/ukrep, v našem primeru so to ukrepi in programi dvojne kariere. 

V nadaljevanju nato predstavljamo analizo potreb, s katero smo preverjali ustreznost 

posameznih ukrepov dvojne kariere in na podlagi izvedene analize nato podali tudi 

priporočila za morebitne spremembe ter izboljšave na tem področju.  

5.1 Teorija programa 

Po mnenju vodilnih teoretikov na področju evalvacije (Wholey 1987; Rossi, Freeman in 

Lipsey 1999; Donaldson 2007) predstavlja teorija programa (angl. program theory) izhodišče 

za kakovostno evalvacijo. Pomembna prednost tega pristopa je v tem, da omogočajo natančen 

vpogled v sestavne elemente poljubnega programa in dejavnike, ki vplivajo nanj, ob tem pa 

vseskozi ohranjajo celovit pogled na evalvirani program. Tovrstni pristopi v Sloveniji, kljub 

razširjenosti v tujini, še niso dobro poznani (Širok, Košmrlj in Sedmak 2013), zato v 

nadaljevanju na primeru naše raziskave podajamo osnovne načine tovrstne evalvacije skozi 

teorijo. Za potrebe naše raziskave in razlage evalvacije s pomočjo teorije programa kot 

program opredelimo ukrepe in programe dvojne kariere, kot socialni problem pa težave, s 

katerimi se športniki srečujejo pri prilagajanju na življenje po koncu športne kariere. 

Eno ključnih izhodišč za ocenjevanje teorije programa predstavljajo ocene potreb ciljne 

populacije programa. Teorija programa je med drugim osredotočena na temeljito razumevanje 

socialnega problema, ki ga program rešuje in na potrebe ustrezne ciljne populacije. Torej je 

bistveno, da se oceni teorijo programa v relaciji do potreb ciljne populacije, katerim je 

program namenjen (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 174). Vsak socialni program ali ukrep 

lahko presojamo tudi s pomočjo teorije programa – tj. nabora predpostavk in pričakovanj, ki 

predstavljajo temeljno logiko delovanja programa in razkrivajo razloge, zakaj se v programu 

odvijajo neke aktivnosti ter h kakšnim rezultatom naj bi te aktivnosti vodile. Konceptualna 

presoja (angl. evaluability assessment) tako vključuje opisovanje programskih ciljev in 

namena, oceno, ali je program dovolj dobro sestavljen, da se lahko ovrednoti, ugotavljanje 

zanimanja zainteresiranih strani ter ugotovitve evalvacije (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 

155–187).  

Teorijo programa opišemo z zbiranjem, razlago in primerjavo podatkov iz dokumentov, ki 

opisujejo ukrepe/programe dvojne kariere v Sloveniji, z intervjuji z izvajalci ukrepov ter 

drugimi zainteresiranimi stranmi in z opazovanjem programskih dejavnosti. Iz navedenih 

virov izluščimo konkretne, jasne cilje in namene posameznega ukrepa/programa, kakor tudi, 

kakšni so pričakovani rezultati, kot posledica delovanja programa. Prav tako opišemo odnose 

med programskimi funkcijami, sestavnimi deli in dejavnostmi. Predpogoj za načrtovanje in 
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delovanje učinkovitih programov je torej ustrezna ocena socialnih problemov in iz njih 

izvirajočih potreb ter opredelitev ciljne populacije za intervencije, ki jo v našem primeru 

predstavljajo vrhunski slovenski športniki. Predlogi za spremembo politike za nove ali 

spremenjene programe ali za presojo obstoječih programov običajno izvirajo iz potreb ali 

nezadovoljstva ene ali več zainteresiranih skupin, z učinkovitostjo trenutne politike in 

programov ali razvoja novih socialnih programov, zato je pomembno vključiti v raziskavo vse 

vidike. 

Skladno z evalvacijskimi načeli, ki jih opisujejo Rossi, Freeman in Lipsey (1999, 119–152), 

socialnih problemov ni mogoče opredeliti v celoti objektivno, saj so tu vedno prisotni 

družbeni konstrukti, ki izhajajo iz interesov in/ali političnih ukrepov vpletenih strani. Če 

želimo načrtovati in ovrednotiti ukrepe ter programe dvojne kariere je pomembno, da so na 

voljo podrobne informacije glede narave socialnega problema in značilne okoliščine ter 

potreba po ukrepih ter programih dvojne kariere. Za določitev velikosti in razpršenosti 

problema zberemo in analiziramo podatke iz obstoječih virov s področja teorije dvojne 

kariere. Ker vseh potrebnih informacij ni mogoče pridobiti iz omenjenih virov, izvedemo 

svojo raziskavo o socialnem problemu, katere osnova je izvedba analize potreb s pomočjo 

anketnih vprašalnikov in vključuje tudi rezultate že izvedenih študij, zapisov, anket ter 

raziskav ključnih virov (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 119–152). 

Preverjanje logike in verodostojnosti teorije programa je relativno nestrukturiran in odprt 

proces. Veliko različnih vidikov teorije je lahko vprašljivih na različne načine, prav tako tudi 

veliko različnih dejstev glede na program in vsebino. Kljub temu pa obstaja nekaj splošnih 

vprašanj, ki naj bi bila zastavljena, da se zagotovijo primerne usmeritve za ocenjevanje 

programa (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 179): 

· Ali so cilji programa dobro opredeljeni? 

· Ali so cilji programa izvedljivi? 

· Ali je proces spreminjanja predstavljen v teoriji programa verjeten? 

· Ali so postopki programa za identifikacijo članov ciljne populacije, zagotavljanja storitev 

za njih in vzdrževanja storitev po zaključku dobro opredeljeni ter zadostni? 

Za razumevanje osnovnih aktivnosti izvedbe evalvacije s pomočjo teorije programa (angl. 

Program theory-driven evaluation science) sta Donaldson in Gooler (2003) predlagala 

tristopenjski model. Prvo stopnjo modela predstavlja razvoj teorije učinkov programa, sledi ji 

stopnja oblikovanja (in postavljanja prioritet) evalvacijskih vprašanj ter zadnja stopnja, 

odgovarjanje na evalvacijska vprašanja. Pri raziskavi sodelujemo z zainteresiranimi deležniki, 

torej s športniki in pripravljavci ukrepov, da razvijemo skupno razumevanje o tem, kako naj 

bi program reševal probleme ali težave različnih interesov. Socialna znanstvena teorija in 

predhodne raziskave, če obstajajo, se lahko uporabijo za preučevanje teme ter za oceno 

izvedljivosti predlaganega razmerja med programom in njegovimi želenimi začetnimi, 

vmesnimi ter dolgoročnimi rezultati (Donaldson in Lipsey 2006). To skupno razumevanje 



 59 

oziroma teorija programa nam pomaga opredeliti in postaviti evalvacijsko vprašanje. V okviru 

naše raziskave tako kot raziskovalno vprašanje in hkrati glavno evalvacijsko vprašanje 

definiramo vprašanje, »kateri od programov in ukrepov dvojne kariere so najprimernejši za 

slovenske športnike glede na njihove potrebe«. S pomočjo izvedene analize potreb v okviru 

teorije programa definiramo potrebe športnikov glede potrebne pomoči pri izvajanju dvojne 

kariere. Na podlagi analize potreb in poznavanja obstoječih ukrepov ovrednotimo te ukrepe in 

predlagamo morebitne spremembe.  

Pri evalvaciji (socialnega) programa ali ukrepa je treba razlikovati, ali je namen rezultatov 

evalvacije presojanje učinkovitosti programa ali učinkov programa. V primeru naše raziskave 

ocenjujemo učinkovitost in potrebnost obstoječih ukrepov ter programov dvojne kariere, 

medtem ko ugotavljanje učinkov obstoječih programov ni predmet raziskave. Evalvacija 

učinkovitosti programa običajno presoja, ali program deluje v idealnih pogojih. Programe, ki 

se izkažejo za neučinkovite pod zelo nadzorovanimi pogoji, je treba opustiti ali popraviti, če 

je mogoče, preden se začnejo izvajati širše v družbi (Donaldson 2007).  

5.2 Analiza potreb 

S pomočjo analize potreb, ki se pogosto uporablja kot prvi korak pri oblikovanju in 

načrtovanju novega programa ali preoblikovanju že uveljavljenega (Rossi, Freeman in Lipsey 

1999, 64), v raziskavi preverjamo uporabnost v Sloveniji že obstoječih programov. Prav tako 

ugotavljamo, ali obstajata potreba in interes po programih dvojne kariere, ki morda že 

obstajajo v tujini, pri nas pa še niso uvedeni ter potrebo po ukrepih, ki še ne obstajajo, bi pa 

bili potrebni. Največkrat ni dovolj zgolj domneva, da je nek program potreben oziroma, da so 

storitve, ki jih zagotavlja, dobro prilagojene naravi potreb. Za izris jasne slike je potrebna 

analiza stanja (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 119). 

Analiza potreb je evalvacijska študija, ki predstavlja sistematični pristop k identifikaciji 

socialnih problemov, določitvi njihovega obsega in natančni določitvi ciljne populacije, za 

katero je namenjena, ter naravi njihovih potreb. Odgovarja na vprašanja o socialnih razmerah 

in se nanaša na program ter potrebo po programu. Analiza potreb se lahko uporablja tudi za 

ugotavljanje, ali obstaja potreba po novem programu in za primerjavo ali določanje prioritet 

potreb znotraj ter zunaj programskih področjih. Z vidika evalvacijske študije je analiza potreb 

orodje, s katerim se določi, če je program sploh potreben in če je, katere programske storitve 

so za te potrebe najprimernejše. Za učinkovit razvoj novih programov je takšna analiza 

kritičnega pomena. Pravzaprav je tudi enako pomembno izboljševati obstoječe programe, 

kajti mnogo je okoliščin, pri katerih ne moremo zgolj domnevati, da je program potreben 

oziroma, da so storitve, ki jih zagotavlja, dobro prilagojene naravi potrebe (Rossi, Freeman in 

Lipsey 1999, 119–124). Analiza potreb je z vidika evalvacije programa med drugim 

pomembna za pripravo informacij o tem, katere storitve so potrebne in kako so najbolje 

dosegljive tistim, ki jih potrebujejo. Zelo pomembna je tudi za uveljavljene, stabilne 
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programe, ki preučujejo odzive na trenutne potrebe ciljnih udeležencev in zagotavljanje 

smernic za izboljšave. Analiza potreb lahko prevzame vlogo identifikacije potreb, kot jih 

zaznava potencialna ciljna populacija (Rossi, Freeman in Lipsey 1999, 64).  

Glede na to, da analiza potreb predstavlja sistematični pristop pri popisu potreb ciljne skupine 

in analizi teh, so Rossi, Freeman in Lipsey (1999, 124) definirali naslednje korake v procesu 

analize potreb, ki jih v nadaljevanju pojasnjujemo tudi v povezavi z izvedeno analizo potreb v 

okviru naše raziskave: 

1. Identifikacija uporabnikov evalvacije in namena uporabe. Uporabniki analize so tisti, ki 

bodo delovali na podlagi rezultatov in ciljne skupine, na katere bo ta vplivala. Vključenost 

vseh uporabnikov omogoča lažje izvajanje analize in izvedbo njenih priporočil. 

Poznavanje uporabnikov analize potreb omogoča raziskovalcu, da se osredotoči na 

probleme in rešitve, vendar lahko tudi omeji prepoznavanje problemov ter rešitev, 

opredeljenih v tretjem koraku. V procesu analize potreb v okviru naše raziskave kot 

uporabnike definiramo vsa pristojna ministrstva in institucije s področja športa, 

izobraževanja ter vstopa na trg dela in ostale deležnike, katerih domena je kreiranje 

politike ter ukrepov in programov na področju dvojne kariere. Na drugi strani pa kot 

uporabnike identificiramo vse vrhunske slovenske športnike in delno tudi njihove ožje 

športne sodelavce, ki bodo imeli koristi od delovanja ustrezne ureditve dvojne kariere v 

Sloveniji. 

2. Opis ciljne populacije in okolja storitev. Geografska razpršenost, transport, demografske 

značilnosti (vključno s prednostmi) ciljne populacije, omejitve upravičenosti in obseg 

storitev so pomembni. Socialni kazalniki se pogosto uporabljajo za opis ciljne populacije, 

bodisi neposredno, bodisi z napovedmi. Vrzeli v storitvah in dopolnilnih ter konkurenčnih 

programih se lahko razkrijejo s podrobnimi evidencami virov (angl. resource inventories), 

ki so na voljo. Primerjava tistih, ki uporabljajo storitve s ciljno populacijo, lahko razkrije 

nezadovoljene potrebe ali ovire za izvajanje rešitev. Ciljno populacijo predstavimo v 

okviru teoretičnih izhodišč v povezavi z opredelitvijo vrhunskih športnikov in v delu, kjer 

opišemo obstoječo ureditev dvojne kariere v Sloveniji. Na tem mestu navedemo tudi 

ukrepe in programe v izvajanju ter akterje, pristojne za njihovo izvajanje.  

3. Identifikacija potreb. Tukaj so opisane težave ciljne populacije in možne rešitve. Običajno 

se uporablja več kot en vir informacij. Identifikacija naj bi vsebovala podatke o 

pričakovanih in trenutnih rezultatih, učinkovitosti, izvedljivosti ter izvedbi rešitev. 

Pogosto se uporabljajo socialni kazalniki, raziskave, forumi in neposredno opazovanje. V 

okviru empiričnega dela raziskave z izvedbo ankete identificiramo potrebe slovenskih 

športnikov, aktivnih, kot tudi tistih, ki so svojo športno kariero že zaključili. Pridobljeni so 

podatki glede poznavanja programov dvojne kariere, njihove uporabnosti in ustreznosti ter 

želja, potreb po spremenjenih in tudi novih potrebnih ukrepih dvojne kariere za 

zadovoljevanje potreb slovenskih športnikov pri združevanju športne kariere in 

izobraževanja ter kasneje prilagajanja na pošportno življenje. 
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4. Analiza potreb. Ko se ugotovijo problemi in rešitve se te informacije integrirajo v 

priporočila za izvedbo. Lahko se uporabljajo kvantitativni in kvalitativni algoritmi za 

integracijo. Bolj kot je določen in odprt proces izvedbe analize potreb, večja je verjetnost, 

da bodo ugotovitve nato sprejete in tudi izvedene. Pri identifikaciji potreb se poleg 

izvedene lastne raziskave opremo tudi na že izvedene študije v Sloveniji in v Evropi. Na 

podlagi ugotovljenih potreb predlagamo rešitve, ki jih vključimo v osmo poglavje, v 

priporočila za nadaljnji razvoj ureditve dvojne kariere v Sloveniji tako na izvedbeni kot 

tudi zakonodajni ravni. 

5. Komunikacija. Na koncu je treba analizo potreb predstaviti odločevalcem, uporabnikom in 

drugim javnostim. Napor, uporabljen za to komunikacijo, mora biti enak naporu, ki je bil 

uporabljen pri drugih korakih analize potreb. Izvedena analiza potreb sama po sebi nima 

nobenega učinka, če je ustrezno ne komuniciramo z uporabniki, odločevalci in drugo 

zainteresirano javnostjo. Zaključki analize potreb bodo v okviru magistrske naloge 

vključeni v priporočila in sklepe ter dostopni vsem zainteresiran v e-obliki na spletu. 

Zaradi pomembnosti teme za celoten slovenski šport bodo zaključki posredovani tudi 

krovni športni organizaciji v Sloveniji, OKS-ZŠZ in tudi predstavljeni v okviru njihovih 

dogodkov vsem zainteresiranim vključenim deležnikov. 

Za lažje razumevanje analize potreb na tem mestu poskušamo definirati tudi potrebo in način 

zadovoljevanja potreb. Potreba v najširšem smislu predstavlja stanje, ko pride v našem telesu 

do pomanjkanja ali presežka snovi oziroma informacij v duševnosti in se tako poruši naše 

ravnovesje. Potrebe so prisotne pri vseh ljudeh, vendar ima vsak posameznik svoje potrebe. 

Dejstvo je, da so ene potrebe bolj, druge pa manj pomembne. Načeloma so potrebe 

hierarhično urejene, na kakšen način so te urejene pri športnikih, pa ugotavljamo v okviru 

izvajanja analize potreb v okviru naše raziskave. Različni strokovnjaki na področju 

psihologije se ukvarjajo s področjem preučevanja potreb. Prvi med njimi, ki se je tega lotil na 

sistematični ravni, je bil ameriški psiholog Abraham Harold Maslow (1943; 1954). Hierarhija 

potreb po Maslowu temelji na hierarhiji in pomembnosti človeških potreb. Številni avtorji, med 

drugimi tudi Jerome (2013), povzemajo pet glavnih stopenj potreb po Maslowu: fiziološke 

potrebe, potrebe po varnosti in zaščiti, socialne potrebe (prijateljstvo, ljubezen, pripadnost), 

potrebe po spoštovanju, samospoštovanju in ugledu ter potrebe po samouresničevanju, samo-

potrjevanju (razvoj sposobnosti, kreativnost). Maslow (1943; 1954) je postavil trditev, da 

človekove potrebe nastajajo v naštetem zaporedju. Teorija razlaga, da se višje potrebe 

razvijejo šele, ko so zadovoljene nižje, kar pomeni, da ko se v življenju nahajamo na 

zadovoljevanju določene ravni potreb, bomo težko prešli na višjo stopnjo. Na višjo stopnjo 

lahko preidemo šele, ko so na določeni stopnji potrebe zadovoljene. Nižja kot je kategorija 

potrebe, težje prenašamo stanje nezadovoljenosti, še posebno to velja za fiziološke potrebe, 

saj dokler teh ne zadovoljimo, sploh ne moremo na višjo raven, saj višjih potreb enostavno ne 

občutimo. 
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Poznavanje teorije hierarhije potreb je pomembno za to študijo z vidika razumevanja potreb in 

tudi motivacije športnikov pri zadovoljevanju potreb. Vrhunski športniki imajo različne vrste 

potreb, ki so si v hierarhiji, kakšna je ta hierarhija, pa ugotavljamo s pomočjo izvedene 

ankete. Športniki se v prvi vrsti osredotočajo na doseganje čim boljših športnih dosežkov in 

so vsi njihovi napori osredotočeni na trening ter tekmovanja. Ostali vidiki vključenosti v 

družbo, kot so med drugim tudi socializacija, izobraževanje in skrb za prihodnost po 

zaključku kariere, so v času športne kariere običajno potisnjeni na stranski tir. Ferjan (2005) 

navaja, da mnogi potrebo po izobraževanju štejejo kot eno osnovnih človekovih potreb, saj 

brez ustrezne izobrazbe posamezniki ne morejo izkoristiti vseh možnosti in priložnosti v 

življenju, ki jih narekuje hiter razvoj tehnologije ter celotne družbe. Izobraževanje ljudi skozi 

celotno življenje je nujno tudi zato, ker spremembe v družbi vedno bolj silijo v novi način 

življenja. Z boljšo izobrazbo se izboljšajo tudi možnosti zaposlitve in napredovanja ter 

prehoda med različnimi karierami. Z vidika naše raziskave je torej pomembno vedeti, da sicer 

obstaja hierarhija potreb pri posameznikih, in tukaj športniki niso nobena izjema, da pa 

morajo ti glede na svojo specifičnost že v fazi športne kariere poskrbeti za ustrezno 

izobraževanje, prevzemanje socialnih vlog zunaj športa ter se pripravljati na vstop na trg dela 

in s tem zadovoljevati več vrst potreb hkrati. 

V tem poglavju smo predstavili v Sloveniji dokaj novi in še neuveljavljeni pristop k evalvaciji 

socialnega programa s pomočjo teorije programa in analize potreb. Na podlagi navedenih 

spoznanj po predstavitvi raziskovalne metodologije v naslednjem poglavju predstavljamo 

rezultate analize potreb slovenskih športnikov glede združevanja športne, akademske in 

kasneje tudi poklicne kariere, pridobljene v okviru izvedene empirične raziskave. Na podlagi 

analize potreb ugotavljamo, kateri od obstoječih ukrepov/programov zadoščajo potrebam 

športnikom na pravi način, kar pomeni, da imajo učinek tudi po njihovi odstranitvi in niso 

uporabni le v času delovanja posameznega ukrepa. V okviru priporočil kasneje tudi 

predlagamo možne spremembe ukrepov/programov in morebitne ukrepe, ki niso učinkoviti 

oziroma ne služijo svojemu prvotnemu namenu. 
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6 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA  

Analiza potreb nas vodi tudi pri raziskovanju, kjer odgovore na raziskovalno vprašanje 

dobimo na osnovi analize izpolnjenih vprašalnikov, v katerih športniki opredelijo svoje 

potrebe, in primerjavo pridobljenih podatkov s teoretičnimi izhodišči. Poglavje začnemo z 

definiranjem vrste uporabljene raziskave in pojasnimo raziskovalno vprašanje. V nadaljevanju 

pojasnimo postopek zbiranja podatkov in opis merskega instrumenta, anketnega vprašalnika. 

Nadaljujemo z opisom populacije in vzorca ter pojasnimo uporabljene metode analize 

podatkov. Ob koncu poglavja izpostavimo omejitve in predpostavke, na katerih temelji 

raziskava, ter pojasnimo njeno veljavnost. 

6.1 Vrsta raziskave in raziskovalno vprašanje 

Vrsta raziskave, ki je uporabljena v okviru magistrske naloge, je evalvacija (Babbie 2008; 

Monette, Sullivan in DeJong 1998). Glede na zasnovo raziskave (angl. research design, 

Neuman 2006; Vogt, Gardner in Haeffele 2012) je ta kvantitativna, temelječa na anketnem 

raziskovanju (angl. survey research). Namen raziskave narekuje izvedbo analize potreb 

(Rossi, Freeman in Lipsey 1999). Natančneje, uporabljen je evalvacijski pristop analize 

potreb s pomočjo teorije programa (Donaldson 2007). 

Raziskovalno vprašanje izhaja neposredno iz namena raziskave, in sicer, kateri od programov 

ter ukrepov dvojne kariere so najprimernejši za slovenske športnike glede na njihove potrebe. 

Pri analizi potreb namreč ni mogoče postaviti klasičnih, empirično preverljivih hipotez, saj so 

kvantitativne raziskovalne hipoteze napovedi, ki jih raziskovalec naredi o pričakovanih 

razmerjih med spremenljivkami (Creswell 2014, 132). V primeru analize potreb tega nimamo, 

saj potrebe športnikov na tem področju v Sloveniji še niso bile sistematično raziskane. 

Raziskovalno vprašanje zaradi narave študije (evalvacijska študija) opredelimo tudi kot 

vodilno evalvacijsko vprašanje (Patton 1997; Rossi, Freeman in Lipsey 1999). 

Evalvacijo na podlagi teorije ukrepov in programov dvojne kariere izvedemo s pomočjo 

analize potreb športnikov ter s tem med drugim preverimo tudi:  

· Ali so v Sloveniji že obstoječi ukrepi in programi dvojne kariere uporabni?  

· Ali obstaja potreba in interes po programih dvojne kariere, ki v tujini že obstajajo, pri 

nas pa še niso uvedeni?  

