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POV Z E T E K  

Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike načrtovanja, organiziranja, vodenja in 
kontroliranja v nacionalnih panožnih športnih zvezah ter ugotoviti njihov vpliv na uspešnost 
organizacije. Kvantitativno raziskavo smo opravili na vzorcu 80 vršnih managerjev iz 52 
nacionalnih panožnih športnih zvez v Sloveniji s pomočjo anketnega vprašalnika. Ugotovili 
smo, da izvajanje temeljnih managerskih funkcij nima statistično pozitivnega vpliva na 
uspešnost nacionalnih panožnih športnih zvez, ki smo jo merili s številom kategoriziranih 
športnikov. Managerjem so v procesu načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja bolj 
pomembni športni kot poslovni cilji. Managerji, ki so izobraženi s področja športa, nimajo v 
nacionalni panožni športni zvezi, v kateri delujejo, signifikantno več kategoriziranih 
športnikov kot managerji, ki so izobraženi iz nešportnega področja. Način poslovanja in 
športni dosežek nista vzročno-posledično povezana. Prispevek k znanosti je ugotovitev, da jih 
je treba ločeno obravnavati, športno in poslovno delovanje pa smiselno povezati. 
Olimpijskemu komiteju Slovenije – Združenju športnih zvez predlagamo uvedbo sistema 
licenciranja poslovodečih managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah. 

Ključne besede: anketa, kontroliranje, management, načrtovanje, organiziranje, šport, športne 
zveze, uspešnost, vodenje. 

SUM M A R Y  

The purpose of this master thesis is to explore the factors of planning, organizing, leading and 
controlling regarding the National Sports Associations as well as to determine their effect on 
the performance of the organization. Quantitative research was conducted on a sample of 80 
managers from 52 National Sports Associations in Slovenia by means of a questionnaire. It 
was noted that the implementation of the basic management functions does not have 
statistically positive impact on the performance regarding the National Sports Associations 
which was measured by the number of the categorized athletes. Managers find sport 
objectives more important than business in the process of planning, organizing, leading and 
controlling. Managers who are educated in the field of sports do not have in the National 
Sports Associations in which they operate significantly more athletes categorized in regards to 
the managers who are educated in non-sporting areas. Way of doing business and sport results 
are not causally related. The scientific conclusion, is that the above mentioned must be treated 
separately, while sports and business operations should be reasonably connected. In 
conclusion we propose a system of licensing for managers in National Sports Associations to 
the Olympic Committee of Slovenia – Association of Sports Federations. 

Key words: survey, controlling, management, planning, organising, sport, sports associations, 
efficiency, leading. 

UDK: 796:005(043.2) 
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1 UVOD 

Nacionalne panožne športne zveze v Sloveniji so zveze športnih društev – klubov. Zaradi 
statusa v nacionalnem in mednarodnem športnem prostoru so najpomembnejši športni 
subjekti, ker imajo edini pravico zastopati športno panogo v krovnih mednarodnih 
organizacijah ter Olimpijskem komiteju – Združenju športnih zvez, prek katerega lahko 
njihovi tekmovalci nastopajo na olimpijskih igrah ter drugih tekmovanjih pod okriljem 
Mednarodnega olimpijskega komiteja.  

Pričakovati je, da v športu na najvišji ravni panoge to vodijo usposobljeni managerji. 
Racionalno poslovanje terja tudi učinkovito strukturo organiziranosti ter smiselno razdelitev 
pristojnosti in odgovornosti po posameznih nosilcih. 

V magistrski nalogi je raziskana organiziranost nacionalnih panožnih športnih zvez ter 
dejavniki njihove uspešnosti, s poudarkom na znanju managerjev ter z njim povezanim 
opravljanjem osnovnih managerskih funkcij: načrtovanje, organiziranje, vodenje in 
kontroliranje. 

V prvem, uvodnem poglavju so opredeljeni problem ter namen in cilji magistrskega dela. 
Oblikovane so hipoteze ter opisane uporabljene metode kvantitativne raziskave. 

Pregled domačih in tujih virov o organizaciji, managementu ter njihovemu znanju na splošno 
in znanju, usmerjanjem na športne organizacije ter nato ožje na nacionalne panožne športne 
zveze, tvori drugo poglavje, ki se konča s sklepi iz teoretičnega dela raziskave. 