· Kaj ima večjo težo za športnike, formalna ali neformalna izobrazba?  

· Kakšne vrste svetovanja potrebujejo športniki? 

· Kakšne načine prilagoditve izobraževanja potrebujejo športniki?  

· Ali želijo športniki ostati po koncu športne kariere v športu ali vidijo svojo prihodnost na 

področjih, ki niso povezana s športom?  
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Navedena vprašanja lahko obravnavamo kot raziskovalna podvprašanja, ki nam pomagajo pri 

definiranju glavnega raziskovalnega vprašanja. 

6.2 Postopek zbiranja podatkov, operacionalizacija in opis anketnega vprašalnika 

Kot metodo za zbiranje podatkov uporabimo spletno anketo, oblikovano s pomočjo 

odprtokodne aplikacije za storitev spletnega anketiranja 1KA. Anketni vprašalnik predstavlja 

metodo, ki lahko v precej kratkem času doseže večji in tudi razpršen vzorec respondentov ter 

je kot takšna tudi ena cenejših in najlažje dostopnih (Vogt, Gardner in Haeffele 2012). 

Zbiranje podatkov je trajalo od 16. februarja do 23. marca 2016. Predvideni čas reševanja 

vprašalnika je 10 do 15 minut. Zbiranje podatkov poteka s pomočjo dveh anonimnih 

vprašalnikov za dve različni populaciji. Prvi vprašalnik (Priloga 1) je namenjen še aktivnim 

slovenskim športnikom, drugi (Priloga 2) pa športnikom, ki so že zaključili svojo športno 

kariero. Do anketiranih aktivnih vrhunskih športnikov dostopamo prek baze podatkov OKS-

ZŠZ, medtem ko do nekdanjih vrhunskih športnikov - olimpijcev dostopamo prek baze 

podatkov KSO. Povezava do spletnih vprašalnikov je bila poslana s strani navedenih institucij 

potencialnih anketirancem v vzorcu prek elektronske pošte, prav tako sta bila glede na slabi 

začetni odziv poslana tudi dva opomnika za izpolnitev ankete, ki sta povečala odzivnost 

respondentov.  

Merski instrument razvijemo skozi proces operacionalizacije. Osnova za pripravo merskega 

instrumenta anketnih vprašalnikov so opisi kariere športnikov, izobraževanja in kasneje 

vstopa na trg dela, ukrepov dvojne kariere, predstavljeni skozi jezik teorije programa. Pri 

pripravi vprašalnikov si delno pomagamo tudi z vprašalniki, uporabljenimi v okviru že 

izvedenih empiričnih raziskav in jih prilagodimo glede na potrebe raziskovanja (Central 

Baltic b. l.; Cecić Erpič 2002; Aquilina 2009; Goltnik Urnaut 2015). Anketna vprašalnika sta 

v večjem delu enaka, a hkrati prilagojena populaciji, ki sta ji namenjena. Oba vprašalnika 

imata 28 skupnih vprašanj. Tri vprašanja, glede časa in razlogov za končanje športne kariere, 

pa so dodana le za športnike, ki so že zaključili s športno kariero. Vprašalnika sta razdeljena 

na pet vsebinskih sklopov, in sicer: osnovni podatki o anketirancu, vprašanja povezana z 

izobraževanjem, vprašanja povezana s športom, vprašanja povezana s poklicno kariero in 

vprašanja povezana z ukrepi/programi dvojne kariere, ki so predstavljala tudi osrednji del 

vprašalnika. Vprašanja so v večji meri v obliki 6-stopenjske bipolarne ordinalne lestvice 

Likertovega tipa, s katero merimo strinjanje respondentov s posameznimi trditvami v 

vprašalniku. Z uporabo 6-stopenjske lestvice smo izključili možnost nevtralnega odgovora, 

saj ni možnosti izbrati odgovora, kot npr. »se niti ne strinjam, se niti strinjam«, ali »niti ni 

pomembno niti je pomembno«. Nekaj vprašanj je tudi v obliki vprašanj zaprtega tipa, kjer pa 

je ponekod skladno z navodili v anketi možnih tudi več odgovorov. Na koncu ankete sta tudi 

dve vprašanji odprtega tipa, ki nam podata odgovore na vprašanja, katere ukrepe/programe 

pogrešajo/so pogrešali športniki med in po koncu športne kariere ter kaj bi bilo treba narediti 
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za spodbujanje dvojne kariere vrhunskih športnikov. Pri analizi odgovorov smo izhajali iz 

dejstva, da v vprašalnikih ni pravih ali napačnih odgovorov.  

6.3 Populacija in vzorec 

Glede na namen in zasnovo raziskave v empiričnem delu raziskave obravnavamo vzorca iz 

dveh populacij. Prvo, ki šteje približno 5.500 enot, predstavljajo aktivni slovenski 

kategorizirani športniki, ki še niso zaključili športne kariere (v nadaljevanju aktivni športniki). 

Drugo pa predstavljajo vrhunski slovenski športniki, udeleženci olimpijskih iger, ki so že 

zaključili športno kariero in jih je približno 600 (v nadaljevanju neaktivni športniki). Za 

verodostojno raziskavo je treba zagotoviti ustrezno vzorčenje (Vogt, Gardner in Haeffele 

2012). Uporabljeno je neverjetnostno vzorčenje (angl. non probability sampling), in sicer 

vzorčenje glede na dostopnost (angl. availability sampling), kjer so udeleženci v vzorcu 

izbrani iz populacije na osnovi njihove dostopnosti in razpoložljivosti (Daniel 2012, 82). 

Podatki, ki se nanašajo na prvo populacijo, so zbrani prek panožnih športnih zvez, kjer glede 

na vrsto vzorčenja velikost vzorca težko natančno opredelimo, predvidevamo pa, da vzorec 

znaša okvirno 2.000 enot. Vzorec za drugo populacijo vključuje okvirno 300 enot. Značilnosti 

anketirancev v okviru obeh izbranih vzorcev so podrobneje predstavljene v podpoglavju 7.1. 

Z zbiranjem podatkov iz različnih časovnih perspektiv in različnih virov je zagotovljena 

triangulacija podatkov, s čimer je povečana veljavnost izbrane metode (Neuman 2006). 

6.4 Metode analize podatkov 

Po končanem zbiranju podatkov te izvozimo s spletnega portala, namenjenega spletnemu 

anketiranju www.1ka.si. Izvedemo statistično analizo podatkov v programskem paketu IBM 

SPSS Statistics for Windows, različica 22.0, in s podporo MS Excela. Pri analizi podatkov so 

upoštevani vsi vprašalniki, tudi tisti, ki niso bili v celoti izpolnjeni, pri tem pa upoštevamo, da 

so bili izpolnjeni vsaj osnovni demografski podatki, podatki o anketirancu, kar je standardni 

metodološki postopek. Število analiziranih enot pri posameznem vprašanju je glede na to 

ponekod nižje od velikosti celotnega vzorca, kar pa ne zmanjšuje vrednosti pridobljenih 

podatkov. Analiza je opisne narave, saj hipotez glede na vrsto raziskave ne preverjamo. V 

preglednicah so prikazane frekvenčne porazdelitve odgovorov na zastavljena vprašanja. Za 

natančen vpogled v analizo so v preglednice, kjer je to smiselno, vključeni tudi podatki o 

povprečjih in standardnem odklonu. Delno so preglednice prikazane v besedilu, delno pa v 

prilogah. Za lažje razumevanje so nekateri rezultati predstavljeni v obliki diagramov. Pri 

analizi se osredotočimo na obravnavo podatkov za oba vzorca skupaj, vendar, kjer je to 

relevantno, predstavimo tudi podatke za vsak posamezni vzorec posebej, torej za aktivne in 

neaktivne športnike.  
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6.5 Omejitve in predpostavke 

Na podlagi opredelitve raziskovalnega problema, vrste in načina raziskave ter namenov in 

zastavljenih ciljev raziskave so opredeljene naslednje predpostavke: 

· Športniki težko usklajujejo športno kariero z izobraževanjem. V času športne kariere si 

pridobijo veliko izkušenj, ki jim lahko pomagajo tudi v poklicni karieri. 

· Športniki se pri prehodu iz športne v poklicno kariero soočajo s težavami, ki so povezane 

s prilagajanjem na nove, njim večinoma neznane razmere na trgu dela. 

· Za postavitev ustreznih pogojev pri prilaganju športnikov na poklicno kariero je treba 

povezovati politike na področju športa, izobraževanja, zaposlovanja, zdravja in 

zagotavljanja finančnih spodbud. 

· Politika EU je prepoznala pomembnost zagotavljanja dvojne kariere športnikov.  

· Dobre prakse na področju programov dvojne kariere, ki so že razvite v svetu in tudi v 

Evropi, bodo z ustreznimi pristopi ter prilagoditvami prenesene tudi v Slovenijo. 

Omejitve v empiričnem delu raziskave izhajajo iz kakovosti prvega vzorca anketirancev, 

aktivnih športnikov, saj je ta odvisen od razpošiljanja anketnih vprašalnikov prek nacionalnih 

športnih zvez svojim članom. V nadaljevanju ugotovimo, da je bila odzivnost vrnjenih 

vprašalnikov ustrezna, kar odpravlja morebitne identificirane omejitve raziskave.  

V raziskavah je težko zagotoviti popolno zanesljivost (Neumann 2006, 190). Glede na to, da 

je naša raziskava eksploratorne narave, zanesljivosti merskega instrumenta, vprašalnika, ni 

smiselno meriti. Z anketnim vprašalnikom sprašujemo po potrebah in stališčih športnikov. 

Veljavnost merskega instrumenta dokazujemo z dosledno konceptualizacijo in 

operacionalizacijo instrumenta na podlagi natančno preučenih teoretičnih ter že obstoječih 

empiričnih izhodišč. 
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7 REZULTATI RAZISKAVE  

Po tem, ko smo v prejšnjem poglavju pojasnili metodologijo raziskave, v tem poglavju 

predstavljamo rezultate izvedene raziskave s pomočjo analize potreb. Za začetek opišemo 

značilnosti vzorca, nato pa podrobneje, v obliki analize odgovorov na vprašanja, 

predstavljamo analizo potreb športnikov in poglavje zaključimo z odgovorom na raziskovalno 

vprašanje. Rezultati analize potreb so predstavljeni v opisni obliki. Poleg tega so odgovori na 

vprašanja, ki so bila v obliki 6-stopenjske lestvice Likertovega tipa (Preglednica 1), 

predstavljeni v besedilu, v obliki diagramov, in vključujejo prikaz frekvenčne porazdelitve ter 

navedbo aritmetičnih sredin. Trditve so urejene po padajočem vrstnem redu glede na 

vrednosti aritmetične sredine.  

Preglednica 1: Odgovori na vprašanja v obliki 6-stopenjske lestvice Likertovega tipa 

1 2 3 4 5 6 

Se zelo 

močno ne 

strinjam. 

Se močno ne 

strinjam. 

Se ne 

strinjam. 

 Se strinjam. Se močno 

strinjam. 

Se zelo 

močno 

strinjam. 

Sploh ni 

pomembno. 

Najmanj 

pomembno. 

Manj 

pomembno. 

 Je 

pomembno. 

Je bolj 

pomembno. 

Je najbolj  

Pomembno. 

Podrobni podatki glede frekvenčne porazdelitve, ločeno za oba vzorca in skupaj, so podani v 

preglednicah v Prilogi 3, medtem ko so podrobni podatki glede aritmetičnih sredin (v 

nadaljevanju AS) in standardnih odklonov oziroma standardnih deviacij (v nadaljevanju SD) 

navedeni v preglednicah v Prilogi 4. Rezultati odgovorov na vprašanja odprtega tipa so 

predstavljeni v obliki preglednic frekvenčnih porazdelitev, ločeno za oba vzorca in skupaj, 

večinoma v besedilu. Zaradi preobsežnosti vseh preglednic smo tiste, ki za prikaz rezultatov 

analize potreb niso bile nujno potrebne, vključili v Prilogo 3. Pri analizi podatkov se v osnovi 

osredotočimo na prikazovanje teh za vse športnike skupaj, aktivne in neaktivne, kjer pa se 

pokažejo značilne razlike in je to glede na raziskavo pomembno, jih analiziramo, pa tudi 

primerjamo med seboj. 

7.1 Predstavitev značilnosti vzorca 

Na anketo je skupaj odgovorilo 307 vrhunskih slovenskih športnikov, od tega 243 (79,2 %) 

aktivnih in 64 (20,8 %) neaktivnih športnikov. Celoten vzorec anketiranih sestavlja 45 % 

žensk, med aktivnimi športniki je odgovorilo 47,3 % žensk, medtem ko je ta delež med 

neaktivnimi športniki nižji (35,9 %). Povprečna starost športnikov v celotnem vzorcu znaša 

27 let s standardnim odklonom 13,2 leta. Neaktivni športniki so v povprečju stari 42,5 leta, s 

standardnim odklonom 12,9 leta, medtem ko so aktivni športniki po pričakovanju mlajši, stari 

23 let s standardnim odklonom 9,9 leta.  
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Na podlagi strukture anketiranih aktivnih športnikov ugotovimo, da je naš vzorec kakovosten 

in reprezentativen, saj so na anketo odgovorili športniki obeh spolov, različnih starosti, 

doseženih razredov po kategorizaciji OKS-ZŠZ, z različno stopnjo dosežene izobrazbe in 

predstavniki različnih športov ter športnih panog, kar podrobneje pojasnjujemo v 

nadaljevanju.  

Ocenjena velikost vzorca za prvo populacijo, ki jo predstavljajo aktivni športniki, je bil 2.000 

enot, vrnjenih je bilo 243 vprašalnikov, kar pomeni da je bila odzivnost 12,5-odstotna, in to 

predstavlja 4,4 % ocenjene celotne populacije. V primeru druge populacije, športnikov, ki so 

že zaključili s športno kariero, kjer je bil ocenjeni vzorec 300 enot, je bilo vrnjenih 64 

vprašalnikov, iz česar je razvidno da je bila odzivnost 21,33-odstotna, kar predstavlja 10,66 % 

ocenjene celotne populacije. Ugotavljamo, da je odzivnost neaktivnih športnikov večja od 

aktivnih. Predpostavljamo, da je razlog pomanjkanja časa za izpolnitev ankete ob natrpanem 

urniku treningov in tekmovanj. Glede na podobnost demografske strukture vzorcev in 

populacije (OKS-ZŠZ 2016) predpostavljamo, da posploševanje raziskovalnih izsledkov na 

populacijo ne ogroža veljavnosti raziskave. Ugotavljamo tudi, da v Sloveniji, na tem področju 

raziskovanja, do sedaj še ni bil pridobljen ter analiziran tolikšen vzorec anketirancev, kar daje 

raziskavi še večjo veljavo in pomen.  

V vzorcu respondentov prevladujejo športniki z zaključeno srednjo šolo (42,8 %) oziroma 

osnovno šolo (29,6 %), sledijo športniki z doseženo univerzitetno izobrazbo ali več (18,7 %), 

medtem ko ima najmanj vprašanih, 8,0 %, dokončano višjo ali visoko šolo. Med skupinama 

aktivnih in neaktivnih športnikov obstajajo, po pričakovanju glede na njihovo starost, razlike 

v doseženi stopnji izobrazbe. Med aktivnimi športniki je velik delež športnikov z dokončano 

le osnovnošolsko izobrazbo (36,7 %) in poklicno ter srednjo šolo (45,1 %), medtem ko med 

neaktivnimi športniki prevladujejo posamezniki z univerzitetno izobrazbo ali več (51,6 %), 

čeprav je tudi veliko takšnih z dokončano srednješolsko izobrazbo (34,5 %). Podatki o 

najvišji doseženi stopnji izobrazbe športnikov, po skupinah, so razvidni iz slike 5. 
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Slika 5: Najvišja dosežena stopnja izobrazbe športnikov, primerjava skupin 

Športnike smo v nadaljevanju spraševali po najvišjem, doslej doseženem razredu po 

kategorizaciji OKS-ZŠZ. Najvišji doseženi razred po navedeni kategorizaciji, svetovni razred, 

je doseglo 19,3 % športnikov v vzorcu, 25,1 % jih je doseglo mednarodni razred, 14,2 % 

perspektivni razred, 23,6 % državni razred, 7,3 % pa mladinski razred. Nadalje 8,4 % 

predstavnikov obeh skupin nima oziroma ni imelo statusa kategoriziranega športnika, medtem 

ko slabih 10 % neaktivnih športnikov navaja, da v času trajanja njihove kariere obstoječi 

sistem kategorizacije športnikov ni bil v veljavi. Natančnejši podatki so razvidni iz Priloge 4. 

Po kategorizaciji OKS-ZŠZ je delež športnikov, ki je doseglo svetovni razred, višji med 

neaktivnimi športniki (21,0 %), enako velja za mednarodni razred (35,5 %). Glede na 

povprečno starost aktivnih športnikov je za pričakovati, da bo med aktivnimi športniki glede 

na trenutni delež v perspektivnem razredu (16,4 %), v državnem razredu (26,3 %) in 
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mladinskem razredu (8,0%), v prihodnjih letih delež v mednarodnem in svetovnem razredu še 

višji kot pri anketiranih neaktivnih športnikih, kot je to prikazano na sliki 6. 

 

Slika 6: Najvišji doseženi razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ, primerjava skupin 

Vzorec anketiranih predstavljajo športniki vseh vrst športa, vključno s športniki - invalidi. Pri 

tem se 25,1 % športnikov ukvarja z ekipnimi poletnimi športi, 7,3 % je takšnih, ki se 

ukvarjajo z ekipnimi zimskimi športi, 42,5 % športnikov trenira individualni poletni šport, 

24,0 % pa jih trenira individualni zimski šport. Športniki - invalidi predstavljajo 1,1 % vseh 

anketirancev. Iz slike 7 in Priloge 3 vidimo, da med aktivnimi ter neaktivnimi športniki ni 

bistvenih razlik glede vrste športa, s katerim se športniki ukvarjajo. 

 

Slika 7: Vrsta športa, s katerim se ukvarjajo športniki, primerjava skupin 

V vzorec anketiranih so bili zajeti športniki iz več kot 45 različnih športnih panog. Na podlagi 

pridobljenih podatkov ugotavljamo, da je vzorec anketiranih glede na raznolikost vrst športnih 

panog, s katerimi se športniki ukvarjajo, reprezentativen. Največ med njimi se jih ukvarja z 

atletiko (11,1 %), sledijo rokomet (9,3 %), plavanje (8,5 %), košarka (8,1 %), borilni športi 

(5,9 %), nogomet (5,2 %), alpsko smučanje (5,2 %), smučarski skoki (4,8%), smučarski teki 

(4,1%), tenis in strelstvo (2, 6 %). S posameznimi ostalimi športi pa se ukvarja manj kot 2,5 

% športnikov v okviru preučevanega vzorca. Na sliki 8 predstavljamo športne panoge, s 

katerimi se ukvarja več kot 3 % bodisi aktivnih ali neaktivnih vprašanih športnikov.  
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Slika 8: Športna panoga, s katero se ukvarjajo športniki, primerjava skupin 

7.2 Analiza potreb športnikov 

V nadaljevanju sledi analiza spremenljivk po posameznih potrebah športnikov, ki smo jih 

preučevali po štirih vsebinskih sklopih vprašanj, ki se nanašajo na izobraževanje, šport, 

poklicno kariero ter ukrepe/programe dvojne kariere.  

7.2.1  Potrebe športnikov, povezane z izobraževanjem 

Glede na namen raziskave in povezave med športom ter izobraževanjem v povezavi z 

zagotavljanjem dvojne kariere so športniki ocenili, kako pomembno je, da si športnik v času 

tekmovalne športne kariere pridobi čim višjo izobrazbo, v obliki formalnega in neformalnega 

izobraževanja in ali so se pripravljeni tudi izobraževati v času športne kariere. Pridobili smo 

tudi podatke o tem, koliko časa porabijo športniki v času aktivne športne kariere za celotno 

izobraževanje in kakšen je njihov trenutni status glede formalnega izobraževanja. 

Ugotavljamo, da športniki priznavajo velik pomen pridobivanju formalne izobrazbe že v času 

trajanja športne kariere (AS = 4,6; SD = 1,4). Iz podatkov, kako so športniki ocenili 

pomembnost pridobitve neformalne izobrazbe v obliki znanj in spretnosti, lahko razberemo, 

da je tudi pridobivanje neformalnega izobraževanja zelo pomembno zanje, kar kaže AS = 4,4 

(SD = 1,2). Rezultati kažejo, da se je večina športnikov že v času aktivne športne kariere 

pripravljena izobraževati z namenom pridobitve formalne izobrazbe, kar kaže tudi AS, ki 

znaša 4,5 (SD = 1,3). Glede na AS, ki znaša 4,2 (SD = 1,2), pa je opazna nekoliko manjša 

pripravljenost športnikov za neformalno izobraževanje kot za formalno izobraževanje v času 

aktivnega udejstvovanja v športu. 
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Analiza podatkov glede vprašanj, povezanih s formalnih in neformalnim izobraževanjem ter 

pripravljenostjo izobraževanja že v času športne kariere, nam pokaže, da je najvišja AS 

pripisana trditvi, da je pomembno, da si športnik med tekmovalno športno kariero pridobi čim 

višjo formalno izobrazbo (AS = 4,6) in da se je športnik v času športne kariere tudi 

pripravljen formalno izobraževati (AS = 4,5). Podatki so prikazani na sliki 9 in v Prilogi 4. Iz 

podatkov, ki se nanašajo na formalno in neformalno izobrazbo, so razvidne manjše razlike 

med aktivnimi in neaktivnimi športniki, pri čemer se z vsemi navedenimi trditvami v 

povprečju bolj strinjajo neaktivni športniki. Na podlagi navedenega lahko sklepamo, da 

športniki dajejo prednost formalni pred neformalno izobrazbo, ki jo ocenjujejo tudi z 

nadpovprečno oceno. Ugotavljamo tudi, da so se športniki pripravljeni izobraževati tako 

formalno kot tudi neformalno že v času njihove športne kariere. Ugotovitev je pomembna z 

vidika priprave ukrepov pomoči za športnike pri usklajevanju športnega udejstvovanja s 

pridobivanjem izobrazbe. Ukrepi dvojne kariere, glede na izražene potrebe športnikov, morajo 

biti usmerjeni v omogočanje pridobitve tako formalne kot tudi neformalne izobrazbe in to že 

v času športne kariere.  

 

Slika 9: Izobraževanje športnikov (formalno in neformalno) 

Športnike smo v okviru vprašalnika spraševali tudi o tem, koliko ur na teden v povprečju 

porabijo za izobraževanje, tako formalno kot tudi neformalno. Rezultati kažejo, da v 

povprečju športniki izobraževanju namenijo 19,4 ure tedensko, pri čemer je standardni odklon 

zelo visok in znaša 16,4, kar nakazuje na veliko razhajanje med športniki. Aktivni športniki 

(AS = 19,8; SD = 17,3) v povprečju namenijo izobraževanju več ur tedensko, kot so 

izobraževanju včasih namenili danes že upokojeni športniki (AS = 18,0; SD = 12,7). 

Ugotavljamo, da slovenski športniki kljub aktivni športni karieri veliko časa posvetijo tudi 



 73 

izobraževanju, kar samo še dodatno podpira ugotovitve, da so se ti pripravljeni izobraževati 

tudi v času športne kariere in s tem poskrbeti za lažjo vključitev na trg dela po končani športni 

karieri. 

Pri športnikih smo preverjali tudi njihov trenutni status glede izobraževanja. Vzorec vseh 

anketiranih športnikov sestavlja največ posameznikov, ki obiskuje srednjo šolo (46,5 %). Pri 

tem jih 7,3 % redno študira, 5,6 % izredno, 2,3 % je absolventov, 2,7 % posameznikov pa 

pavzira. Osnovno šolo obiskuje le 0,3% anketirancev. Z zaključenim študijem v Sloveniji se 

lahko pohvali 13,3 % vprašanih, medtem ko ima 2 % vprašanih zaključen študij v tujini, prav 

toliko se jih namerava vpisati na študij, 6,3 % pa se ne namerava oziroma se jih ni 

izobraževalo na višji šoli oziroma visokošolski instituciji. Med aktivnimi športniki 

prevladujejo posamezniki, ki obiskujejo srednjo šolo (59,1 %), medtem ko med neaktivnimi 

športniki prevladujejo posamezniki, ki so zaključili študij v Sloveniji (32,8 %). Frekvenčna 

porazdelitev odgovorov, ločeno za aktivne in neaktivne športnike, je razvidna iz Priloge 3. 

7.2.2  Potrebe športnikov, povezane s športom 

Predstavili smo podatke o pomembnosti izobraževanja in časa, ki ga športniki v času svoje 

športne kariere porabijo za izobraževanje. Za primerjavo med izobraževanjem in športnim 

udejstvovanjem v nadaljevanju podajamo analizo podatkov v povezavi s trajanjem 

tekmovalne športne kariere, tedensko porabo ur za športno udejstvovanje in pot na treninge ali 

tekmovanja. 

Tekmovalna športna kariera vprašanih v povprečju traja 12 let (SD = 7,2). Pri aktivnih 

športnikih kariera še ni zaključena in je do našega anketiranja trajala v povprečju 10,6 leta 

(SD = 6,6), medtem ko je v povprečju športna kariera neaktivnih športnikov trajala 16,6 leta 

(SD = 7,1). Glede na povprečno starost aktivnih športnikov, ki znaša 23 let, obstaja 

pričakovanje, da bo njihova tekmovalna pot v povprečju potekala dlje, kot je ti pri zdaj že 

neaktivnih športnikih. To napoved argumentiramo z dejstvom, da se danes mladi že zelo 

zgodaj začnejo ukvarjati s športom, kar pomeni tudi hitrejšo pot v tekmovalni šport, že v 

okviru osnovnošolskih, mladinskih in nato kadetskih tekmovanj. Prav tako se starostne meje 

za zaključek športne kariere iz leta v leto zvišujejo zaradi izboljšanih pogojev za trening ter 

skrbi za zdravje. 

Podatki respondentov kažejo, da tedenska poraba ur za športno udejstvovanje v povprečju 

znaša 19,5 ure, pri čemer je SD velika in znaša 10,6. Neaktivni športniki poročajo, da so za 

treninge, priprave na tekmovanja in tekmovanja porabili v povprečju tedensko 25,0 ur (SD = 

12,8), medtem ko je poraba ur pri aktivnih športnikih bistveno nižja (AS = 17,8; SD = 9,3). 

To ugotovitev lahko podkrepimo s tem, da imajo danes športniki na voljo boljše pogoje za 

trening in regeneracijo v obliki prostora za trening, usposobljenosti trenerjev ter napredne 

tehnologije in zato porabijo za trening, pripravo na tekmovanja in za tekmovanja manj časa. 
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Športniki za pot na treninge in tekmovanja v povprečju tedensko porabijo 7,4 ure (SD = 6,4). 

Neaktivni športniki poročajo, da so za pot na treninge in tekmovanja porabili v povprečju 

tedensko 11,5 ure (SD = 7,1), medtem ko je poraba ur pri aktivnih športnikih bistveno nižja 

(6,2 ure, SD = 5,6). Predvidevamo, da je razlog za to, da športniki danes potrebujejo manj 

časa za pot na treninge in tekmovanja, razvoj transporta, boljše prometne povezave med 

posameznimi lokacijami po svetu in tudi znotraj Slovenije ter boljša športna infrastruktura. 

Na sliki 10 je prikazana primerjava števila ur, ki jih športniki v povprečju porabijo na teden za 

izobraževanje, športno udejstvovanje in za pot na treninge ter tekmovanja. Ta primerjava le 

potrjuje že ugotovljeno, da se športniki zavedajo pomena izobraževanja in so se pripravljeni 

izobraževati ter temu nameniti tudi veliko prostega časa v času športne kariere.  

 

Slika 10: Primerjava časa, ki ga športniki porabijo za izobraževanja in šport 

V okviru raziskave smo od športnikov, ki so že zaključili s športno kariero, pridobili tudi 

podatke o obdobju koncu kariere in razlogih za to. Pri tem je 23,7 % anketiranih športnikov 

svojo športni kariero zaključilo v zadnjih štirih letih (med letoma 2012 in 2016), 16,9 % med 

letoma 2008 in 2011, 20,3 % med letoma 2004 in 2007, 13,6 % med letoma 2000 in 2003, 6,8 

% med letoma 1995 in 1999, 8,5 % med letoma 1991 in 1994 ter 10,2 % pred letom 1991. 

Razlogi za konec kariere so bili različni. Najpogosteje navajajo dejstvo, da šport ni bila 

ekonomsko izvedljiva možnost (27,1 %), 20,3 % se jih je od športne kariere poslovilo zaradi 

poškodb ali zdravstvenih težav, 18,6 % poroča o izgubi motivacije za vrhunski šport, 15,3 % 

pa jih meni, da se jim je poudarek na poklicni karieri zdela prava izbira. Nadalje jih 3,4 % 

poroča, da je bil razlog za prenehanje športne kariere pomanjkanje kakovostnih trenerjev ali 

drugo (14,1 %), kjer so športniki izpostavili kot najpogostejši razlog pomanjkanje finančnih 

sredstev za treninge. Večina športnikov navaja, da je bila odločitev za zaključek športne 

kariere njihova lastna izbira (72,9 %), v 27,1 % primerih pa je bila posledica zunanjih 

dejavnikov oziroma drugih utemeljenih razlogov.  
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Iz podatkov na sliki 11 in v Prilogi 4 je razvidno, da smo športnike spraševali za mnenje o 

izjavah, povezanih s športom, vsakdanjim življenjem in poklicno kariero. Med izjavami, ki so 

povezane s športom in vsakdanjim življenjem ter s poklicno kariero, ni opaziti bistvenih razlik 

med aktivnimi in neaktivnimi športniki.  

Velika večina vprašanih športnikov (88,6 %) se strinja, da jih starši, sorodniki in prijatelji 

podpirajo pri športni karieri (AS = 5,1; SD = 1,2). Ta ugotovitev dokazuje dejstvo, da brez 

podpore najbližjih ni možno doseči ciljev na področju, s katerim se posameznik ukvarja in 

športniki pri tem niso nobena izjema.  

Več kot 90 % športnikovi meni, da so dovolj motivirani, da dosežejo svoje cilje v športu (AS 

= 5,0; SD = 1,2), kar pomeni, da je motivacija za šport v času športne kariere močno izražena. 

To dokazuje tudi število ur, ki jih namenjajo treningu in tekmovanjem. Več kot 80 % 

športnikov se strinja, da so njihovi cilji v športu visoki (AS = 4,9; SD = 1,2), kar se, skupaj z 

visoko motivacijo, da dosežejo svoje cilje v športu, kaže v dejanskem doseganju vrhunskih 

rezultatov.  

 Nekaj več kot 65 % športnikov je mnenja, da so izkoristili veščine, ki sem jih pridobil pri 

športu, tudi v izobraževanju in kasneje tudi v poklicnem življenju (AS = 4,4; SD = 1,1). To 

kaže na dejstvo, da so vse izkušnje, ki si jih posameznik pridobi v življenju, pomembne pri 

delovanju na različnih področjih. Športniki imajo v tem pogledu specifična znanja in izkušnje, 

ki jih lahko prenesejo v izobraževanje ter uporabijo kasneje pri opravljanju svojega poklica.  

To, da sta kakovost in količina treninga na nivoju, ki športniku omogoča doseganje vrhunskih 

rezultatov, meni več kot 90 % vprašanih športnikov, kar pomeni, da so večinoma zadovoljni s 

pogoji za trening (AS = 4,4; SD = 1,2). Nekaj več kot 75 % vprašanih se strinja, da trenerji pri 

načrtovanju urnikov upoštevajo njihovo življenje zunaj športa (AS = 4,2; SD = 1,3). S to 

trditvijo se v poprečju bolj strinjajo aktivni (AS = 4,3) kot neaktivni športniki (AS = 3,6). 

Poklicno in športno kariero je uspelo združiti več kot 70 % športnikov (AS = 4,2; SD = 1,2). 

Dovolj denarnih sredstev, da pokrijejo vse stroške treninga in tekmovanj, ima 60 % vprašanih 

(AS = 3,8; SD = 1,3), pri ostalih 40 % pa je bilo zaznati, da imajo težave pri zagotavljanju 

potrebnih sredstev za pokritje stroškov za trening in tekmovanja. 

Nekaj manj kot tretjina športnikov se strinja s trditvijo, da jim zahteve športa ne preprečujejo 

doseganja ciljev v vsakodnevnem življenju (AS = 3,8; SD = 1,2). Večina pa jih meni, da jim 

udejstvovanje v športu vzame preveč časa, da bi lahko dosegli načrtovane cilje tudi v 

vsakodnevnem življenju. Predvidevamo, da se to nanaša na prosti čas, druženje s prijatelji, 

družino in nenazadnje tudi na čas za izobraževanje.  

Več kot 85 % športnikov je iskalo pomoč pri združevanju športne in poklicne kariere (AS = 

2,9; SD = 1,3), kar izhaja iz dejstva, da so jo tudi potrebovali. Le 40 % športnikov potrjuje, da 
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so pomoč pri združevanju športne in poklicne kariere tudi dobili (AS = 3,1; SD = 1,4), kar 

kaže, da je treba temu področju pri pripravi ukrepov dvojne kariere nameniti še posebno 

pozornost.  

 

Slika 11: Povezanost športa, vsakdanjega življenja in poklicne kariere 

Za pripravo ustreznih ukrepov je pomembno vedeti, kako pomembni so različni posamezniki 

v življenju športnikov pri usklajevanju športne in poklicne kariere športnikov. Podatki, 

prikazani na sliki 12 in v Prilogi 4, kažejo, da športniki kot najbolj pomembne ljudi pri 

usklajevanju med športno ter poklicno kariero navajajo družino, ki je pomembna do najbolj 

pomembna za 94,4 % vprašanih (AS = 5,2; SD = 1,1). Zelo pomembno vlogo pri usklajevanju 

športne in poklicne kariere imajo tudi trenerji, katerim pomembno do zelo pomembno vlogo 

pripisuje 90,0 % športnikov (AS = 4,8; SD = 1,2). Nadalje 66,8 % anketiranih visoko stopnjo 

pomembnosti pri usklajevanju športne in poklicne kariere pripisuje kariernim svetovalcem 

(AS = 3,8; SD = 1,7) in 58,8 % managerjem (AS = 3,7; SD = 1,3) ter drugim (64,4 %), ki pa v 

raziskavi niso bili definirani. Glede pomembnosti pri usklajevanju športne in poklicne kariere 

pripisujejo športniki nižji odstotek pomembnosti študentskim svetovalcem (45,2 %), 

delodajalcem (39,2 %), učiteljem in profesorjem (32,4 %) ter sponzorjem (23,2 %). 

Ugotavljamo, da tako aktivni kot tudi neaktivni športniki pripisujejo družini osrednjo vlogo 

pri usklajevanju športne in poklicne kariere, ki ji sledijo tudi trenerji. Pomembni, vendar 

bistveno manj, so tudi karierni svetovalci in managerji. Ostale posameznike, ki so sicer del 

športnikove kariere, športniki ocenjujejo kot manj pomembne pri združevanju športne in 

poklicne kariere. Iz prikaza aritmetičnih sredin v Prilogi 4 je razvidno, da so današnji 
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delodajalci bistveno manj razumevajoči do športnikov glede njihove športne kariere (AS = 

3,2) kot v preteklosti (AS = 3,9). 

 

Slika 12: Pomembnost posameznikov pri usklajevanju športne in poklicne kariere 

V nadaljevanju na podlagi zbranih podatkov, ki so predstavljeni na sliki 13 in v Prilogi 4, 

podajamo analizo izjav, ki so povezane s športom in izobraževanjem v času športne kariere. 

Ugotavljamo, da večino športnikov pri tem, da se izobražujejo vzporedno s športno kariero, 

spodbujajo tako starši (AS = 5,1; SD = 1,1) kot tudi trenerji (AS = 4,3; SD = 1,3). S trditvijo, 

da jih starši spodbujajo, da se izobražujejo vzporedno s športno kariero, se v poprečju bolj 

strinjajo aktivni (AS = 4,5) kot neaktivni športniki (AS = 3,6).  

Večina športnikov ne soglaša, da svoje izobraževanje lahko fleksibilno prilagodijo zahtevam 

športa (AS = 3,9; SD = 1,1). S trditvijo se v poprečju bolj strinjajo aktivni (AS = 4,1) kot 

neaktivni športniki (AS = 3,5). Športniki, ki se izobražujejo, se v veliki meri strinjajo, da se 

izobražujejo na področju, ki jih res zanima (AS = 4,0; SD = 1,2). Glede tega, ali bi se 

športniki raje izobraževali po končani športni karieri, so mnenja precej razdeljena. S trditvijo 

se v povprečju vseeno strinja večina tako aktivnih kot tudi neaktivnih športnikov (AS = 3,4, 

SD = 1,4). 



 78 

 

Slika 13: Izjave, povezane s športom in izobraževanjem 

7.2.3 Potrebe športnikov, povezanih s poklicno kariero 

V nadaljevanju športnike sprašujemo o njihovem trenutnem zaposlitvenem statusu oziroma 

plačani službi. Zanima nas tudi, ali si želijo tudi po zaključku športne kariere ostati povezani 

poklicno s športom. Večina aktivnih športnikov ni zaposlenih (74,8 %), od zaposlenih pa jih 

je nekaj več kot četrtina zaposlenih kot vrhunski športnik v državni upravi. Športniki, ki so že 

zaključili s športno kariero, pa so večinoma zaposleni, bodisi za nedoločen, kot tudi za 

določen delovni čas. Velik odstotek neaktivnih športnikov (16,9 %), kar je precej več od 

trenutne povprečne stopnje brezposelnosti v Sloveniji, pa jih trenutno ni zaposlenih, kar je 

lahko skrb zbujajoče. Po končani karieri si polovica športnikov poišče zaposlitev (50,0 %). 

Preostali del športnikov nadaljuje s študijem ali začne študirati, zanemarljiv del pa je takšnih, 

ki imajo dovolj sredstev za preživetje, da jim zato ni treba več delati. Športniki navajajo, da si 

po zaključku kariere v večji meri želijo poiskati zaposlitev, povezano s športom, kot pa zunaj 

njega. Najpogosteje navajajo, da bi radi postali športni trenerji in strokovni delavci v športu.  

Sledi predstavitev natančnejših podatkov o posameznih navedenih ugotovitvah. Pri tem 36,8 

% športnikov trenutno ni zaposlenih, 22,4 % jih trenutno ne išče službe, 17,6 % vseh 

športnikov je zaposlenih za nedoločen čas, 15,2 % za določen čas, 5,2 % je zaposlenih v 

državni upravi, 2 % pa jih išče službo. Neaktivni športniki so v večini zaposleni, bodisi za 

nedoločen (54,2 %), kot tudi za določen delovni čas (25,4 %). Nadalje je 16,9 % neaktivnih 

športnikov trenutno brezposelnih, medtem ko je 3,4 % anketiranih neaktivnih športnikov že 

upokojenih. Med aktivnimi športniki je zaposlenih za nedoločen 6,3 % in določen čas 12,0 %. 

kar je bistveno manj kot pri neaktivnih športnikih. Aktivni športniki večinoma nimajo službe 
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(74,9 %). Predvidevamo, da je razlog za to pomanjkanje časa za službo ob športnem 

udejstvovanju, ali pa še za to nimajo ustrezne izobrazbe. Trenutno ni zaposlenih 42,9 % 

aktivnih športnikov, 2,6 % jih išče službo, 29,3 % pa jih trenutno službe ne išče, ostalih 6,8 % 

so zaposleni kot vrhunski športniki v državni upravi (policija, vojska ali carina). Podrobnejši 

podatki in razlike glede na aktivne ter neaktivne športnike so prikazani v preglednici 2. 

Preglednica 2: Trenutni zaposlitveni status športnikov 

 Aktivni 

športniki 

Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Trenutno nisem zaposlen. 82 42,9 10 16,9 92 36,8 

Trenutno ne iščem službe. 56 29,3 0 0,0 56 22,4 

Zaposlen za nedoločen čas. 12 6,3 32 54,2 44 17,6 

Zaposlen za določen čas. 23 12,0 15 25,4 38 15,2 

Zaposlen sem kot vrhunski športnik v državni 

upravi (policija, vojska ali carina). 

13 6,8 0 0,0 13 5,2 

Iščem službo. 5 2,6 0 0,0 5 2,0 

Sem že upokojen. 0 0,0 2 3,4 2 0,8 

Skupaj: 191 100,0 59 100,0 250 100,0 

Po končani športni karieri si polovica športnikov poišče zaposlitev (50,0 %), manjši del 

športnikov nadaljuje s študijem (28,4 %) ali pa začne študirati (8,4 %). Le 3,6 % aktivnih 

športnikov izjavlja, da imajo toliko sredstev, da jim ne bo treba študirati ali delati po koncu 

športne kariere, medtem ko takšnega mnenja ni nihče od neaktivnih športnikov. Ostali 

športniki se niso opredelili in so izbrali drugo (9,6 %). Glede na to, da polovica športnikov po 

zaključeni športni karieri išče zaposlitev, je treba glede na njihove potrebe pripraviti ukrepe, 

ki jim bodo pri tem pomagali. Gre predvsem za ukrepe pomoči iskanja zaposlitve, 

informiranja o prostih delovnih mestih, pomoč pri pripravi prošenj in komunikaciji s 

potencialnimi delodajalci. Za večino ostalih, ki po koncu športne kariere bodisi zaključujejo 

ali nadaljujejo s študijem, je treba zagotoviti predpogoje za izobraževanje (npr. redni študij 

tudi po tridesetem letu starosti, nadaljevanje študija po daljši prekinitvi …).  

Za potrebe naše raziskave nas je zanimalo, ali želijo športniki po koncu športne kariere ostati 

v športu, ali pa morda vidijo svojo prihodnost na področjih, ki niso neposredno povezana s 

športom. Rezultati so pokazali, da si športniki po zaključku kariere v večji meri želijo poiskati 

zaposlitev povezano s športom (54,0 %), v primerjavi z zaposlitvijo zunaj športa (46,0 %). Ta 

odstotek je med aktivnimi in neaktivnimi športniki precej podoben. Glede na potrebe 

športnikov je pomembno zagotoviti ukrepe, ki bodo omogočili športnikom, da tudi po 

zaključku športne kariere ostanejo povezani v športu in jih po možnosti že v času športne 

kariere ustrezno usposabljati na področju s športom povezanih aktivnosti in vključevanjem v 

delo. 
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V preglednici 3 so prikazana dela/poklici, ki zanimajo športnike, ki so se opredelili, da bi po 

zaključku kariere radi poiskali zaposlitev, ki je povezana s športom. Večinoma si športniki, ki 

si obetajo zaposlitve v športu, želijo delati kot športni trenerji (25,0 %). Sledi zanimanje za 

delo kot strokovni delavec v športu (14,9 %) in fizioterapevt (10,3 %). Nadalje se 7,6 % tistih, 

ki želijo ostati povezani s športom, vidijo kot strokovnjaki na področju športne prehrane, 7,1 

% kot sodniki, 6,5 % kot strokovnjaki na področju športne psihologije, 6,3 % kot funkcionarji 

v športu, prav tako 6,3 % bi jih želelo delati na področju medicine športa. Manjši interes je za 

zaposlitev, kot so prodajalci športne opreme (4,6 %) in delavci na področju športnega 

marketinga (4,6 %). Najmanjši izraženi interes pa se na kaže na področju športnega turizma 

(3,5 %) in športnega novinarstva (3,3 %). Med aktivnimi in neaktivnimi športniki glede 

zaposlitve, povezane s športom, je zaznati razlike, kot je razvidno iz preglednice 3.  

Preglednica 3: Zaposlitev povezana s športom po končani karieri  
  Aktivni 

športniki  

Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Športni trener 71 23,7 21 30,4 92 25,0 

Strokovni delavec v športu 37 12,4 18 26,1 55 14,9 

Fizioterapevt 36 12,0 2 2,9 38 10,3 

Strokovnjak na področju športne prehrane 28 9,4 0 0,0 28 7,6 

Športni sodnik 22 7,4 4 5,8 26 7,1 

Strokovnjak na področju športne psihologije 21 7,0 3 4,3 24 6,5 

Funkcionar v športu 16 5,4 7 10,1 23 6,3 

Zdravstveni delavec na področju medicine športa 22 7,4 1 1,4 23 6,3 

Delavec na področju športnega marketinga 12 4,0 5 7,2 17 4,6 

Prodajalec športne opreme 15 5,0 2 2,9 17 4,6 

Delavec v športnem turizmu 10 3,3 3 4,3 13 3,5 

Športni novinar 9 3,0 3 4,3 12 3,3 

Skupaj 299 100,0 69 100,0 368 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 

Pri športnikih, ki si po koncu športne kariere obetajo zaposlitve zunaj športa, ni tako očitne 

prevlade za posamezno delo oziroma poklic kot pri tistih, ki iščejo službo, povezano s 

športom, kar je razvidno iz preglednice 4. Največji delež si jih želi delati v državni/javni 

upravi (11,7 %), sledi delo na področju zdravstva (10,7 %), pedagoško delo (10,2 %) in delo 

na področju komerciale (9,2 %). Manj priljubljeni so poklici s področja prava (7,7 %), 

naravoslovja (7,1 %), odnosov z javnostmi (6,1 %), v proizvodnem podjetju (5,1 %), v 

bančnem/zavarovalniškem sektorju (4,1 %), v turizmu (3,6 %), v trgovskem podjetju in na 

področju logistike (3,1 %), najmanj pa v gostinstvu/hotelirstvu (2,0 %). Nadalje si 16,3 % 

vprašanih želi delati v poklicih, ki eksplicitno niso bili ponujeni kot možni odgovori, med 

katerimi lahko izpostavimo računalništvo, strojništvo in gradbeništvo. 
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Preglednica 4: Zaposlitev zunaj športa po končani karieri  

 Aktivni 

športniki 

Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Drugo 24 14,9 8 22,9 32 16,3 

Delo v državni/javni upravi 20 12,4 3 8,6 23 11,7 

Delo na področju zdravstva 19 11,8 2 5,7 21 10,7 

Pedagoško delo 17 10,6 3 8,6 20 10,2 

Delo na področju komerciale 11 6,8 7 20,0 18 9,2 

Delo na področju prava 13 8,1 2 5,7 15 7,7 

Delo na področju naravoslovja 12 7,5 2 5,7 14 7,1 

Delo na področju odnosov z javnostmi 12 7,5 0 0,0 12 6,1 

Delo v proizvodnem podjetju 7 4,3 3 8,6 10 5,1 

Delo v bančnem/zavarovalniškem sektorju 7 4,3 1 2,9 8 4,1 

Delo v turizmu 6 3,7 1 2,9 7 3,6 

Delo v trgovskem podjetju 3 1,9 3 8,6 6 3,1 

Delo na področju logistike 6 3,7 0 0,0 6 3,1 

Delo v gostinstvu/hotelirstvu 4 2,5 0 0,0 4 2,0 

Skupaj 161 100,0 35 100,0 196 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 

7.2.4  Potrebe športnikov, povezane z ukrepi in programi dvojne kariere v Sloveniji 

Osrednji del obeh vprašalnikov so predstavljala vprašanja, ki so se nanašala na ukrepe in 

programe dvojne kariere, kjer smo športnike spraševali o poznavanju ter koriščenju 

ukrepov/programov, povezanih z dvojno kariero, ki so trenutno na voljo slovenskim 

športnikom ter njihovih potrebah in predlogih za izboljšanje ureditve dvojne kariere in njene 

promocije.  