Empirični del naloge je vsebina tretjega poglavja. Predstavljeni so vzorec, anketni vprašalnik, 
metode ter potek raziskave. V srednjem delu najpomembnejšega poglavja smo analizirali ter 
interpretirali izide raziskave, ki smo jo opravili z 80-imi poslovodečimi v 52-ih od vseh 69–ih 
nacionalnih panožnih športnih zvez, ki imajo ta status priznan po merilih Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez in so člani krovne športne organizacije v 
Sloveniji z glasovalno pravico. Poglavje zaključujemo s sklepi empirične raziskave ter 
priporočili. 

Strukturirano delo zaključujemo s četrtim poglavjem – s sklepi iz celotne raziskave ter z 
opredelitvijo predpostavk in omejitev. Naloga predstavlja prispevek znanosti, ki nakazuje 
možnost nadaljnjega raziskovanja organiziranosti ter delovanja nacionalnih panožnih športnih 
zvez ter širše vseh športnih organizacij na različnih ravneh delovanja. 

Anketni vprašalnik ter izidi statistične analize podatkov, pridobljenih v raziskavi, so vsebina 
priloge. 
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1.1 Opredelitev problema  

Slovenski šport je bil v zadnjem desetletju z manjšimi odstopanji financiran v skladu z 
Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji 2000–2010. Višina sredstev iz javnega 
vira se skozi leta minimalno povečuje (Kolar, Jurak in Kovač 2010, 58).  

Globalna recesija se pozna tudi pri financiranju športa, ki ni življenjsko pomembna dejavnost 
in se sredstva zanjo tudi v Sloveniji zmanjšujejo. Zato je v Evropski uniji štiriodstotni padec 
bruto družbenega produkta (BDP) povzročil še večji padec pri financiranju športne dejavnosti. 
Zmanjšujejo se sponzorske pogodbe in s tem financiranje športa na lokalni in državni ravni. V 
letu 2008 so se sredstva v športu nekoliko povečala, vendar v mnogih primerih zaradi 
kratkoročnega in dolgoročnega zadolževanja, zato lahko pričakujemo bankrote športnih 
organizacij (STA 2009). 

V času recesije se veliko podjetij umika iz športa. Pretirana usmerjenost na pridobivanje 
sredstev za izvajanje dejavnosti od sponzorjev je nevarna. Globalizacija z globalnimi mediji 
vpliva na odločitve podjetij, kam in na kakšen način vlagati sredstva za oglaševanje. Za 
podjetja so privlačni le še športni dogodki in športni zvezdniki, ki imajo velik medijski doseg 
(Mažgon 2009, 1).  

Tudi v tujini se razmerja med športom in gospodarstvom spreminjajo. Raziskava, ki jo je 
opravila poslovno-svetovalna hiša Deloitte med angleškimi podjetji, kaže upad zaznanih 
priložnosti in izzivov pri naslednjem največjem športnem dogodku na svetu – olimpijskih 
igrah v Londonu 2012 (Domingues 2010, 22).  

Uspehi slovenskih športnikov razveseljujejo in v recesijskih ter vse prej kot prijaznih časih 
pomagajo preganjati vsakodnevne težave in skrbi. Kritiki dogajanj v športu ponavljajo tezo, 
da so uspešni izidi slovenskih športnikov predvsem zasluga posameznikov, njihovih trenerjev 
ali morda njihovih timov. Slovenski šport nima prave strategije, sam tekmovalni sistem naj ne 
bi bil dober ali vsaj ne dorečen. Preveč je pomanjkljivosti, ki jih je moč pripisati športnim 
organizacijam, ki ne storijo dovolj, da bi športnikom omogočili boljše razmere za delo 
(Jagodic 2011, 1). 

»Svet, v katerem delujejo organizacije, je bistveno bolj nestanoviten in zapleten.« (Finance 
2011) 

Zaradi hitrih sprememb v svetu, ki so posledica globalizacije poslovnih procesov, vedno večje 
povezanosti in odvisnosti med organizacijami, hitrega razvoja revolucionarnih tehnologij in 
mobilnih komunikacij ter drugih neprestanih radikalnih inovacij, se poslovodstva organizacij 
soočajo z vse močnejšo konkurenco in z vedno večjo kompleksnostjo poslovanja. (Štempihar in 
Bračun 2010, 3) 
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»Ni se več mogoče zanašati na ustaljene metode vodenja, ki so bile razvite v drugačnih 
ekonomskih pogojih.« (prav tam) 