Izraz dvojna kariera je poznan 65,3 % vprašanim športnikom, med aktivnimi športniki je 

takšnih 60,3 %, med neaktivnimi pa 81,4 %. Iz navedenega lahko sklepamo, da je glede na to, 

da nekaj več kot tretjina športnikov sploh ne pozna pojma dvojna kariera oziroma se s tem 

pojmom še ni srečala, treba v prihodnje nameniti še veliko napora za predstavitev in 

promocijo pomena dvojne kariere in koristnosti za športnike. Brez ozaveščenosti ciljne 

populacije glede pomoči, ki jim je na voljo pri združevanju njihove športne kariere z 

izobraževanjem in kasneje tudi poklicne kariere, tudi ukrepi/programi dvojne kariere niso 

smiselni oziroma ne dosežejo svojega namena. 

Med najbolj poznanimi ukrepi in programi dvojne kariere v Sloveniji pri športnikih 

prevladujejo športni oddelek na gimnazijah (16,2 %), status športnika v šoli in na fakulteti 

(15,7 %), štipendije na področju športa (12,5 %), izobraževanje/študij na daljavo (12,1 %) in 

priprava kariernega načrta ob sodelovanju organizacije Adecco (10,1 %). Športniki so v 
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manjši meri seznanjeni z ukrepi dvojne kariere, kot so opravljanje mature ali zaključnih 

izpitov pod posebnimi pogoji (7,6 %), zaposlitev vrhunskega športnika v državni upravi (5,1 

%), program tutorstva olimpijcev za mlade športnike (3,3 %), sodelovanje na izobraževalnih 

delavnicah in seminarjih, ki jih organizirata NPŠZ (3,0 %) in OKS-ZŠZ (2,2 %). Kot najmanj 

poznan ukrep je bil prepoznan dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za 

vrhunske športnike (1,1 %), kar je tudi pričakovano, saj se dodatki k renti od leta 2012 ne 

dodeljujejo več, čeprav je zakon, ki ureja to področje, še vedno veljaven. Podroben prikaz 

poznavanja ukrepov in razlike glede na aktivne ter neaktivne športnike je prikazan v 

preglednici 5. 

Preglednica 5: Poznavanje ukrepov/programov dvojne kariere v Sloveniji  

 Aktivni športniki Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Športni oddelek gimnazije  166 17,2 52 13,6 218 16,2 

Status športnika v šoli, na fakulteti.  156 16,1 55 14,4 211 15,7 

Štipendija na področju športa. 125 12,9 43 11,3 168 12,5 

Izobraževanje/študij na daljavo.  124 12,8 39 10,2 163 12,1 

Uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri 

vpisu na fakulteto.  

106 11,0 43 11,3 149 11,1 

Priprava kariernega načrta ob sodelovanju 

organizacije Adecco. 

116 12,0 20 5,2 136 10,1 

Opravljanje mature ali zaključnih izpitov pod 

posebnimi pogoji.  

76 7,9 27 7,1 103 7,6 

Zaposlitev vrhunskega športnika v državni upravi.  26 2,7 43 11,3 69 5,1 

Program tutorstva olimpijcev za mlade športnike.  27 2,8 18 4,7 45 3,3 

Sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in 

seminarjih, ki jih organizira NPŠZ.  

29 3,0 12 3,1 41 3,0 

Sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in 

seminarjih, ki jih organizira OKS-ZŠZ.  

15 1,6 14 3,7 29 2,2 

Dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne 

kariere za vrhunske športnike.  

0 0,0% 15 3,9 15 1,1 

Ne poznam nobenega izmed zgoraj navedenih 

ukrepov/programov dvojne kariere.  

0 0,0 1 0,3 1 0,1 

Skupaj: 966 100,0 382 100,0 1348 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 

Nadalje smo med športniki preverjali, kolikšen delež športnikov koristi posamezne ukrepe in 

programe dvojne kariere v Sloveniji, kar je prikazano tudi v preglednici 6. Med ukrepi in 

programi dvojne kariere, ki jih športniki v Sloveniji največ koristijo, prevladujejo 

uveljavljanje statusa športnika v šoli in na fakulteti (32,6 %), vpis v športni oddelek na 

gimnazijah (23,5 %) in prejemanje štipendije na področju športa (10,2 %). Manjši odstotek 

športnikov uveljavlja status kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto (9,1 %), je 

zaposlen kot vrhunski športnik v državni upravi (8,0 %), se izobražuje oziroma študira na 
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daljavo (2,6 %), sodeluje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira OKS-

ZŠZ (2,6 %), opravlja maturo ali zaključni izpit pod posebnimi pogoji (2,2 %), pripravlja 

karierni načrt ob sodelovanju organizacije Adecco (1,3 %) in sodeluje na izobraževalnih 

delavnicah in seminarjih, ki jih organizira NPŠZ (1,1 %). Najmanj športnikov (0,6 %), je 

vključenih v program tutorstva olimpijcev za mlade športnike, kar je tudi povsem logično, saj 

se je ta program kot pilotni projekt začel izvajati šele v šolskem letu 2014/2015. Nobeden 

izmed anketiranih pa ni prejemal dodatka k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za 

vrhunske športnike. Pet odstotkov vprašanih športnikov ni sodelovalo v nobenem izmed 

zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne kariere. Dober odstotek vprašanih športnikov, 

gre v celoti za športnike, ki so že zaključili s športno kariero, pa poroča, da v času njihove 

športne kariere ni bilo na voljo nobenega izmed navedenih ukrepov in programov dvojne 

kariere.  

Preglednica 6: Koriščenje ukrepov/programov dvojne kariere v Sloveniji  

 Aktivni  

športniki 

Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Dodeljen mi je/je bil status športnika v šoli, na fakulteti.  137 34,0 38 28,4 175 32,6 

Vpisan sem/sem bil v športni oddelek gimnazije.  108 26,8 18 13,4 126 23,5 

Sem/bil sem prejemnik štipendije na področju športa. 43 10,7 12 9,0 55 10,2 

Uveljavljam/uveljavljal sem status kategoriziranega športnika 

pri vpisu na fakulteto.  

33 8,2 16 11,9 49 9,1 

Zaposlen sem/ sem bil kot vrhunski športnik v državni 

upravi.  

26 6,5 17 12,7 43 8,0 

Nisem sodeloval v nobenem izmed zgoraj navedenih 

ukrepov/programov dvojne kariere.  

22 5,5 5 3,7 27 5,0 

Izobražujem se/izobraževal sem se oziroma študiram/študiral 

sem na daljavo.  

14 3,5 0 0,0 14 2,6 

Sodelujem/sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in 

seminarjih, ki jih organizira OKS-ZŠZ. 

6 1,5 8 6,0 14 2,6 

Opravljal sem maturo ali zaključni izpit pod posebnimi 

pogoji.  

8 2,0 4 3,0 12 2,2 

Pripravljam/pripravil sem karierni načrt ob sodelovanju 

organizacije Adecco.  

1 0,2 6 4,5 7 1,3 

Sodelujem/sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in 

seminarjih, ki jih organizira NPŠZ. 

2 0,5 4 3,0 6 1,1 

V času moje športne kariere ni bilo na voljo nobenega izmed 

zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne kariere. 

0 0,0 6 4,5 6 1,1 

Vključen sem/sem bil v program tutorstva olimpijcev za 

mlade športnike.  

3 0,7 0 0,0 3 0,6 

Prejemal sem dodatek k pokojnini (renta) po zaključku 

športne kariere za vrhunske športnike. 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Skupaj: 403 100,0 134 100,0 537 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 
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Iz teorije programa in analize potreb lahko podamo oceno ukrepov dvojne kariere z dveh 

kritičnih vidikov. Prvi vidik predstavlja dejstvo, da tisti športniki, ki ukrepov in program 

dvojne kariere ne poznajo, teh tudi ne morejo uporabljati. Ugotavljamo, da je takšnih 

športnikov kar precej, opazne pa so tudi razlike glede poznavanja posameznega ukrepa. 

Izpostavljeni problem kaže na potrebo po večjem naporu pripravljavcev ukrepov za 

osveščanje športnikov o možnostih pomoči, povezanih z dvojno kariero. Drugi vidik 

usmerjamo na športnike, ki ukrepe in programe dvojne kariere sicer poznajo, vendar jih zaradi 

različnih razlogov ne uporabljajo oziroma ne morejo uporabljati. Na sliki 14 predstavljamo, 

kakšen je delež tistih, ki posamezni ukrep in program dvojne kariere poznajo in tega tudi 

uporabljajo. Ugotavljamo, da je delež uporabe posameznega ukrepa glede na poznavanje tega 

precej slab. Razlogov za neuporabo ukrepov kljub njihovemu poznavanju je več. V 

nadaljevanju navajamo na podlagi potreb športnikov identificirane razloge za nekoriščenje 

znanih ukrepov. Za koriščenje nekaterih ukrepov je treba za to izpolnjevati določene kriterije 

(npr. status športnika, športni oddelek v gimnaziji, opravljanje mature ali zaključnega izpita 

pod posebnimi pogoji …), ki so odvisni predvsem od vsakega posameznika in njegovih učnih 

sposobnosti ter pripravljenosti za izobraževanje. Drugi razlog predstavlja pomanjkanje 

samoiniciativnosti pri športnikih za koriščenje ukrepov, kot so seminarji OKS-ZŠZ in NPŠZ, 

priprava kariernega načrta ob pomoči podjetja Adecco …). To oviro bi lahko zmanjšali s 

pomočjo motiviranja športnikov za programe dvojne kariere in promocije le teh. Tretji razlog 

za nekoriščenje ukrepov dvojne kariere ali za izvajanje teh v še večjem obsegu pa lahko 

poiščemo pri pomanjkanju sredstev ali urejene ustrezne zakonske podlage (npr. štipendije, 

zagotavljanje rente po zaključku športne kariere, zaposlitev v državni upravi), kar je naloga 

predvsem države. Program tutorstva pa je npr. ukrep, ki je nov in še ni v celoti zaživel. 
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Slika 14: Koriščenje ukrepov dvojne kariere glede na njihovo poznavanje 

V naši raziskavi je definirano glavno raziskovalno vprašanje, kateri od ukrepov in programov 

dvojne kariere so najprimernejši za slovenske športnike glede na njihove potrebe. V 

nadaljevanju predstavljamo analizo odgovorov na izjave, povezane s športnikovimi potrebami 

glede podpore v času med športno kariero in po koncu športne kariere, ki bo osnova za 

odgovor na osrednje raziskovalno vprašanje, ki ga podajamo v zaključku tega poglavja.  

Ugotavljamo, da se najvišje stopnje strinjanja z izjavami, povezanimi s potrebami športnikov 

glede podpore v času med športno kariero in po koncu športne kariere, nanašajo na: 

· zagotovitev štipendije športnikom - študentom (AS = 4,9; SD = 1,1); 

· zagotovitev dodatka k pokojnini (renta) za vrhunske športnike po zaključku kariere (AS 

= 4,9; SD = 1,2); 

· oblikovanje izobraževalnega programa za delo v športu (AS = 4,5; SD = 1,1); 

· pripravo posebnih izobraževalnih programov, prilagojenim športnikom (AS = 4,5; SD = 

1,2); 

· zagotovitev fleksibilnih pogojev izobraževanja v času športne kariere, da bi lahko 

športniki študij združevali z udejstvovanjem v športu (AS = 4,4; SD = 1,2); 
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· izdelavo natančnih načrtov o svoji prihodnji karieri že v času aktivne športne kariere AS 

= 4,3; SD = 1,1); 

· zagotovitev »izobraževanja na daljavo« za izbrani izobraževalni program (AS =4,2; SD 

= 1,4). 

 

Med manj pomembne potrebe, s katerimi pa se še vedno strinja večina, so športniki 

izpostavili:  

· pomoč kariernega svetovalca med, proti koncu in po koncu športne kariere, s katerim bi 

načrtovali kariero po zaključku športne kariere (AS = 3,9; SD = 1,3); 

· pomoč, svetovanje in tutorstvo/mentorstvo kot pomoč pri izobraževanju (AS = 3,8; SD = 

1,2); 

· možnost izobraževanja v tujini/ na tujih izobraževalnih institucijah (AS = 3,5; SD = 1,3).  

 

V nadaljevanju so pojasnjena mnenja glede posameznih športnikovih potreb, ki jih nato 

podrobneje analiziramo v nadaljevanju, v okviru navajanja priporočil za izboljšave obstoječih 

in pripravo novih programov. Med aktivnimi in neaktivnimi športniki ne prihaja do večjih 

odstopanj. Odgovori so prikazani na sliki 15 in v Prilogi 4. 

S trditvijo, da je treba športnikom - študentom zagotoviti štipendijo, se zelo močno strinja 

39,4 % vprašanih, 23,3 % se močno strinja, 31,8 % se strinja, 16,5 % se ne strinja, 0,4 % se 

močno ne strinja in 1,7 % se zelo močno ne strinja. Z zagotavljanjem dodatka k pokojnini 

(rento) vrhunskim športnikom po zaključku kariere se zelo močno strinja 42,4 % vprašanih, 

22,9 % se močno strinja, 22,5 % se strinja, 8,9 % se ne strinja, 0,4 % se močno ne strinja in 

3,0 % se zelo močno ne strinja. Glede potrebe po oblikovanju izobraževalnega programa za 

delo v športu se zelo močno strinja 23,7 % vprašanih, 19,9 % se močno strinja, 46,2 % se 

strinja, 6,4 % se ne strinja, 2,0 % se močno ne strinja in 1,7 % se zelo močno ne strinja. S 

potrebo po pripravi posebnih izobraževalnih programov, prilagojenih športnikom, se zelo 

močno strinja 25,8 % športnikov, 17,8 % se močno strinja, 39,4 % se strinja, 12,7 % se ne 

strinja, 1,7 % se močno ne strinja in 2,5 % se zelo močno ne strinja.  

S trditvijo da bi v času športne kariere potrebovali fleksibilne pogoje izobraževanja, da bi 

lahko študij združevali z udejstvovanjem v športu, se zelo močno strinja 22,9 % vprašanih, 

21,6 % se močno strinja, 38,1 % se strinja, 12,3 % se ne strinja, 2,1 % se močno ne strinja in 

3,0 % se zelo močno ne strinja. Športnike smo spraševali tudi, v kolikšni meri se strinjajo, da 

bi med aktivno športno kariero bili pripravljen izdelati natančne načrte o svoji prihodnji 

karieri. S trditvijo se 17,4 % vprašanih zelo močno strinja, 21,6 % se močno strinja, 40,3 % se 

strinja, 16,9 % se ne strinja, 2,5 % se močno ne strinja in 1,3 % se zelo močno ne strinja. 

Glede potrebne pomoči v obliki izobraževanja na daljavo in e- izobraževanja za izbrani 

izobraževalni program se 22,0 % vprašanih športnikov zelo močno strinja, 20,3 % se močno 

strinja, 31,8 % se strinja, 16,5 % se ne strinja, 3,4 % se močno ne strinja in 5,9 % se zelo 

močno ne strinja. 
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S trditvijo, da bi proti koncu športne kariere potrebovali kariernega svetovalca, s katerim bi 

načrtovali kariero, se zelo močno strinja 11,9 % vprašanih, 18,2 % se močno strinja, 38,6 % 

se strinja, 22,0 % se ne strinja, 3,0 % se močno ne strinja in 6,4 % se zelo močno ne strinja. Z 

izjavo, da bi že v času športne kariere potrebovali kariernega svetovalca, s katerim bi 

načrtovali kariero, se zelo močno strinja 12,7 % vprašanih, 15,3 % se močno strinja, 37,7 % 

se strinja, 24,2 % se ne strinja, 5,5 % se močno ne strinja in 4,7 % se zelo močno ne strinja. S 

pomočjo kariernega svetovalca po koncu športne kariere, s katerim bi načrtovali kariero po 

koncu športne kariere, se zelo močno strinja 12,3 % vprašanih, 16,5 % se močno strinja, 37,7 

% se strinja, 22,5 % se ne strinja, 5,1 % se močno ne strinja in 5,9 % se zelo močno ne strinja. 

Z izjavo, da bi za pomoč pri izobraževanju potrebovali svetovanje, pomoč in 

tutorstvo/mentorstvo, se 10,6 % vprašanih zelo močno strinja, 15,7 % se močno strinja, 35,6 

% se strinja, 27,5 % se ne strinja, 5,1 % se močno ne strinja in 5,5 % se zelo močno ne strinja. 

Z možnostjo po izobraževanju v tujini/ na tujih izobraževalnih institucijah se zelo močno 

strinja 6,8 % športnikov, 11,0 % se močno strinja, 27,5 % se strinja, 39,8 % se ne strinja, 5,1 

% se močno ne strinja in 9,7 % se zelo močno ne strinja. 

 

Slika 15: Potrebe športnikov glede podpore v času med športno kariero in po koncu 

športne kariere 

V nadaljevanju podajamo odgovore na vprašanja o tem, s kom bi si želeli športniki sodelovati 

pri oblikovanju načrta poklicne kariere po koncu športne kariere in pri katerih potrebnih 

kompetencah ter znanju bi potrebovali pomoč po koncu športne kariere za lažjo vključitev na 

trg dela. 
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Za pripravo ustreznih programov in ukrepov pomoči športnikov pri prehodu v pošportno 

življenje je pomembno tudi poznavanje želja športnikov glede tega, s kom si želijo sodelovati 

pri načrtovanju poklicne kariere po zaključku športne kariere. Kot je razvidno iz preglednice 

7, večina vprašanih športnikov navaja, da bi si pri oblikovanju načrta poklicne kariere po 

koncu športne kariere želeli sodelovanja z individualnimi kariernimi svetovalci, 

specializiranimi za športnike (15,8 %), s trenerji (13,2 %), s komisijo za športnike pri OKS-

ZŠZ (12,6 %) in s sponzorji (11,6 %). Manj pogosto se pojavljajo želje za sodelovanje z 

agencijo za zaposlovanje (8,1 %), z učitelji/profesorji (8,1 %), s tutorjem športnikom, ki bi 

pomagal na področju usklajevanja dvojne kariere (7,9 %), z Zavodom RS za zaposlovanje 

(ZRSZ) (6,0 %), s sindikatom športnikov (5,8 %), s kariernim centrom/svetovalci v okviru 

fakultete/univerze (5,6 %) in drugimi (5,5 %), kjer so športniki navedli predvsem starše in 

družino ter dejstvo, da se morajo zanesti sami nase. Ugotavljamo, da si športniki želijo pri 

prilaganju na življenje po zaključku kariere sodelovati predvsem z ljudmi, ki so povezani s 

športom in poznajo specifične potrebe športnikov in njihove lastnosti. 

Preglednica 7: Sodelovanje pri oblikovanju načrta poklicne kariere po koncu športne 

kariere  

 Aktivni 

športniki 

Neaktivni 

športniki 

Skupaj 

 f % f % f % 

Z individualnimi kariernimi svetovalci, 

specializiranimi za športnike. 

80 16,0 18 14,9 98 15,8 

S trenerjem.  69 13,8 13 10,7 82 13,2 

S komisijo za športnike pri OKS-ZŠZ. 71 14,2 7 5,8 78 12,6 

S sponzorji.  55 11,0 17 14,0 72 11,6 

Z agencijo za zaposlovanje.  43 8,6 7 5,8 50 8,1 

Z učitelji/profesorji.  36 7,2 14 11,6 50 8,1 

S tutorjem športnikom, ki bi mi pomagal na 

področju usklajevanja dvojne kariere. 

37 7,4 12 9,9 49 7,9 

Z ZRSZ. 28 5,6 9 7,4 37 6,0 

S sindikatom športnikov.  35 7,0 1 0,8 36 5,8 

S kariernim centrom/svetovalci v okviru 

fakultete/univerze. 

28 5,6 7 5,8 35 5,6 

Drugo. 18 3,6 16 13,2 34 5,5 

Skupaj: 500 100,0 121 100,0 621 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 

Prav tako pomembno, kot s kom si želijo sodelovati pri oblikovanju načrtov glede poklicne 

kariere, je za pripravo ustreznih ukrepov pomoči športnikom pomembno tudi, kakšne vrste 

pomoči potrebujejo. Največ vprašanih športnikov (21,6 %) navaja, da bi za začetek poklicne 

poti po zaključeni tekmovalni športni karieri najbolj potrebovali kompetence za iskanje 

službe, kot so pisanje prijave/prošnje za zaposlitev, življenjepisa, samopredstavitev, sledijo 
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znanje tujih jezikov (21,4 %), komunikacijske veščine (16,4 %), priprava kariernega načrta 

(14,3 %), podjetniške kompetence in informacije o možnostih ter postopkih samozaposlitve 

(za vsako izmed trditev 11,8 %), medtem ko so ostali izbrali druge, nedefinirane kompetence 

in znanja (2,7 %). Podatki so predstavljeni v preglednici 8. 

Preglednica 8: Kompetence/znanja za začetek poklicne poti po koncu tekmovalne 

športne kariere  

  Aktivni 

športniki 

Neaktivni 

športniki 
 Skupaj   

 f % f % f % 

Kompetence za iskanje službe, 

pisanje prijave/prošnje za zaposlitev, 

življenjepisa, samopredstavitev … 

110 22,1 27 19,6 137 21,6 

Znanje tujih jezikov.  110 22,1 26 18,8 136 21,4 

Komunikacijske veščine.  77 15,5 27 19,6 104 16,4 

Karierni načrt.  78 15,7 13 9,4 91 14,3 

Podjetniške kompetence.  50 10,1 25 18,1 75 11,8 

Informacije o možnostih in 

postopkih samozaposlitve.  

63 12,7 12 8,7 75 11,8 

Drugo. 9 1,8 8 5,8 17 2,7 

Skupaj: 497 100,0 138 100,0 635 100,0 

Opomba: Pri tem vprašanju je možnih več odgovorov. 

Zadnji vprašanji pri posameznem vprašalniku sta bili odprtega tipa in sta dali športnikom 

možnost podajanja svojih mnenj, predlogov, pomislekov glede vprašanj, povezanih z dvojno 

kariero in prilagajanjem športnikov na pošportno življenje. Odgovori na vprašanji so bili med 

ključnimi pri pripravi odgovora na naše glavno raziskovalno vprašanje. 

Športnike smo spraševali, kaj in katere ukrepe pogrešajo oziroma so pogrešali med športno 

kariero in po njej, pri prilagajanju na življenje po koncu športne kariere ter pošportno 

življenje. Najpogosteje izražene potrebe športnikov pri prilagajanju na pošportno življenje 

smo združili v naslednje glavne vsebinske sklope: 

· pomoč pri iskanju službe in čimprejšnjo zaposlitev (56 navedb); 

· fleksibilen način študija z možnostjo uporabe študija na daljavo in da je omogočeno 

izobraževanje na daljavo, pa tudi, da je izobraževanje usmerjeno v prihodnost (48 

navedb);  

· zagotovitev finančnih sredstev tako v času športne kariere kot tudi pri lažjemu 

prilagajanju na življenje po zaključku športne kariere (29 navedb); 

· pomoč pri usmeritvah, svetovanju in pridobivanju informacij na področju ukrepov 

dvojne kariere, v obliki seminarjev, delavnic in individualnih posvetov (25 navedb); 

· večja prilagodljivost predvsem formalnega izobraževanja (24 navedb); 

· v večji meri možnosti zagotovitve štipendiranja za športnike študente (20 navedb); 
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· pomoč psihologa (14 navedb); 

· pomoč pri iskanju sponzorjev in kasnejše sodelovanje z njimi (13 navedb); 

· ureditev pokojnin in zavarovanj (12 navedb); 

· pomoč pri pridobivanju delovnih izkušenj v obliki pripravništev ali usposabljanj na 

delovnem mestu (10 navedbe);  

· večjo prilagajanje športnih obveznosti vsakdanjemu življenju, saj bi s tem imeli več 

prostega časa in vključevanje v družbo, ki ni povezana le s športom ter s tem tudi več 

prostega časa (8 navedb). 

Nazadnje smo športnike povprašali, kaj bi bilo treba narediti za spodbujanje dvojne kariere 

vrhunskih športnikov v Sloveniji. Športniki so izpostavili naslednje sklope predlogov: 

· informiranje športnikov o možnostih, ki jih imajo na voljo pri združevanju športne 

kariere, izobraževanja in prilaganja na pošportno življenje ter promocija dvojne kariere 

(63 navedb); 

· prilagajanje predvsem formalnega izobraževanja športnikom (42 navedb); 

· spodbujanje športnikov pri izvajanju dvojne kariere s pomočjo delavnic in seminarjev 

(31 navedb); 

· zagotoviti ustrezne finančne spodbude (24 navedb); 

· omogočiti lažje zaposlovanje športnikov (18 navedb); 

· dodeliti več sredstev, namenjenih za štipendije (15 navedb);  

· večje sodelovanje sponzorjev (4 navedbe);  

· motiviranje športnikov na vseh področjih (3 navedbe); 

· zagotovitev pokojnine (2 navedbi).  

7.3 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

Namen raziskave definira glavno evalvacijsko vprašanje, ki je hkrati tudi osrednje 

raziskovalno vprašanje: Kateri programi dvojne kariere so najbolj primerni za slovenske 

športnike glede na njihove potrebe? Pri zasnovi odgovora na glavno raziskovalno vprašanje si 

pomagamo z odgovori na posamezna raziskovalna podvprašanja, v okviru katerih preverimo:  

· Ali so v Sloveniji že obstoječi ukrepi in programi dvojne kariere uporabni?  

· Ali obstaja potreba in interes po programih dvojne kariere, ki v tujini že obstajajo, pri 

nas pa še niso uvedeni?  

· Kaj ima večjo težo za športnike, formalna ali neformalna izobrazba?  

· Kakšne vrste svetovanja potrebujejo športniki? 

· Kakšne načine prilagoditve izobraževanja potrebujejo športniki?  

· Ali želijo športniki ostati po koncu športne kariere v športu ali vidijo svojo prihodnost na 

področjih, ki niso povezana s športom?  
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Odgovore na vprašanja pripravimo s pomočjo interpretacije rezultatov raziskave, ki hkrati 

predstavljajo ključne ugotovitve, ki smo jih dobili z raziskavo ter jih dodatno argumentiramo 

še z ugotovljenimi teoretičnimi dejstvi.  

V Sloveniji je v zadnjih nekaj letih opaziti porast aktivnosti na področju pomoči športnikom 

pri izvajanju dvojne kariere v obliki pripravljenih ukrepov in programov. Ugotovitve naše 

raziskave kažejo, da tisti športniki, ki poznajo pojem dvojne kariere (65,3 % vprašanih), 

poznajo tudi ukrepe in programe dvojne kariere, čeprav je poznavanje teh precej različno. 

Med najbolj poznanimi ukrepi in programi dvojne kariere v Sloveniji prevladujejo športni 

oddelek na gimnazijah, status športnika v šoli ter fakulteti, štipendije na področju športa, 

izobraževanje/študij na daljavo in priprava kariernega načrta ob sodelovanju organizacije 

Adecco, medtem ko so z ostalimi ukrepi športniki seznanjeni, a v manjši meri. Med ukrepi in 

programi dvojne kariere, ki jih športniki v Sloveniji najbolj koristijo, in na tem mestu 

predvidevamo, da so za njih tudi najbolj uporabni, prevladujejo uveljavljanje statusa športnika 

v šoli in fakulteti, vpis v športni oddelek na gimnazijah ter prejemanje štipendije na področju 

športa. Manjši odstotek športnikov uveljavlja status kategoriziranega športnika pri vpisu na 

fakulteto, je zaposlen kot vrhunski športnik v državni upravi, se izobražuje oziroma študira na 

daljavo, sodeluje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizirata OKS-ZŠZ ter 

NPŠZ, opravlja maturo ali zaključni izpit pod posebnimi pogoji ali pripravlja karierni načrt ob 

sodelovanju organizacije Adecco. Najmanj športnikov je vključenih v program tutorstva 

olimpijcev za mlade športnike, ki pa je precej novi program in še ni dolgo v uporabi, ampak je 

glede na izražene potrebe športnikov ravno to eden izmed programov, ki mu dajejo športniki, 

predvsem mladi, velik pomen. Ugotavljamo, da športniki v Sloveniji podpirajo in uporabljajo 

obstoječe ukrepe ter programe dvojne kariere. To lahko trdimo za vse ukrepe, z izjemo ukrepa 

zagotavljanje dodatka k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za vrhunske športnike, 

ker tega ukrepa ni bil deležen nihče od anketiranih športnikov. Slednje pripisujemo dejstvu, 

da ukrep temelji na zastareli zakonodaji in ne posluhu Vlade RS za njegovo izvrševanje.  

Na podlagi sprejetih smernic EU, nekaterih izvedenih EU-projektov in s pomočjo prenosa 

dobrih praks iz tujine se tudi v Sloveniji odpirajo možnosti za pripravo novih ukrepov ter 

programov. Potrebe slovenskih športnikov kažejo, da potrebujejo predvsem celovit pristop k 

ureditvi dvojne kariere, kot ga poznajo na primer v Avstriji, kjer neodvisno združenje KADA 

s programi, prilagojenimi posameznikom, zagotavlja pomoč v vseh fazah kariere in jih 

aktivno pripravlja na pošportno življenje. Podobne ureditve poznajo tudi v Španiji in Angliji. 

Športniki navajajo potrebo po ukrepih in programih, ki se v Sloveniji še ne izvajajo, so pa že 

v veljavi v tujini. Med njimi izpostavljajo predvsem: posebne izobraževalne programe za delo 

v športu, pripravo posebnih izobraževalnih programov prilagojenim športnikom, zagotovitve 

fleksibilnih pogojev za izobraževanje v času športne kariere predvsem na terciarnem nivoju, 

možnost izobraževanja v tujini/na tujih izobraževalnih institucijah, specializirana karierna 

svetovanja za športnike (primer Avstrija), zagotovitev finančnih sredstev, tako v času športne 

kariere kot tudi pri lažjem prilagajanju na življenje po zaključku športne kariere (primer 
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Estonija, Anglija), v večji meri možnosti zagotovitve štipendiranja za športnike študente 

(primer štipendijske sheme TASS v Angliji), pomoč psihologa pri prilaganju na novi status in 

način življenja po koncu športne kariere (primer Avstrija), prilagodljivi učni načrti (primer 

Estonija), študijsko svetovanje in možnost daljšega trajanje študija za športnike (Finska), 

zdravstvene storitve (primer Nemčija, Avstrija) ter nenazadnje pomoč tutorjev/mentorjev, 

specializiranih za športnike študente skozi celoten študij (primer Španija), tečaje poklicnega 

usposabljanja (primer Francija) in zagotavljanje zdravstvenega ter pokojninskega 

zavarovanja. Analiza potreb kaže, da imamo glede na potrebe športnikov pripravljenih precej 

dobrih ukrepov, ki pa niso optimalno izkoriščeni. Manjka predvsem sistemska ureditev 

dvojne kariere na nacionalni ravni, ki bo zagotovila optimalnejše koriščenje obstoječih 

ukrepov in usklajeno pripravo potrebnih novih programov pomoči.  

Športniki se zavedajo, da je pri vstopu na trg dela po zaključku kariere, poleg izkušenj, 

pomembno imeti tudi ustrezno izobrazbo, kar dokazuje pripravljenost na izobraževanje že v 

času športne kariere. Ugotovitve kažejo, da športniki dajejo izobraževanju nasploh veliko 

težo, saj v povprečju tedensko v času športne kariere namenjajo izobraževanju nekaj manj kot 

20 ur. Preverjali smo, ali ima za športnike večjo težo formalno ali neformalno izobraževanje. 

Obema vrstama pripisujejo velik pomen. Prednost dajejo formalnemu izobraževanju pred 

neformalnim v obliki usposabljanja in udeležb na seminarjih ter delavnicah. Glede na 

pomembnost izobraževanja z vidika poklicne kariere in združevanja s športno kariero je treba 

veliko pozornosti nameniti tudi usklajevanju športa ter izobraževanja na vseh nivojih 

športnikove kariere in izobraževanja. 

Potrebe športnikov glede svetovanja se nanašajo predvsem na vsebine kariernega načrtovanja 

od specializiranih svetovalcev za športnike v času športne kariere, proti koncu in po njenem 

koncu. Še posebej so zaželena tudi svetovanja mentorjev/tutorjev v času študija, svetovanja 

psihologov pri prilagajanju na spremenjene pogoje življenja po zaključku športne kariere in 

svetovanja na področju iskanja prostih delovnih mest. Glede na to, da ima vsak posameznik, 

športnik, svojo identiteto, je pomembno, da so svetovanja prilagojena posebnostim različnih 

športov in vključujejo po potrebi tudi individualna svetovanja. 

Zaradi posebnosti ukvarjanja z vrhunskim športom, ki vključuje veliko časa, potrebnega za 

trening, tekmovanja in potovanja, je treba poskrbeti za ustrezne ter fleksibilne prilagoditve 

načina izobraževanja. Kot največkrat izpostavljeno potrebo športniki navajajo fleksibilen 

način študija v obliki prilagojenih urnikov, posebnih pogojev za opravljanje izpitov, trajanja 

študija in pomoč mentorjev/tutorjev ki jih vodijo skozi celoten proces študija. Zaradi 

večkratne odsotnosti, zaradi tekmovanja v tujini, bi potrebovali tudi možnost opravljanja 

študijskih obveznosti v tujini/na tujih izobraževalnih institucijah, pa tudi možnost 

izobraževanja na daljavo. Največje prilagoditve izobraževanja potrebujejo v času študija, saj 

je glede na starost športnika takrat športna kariera na najvišji ravni in zahteva največ časa, kar 

posledično pomeni, da zmanjka časa za usklajevanje s študijskimi obveznosti. Na nivoju 
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osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja je za športnike bistveno bolje poskrbljeno, 

predvsem v obliki posebnih športnih oddelkov na gimnazijah - res pa je tudi, da v tem času 

intenzivnost športnega udejstvovanja še ni na tako visoki ravni. 

Podatki v okviru izvedene raziskave so pokazali, da si športniki po zaključku kariere v večji 

meri želijo poiskati zaposlitev, povezano s športom (54,0 %), v primerjavi z zaposlitvijo zunaj 

športa (46,0 %). Dejstvo je, da so športniki zakladnica neprecenljivega znanja. Velika škoda 

je, če tega potenciala ne bi izkoristili in športniki po zaključku kariere ne bi ostali v poklicih, 

povezanih s športom. Glede na to, da obstajata jasno izražena želja in prizadevanja športnikov 

po nadaljevanju poklicne kariere s športom povezanih poklicev, kot so športni trenerji, 

strokovni delavci v športu in športni fizioterapevti, je treba s primernimi ukrepi ter 

usposabljanji poskrbeti za pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije in športnike obdržati tudi 

po zaključku kariere aktivne na področju poklicnega ukvarjanja s športom. S tem se ohrani 

kapital za družbo, v katerega sta posameznik in družba več let vlagala svoja sredstva ter 

prizadevanja. 

Na podlagi navedenih odgovorov na raziskovalna podvprašanja lahko oblikujemo celovit 

odgovor na glavno raziskovalno vprašanje v povezavi z ukrepi in programi dvojne kariere, ki 

so najprimernejši za slovenske športnike glede na njihove potrebe, identificirane v okviru 

izvedene analize potreb. Najprimernejši ukrepi in programi dvojne kariere za slovenske 

športnike so tisti, ki jih športniki v največjem delu navajajo kot potrebne. Analiza potreb kaže, 

da so ukrepi in programi, ki se v Sloveniji že izvajajo, ustrezni in kot takšni primerni. V 

okviru izvedene analize potreb so identificirane tudi potrebe športnikov, za zadovoljevanje 

katerih v Sloveniji še ni razvitih ustreznih ukrepov. Glede na to, da jih športniki potrebujejo, 

bi jih bilo treba pripraviti. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na ukrepe, ki jih uspešno izvajajo 

že v drugih, nam primerljivih državah članicah in bi jih bilo smiselno prilagoditi glede na 

potrebe naših športnikov. Ugotavljamo, da je veliko potreb slovenskih športnikov v povezavi 

z dvojno kariero že zadovoljenih, vendar jih ostaja tudi nekaj, za zadovoljevanje katerih bi 

bilo treba najdi ustrezne vrste pomoči v obliki ukrepov in programov. Seznam vseh ukrepov 

in programov v izvajanju ter predlogov za pripravo novih navajamo v okviru priporočil, v 

podpoglavju 8.2. Na podlagi odgovora na glavno evalvacijsko vprašanje v okviru naše 

raziskave ugotavljamo, da imajo športniki zaradi svojega specifičnega načina življenja, ki ga 

od njih zahteva aktivno ukvarjanje s športom, veliko posebnih potreb, ki izhajajo iz 

identificiranih problemov pri združevanju športa z izobraževanjem in kasneje tudi s poklicno 

kariero. Obstoječi ukrepi in programi dvojne kariere predstavljajo dobro osnovo za razvoj 

nadaljnjih programov pomoči za športnike gleda na njihove potrebe, pa vendar ima to 

področje še veliko možnosti za dopolnitev in izboljšanje. V Sloveniji trenutno manjka enotna 

sistemska ureditev dvojne kariere, ki bi zagotovila optimalno izkoriščenost obstoječih 

ukrepov/programov dvojne kariere in usklajeno pripravo morebitnih potrebnih novih 

programov pomoči glede na potrebe športnikov.  
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8 OBLIKOVANJE PRIPOROČIL 

Na podlagi predstavljenih teoretičnih izhodišč, sprejetih smernic EU na področju dvojne 

kariere, ureditve dvojne kariere v drugih državah članicah, ugotovitev že izvedenih empiričnih 

raziskav v drugih državah članicah kot tudi v Sloveniji (Cecić Erpič 2002; Goltnik Urnaut  

2015), in seveda predvsem na osnovi izvedene evalvacije ukrepov ter programov dvojne 

kariere v Sloveniji, s pomočjo analize potreb v poglavju, ki sledi, navajamo priporočila. Ta se 

nanašajo na sistemsko in zakonodajno ureditev dvojne kariere. Vključujejo tudi priporočila 

glede modela dvojne kariere, ki bi v Sloveniji povezal vse za to pristojne deležnike na 

področju kreiranja politike in upravljanja dvojne kariere ter vse ciljne skupine, uporabnike 

tovrstnih storitev. Na osnovi izvedene analize potreb slovenskih športnikov navajamo tudi 

predloge glede potrebne izboljšave obstoječih ukrepov in programov ter priprave novih 

programov na področju dvojne kariere v Sloveniji. Pri navajanju priporočil oziroma 

predlogov za izboljšave upoštevamo poznavanje nam znanih, tako teoretičnih kot tudi 

izvedbenih dokumentov in pri tem ne izključujemo možnosti, da se podobne aktivnosti, 

ukrepi ter sistemske rešitve morda že pripravljajo ali pa so celo že pripravljene. 

8.1 Priporočila na sistemski in zakonodajni ravni 

V Sloveniji manjka sistematičen pristop k ureditvi dvojne kariere. Obstoječi strateški akti, kot 

so Nacionalni program športa v RS 2014–2023 in njegov izvedbeni del ter posamezni 

strateški dokumenti vodilnih športnih organizacij, predstavljajo le parcialno zakonsko podlago 

za ureditev dvojne kariere. Zakon o športu iz leta 1998 je delno zastarel in ne predvideva 

dvojne kariere. Prav tako zakoni, ki se nanašajo na posamezne stopnje izobraževanja, niso v 

celoti prilagojeni športnikom, ki se izobražujejo. Podobno je tudi na področju delovnopravne 

zakonodaje, ki ne predvideva posebne obravnave športnikov ali spodbud za delodajalce pri 

zaposlovanju le teh.  

Sprejete smernice EU za dvojno kariero bi lahko prispevale med drugim k boljši sistemski in 

zakonodajni ureditvi glede dvojne kariere v državah članicah EU, pa tudi v Sloveniji. Na 

podlagi sprejetih smernic EU za področje dvojne kariere bi bilo tudi v Sloveniji treba čim prej 

pristopiti k sprejemu celovitih sistemskih rešitev. V Sloveniji trenutno obstaja več zelo 

koristnih ukrepov in programov dvojne kariere za športnike, vendar delno reševanje tega 

problema ni zadostno. Država bi morala imeti glavno povezovalno vlogo in podpreti pobude 

športnih organizacij, izobraževalnih institucij ter OKS-ZŠZ na področju zagotavljanja 

podpornih storitev dvojne kariere in okrepiti sodelovanja s podjetji, ki posredujejo zaposlitve, 

ter večjimi sponzorji. 

Goltnik Urnaut s sodelavci (2015) v svoji raziskavi ugotavljajo, da se na področju osnovnega 

in srednješolskega sistema omogoča učinkovito usklajevanje šolskih ter športnih obveznosti. 

Za razliko od osnovnošolskega in srednješolskega sistema bi bilo treba v Sloveniji sistemsko 
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urediti tudi pravila prilagajanja izobraževanja športnikov v višjem ter visokem šolstvu. 

Ugotavljamo, da ni enotne zakonodajne ureditve na tem področju, kar postavlja študente - 

športnike glede na institucijo, v kateri se izobražujejo, v neenakopraven položaj. Za 

zagotavljanje enakih možnosti za prilagojeno izobraževanje vseh športnikov - študentov bi 

bilo treba tudi nivo višješolskega in visokošolskega izobraževanja sistemsko pravno urediti. 

Potrebne so tudi sistemske ureditve na področju zaposlovanja in trga dela. Pri urejanju 

zaposlitve športnikov je potrebna prožnost tudi na strani delodajalcev. Podjetjem morajo biti 

zato na voljo zakonske spodbude za nudenje pripravništva in prakse športnikom ter kasneje 

tudi za njihovo zaposlovanje. 

Študija o minimalnih kakovostnih zahtevah za storitve, vezane na področje dvojne kariere 

(European Commission 2016), je pokazala, da obstaja potreba po nadzoru izvajanja ukrepov 

dvojne kariere. Pomembno je, da se tudi v Sloveniji zagotovi kakovostno izvajanje ukrepov in 

programov dvojne kariere, kar se lahko doseže le z rednim spremljanjem ter vrednotenjem in 

po potrebi prilagajanjem ukrepom glede na ugotovljene pomanjkljivosti. Menimo, da 

evalvacija ukrepov in program dvojne kariere s pomočjo analize potreb v okviru te raziskave 

predstavlja enega izmed možnih načinov za vrednotenje tega tudi v prihodnje.  

Glavna priporočila se nanašajo torej na ureditev enotnega sistema dvojne kariere na 

nacionalni ravni, z vključitvijo vseh pristojnih deležnikov. Za enotno izvajanje dvojne kariere 

na vseh področjih in usklajevanje z vsemi vključenimi bi bilo morda treba imenovati 

neodvisno krovno institucijo na nacionalni ravni, ki bi tudi razpolagala z ustrezno 

usposobljenim kadrom. Predpogoj za pripravo ukrepov in programov dvojne kariere je 

ustrezna zakonodajna osnova. Z vidika urejanja ustrezne zakonodaje je treba pregledati vso 

relevantno zakonodajo s področja športa, izobraževanja, zaposlovanja in urejanja trga dela ter 

jo z namenom zagotavljanja dvojne kariere temu tudi prilagoditi. Zavedamo se, da to ni 

kratkotrajen proces, a menimo, da je edini pravi način, da se pripravi ustrezna in usklajena 

pravna podlaga za pripravo učinkovitih ukrepov ter programov dvojne karieri za pomoč 

slovenskim športnikom in kasneje tudi modela dvojne kariere. Če gremo s priporočili še en 

korak dlje, predlagamo, da se  morda Slovenija pri tem zgleduje po ureditvi področja dvojne 

kariere v Avstriji, nam sosednji državi, ki ima enega izmed najbolje urejenih sistemov v EU 

glede celovite podpore dvojne kariere športnikov.  