Družbeno okolje, v katerem športne organizacije delujejo, se spreminja. Šport je dobil novo 
podobo. Treba se je prilagajati zunanjim udeležencem, predvsem financerjem, državi in 
lokalni skupnosti, ki ustvarja institucionalne okvire. Število organov v športnih zvezah in v 
njih zaposlenih sodelavcev se je v zadnjih dvajsetih letih povečalo. Vse večje število 
zaposlenih sodelavcev pomeni bolj zapletene postopke obvladovanja teh organizacij in 
praviloma vodi v vedno večjo birokratizacijo. To so osnovni razlogi, zaradi katerih je treba 
preveriti kadrovske strukture in temeljito premisliti o organiziranosti in vsebini današnje 
osrednje športne organizacije ter o vlogi, ki jo imajo članice te organizacije – nacionalne 
panožne športne zveze (Šugman 2010). 

Za uspešno prilagajanje globalnemu razvoju bodo morale športne organizacije razviti nove 
storitve, potrebni pa bodo tudi sistemski ukrepi in učinkovito delovanje managementa na 
različnih ravneh organiziranosti. Bednarik in drugi (2007) predvidevajo, da bo razvoj 
slovenskega športa dvosmeren. Športne dejavnosti, katerih razvoj ne bo imel več tržne 
osnove, se bodo deprofesionalizirale, seveda če že niso, nekatere športne organizacije pa bodo 
morale vzpostaviti bolj profesionalno poslovno okolje. 

V času recesije je treba društvom zagotoviti pogoje za nemoteno delovanje (Mažgon 2009, 1). 
Spremembe v družbenem okolju povzročajo težave predvsem društvom pri financiranju 
njihove dejavnosti. Z društvom povezani subjekti postajajo pomembnejši, ker od društev 
prevzemajo strokovne in organizacijske naloge (STA 2009).  

Znotraj športa obstaja ozko vertikalno povezovanje od lokalne do mednarodne ravni. Ljudje 
se prek lokalnih, nacionalnih in mednarodnih organizacij povezujejo v medsebojno odvisno 
skupnost. Društva se povezujejo v zveze društev – nacionalne panožne športne zveze, ki na 
nacionalni ravni prevzemajo odgovornost za razvoj tekmovalnega in množičnega športa 
(Kranjc Kušlan in Hosta 2005, 16).  

Zakon o športu deli športno dejavnost na športno vzgojo, športno rekreacijo, kakovostni šport, 
vrhunski šport in šport invalidov. Država uresničuje javni interes v športu tako, da zagotavlja 
sredstva za realizacijo nacionalnega programa, spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje 
in razvoj športne dejavnosti in načrtuje, gradi ter vzdržuje športne objekte in vodi 
stimulativno davčno politiko. Lokalna skupnost uresničuje javni interes tako, da zagotavlja 
sredstva za realizacijo dela nacionalnega programa, ki se nanaša na lokalno skupnost, in sicer  
z zagotavljanjem sredstev za izvedbo lokalnega programa športa ter tako kot država spodbuja 
in zagotavlja pogoje za opravljanje športne dejavnosti ter načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno 
pomembne športne objekte. Sredstva za uresničevanje javnega interesa se zagotavljajo iz 
državnega proračuna in proračuna lokalnih skupnosti (Zspo). 
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S koalicijskim sporazumom o sodelovanju v vladi Republike Slovenije za mandat 2008–2012, 
ki so ga podpisale politične stranke: Socialni demokrati, Zares – nova politika, Demokratska 
stranka upokojencev ter Liberalna demokracija Slovenije, obljubljajo povečanje količine in 
kakovosti športne vzgoje za vsakega posameznika v celotnem izobraževalnem sistemu, kar bi 
dosegli z normativi in s strokovnimi izhodišči. Zadali so si pomemben cilj, da se 85 % otrok 
in mladih vključi v interesne športne programe. Programi šolskih športnih tekmovanj morajo 
biti preneseni na nacionalne panožne športne zveze, s čimer se zagotovi večja kakovost 
programov in spodbudi sinergija med izobraževalnim in civilnim športnim prostorom. 
Povečalo naj bi se število vrhunskih športnikov ter trenerjev, zaposlenih v projektu »Športne 
šole nacionalnega pomena«. Vzpostavljeni  naj bi bili pogoji za uveljavitev prostovoljnega 
dela kot ekonomske kategorije. Uvedena naj bi bila stimulativna davčna zakonodaja za 
vlaganje gospodarstva v šport ter davčna oprostitev stroškov osebam, ki sodelujejo v športnih 
dejavnostih. Zaokrožen institucionalni okvir delovanja športa naj bi opredeljeval nov 
Nacionalni program športa do leta 2020 ter noveliran Zakon o športu (Pahor, Golobič, Erjavec 
in Kresal 2008, 29). 