V Sloveniji obstajajo različni ukrepi, ki med seboj niso povezani, kar narekuje potrebo po 

sistemski ureditvi tega področja. V nadaljevanju poskušamo na podlagi ugotovitev raziskave 

podati nekaj iztočnic za oblikovanje enotnega modela dvojne kariere v Sloveniji. Model 

dvojne kariere naj bi upošteval celoten razvoj športnika in njegove kariere, torej od začetka 

aktivnega ukvarjanja s tekmovalnim športom do vstopa na trg dela. Vključevati mora vsa 

področja kariere športnika, od izobraževanja, zdravstvenega in socialnega varstva, 

prilagajanja na pošportno življenje ter vstop na trg dela. Model mora biti zastavljen 

fleksibilno, tako, da ga je možno prilagoditi glede na zahteve različnih športov in posameznih 



 96 

športnikov. Pri pripravi modela in nato tudi pri njegovem izvajanju morajo biti vključeni vsi v 

Sloveniji pristojni deležniki iz vseh navedenih področij, pa tudi športniki, kot glavni koristniki 

storitev, ki jih model predvideva. Priprava modela je zelo kompleksen proces, ki zahteva 

veliko časa, usklajevanja in predvsem pripravljenosti za celovito ureditev področja dvojne 

kariere. Na sliki 16 je predstavljen osnutek modela procesov dvojne kariere, ki je bil 

pripravljen v okviru projekta Odličnost v dvojni karieri vrhunskih športnikov (Kolar, Pavletič 

- Samardžija in Robnik 2015) in je lahko osnova za pripravo enotnega in celovitega modela 

dvojne kariere za slovenske športnike.  

 

Slika 16: Model procesov dvojne kariere vrhunskih športnikov 

Vir: Kolar, Pavletič Samardžija in Robnik 2015. 

8.2 Priporočila glede ukrepov in programov dvojne kariere 

Pri pripravi predlogov ukrepov in programov dvojne kariere izhajamo iz potreb slovenskih 

športnikov na podlagi izvedene evalvacije s pomočjo teorije programa. Na področju 

pošportnega življenja upoštevamo tudi želje in potrebe športnikov o tem, da bi pri pripravi 

načrtovanja poklicne kariere najraje sodelovali z ljudmi, ki so povezani s športom, kot so 

specializirani karierni svetovalci, komisija za športnike pri OKS-ZŠZ in sponzorji. V 

nadaljevanju predstavljamo najprimernejše ukrepe in programe dvojne kariere za slovenske 

športnike glede na njihove potrebe. Za lažje razumevanje ukrepe in programe pomoči pri 

razvoju dvojne kariere razdelimo na vsebinske sklope, glede na področje delovanja in dejstvo, 

ali se v Sloveniji že izvajajo ali pa so le priporočila glede manjkajočih ukrepov/programov, ki 

jih je treba šele pripraviti.  
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Ukrepi in programi dvojne kariere na področju izobraževanja 

Ukrepi/programi v izvajanju: 

· status športnika v šoli in na fakulteti; 

· športni oddelek v gimnazijah; 

· uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto; 

· opravljanje mature in zaključnih izpitov pod posebnimi pogoji; 

· izobraževanje na daljavo. 

Manjkajoči ukrepi/programi: 

· športni oddelki na več srednjih in poklicnih šolah; 

· zakonsko urejena fleksibilnost pri študiju v prilagojenih urnikih predavanj in opravljanja 

ostalih študijskih obveznosti, kot so prakse, udeležba na vajah ter opravljanje izpitov na 

vseh fakultetah in višješolskih institucijah; 

· možnost podaljšanja trajanja študija za športnike študente; 

· skupna informacijska točka za usklajevanja obveznosti športnikov - študentov na vseh 

univerzah v Sloveniji; 

· možnost izobraževanja športnikov v tujini/na tujih izobraževalnih institucijah; 

· mentorji/tutorji za pomoč pri usklajevanju šolskih obveznosti s športom (npr. zastopniki 

športnikov pri sodelovanju z izobraževalnimi institucijami); 

· posebni izobraževalni programi za delo v športu; 

· posebni izobraževalni programi, prilagojeni športnikom; 

· zagotavljanje pogojev za treninge tudi v okviru športne infrastrukture, ki je na voljo v 

okviru izobraževalnih institucij; 

· prilagoditev študija športnikom - invalidom; 

· informiranje učiteljev/profesorjev glede potreb športnikov - študentov z namenom 

izboljšanja prilagojenih pogojev za študij; 

· redni študij za študente - športnike po zaključeni športni karieri; 

· ustanovitev športne akademije za športnike - študente;  

· programi usposabljanj z namenom pridobitve neformalnih znanj in spretnosti za 

športnike. 

Ukrepi in programi dvojne kariere na področju zaposlovanja 

Ukrepi/programi v izvajanju: 

· zaposlitev v državni upravi v času trajanja športne kariere; 

· program zaposlovanja vrhunskih športnikov po koncu športne kariere, ki ga vodi podjetje 

Adecco, skupaj z OKS-ZŠZ. 

Predlogi manjkajočih ukrepov/programov: 

· zaposlitev v državni upravi tudi v času do dveh let po koncu športne kariere; 
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· razširiti program zaposlovanja športnikov po koncu športne kariere, ki ga vodi podjetje 

Adecco, skupaj z OKS-ZŠZ, tudi na tiste športnike, ki niso bili udeleženci olimpijskih 

iger, ampak so zastopali Slovenijo na športnih tekmovanjih; 

· pomoč pri usposabljanju športnikov za poklice, povezane s športom; 

· pomoč pri iskanju prostih delovnih mest, ki so še posebej primerna za športnike in tudi 

športnike - invalide; 

· predstavitev možnosti zaposlitve športnikov po koncu športne kariere; 

· opravljanje prakse v podjetjih in pri sponzorjih; 

· usmerjena komunikacija s sponzorji glede prihodnosti, z vključitvijo klavzule o 

možnostih zaposlitve že v sponzorski pogodbi.  

Ukrepi in programi dvojne kariere na področju zdravja ter socialnega varstva 

Ukrepi/programi v izvajanju: 

· dodatek k pokojnini (renta) po koncu športne kariere za vrhunske športnike; 

· zagotavljanje zdravstvenega, nezgodnega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 

porodniškega varstva v okviru statusnih pravic za vrhunske športnike. 

Predlogi manjkajočih ukrepov/programov: 

· pomoč v primeru dolgotrajnih poškodb in bolezni; 

· ustrezna pokojnina za športnike, ki se nanaša na čas, ko so se ti aktivno ukvarjali s 

športom in dosegali vrhunske rezultate; 

· paket nadstandardnega zdravstvenega zavarovanja in drugih ugodnosti, povezanih z 

rehabilitacijo med in še posebej po koncu športne kariere. 

Ukrepi in programi dvojne kariere na področju zagotavljanja finančnih spodbud 

Ukrepi/programi v izvajanju: 

· štipendije na področju športa. 

Predlogi manjkajočih ukrepov/programov: 

· dodatne možnosti za pridobivanje štipendij, ne samo od države, pač pa tudi podjetij in 

drugih donatorjev; 

· ustanovitev posebnih štipendijskih shem/skladov za športnike; 

· Zoisova štipendija, dodeljena na podlagi le vrhunskih športnih uspehov; 

· zagotavljanje finančnih sredstev za pokrivanje stroškov, neposredno povezanih s treningi 

in udeležbo na tekmovanjih (športna oprema, prijavnine, potni stroški, stroški 

namestitve, …). 

Ukrepi in programi dvojne kariere na področju prilaganja na pošportno življenje 

Ukrepi/programi v izvajanju: 
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· program tutorstva za mlade športnike; 

· izobraževalne delavnice in seminarji, ki jih organizira OKS-ZŠZ; 

· izobraževalne delavnice in seminarji, ki jih organizira NPŠZ. 

Predlogi manjkajočih ukrepov/programov: 

· priprava kariernih načrtov s pomočjo kariernih svetovalcev, specializiranih za športnike; 

· pomoč psihologov, specializiranih za športnike in prilagajanje teh na zaključek športne 

kariere; 

· motivacijske delavnice in seminarji za vzpostavitev samoiniciative pri športnikih v 

povezavi s pripravo na pošportno življenje; 

· vključevanje športnikov po koncu športne kariere nazaj v šport; 

· seminarji ozaveščanja športnikov glede potrebne prilagoditve na prihodnost po zaključku 

športne kariere in možnosti koriščenja ukrepov ter programov dvojne kariere;  

· seminarji, delavnice s področja tem, pomembnih za prilagajanje na športno življenje že v 

času športne kariere (pomembnost izobrazbe, vstop na trg dela, socialna prilagoditev, 

psihološki vidik zaključka športne kariere …); 

· različne državne spodbude, kot zahvala za promocijo države, ki jo vrhunski športniki 

izvajajo v času športne kariere in tudi po njej; 

· praktična usposabljanja športnikov glede pridobivanja znanj na področju pisanja 

prošenj/prijav za zaposlitev, življenjepisa, samopredstavitev, tečajev tujega jezika in 

komunikacijskih veščin. 

V nadaljevanju podajamo tudi nekaj priporočil za morebitno spremembo obstoječih ukrepov 

in programov ter pripravo novih. Ugotavljamo, da so ukrepi in programi, ki se v Sloveniji že 

izvajajo, dobro sprejeti pri uporabnikih, tj. športnikih in so kot takšni tudi uporabni. Kot bi 

rekel naš športni as, Peter Prevc, pa so vedno možne izboljšave. V besedilu, ki sledi, 

predstavljamo predloge možnih sprememb nekaterih ukrepov in programov, ki so že v 

izvajanju pri nas. 

Športni oddelki v gimnaziji predstavljajo celovit pristop k usklajevanju športa in 

izobraževanja za športnike, ki obiskujejo gimnazijo. Gimnazijski program je zelo splošno 

usmerjen in zahteven program ter zelo dobra odskočna deska za nadaljnji študij, ne daje pa 

neposrednih tehničnih in poklicnih znanj. Tako kot med nešportniki tudi med športniki 

obstajajo različni interesi za poklicno in tehnično izobraževanje. Športniki ga težko 

usklajujejo s športom, če za njih ni na voljo prilagojene oblike izobraževanja. Kot možno 

nadgradnjo ukrepa športnih oddelkov v gimnazijah zato priporočamo uvedbo športnih 

oddelkov tudi v nekaterih drugih srednjih in poklicnih šolah. Podobne izboljšave so možne 

tudi na področju izobraževanja na daljavo, ki je zaenkrat na voljo le na treh gimnazijah. Ta 

ukrep bi moral biti bolj dostopen vsem aktivnim športnikom, ne glede na vrsto šole, kjer se 

izobražujejo. 
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Problematika pomanjkanja ukrepov na področju višjega in visokošolskega izobraževanja je že 

bila predstavljena. Potrebna je celotna sistemska ureditev tega področja na zakonodajnem 

področju, tako da bo možno pripraviti in izvajati ustrezne ukrepe za študente - športnike, kot 

so status športnika v terciarnem izobraževanju, študij na daljavo, posebni programi za 

športnike, priprava individualnih učnih načrtov, pomoč mentorjev/tutorjev skozi celotni 

študij, možnosti podaljšanega študija in tudi rednega študija po zaključeni športni karieri. 

Sistem štipendiranja športnikov predstavlja tudi zelo zaželen in potreben ukrep pri športnikih, 

ki se izobražujejo. Glede na predvideno povečanje števila športnikov, ki se izobražujejo v 

času športne kariere, bi bilo treba razmisliti o nadgradnji sistema štipendiranja v obliki 

štipendijske sheme za športnike, v katero bi bila poleg države in športnih zvez vključena tudi 

podjetja in drugi donatorji, ki bi lahko pomagali športnikom pri združevanju športne kariere v 

obliki finančne pomoči. 

Program tutorstva za mlade športnike je šele na začetku izvajanja, vendar menimo, da 

predstavlja velik potencial glede na usmeritve tudi v drugih državah članicah. Pri tem je težko 

dati kakršnakoli konkretna priporočila, saj učinki tega ukrepa zaenkrat še niso vidni.  

Športniki so v okviru analize potreb navajali, da pogrešajo izvedbo seminarjev in delavnic na 

temo informiranja o možnostih, ki jih nudi dvojna kariera ter prilagajanju na pošportno 

življenje. Na osnovi teh spoznanj bi bilo treba v prihodnosti pripraviti usklajen sistem 

delavnic, seminarjev, konferenc vseh za to pristojnih, predvsem OKS-ZŠZ in NPŠZ, ter 

športnike obvezati, da se vsaj enkrat letno teh seminarjev tudi udeležijo. Izražena potreba 

športnikov glede pomoči v okviru tovrstnih skupinskih dogodkov lahko predstavlja tudi dobro 

osnovo za izmenjavo izkušenj in podajanje predlogov za izboljšanje ukrepov ter priprav 

novih. 

Podjetje Adecco skupaj z OKS-ZŠZ vodi program zaposlovanja športnikov po koncu športne 

kariere. V Sloveniji je ta program precej dobro poznan med športniki, k čemur verjetno 

pripomore dobra promocija podjetja, ne pa tudi koristnosti storitev programa. Ugotavljamo 

namreč, da tega programa ne uporablja veliko športnikov, povprečno le štirje športniki na 

leto. Problem, ki ga izpostavljajo v podjetju Adecco je, da se športniki, kljub večletnemu 

obstoju in promociji programa, k njim ne obračajo po pomoč, za razliko od široke uporabe 

tega ukrepa v tujini. Priporočila gredo v smeri razširitve ukrepa na širši krog športnikov in ne 

le na udeležence olimpijskih iger. Potrebna je tudi pomoč športnih organizacij, predvsem 

OKS-ZŠZ pri informiranju športnikov o prednostih vključitve v ta program in morebitni 

napotitvi zainteresiranih športnikov v program. Uporabnost ukrepa je možno povečati tudi s 

prilagoditvijo podjetja Adecco, da svoja svetovanja, seminarje, delavnice ali zgolj promocijo 

izvede v okviru raznih športnikom namenjenih dogodkov, kjer je prisotno večje število le teh. 

Vključitev v program zahteva tudi precej samoiniciativnosti športnika, zato je smiselno, da se 

vanj vključijo le tisti, ki izkažejo interes za pomoč pri aktivnem iskanju zaposlitve. 
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Zakon o izjemnem priznavanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne 

zasluge, in predstavlja zakonsko podlago za dodelitev dodatka k pokojnini (renta) po 

zaključku športne kariere za vrhunske športnike, je zastarel. Prav tako Vlada RS že od leta 

2012 ne obravnava več vlog posameznikov za dodelitev tovrstnih rent. Glede na potrebe 

športnikov, ki so jih slovenski vrhunski športniki že večkrat tudi javno izrazili, bi bilo treba 

čim prej pripraviti nov, spremenjen zakon, ki bo predstavljal ustrezno pravno podlago za 

pripravo spremenjenega ukrepa dodelitve dodatkov k pokojninam. Velik izvedbeni del je 

predvsem na strani države, ki mora nato zagotoviti tudi sredstva v državnem proračunu za 

dejansko izvedbo tega ukrepa. 

Dobro sprejet ukrep pri športnikih, predvsem pri tistih, ki so vključeni vanj, je zaposlitev 

športnikov v državni upravi. Priporočamo, da se povečajo kvote za zaposlitev in da se s 

pomočjo teh športnikov naredi več na promociji Slovenije. Razmisliti bi bilo treba tudi v 

smeri, da bi športnik pravico do zaposlitve v državni upravi ohranil tudi še nekaj časa po 

koncu športne kariere, kar bi pripomoglo k lažjemu prilagajanju na pošportno življenje. 

Naj na koncu še poudarimo, da je pred pripravo novih ukrepov treba narediti natančen pregled 

vseh ukrepov, ki bodo predmet priprave, problemov, ki jih ti odpravljajo in načina 

zadovoljevanja potreb po teh ukrepih. Vključiti je treba predstavnike z vseh področij, na 

katere bodo ukrepi posegali, in določiti, kakšna bo vloga posameznega pripravljavca. Pri 

pripravi ustreznih ukrepov in programov je treba postaviti na osrednje mesto potrebe 

športnikov in s tem povezane težave, ki jih ti ukrepi odpravljajo. Samo takšen sistematičen in 

usklajen pristop vodi do ustreznih ter uporabnih programov pomoči za športnike pri 

združevanju športa, izobraževanja, zaposlitve in nenazadnje prilagoditve na življenje po 

koncu športne kariere.  
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9 SKLEP 

Področje dvojne kariere športnikov je dokaj nova, še ne raziskana, ampak zelo aktualna 

tematika, na temo katere je v okviru naloge podan celosten pregled. Vrhunski športniki se, ko 

združujejo šport z izobraževanjem in zaposlovanjem, kot tudi kasneje ob koncu športne poti, 

srečujejo s številnimi izzivi. To ni težavno le za posameznika, temveč je tudi izziv za družbo 

kot celoto. Raziskava je pokazala, da med športniki, ki so že zaključili športno pot in tistimi, 

ki so še globoko v njenem izvajanju, v smislu potreb, vezanih na usklajevanje športa in 

izobraževanja, ni bistvenih razlik. Ne glede na vrsto športa oziroma obdobje, v katerem 

tekmujejo, gre za istovrstne potrebe, ki potrebujejo sistematičen pristop reševanja. V zadnjih 

letih zgolj posamični ukrepi lajšajo istočasno grajenje športne in pošportne kariere. 

Izsledki raziskave kažejo, da uspešna kombinacija izobraževanja in treninga omogoča 

posamezniku, da doseže svoj polni potencial v življenju. To opredeljuje termin dvojna kariera, 

ki povezuje politike različnih interesnih skupin s področja izobraževanja, zaposlovanja, 

zdravstva in zagotavljanja finančnih spodbud z ustreznim poklicnim razvojem talentiranih 

športnikov. Pozitivna podoba izobraženih športnikov koristno vpliva na družbo in šport. Ti 

predstavljajo šport bolj privlačen za druge, delujejo kot pozitivni vzorniki za mlade in izražajo 

pomembnost odličnosti v družbi. Upravljanje dvojne kariere je obsežen proces, v katerega bi 

morali biti vključeni vsi športniki. Pri tem izhajamo iz dejstva, da je vsaka preventiva boljša 

kot kurativa, in spoznanja, da bi zgodnja vključenost dala najboljše rezultate ter visoko 

učinkovitost, kljub temu, da za dvojno kariero nikoli ni prepozno. 

Izzivi, s katerimi se soočajo športniki, definirajo tudi njihove specifične potrebe. V okviru 

evalvacije z uporabo teorije programa in analize potreb (Rossi, Freeman in Lipsey 1999) smo 

navedli dejanske potrebe slovenskih športnikov glede potrebne pomoči pri združevanju športa 

in izobraževanja ter kasneje prehoda na trg dela in prilagajanja na pošportno življenje. Za izris 

jasne slike o tem, ali je nek ukrep/program potreben oziroma ali so storitve, ki jih zagotavlja, 

dobro prilagojene naravi potreb, je potrebna analiza, s katero smo v okviru evalvacije preverili 

uporabnost v Sloveniji že obstoječih programov. V raziskavi, v katero smo vključili tako 

aktivne športnike kot tudi športnike, ki so že zaključili s svojo športno kariero, je sodelovalo 

307 vrhunskih športnikov. Menimo, da v Sloveniji na tem področju raziskovanja doslej še ni 

bil pridobljen in analiziran tolikšen vzorec anketirancev, kar raziskavi daje še večjo veljavo in 

pomen.  

Magistrska naloga prispeva k strokovnemu in sistematičnemu pregledu področja dvojne 

kariere športnikov. V okviru raziskave izvedena evalvacija, s pomočjo analize potreb 

športnikov glede ukrepov in programov dvojne kariere, po našem vedenju predstavlja prvi 

sistematični popis potreb športnikov pri usklajevanju športne kariere z izobraževanjem ter 

kasneje tudi poklicno kariero v Sloveniji. Na podlagi izvedene evalvacije smo identificirali 

potrebe športnikov glede pomoči, potrebne pri izvajanju dvojne kariere. Glede na ugotovljene 

potrebe smo presodili obstoječe ukrepe in programe dvojne kariere v Sloveniji. Ugotovili 
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smo, da obstoječi ukrepi zadovoljujejo večino potreb športnikov, vendar so ponekod potrebne 

tudi izboljšave. Za manjši del še nenaslovljenih potreb smo identificirali ustrezne ukrepe in 

programe, ki bi jih bilo treba še razviti. Na podlagi lastne empirične študije, študij, izvedenih 

v okviru drugih raziskav s tega področja, na podlagi dobrih praks iz ostalih držav članic in 

nenazadnje tudi smernic EU, smo oblikovali nabor izboljšav. Priporočila se nanašajo na 

oblikovanje sistematičnega pristopa k ureditvi dvojne kariere na nacionalni ravni. Predlagali 

smo potrebne spremenjene in/ali nove sistemske ter zakonodajne rešitve, ki jih lahko pristojni 

uporabijo pri oblikovanju skupne politike na področju urejanja dvojne kariere. Podana so bila 

tudi priporočila glede izboljšanja nekaterih že obstoječih ukrepov in potrebnih nadaljnjih 

ukrepov/programov dvojne kariere. Rezultati raziskave so v praksi uporabni tudi za vrhunske 

športnike pri načrtovanju lastne športne poti in razmišljanju o življenju po njenem koncu. 

Glavne ugotovitve na podlagi izvedene analize potreb športnikov kažejo več pozitivnih 

spoznanj. Športniki so se pripravljeni izobraževati in to že v času športne kariere. Naša naloga 

je torej, da jim to tudi omogočimo, in sicer s pomočjo fleksibilnega načina izobraževanja, 

prilagoditvijo izobraževalnih programom športnikom ter svetovanjem pri usklajevanju vseh 

izobraževalnih in športnih aktivnosti. Večina športnikov si želi po končani športni karieri 

ostati povezana s športom tudi v poklicni karieri. Z ustreznimi ukrepi in usposabljanji je treba 

poskrbeti za pridobitev ustrezne poklicne kvalifikacije ter športnike obdržati tudi po zaključku 

kariere aktivne na področju poklicnega ukvarjanja s športom. Z namenom vstopa na trg dela 

so pripravljeni že v času športne kariere sodelovati s kariernimi svetovalci, specializiranimi za 

športnike in si pripraviti karierni načrt, ki vključuje tudi poklicno kariero. Nenazadnje 

ugotavljamo, da so obstoječi ukrepi in programi dvojne kariere večinoma ustrezni, pa tudi 

uporabni, kar pomeni, da gredo usmeritve pomoči dvojne kariere v pravo smer. Izražene 

potrebe športnikov kažejo, da so visoko motivirani za vse ukrepe pomoči dvojne kariere, tako 

na področju izobraževanja, zaposlovanja, zdravja kot zagotavljanja ustreznih finančnih 

spodbud. Glede na navedeno je z vidika ustvarjanja pogojev za dvojno kariero športnikov 

potreben sistematičen in usklajen pristop na nacionalni ravni, v katerega morajo biti vključeni 

športniki, izobraževalne ter športne ustanove in podjetja. Glavno povezovalno vlogo pa mora 

prevzeti država, ki tudi zagotavlja največ potrebnih sredstev za te pomoči. Cilj ureditve na 

nacionalni ravni mora biti priprava modela dvojne kariere, ki bo prilagodljiv glede na različne 

potrebe posameznih športnikov, glede na njihove osebnostne značilnosti, kot tudi na šport, s 

katerim se ukvarjajo. Po vzoru nekaterih drugih držav članic EU bi bilo treba določiti 

institucijo, ki bi bila pristojna za celotno področje urejanja dvojne kariere in bi bila tudi 

stičišče za vse akterje, tako uporabnike storitev kot tudi pripravljavce programov pomoči.  

Glede na to, da se področje dvojne kariere v zadnjih letih hitro razvija in se to pričakuje tudi v 

prihodnje, predvidevamo, da bo na to temo izvedenih še precej študij, tako v svetu kot tudi v 

Sloveniji. V naši študiji so predstavljeni tudi vsi ukrepi in programi ter usmeritve glede 

dvojne kariere na enem mestu, kar daje dobro osnovo za nadaljnje raziskovanje. Ugotavljamo, 

da obstaja nadaljnja potreba po obravnavanju sedanjega sistema in interakcij med štirimi 
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ključnimi skupinami (športniki, izobraževalnimi ustanovami, športnimi organizacijami in 

podjetji) ter podpori športnikom za lažji prehod v različnih organizacijah in v različnih fazah 

življenja. V Sloveniji je smiselno, z namenom priprave celovite sistemske rešitve in modela 

dvojne kariere, izvesti študijo, v katero bi bili vključeni vsi udeleženci dvojne kariere, in sicer 

predstavniki športnikov, izobraževalnih institucij, podjetij oziroma delodajalcev, športnih 

organizacij in vseh ministrstev oziroma drugih določevalcev, pristojnih za politike na teh 

področjih. S pomočjo izmenjave izkušenj in pogledov ter obstoječih zakonodajnih možnosti 

in potreb športnikov bi pripravili usklajene usmeritve za pripravo celovitega modela dvojne 

kariere. Poleg tovrstne obsežne študije pa je na tem področju odprtih še veliko neraziskanih 

področij. Naša raziskava preverja učinkovitost in potrebnost ukrepov ter programov dvojne 

kariere, ne pa tudi učinkov izvajanja teh programov, kar odpira možnosti za nadaljnje 

raziskave. Priložnosti za izvedbo študij je smiselno iskati predvsem na področju prenosa 

dobrih praks iz drugih držav članic in razvoja skupnih pristopov k reševanju problemov, 

povezanih z dvojno kariere v regiji (sosednje države in države nekdanje skupne države). 

Raziskave je možno izvesti tudi v okviru projektov, sofinanciranih s pomočjo programov EU, 

kot sta ERASMUS + in HORIZON 2020. Precej sredstev za podporo projektov s področja 

športa, izobraževanja in zaposlovanja pa je na voljo v okviru sredstev evropske kohezijske 

politike, predvsem v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Evropskega 

socialnega sklada (v nadaljevanju ESS). 

Slovenci smo športni narod in se z uspehi športnikov identificiramo bolj kot z dosežki na 

kateremkoli drugem področju. Zaradi navedenega bi si morali vsi za to pristojni, tako na 

državni, regionalni kot tudi lokalni ravni, prizadevati za pomoč športnikom tudi po končani 

športni karieri in ne pozabiti na njih, ko je njihova aktivna športna pot zaključena. Športniki 

imajo neprecenljivo znanje in predstavljajo velik kapital za družbo. Z ustreznimi programi 

pomoči za zagotavljanje dvojne kariere in prilagajanja na konec kariere bomo omogočili 

športnikom pogoje za čim lažji prehod v pošportno življenje. S tem bodo predvsem v času 

športne kariere razbremenjeni določenih skrbi in se bodo lahko osredotočili le na doseganje 

vrhunskih dosežkov.  
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Anketni vprašalnik za aktivne športnike 

 

PROGRAMI DVOJNE KARIERE IN PRILAGAJANJE ŠPORTNIKOV NA ŽIVLJENJE 

PO KONCU ŠPORTNE KARIERE 

 

Spoštovana športnica/športnik! 

 

Moje ime je Laura Lajh Rauter in pripravljam magistrsko nalogo v okviru študija 

znanstvenega magisterija na Fakulteti za management Koper z naslovom: Programi dvojne 

kariere in prilagajanje športnikov na življenje po koncu športne kariere. Za potrebe raziskave, 

ki bo prispevala k oblikovanju predlogov za izboljšanje sistema dvojne kariere za športnike v 

Sloveniji (združevanja izobraževanja, športne in kasneje poklicne kariere), želim pridobiti 

podatke o potrebah in željah aktivnih slovenskih športnikov glede ukrepov in programov s 

področja dvojne kariere v času njihove športne kariere in tudi po zaključku le te. 

 

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo od 10 do 15 minut časa. Za vaš dragoceni čas se vam že 

vnaprej lepo zahvaljujem in vam želim še veliko športnih uspehov. 

 

Anketa je anonimna. V tem anketnem vprašalniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični 

obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.  

 

OSNOVNI PODATKI O ANKETIRANCU: 

 

1. Spol: 

� Ženski 

� Moški 

 

2. Letnica rojstva: 

_______________  

 

 VPRAŠANJA, POVEZANA Z IZOBRAŽEVANJEM:  

 

3. Dosežena stopnja izobrazbe: 

� nedokončana osnovna šola 

� osnovna šola 

� poklicna srednja šola (3 letna) 

� srednja tehnična šola (4 letna) 

� gimnazija 

� višja strokovna šola 
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� visoka šola, 1. bolonjska stopnja 

� univerzitetna  

� strokovni magisterij - 2. bolonjska stopnja 

� znanstveni magisterij 

� doktorat 

� drugo _______________ 

 

4.  Kakšen je tvoj trenutni status glede izobraževanja?  

�  obiskujem osnovno šolo 

�  obiskujem srednjo šolo 

�  študiram redno  

�  študiram izredno  

�  absolvent (dodatno leto)  

�  pavziram  

�  zaključen študij v Sloveniji  

�  zaključen študij v tujini  

�  nameravam se vpisati na študij  

�  nisem se (ne bom se) izobraževal/a na višji šoli oziroma visokošolski instituciji  

�  drugo ________________ 

 

5. Oceni naslednje izjave, povezane z izobraževanjem:  
 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Menim, da je pomembno, da si 

športnik med tekmovalno športno 

kariero pridobi čim višjo izobrazbo 

(formalno izobraževanje). 

� �     

Menim, da je pomembno, da si 

športnik med tekmovalno športno 

kariero pridobi čim več znanja in 

spretnosti, npr. s tečaji in z 

usposabljanji (neformalno 

izobraževanje). 

� �     

V času športne kariere sem se 

pripravljen izobraževati (formalno 

izobraževanje). 

� �     

V času športne kariere sem se 

pripravljen usposabljati (neformalno 

izobraževanje). 

� �     

 

6. Koliko ur na teden v povprečju porabiš za izobraževanje (formalno in neformalno 

izobraževanje)?  

_____________________ 
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VPRAŠANJA, POVEZANA S ŠPORTOM: 

 

7. Najvišji do sedaj doseženi razred po kategorizaciji OKS: 

� svetovni razred 

� mednarodni razred 

� perspektivni razred 

� državni razred 

� mladinski razred  

� nisem še imel statusa kategoriziranega športnika 

 

8. S katero vrsto športa se ukvarjaš? 

� ekipni poletni šport 

� ekipni zimski šport 

� individualni poletni šport 

� individualni zimski šport 

� šport invalidov 

 

9. V kateri športni panogi nastopaš?  

� atletika 

� avto-moto šport 

� badminton 

� balinanje 

� baseball 

� bob 

� boks 

� curling 

� drsanje 

� dviganje uteži 

� gimnastika - ritmična 

� gimnastika - športna 

� golf 

� hokej na ledu 

� jadranje 

� judo 

� kajak - kanu 

� karate 

� kegljanje 

� kolesarstvo 

� konjeništvo 
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� košarka 

� kotalkanje 

� letalstvo 

� lokostrelstvo 

� namizni tenis 

� nogomet 

� odbojka 

� planinstvo - alpinizem 

� planinstvo - športno plezanje 

� plavanje 

� ples 

� rokoborba 

� rokomet 

� rugby 

� sabljanje 

� sankanje 

� skeleton 

� smučanje - alpsko 

� smučanje - biatlon 

� smučanje - deskanje na snegu 

� smučanje - nordijska kombinacija 

� smučanje - prosti slog 

� smučanje - smučarski skoki 

� smučanje - smučarski teki 

� squash 

� strelstvo 

� taekwondo 

� tenis 

� triatlon 

� vaterpolo 

� veslanje 

� drugi borilni športi ________________ 

� drugi športi ______________________ 

 

10. Koliko let že traja tvoja tekmovalna športna kariera? 

_________________ 
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11. Koliko ur na teden v povprečju porabiš za športno udejstvovanje (za treninge, 

pripravo na tekmovanja in tekmovanja)? 

______________________ 

 

12. Koliko ur na teden v povprečju porabiš pri športnem udejstvovanju za pot na 

treninge in tekmovanja? 

 _____________________________ 

 

13. Oceni naslednje izjave, povezane s športom, z “vsakdanjim” življenjem in s 

“poklicno” kariero: 

 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Moji cilji v športu so visoki.  
� �     

Zelo sem motiviran, da dosežem svoje 

cilje v športu. 
� �     

Z vidika kakovosti in količine 

treninga je ta na nivoju, ki mi 

omogoča doseganje vrhunskih 

rezultatov. 

� �     

Imam dovolj denarnih sredstev, da 

pokrijem vse stroške treninga in 

tekmovanj.  

� �     

Moji starši, sorodniki in prijatelji me 

podpirajo pri športni karieri. 
� �     

Uspel sem združiti »poklicno« in 

športno kariero. 
� �     

Trenerji upoštevajo moje življenje 

izven športa pri načrtovanju urnikov. 
� �     

Zahteve športa mi ne preprečujejo 

doseganja ciljev v »vsakodnevnem« 

življenju. 

� �     

Iskal sem pomoč pri združevanju 

športne in »poklicne« kariere. 
� �     

Dobil sem pomoč pri združevanju 

športne in »poklicne« kariere. 
� �     

Izkoristil sem veščine, ki sem jih 

pridobil pri športu pri mojem 

izobraževanju/ poklicnem življenju. 

� �     
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14. Oceni, kako pomembni so/so bili naslednji ljudje pri združevanju tvoje športne in 

»poklicne« kariere: 

 Sploh ni 

pomembno 

Najmanj 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Je 

pomembno 

Je bolj 

pomembno 

Je najbolj 

pomembno 

Družina 
� �     

Trener  
� �     

Študentski svetovalec 
� �     

Karierni svetovalec  
� �     

Manager  
� �     

Učitelj/profesor 
� �     

Delodajalec 
� �     

Sponzor 
� �     

Drugi 
� �     

 

15. Oceni naslednje izjave, povezane s športom in z izobraževanjem: 

 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Svoje izobraževanje lahko 

fleksibilno prilagodim zahtevam 

športa. 

� �     

Izobražujem se na področju, ki me 

res zanima. 
� �     

Raje bi se izobraževal po končani 

športni karieri. 
� �     

Starši me spodbujajo, da se 

izobražujem vzporedno s športno 

kariero. 

� �     

Trenerji me spodbujajo, da se 

izobražujem vzporedno s športno 

kariero. 

� �     

 

VPRAŠANJA, POVEZANA S POKLICNO KARIERO  

16. Ali imaš trenutno plačano službo (udejstvovanje v športu se pri tem ne šteje kot 

služba)? 

� da, za nedoločen čas 

� da, za določen čas 

� trenutno nisem zaposlen 

� iščem službo 

� trenutno ne iščem službe 

� zaposlen sem kot vrhunski športnik v državni upravi (policija, vojska ali carina) 
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17. Po končani športni karieri, bom ... 

� nadaljeval s študijem. 

� začel študirati. 

� poiskal zaposlitev. 

� imel toliko sredstev, da mi ne bo potrebno študirati ali delati. 

� drugo: _________________. 

 

18. Kakšne načrte za zaposlitev imaš po koncu športne kariere?  

�  zaposlitev, povezano s športom  

�  zaposlitev izven športa  

 

19. V primeru, da bom po koncu kariere iskal zaposlitev, povezano s športom, me 

zanimajo predvsem naslednja dela/poklici (možnih je več odgovorov): 

�  športni trener  

�  strokovni delavec v športu  

�  funkcionar v športu 

�  športni sodnik 

�  delavec na področju športnega marketinga 

�  delavec v športnem turizmu 

�  prodajalec športne opreme 

�  zdravstveni delavec na področju medicine športa 

�  športni novinar 

�  strokovnjak na področju športne psihologije 

�  strokovnjak na področju športne prehrane 

�  fizioterapevt 

�  drugo: ______________________ 

   

20. V primeru, da bom po koncu kariere iskal zaposlitev izven športa, me zanimajo 

predvsem naslednja dela/poklici (možnih je več odgovorov): 

�  pedagoško delo  

�  delo na področju zdravstva 

�  delo v državni/javni upravi 

�  delo v bančnem/zavarovalniškem sektorju 

�  delo na področju komerciale  

�  delo na področju prava  

�  delo v turizmu 

�  delo na področju odnosov z javnostmi  

�  delo v gostinstvu/hotelirstvu 

�  delo na področju naravoslovja 
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�  delo v proizvodnem podjetju 

�  delo v trgovskem podjetju 

�  delo na področju logistike  

�  drugo: ___________________ 

 

VPRAŠANJA, POVEZANA Z UKREPI/ S PROGRAMI DVOJNE KARIERE: 

 

21. Ali si že slišal za izraz »dvojna kariera« (angl. dual career)? 

� da 

� ne 

 

22. Katere od naštetih ukrepov/programov dvojne kariere v Sloveniji poznaš (možnih je 

več odgovorov)? 

� status športnika v šoli, na fakulteti 

� športni oddelek gimnazije 

� uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 

� opravljanje mature ali zaključnih izpitov pod posebnimi pogoji  

� izobraževanje/študij na daljavo  

� program tutorstva olimpijcev za mlade športnike 

� štipendija na področju športa 

� dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za vrhunske športnike 

� zaposlitev vrhunskega športnika v državni upravi 

� priprava kariernega načrta ob sodelovanju organizacije Adecco 

� sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira OKS-ZŠZ 

� sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira NPŠZ 

� ne poznam nobenega izmed zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne kariere 

 

23. Ali si/si bil uporabnik katerega izmed naštetih ukrepov/programov dvojne kariere 

(možnih je več odgovorov)? 

� dodeljen mi je/je bil status športnika v šoli, na fakulteti 

� vpisan sem/sem bil v športni oddelek gimnazije 

� uveljavljam/uveljavljal sem status kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 

� opravljal sem maturo ali zaključni izpit pod posebnimi pogoji  

� izobražujem se/izobraževal sem se oziroma študiram/študiral sem na daljavo  

� vključen sem/sem bil v program tutorstva olimpijcev za mlade športnike 

� sem/bil sem prejemnik štipendije na področju športa 

� zaposlen sem/ sem bil kot vrhunski športnik v državni upravi 

� pripravljam/pripravil sem karierni načrt ob sodelovanju organizacije Adecco  

� sodelujem/sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira 
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OKS-ZŠZ 

� sodelujem/sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira 

NPŠZ 

� nisem sodeloval v nobenem izmed zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne 

kariere 

 

24. Oceni naslednje izjave, povezane s tvojimi potrebami glede podpore v času med 

športno kariero in po koncu športne kariere: 
 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

V času športne kariere bi potreboval 

fleksibilne pogoje izobraževanja, da bi 

lahko študij združeval z 

udejstvovanjem v športu. 

� �     

Za pomoč pri izobraževanja bi 

potreboval svetovanje, pomoč in 

tutorstvo/mentorstvo. 

� �     

Glede na to, da kot športnik veliko 

potujem, bi mi bilo v pomoč 

»izobraževanje na daljavo«, e- 

izobraževanje, za izbrani izobraževalni 

program. 

� �     

Glede na to, da kot športnik veliko 

potujem bi mi bilo v pomoč 

izobraževanje v tujini/ na tujih 

izobraževalnih inštitucijah. 

� �     

Treba bi bilo pripraviti posebne 

izobraževalne programe, prilagojene 

športnikom. 

� �     

Treba bi bilo oblikovati izobraževalni 

program za delo v športu. 
� �     

Športnikom – študentom bi bilo treba 

zagotoviti štipendijo. 
� �     

Vrhunskim športnikom bi bilo treba 

po zaključku kariere zagotoviti 

dodatek k pokojnini (rento). 

� �     

V času športne kariere bi potreboval 

kariernega svetovalca, s katerim bi 

načrtoval kariero po zaključku športne 

kariere že v času trajanja športne 

kariere. 

� �     

Proti koncu športne kariere bi 

potreboval kariernega svetovalca, s 

katerim bi načrtoval kariero po 

zaključku športne kariere. 

� �     

Po koncu športne kariere bi potreboval 

kariernega svetovalca, s katerim bi 

načrtoval kariero po zaključku športne 

kariere. 

� �     

Med aktivno športno kariero (preden 

jo zaključim) sem pripravljen izdelati 

natančne načrte o svoji prihodnji 

karieri.  

� �     
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25. S kom si bi želel sodelovati pri oblikovanju načrta poklicne kariere po koncu športne 

kariere? (možnih je več odgovorov)  

�  z agencijo za zaposlovanje  

�  z Zavodom RS za zaposlovanje 

�  s kariernim centrom/svetovalci v okviru fakultete/univerze  

�  s sindikatom športnikov  

�  s komisijo za športnike pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) 

�  z individualnimi kariernimi svetovalci, specializiranimi za športnike 

�  s tutorjem športnikom, ki bi mi pomagal na področju usklajevanja dvojne kariere 

�  s trenerjem 

�  z učitelji/s profesorji  

�  s sponzorji 

�  drugo: __________________ 

 

26. Katere kompetence/znanje bi potreboval za začetek poklicne poti po zaključeni 

tekmovalni športni karieri? (možnih je več odgovorov)  

� kompetence za iskanje službe, pisanje prijave/prošnje za zaposlitev, življenjepisa, 

samopredstavitev …  

�  podjetniške kompetence  

�  informacije o možnostih in postopkih samozaposlitve  

�  karierni načrt  

�  znanje tujih jezikov 

�  komunikacijske veščine 

�  drugo: _______________________ 

 

27. Kaj/katere ukrepe pogrešaš med športno kariero pri prilagajanju na življenje po 

koncu športne kariere (pošportno življenje)? 

__________________________________________ 

 

28. Kaj bi bilo po tvojem mnenju treba narediti za spodbujanje dvojne kariere 

vrhunskih športnikov?  

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvala za sodelovanje in veliko uspehov na tvoji športni ter kasneje poklicni poti. 
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Anketni vprašalnik za športnike, ki so že zaključili s športno kariero (neaktivne 

športnike) 

 

PROGRAMI DVOJNE KARIERE IN PRILAGAJANJE ŠPORTNIKOV NA ŽIVLJENJE 

PO KONCU ŠPORTNE KARIERE 

 

Spoštovana športnica/športnik, ki ste že zaključili s športno kariero! 

 

Moje ime je Laura Lajh Rauter in pripravljam magistrsko nalogo v okviru študija 

znanstvenega magisterija na Fakulteti za management Koper z naslovom: Programi dvojne 

kariere in prilagajanje športnikov na življenje po koncu športne kariere. Za potrebe raziskave, 

ki bo prispevala k oblikovanju predlogov za izboljšanje sistema dvojne kariere za športnike v 

Sloveniji (združevanja izobraževanja, športne in kasneje poklicne kariere), želim pridobiti 

podatke o potrebah in željah aktivnih slovenskih športnikov glede ukrepov in programov s 

področja dvojne kariere v času njihove športne kariere in tudi po zaključku te. Pri reševanju 

vsakega problema in iskanju novih rešitev so pomembne tudi pretekle izkušnje, zato bom v 

raziskavo vključila tudi vas, športnike, ki ste že zaključili svojo športno kariero. 

 

Izpolnjevanje ankete vam bo vzelo od 10 do 15 minut časa. Za vaš dragoceni čas se vam že 

vnaprej lepo zahvaljujem. 

 

Anketa je anonimna. V tem anketnem vprašalniku uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični 

obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 

OSNOVNI PODATKI O ANKETIRANCU: 

 

1. Spol: 

� Ženski 

� Moški 

 

2. Letnica rojstva: 

_____________  

 VPRAŠANJA, POVEZANA Z IZOBRAŽEVANJEM:  

 

3. Dosežena stopnja izobrazbe: 

� nedokončana osnovna šola 

� osnovna šola 

� poklicna srednja šola (3 letna) 

� srednja tehnična šola (4 letna) 

� gimnazija 
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� višja strokovna šola 

� visoka šola, 1. bolonjska stopnja 

� univerzitetna  

� strokovni magisterij - 2. bolonjska stopnja 

� znanstveni magisterij 

� doktorat 

� drugo _________________________ 

 

4.  Kakšen je vaš trenutni status glede izobraževanja?  

�  obiskujem osnovno šolo 

�  obiskujem srednjo šolo 

�  študiram redno  

�  študiram izredno  

�  absolvent (dodatno leto)  

�  pavziram  

�  zaključen študij v Sloveniji  

�  zaključen študij v tujini  

�  nameravam se vpisati na študij  

�  nisem se (ne bom se) izobraževal/a na višji šoli oziroma visokošolski instituciji  

�  drugo ________________________ 

 

5. Ocenite naslednje izjave, povezane z izobraževanjem:  

 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Menim, da je pomembno, da si športnik 

med tekmovalno športno kariero 

pridobi čim višjo izobrazbo (formalno 

izobraževanje). 

� �     

Menim, da je pomembno, da si športnik 

med tekmovalno športno kariero 

pridobi čim več znanja in spretnosti, 

npr. s tečaji in z usposabljanji 

(neformalno izobraževanje). 

� �     

V času športne kariere sem se bil 

pripravljen izobraževati (formalno 

izobraževanje). 

� �     

V času športne kariere sem se bil 

pripravljen usposabljati (neformalno 

izobraževanje).  

� �     

 

6. Koliko ur na teden ste v času aktivne športne kariere porabili za izobraževanje 

(formalno in neformalno izobraževanje)?  

_______________ 
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VPRAŠANJA, POVEZANA S ŠPORTOM: 

 

7. Najvišji dosežen razred po kategorizaciji OKS v času vaše športne kariere: 

� svetovni razred 

� mednarodni razred 

� perspektivni razred 

� državni razred 

� mladinski razred  

� nisem imel statusa kategoriziranega športnika 

� v času trajanja moje kariere obstoječi sistem kategorizacije športnikov ni bil v veljavi 

 

8. S katero vrsto športa ste se ukvarjali? 

� ekipni poletni šport 

� ekipni zimski šport 

� individualni poletni šport 

� individualni zimski šport 

� šport invalidov 

 

9. V kateri športni panogi ste nastopali?  

� atletika 

� avto-moto šport 

� badminton 

� balinanje 

� baseball 

� bob 

� boks 

� curling 

� drsanje 

� dviganje uteži 

� gimnastika - ritmična 

� gimnastika - športna 

� golf 

� hokej na ledu 

� jadranje 

� judo 

� kajak - kanu 

� karate 

� kegljanje 
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� kolesarstvo 

� konjeništvo 

� košarka 

� kotalkanje 

� letalstvo 

� lokostrelstvo 

� namizni tenis 

� nogomet 

� odbojka 

� planinstvo - alpinizem 

� planinstvo - športno plezanje 

� plavanje 

� ples 

� rokoborba 

� rokomet 

� rugby 

� sabljanje 

� sankanje 

� skeleton 

� smučanje - alpsko 

� smučanje - biatlon 

� smučanje - deskanje na snegu 

� smučanje - nordijska kombinacija 

� smučanje - prosti slog 

� smučanje - smučarski skoki 

� smučanje - smučarski teki 

� squash 

� strelstvo 

� taekwondo 

� tenis 

� triatlon 

� vaterpolo 

� veslanje 

� drugi borilni športi: ________________ 

� drugi športi: ______________________ 

 

10. Koliko let je trajala vaša tekmovalna športna kariera? 

___________________ 
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11. Koliko ur na teden ste v povprečju porabili v času vaše športne kariere za športno 

udejstvovanje (za treninge, pripravo na tekmovanja in tekmovanja)? 

________________________ 

 

12. Koliko ur na teden ste v povprečju v času vaše športne kariere porabili pri 

udejstvovanju v športu za pot na treninge in potovanja? 

______________________________ 

 

13. Ocenite naslednje izjave, povezane s športom, z “vsakdanjim” življenjem in s 

“poklicno” kariero: 
 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Moji cilji v športu so bili visoki.  � �     

Bil sem zelo motiviran, da dosežem svoje 

cilje v športu. 
� �     

Z vidika kakovosti in količine treninga je bil 

ta na nivoju, ki mi je omogočal doseganje 

vrhunskih rezultatov. 

� �     

Imel sem dovolj denarnih sredstev, da sem 

pokril vse stroške treninga in tekmovanj.  
� �     

Moji starši, sorodniki in prijatelji so me 

podpirali pri športni karieri. 

� �     

Uspel sem združiti »poklicno« in športno 

kariero. 

� �     

Trenerji so upoštevali moje življenje izven 

športa pri načrtovanju urnikov. 
� �     

Zahteve športa mi niso preprečevale 

doseganja ciljev v »vsakodnevnem« 

življenju. 

� �     

Iskal sem pomoč pri združevanju športne in 

»poklicne« kariere. 
� �     

Dobil sem pomoč pri združevanju športne in 

»poklicne« kariere. 
� �     

Izkoristil sem veščine, ki sem jih pridobil pri 

športu pri mojem izobraževanju/ poklicnem 

življenju. 

� �     

 

14. Ocenite, kako pomembni so bili naslednji ljudje pri združevanju vaše športne in 

»poklicne« kariere: 
 Sploh ni 

pomembno 

Najmanj 

pomembno 

Manj 

pomembno 

Je 

pomembno 

Je bolj 

pomembno 

Je najbolj 

pomembno 

Družina � �     

Trener  � �     

Študentski svetovalec � �     

Karierni svetovalec  � �     

Manager  � �     

Učitelj/profesor � �     

Delodajalec � �     

Sponzor � �     

Drugi � �     
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15. Ocenite naslednje izjave, povezane s športom in z izobraževanjem: 

 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne 

strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se 

strinjam 

Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

Svoje izobraževanje sem lahko 

fleksibilno prilagodil zahtevam športa. 
� �     

Izobraževal sem se na področju, ki me 

je res zanimalo. 
� �     

Raje bi se izobraževal po končani 

športni karieri. 
� �     

Starši so me spodbujali, da sem se 

izobraževal vzporedno s športno 

kariero. 

� �     

Trenerji so me spodbujali, da sem se 

izobraževal vzporedno s športno 

kariero. 

� �     

 

VPRAŠANJA, POVEZANA S POKLICNO KARIERO  

 

16. Kakšen je vaš trenutni zaposlitveni status? 

� zaposlen za nedoločen čas 

� zaposlen za določen čas 

� trenutno nisem zaposlen 

� sem že upokojen 

 

17. Kdaj ste zaključili svojo športno kariero (leto): 

� 2012–2016 

� 2008–2011 

� 2004–2007 

� 2000–2003 

� 1995–1999 

� 1991–1994 

� pred 1991 

 

18. Zakaj ste zaključili svojo športno kariero? 

� Izgubil sem motivacijo za vrhunski šport. 

� Zaradi poškodbe/zdravstvenih težav. 

� Šport ni bila ekonomska opcija. 

� Pomanjkanje kvalitetnih trenerjev. 

� Poudarek na poklicni karieri se je zdela prava izbira. 

� drugo: _________________. 
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19. Je bila odločitev zaključiti športno kariero ... 

� vaša izbira 

� odločitev na osnovi zunanjih faktorjev oziroma drugih utemeljenih razlogov 

 

20. Po končani športni karieri, sem ... 

� nadaljeval s študijem. 

� začel študirati. 

� poiskal zaposlitev. 

� imel toliko sredstev, da mi ni bilo potrebno študirati ali delati. 

� drugo: __________________. 

 

21. Kakšno zaposlitev ste iskali po koncu športne kariere?  

�  zaposlitev, povezano s športom  

�  zaposlitev izven športa  

 

22. V primeru, da ste po koncu kariere iskali zaposlitev, povezano s športom, so vas 

zanimala predvsem naslednja dela/poklici (možnih je več odgovorov): 

�  športni trener  

�  strokovni delavec v športu  

�  funkcionar v športu 

�  športni sodnik 

�  delavec na področju športnega marketinga 

�  delavec v športnem turizmu 

�  prodajalec športne opreme 

�  zdravstveni delavec na področju medicine športa 

�  športni novinar 

�  strokovnjak na področju športne psihologije 

�  strokovnjak na področju športne prehrane 

�  fizioterapevt 

�  drugo: ___________________ 

  

23. V primeru da ste po koncu kariere iskal zaposlitev izven športa, so vas zanimala 

predvsem naslednja dela/poklici (možnih je več odgovorov): 

�  pedagoško delo  

�  delo na področju zdravstva 

�  delo v državni/javni upravi 

�  delo v bančnem/zavarovalniškem sektorju 

�  delo na področju komerciale  

�  delo na področju prava  
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�  delo v turizmu 

�  delo na področju odnosov z javnostmi  

�  delo v gostinstvu/hotelirstvu 

�  delo na področju naravoslovja 

�  delo v proizvodnem podjetju 

�  delo v trgovskem podjetju 

�  delo na področju logistike  

�  drugo: ___________________ 

 

VPRAŠANJA, POVEZANA Z UKREPI/ S PROGRAMI DVOJNE KARIERE: 

 

24. Ali poznate izraz »dvojna kariera« (angl. dual career)? 

� da 

� ne 

 

25. Katere od naštetih ukrepov/programov dvojne kariere v Sloveniji poznate (možnih 

je več odgovorov)? 

� status športnika v šoli, na fakulteti 

� športni oddelek gimnazije 

� uveljavljanje statusa kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 

� opravljanje mature ali zaključnih izpitov pod posebnimi pogoji  

� izobraževanje / študij na daljavo  

� program tutorstva olimpijcev za mlade športnike 

� štipendija na področju športa 

� dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za vrhunske športnike 

� zaposlitev vrhunskega športnika v državni upravi 

� priprava kariernega načrta ob sodelovanju organizacije Adecco 

� sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira OKS-ZŠZ 

� sodelovanje na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih organizira NPŠZ 

� ne poznam nobenega izmed zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne kariere 

 

26. Ali ste bili v času vaše športne kariere uporabnik katerega izmed naštetih 

ukrepov/programov dvojne kariere (možnih je več odgovorov)? 

� dodeljen mi je bil status športnika v šoli, na fakulteti 

� vpisan sem bil v športni oddelek gimnazije 

� uveljavljal sem status kategoriziranega športnika pri vpisu na fakulteto 

� opravljal sem maturo ali zaključni izpit pod posebnimi pogoji  

� izobraževal / študiral sem na daljavo  

� vključen sem bil v program tutorstva olimpijcev za mlade športnike 
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� bil sem prejemnik štipendije na področju športa 

� prejemal sem dodatek k pokojnini (renta) po zaključku športne kariere za vrhunske 

športnike 

� zaposlen sem bil kot vrhunski športnik v državni upravi 

� pripravil sem karierni načrt ob sodelovanju organizacije Adecco  

� sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih je organiziral OKS-

ZŠZ 

� sodeloval sem na izobraževalnih delavnicah in seminarjih, ki jih je organizirala NPŠZ 

� nisem sodeloval v nobenem izmed zgoraj navedenih ukrepov/programov dvojne 

kariere 

� v času moje športne kariere ni bilo na voljo nobenega izmed zgoraj navedenih 

ukrepov/programov dvojne kariere 

 

27. Ocenite naslednje izjave, povezane z vašimi potrebami glede podpore v času med 

športno kariero in po koncu športne kariere: 
 Se zelo 

močno ne 

strinjam 

Se močno 

ne strinjam 

Se ne 

strinjam 

Se strinjam Se močno 

strinjam 

Se zelo 

močno 

strinjam 

V času športne kariere bi potreboval fleksibilne 

pogoje izobraževanja, da bi lahko študij 

združeval z udejstvovanjem v športu. 

� �     

Za pomoč pri izobraževanju bi potreboval 

svetovanje, pomoč in tutorstvo/mentorstvo. 
� �     

Glede na to, da sem kot športnik veliko potoval, 

bi mi bilo v pomoč »izobraževanje na daljavo«, 

e- izobraževanje, za izbrani izobraževalni 

program. 

� �     

Glede na to, da sem kot športnik veliko potoval 

bi mi bilo v pomoč izobraževanje v tujini/ na 

tujih izobraževalnih inštitucijah. 

� �     

Treba bi bilo pripraviti posebne izobraževalne 

programe, prilagojene športnikom. 
� �     

Treba bi bilo oblikovati izobraževalni program 

za delo v športu. 
� �     

Športnikom – študentom bi bilo treba zagotoviti 

štipendijo. 
� �     

Vrhunskim športnikom bi bilo treba po 

zaključku kariere zagotoviti dodatek k pokojnini 

(rento).  

� �     

V času športne kariere bi potreboval kariernega 

svetovalca, s katerim bi načrtoval kariero po 

zaključku športne kariere že v času trajanja 

športne kariere. 

� �     

Proti koncu športne kariere bi potreboval 

kariernega svetovalca, s katerim bi načrtoval 

kariero po zaključku športne kariere. 

� �     

Po koncu športne kariere bi potreboval 

kariernega svetovalca, s katerim bi načrtoval 

kariero po zaključku športne kariere. 

� �     

Med aktivno športno kariero (preden sem jo 

zaključil) sem bil pripravljen izdelati natančne 

načrte o svoji prihodnji karieri.  

� �     
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28. S kom ste si želeli sodelovati pri oblikovanju načrta poklicne kariere po koncu 

športne kariere? (možnih je več odgovorov)  

�  z agencijo za zaposlovanje  

�  z Zavodom RS za zaposlovanje 

�  s kariernim centrom/svetovalci v okviru fakultete/univerze  

�  s sindikatom športnikov  

�  s komisijo za športnike pri Olimpijskem komiteju Slovenije (OKS) 

�  z individualnimi kariernimi svetovalci, specializiranimi za športnike 

�  s tutorjem športnikom, ki bi mi pomagal na področju usklajevanja dvojne kariere 

�  s trenerjem 

�  z učitelji/s profesorji  

�  s sponzorji 

�  drugo: __________________ 

 

29. Katere kompetence/znanje ste potrebovali za začetek poklicne poti po zaključeni 

tekmovalni športni karieri? (možnih je več odgovorov)  

� kompetence za iskanje službe, pisanje prijave/prošnje za zaposlitev, življenjepisa, 

samopredstavitev …  

�  podjetniške kompetence  

�  informacije o možnostih in postopkih samozaposlitve  

�  karierni načrt  

�  znanje tujih jezikov 

�  komunikacijske veščine 

�  drugo: __________________ 

 

30. Kaj/katere ukrepe ste pogrešali, med športno kariero in po njej, pri prilagajanju na 

življenje po koncu športne kariere (pošportno življenje)? 

__________________________________________ 

 

31. Kaj bi bilo po vašem mnenju treba narediti za spodbujanje dvojne kariere 

vrhunskih športnikov? 

________________________________________________________________________ 

 

 

 

Hvala za vaše sodelovanje. 
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Preglednice frekvenčnih porazdelitev 

V prilogi 3 so v obliki preglednic prikazane frekvenčne porazdelitve za posamezne odgovore, 

za katere te zaradi manjše pomembnosti pri načinu prikazovanja rezultatov analize in 

preobsežnosti, niso podane direktno v besedilu. 

Preglednica 1: Najvišji doseženi razred po kategorizaciji OKS-ZŠZ 

  Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

  f % f % f % 

Svetovni razred 40 18,8 13 21,0 53 19,3 

Mednarodni razred 47 22,1 22 35,5 69 25,1 

Perspektivni razred 35 16,4 4 6,5 39 14,2 

Državni razred 56 26,3 9 14,5 65 23,6 

Mladinski razred 17 8,0 3 4,8 20 7,3 

Nisem imel statusa kategoriziranega športnika 18 8,5 5 8,1 23 8,4 

V času trajanja moje kariere obstoječi sistem 

kategorizacije športnikov ni bil v veljavi 
0 0,0 6 9,7 6 2,2 

Skupaj 213 100,0 62 100,0 275 100,0 

Legenda: f – absolutna frekvenca, % - relativna frekvenca.  

Preglednica 2: Vrsta športa, s katero se ukvarjajo športniki 
  Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

     f %    f %     f         % 

Ekipni poletni šport 55 25,8 14 22,6 69 25,1 

Ekipni zimski šport 16 7,5 4 6,5 20 7,3 

Individualni poletni šport 93 43,7 24 38,7 117 42,5 

Individualni zimski šport 47 22,1 19 30,6 66 24,0 

Šport invalidov 2 0,9 1 1,6 3 1,1 

Legenda: f - absolutna frekvenca, % - relativna frekvenca.  
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Preglednica 3: Trenutni status glede izobraževanja (formalnega)  
  Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

  f     % f % f % 

Obiskujem osnovno šolo 1 0,4 0 0,0 1 0,3 

Obiskujem srednjo šolo 140 59,1 0 0,0 140 46,5 

Študiram redno 19 8,0 3 4,7 22 7,3 

Študiram izredno 12 5,1 5 7,8 17 5,6 

Absolvent (dodatno leto) 6 2,5 1 1,6 7 2,3 

Pavziram 8 3,4 0 0,0 8 2,7 

Zaključen študij v Sloveniji 19 8,0 21 32,8 40 13,3 

Zaključen študij v tujini 3 1,3 3 4,7 6 2,0 

Nameravam se vpisati na študij 5 2,1 1 1,6 6 2,0 

Nisem se (ne bom se) izobraževal/a 

na višji šoli oziroma visokošolski 

instituciji 

8 3,4 11 17,2 19 6,3 

Drugo 16 6,8 19 29,7 35 11,6 

Skupaj  237 100,0 64 100,0 301 100,0 

Legenda: f – absolutna frekvenca, % - relativna frekvenca.  

Preglednica 4: Aktivnost po koncu športne kariere 

  Aktivni športniki  Neaktivni športniki   Skupaj 

  f % f % f % 

Poiskal zaposlitev 99 51,8 26 44,1 125 50,0 

Nadaljeval s študijem 51 26,7 20 33,9 71 28,4 

Začel študirati 15 7,9 6 10,2 21 8,4 

Imel toliko sredstev, da mi ne bo  

potrebno študirati ali delati 
9 4,7 0 0,0 9 3,6 

Drugo 17 8,9 7 11,9 24 9,6 

Skupaj 191 100,0 59 100,0 250 100,0 

Legenda: f – absolutna frekvenca, % - relativna frekvenca. 

Preglednica 5: Vrsta zaposlitve po koncu športne kariere 

  Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

  f % f % f % 

Zaposlitev, povezano s športom 102 54,0 32 54,2 134 54,0 

Zaposlitev izven športa 87 46,0 27 45,8 114 46,0 

Skupaj 189 100,0 59 100,0 248 100,0 

Legenda: f – absolutna frekvenca, % - relativna frekvenca. 
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Preglednice aritmetičnih sredin in standardnih odklonov 

 

V prilogi 4 so v obliki preglednic prikazane aritmetične sredine in standardni odkloni za 

posamezne odgovore, za katere te zaradi manjše pomembnosti pri načinu prikazovanja 

rezultatov analize in presobsežnosti, niso podane direktno v besedilu. 

Preglednica 1: Izobraževanje športnikov (formalno in neformalno) 
 Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

 Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Menim, da je pomembno, da si 

športnik med tekmovalno športno 

kariero pridobi čim višjo izobrazbo 

(formalno izobraževanje). 

4,6 1,4 4,9 1,3 4,6 1,4 

V času športne kariere sem se 

pripravljen izobraževati (formalno 

izobraževanje). 

4,4 1,3 4,6 1,3 4,5 1,3 

Menim, da je pomembno, da si 

športnik med tekmovalno športno 

kariero pridobi čim več znanja in 

spretnosti, npr. s tečaji in z 

usposabljanji (neformalno 

izobraževanje). 

4,3 1,2 4,6 1,1 4,3 1,2 

V času športne kariere sem se 

pripravljen usposabljati (neformalno 

izobraževanje). 

4,1 1,2 4,3 1,1 4,2 1,2 
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Preglednica 2: Povezanost športa, vsakdanjega življenja in poklicne kariere 

 Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

 Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Moji starši, sorodniki in prijatelji me 

podpirajo pri športni karieri. 

5,2 1,2 5,0 1,1 5,1 1,2 

Zelo sem motiviran, da dosežem 

svoje cilje v športu. 

4,9 1,2 5,2 0,9 5,0 1,2 

Moji cilji v športu so visoki. 4,8 1,3 5,1 1,1 4,9 1,2 

Izkoristil sem veščine, ki sem jih 

pridobil pri športu pri mojem 

izobraževanju/ poklicnem življenju. 

4,4 1,2 4,6 0,9 4,4 1,1 

Z vidika kakovosti in količine 

treninga je ta na nivoju, ki mi 

omogoča doseganje vrhunskih 

rezultatov. 

4,3 1,2 4,5 1,1 4,4 1,2 

Trenerji upoštevajo moje življenje 

izven športa pri načrtovanju urnikov. 

4,3 1,2 3,6 1,2 4,2 1,3 

Uspel sem združiti »poklicno« in 

športno kariero. 

4,2 1,2 4,2 1,3 4,2 1,2 

Imam dovolj denarnih sredstev, da 

pokrijem vse stroške treninga in 

tekmovanj. 

3,9 1,3 3,7 1,3 3,8 1,3 

Zahteve športa mi ne preprečujejo 

doseganja ciljev v »vsakodnevnem« 

življenju. 

3,9 1,2 3,7 1,2 3,8 1,2 

Dobil sem pomoč pri združevanju 

športne in »poklicne« kariere. 

3,1 1,4 3,1 1,3 3,1 1,4 

Iskal sem pomoč pri združevanju 

športne in »poklicne« kariere. 

2,8 1,3 3,1 1,1 2,9 1,3 
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Preglednica 3: Pomembnost posameznikov pri usklajevanju športne in poklicne kariere 

 Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

 Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Družina 5,3 1,1 5,1 1,0 5,2 1,1 

Trener 4,8 1,2 4,7 1,2 4,8 1,2 

Sponzor 3,7 1,7 3,8 1,5 3,8 1,7 

Učitelj/profesor 3,7 1,3 3,7 1,4 3,7 1,3 

Delodajalec 3,2 1,6 3,9 1,4 3,4 1,6 

Drugi 3,1 1,4 3,1 1,4 3,1 1,4 

Manager 2,8 1,6 2,6 1,3 2,7 1,5 

Karierni 

svetovalec 

2,7 1,5 2,4 1,3 2,6 1,4 

Študentski 

svetovalec 

2,5 1,3 2,5 1,1 2,5 1,3 

 

Preglednica 4: Izjave povezane s športom in izobraževanjem 

 Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

 Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Starši me spodbujajo, da se 

izobražujem vzporedno s 

športno kariero. 

5,2 1,0 4,7 1,1 5,1 1,1 

Trenerji me spodbujajo, da se 

izobražujem vzporedno s 

športno kariero. 

4,5 1,2 3,6 1,4 4,3 1,3 

Izobražujem se na področju, ki 

me res zanima. 

4,0 1,2 4,2 1,1 4,0 1,2 

Svoje izobraževanje lahko 

fleksibilno prilagodim 

zahtevam športa. 

4,1 1,3 3,5 1,2 3,9 1,3 

Raje bi se izobraževal po 

končani športni karieri. 

3,4 1,4 3,4 1,3 3,4 1,4 
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Preglednica 5: Potrebe športnikov glede podpore v času med športno kariero in po 

koncu športne kariere 

 Aktivni športniki Neaktivni športniki Skupaj 

  Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Aritmetična 

sredina 

St. 

odklon 

Športnikom – študentom bi bilo 

treba zagotoviti štipendijo. 

4,9 1,1 5,0 0,9 4,9 1,1 

Vrhunskim športnikom bi bilo 

treba po zaključku kariere 

zagotoviti dodatek k pokojnini 

(rento). 

4,9 1,2 4,9 1,3 4,9 1,2 

Treba bi bilo oblikovati 

izobraževalni program za delo v 

športu. 

4,5 1,1 4,6 1,2 4,5 1,1 

Treba bi bilo pripraviti posebne 

izobraževalne programe, 

prilagojene športnikom. 

4,4 1,2 4,6 1,3 4,5 1,2 

V času športne kariere bi 

potreboval fleksibilne pogoje 

izobraževanja, da bi lahko študij 

združeval z udejstvovanjem v 

športu. 

4,4 1,2 4,6 1,1 4,4 1,2 

Med aktivno športno kariero 

(preden jo zaključim) sem 

pripravljen izdelati natančne 

načrte o svoji prihodnji karieri. 

4,3 1,1 4,2 1,1 4,3 1,1 

Glede na to, da kot športnik 

veliko potujem, bi mi bilo v 

pomoč »izobraževanje na 

daljavo«, e- izobraževanje, za 

izbrani izobraževalni program. 

4,2 1,4 4,4 1,2 4,2 1,4 

Proti koncu športne kariere bi 

potreboval kariernega svetovalca, 

s katerim bi načrtoval kariero po 

zaključku športne kariere. 

3,9 1,2 4,1 1,3 3,9 1,3 

V času športne kariere bi 

potreboval kariernega svetovalca, 

s katerim bi načrtoval kariero po 

zaključku športne kariere že v 

času trajanja športne kariere. 

3,9 1,2 3,9 1,2 3,9 1,2 

Po koncu športne kariere bi 

potreboval kariernega svetovalca, 

s katerim bi načrtoval kariero po 

zaključku športne kariere. 

3,9 1,2 4,0 1,4 3,9 1,3 

Za pomoč pri izobraževanja bi 

potreboval svetovanje, pomoč in 

tutorstvo/mentorstvo. 

3,8 1,2 4,0 1,2 3,8 1,2 

Glede na to, da kot športnik 

veliko potujem bi mi bilo v 

pomoč izobraževanje v tujini/ na 

tujih izobraževalnih inštitucijah. 

3,5 1,3 3,3 1,1 3,5 1,3 

 