Nasproti deklarativnemu izkazovanju stabilnosti slovenskega športa stojijo znane težave pri 
zagotavljanju ustreznega števila zaposlenih športnikov in trenerjev v državni upravi, 
usklajevanje z zdravstveno vladno srenjo glede zagotavljanja preventivnih zdravstvenih 
pregledov ter dolgi in težavni razgovori s predstavniki nekaterih ministrstev pri snovanju 
nacionalnega programa športa (Jagodic 2011, 1). Navedbe Jagodica kažejo, da obljube iz 
koalicijskega dogovora sedanje vlade niso bile uresničene. 

Balent (2010) pravi: »Poraba gospodinjstev za šport je visoko povezana s stopnjo  ekonomske 
razvitosti države.« Pomemben pokazatelj ekonomske razvitosti države je BDP ter celotni 
izdatki za šport v BDP.  

Po podatkih Eurostata o BDP na prebivalca v standardih kupne moči za obdobje 2007–2009 
za 37 evropskih držav (27 držav, članic Evropske unije, tri države kandidatke za članstvo v 
Evropski uniji, tri države članice EFTE in štiri države zahodnega Balkana) je bil v Sloveniji 
leta 2009 BDP na prebivalca za 12 % nižji od povprečja v Evropski uniji, leta 2008 pa je bil 
nižji za 9 %. Slovenija je med evropskimi državami na 16. mestu, med vsemi 
sedemintridesetimi analiziranimi državami pa je na 19. mestu. Bogatejše od nas so tudi 
Norveška, Švica in Islandija (STAT 2010). 

Celotni izdatki za šport so vse do leta 2007 nominalno naraščali, v odnosu do BDP pa zaradi 
večjih vlaganj Slovenije v druge družbene dejavnosti, zlasti prometno infrastrukturo, padali. 
Delež izdatkov za šport je tako z 2,38 % BDP (433,9 milijonov EUR) v letu 2001 padel na 
1,91 % BDP v letu 2006, enak delež je bil tudi v letu 2007 (597,5 milijonov EUR) (Kolar, 
Jurak in Kovač 2010, 66). 



 

5 

Prihodki vseh športnih organizacij v Sloveniji so v desetletnem obdobju narasli iz 158,9 
milijonov EUR na 300,3 milijonov EUR. Naraščali so tudi skupni prihodki športnih društev. 
V letu 2008 jih je bilo 200,4 milijonov EUR, vendar povprečni prihodek društva zaradi 
večjega števila društev stagnira (Jurak 2010, 7). 

Za zahodnoevropski model financiranja športa je značilno, da so glavni vir financiranja 
gospodinjstva in lokalne skupnosti, v Združenih državah Amerike je glavni finančni vir 
zasebni kapital, investiran v gospodarsko dejavnost, ki ima za razliko od slovenskega modela 
kot glavno pridobitno dejavnost. V nekaterih bivših socialističnih državah se šport v večjem 
delu financira iz državne blagajne (Bednarik 2001, 50).  

V Sloveniji je delež javnih sredstev v proračunih nekaterih nacionalnih panožnih športnih 
zvez v letu 2006 različen. Delovanje Veslaške zveze Slovenije je v 96,6 % omogočeno z 
javnimi sredstvi, v blagajni kolesarske zveze je 81,4 % javnih sredstev, več kot 70 % javnega 
denarja je tudi v strelski, atletski in jadralni zvezi, medtem ko Smučarska zveza Slovenije 
pridobi iz javnega vira samo 27 %, nogometna pa le 11,7 % sredstev (Kolar, Jurak in Kovač 
2010, 77).  

Poslanstvo nacionalnih panožnih športnih zvez ni samo generiranje vrhunskih športnih izidov, 
temveč tudi ustvarjanje pogojev za vse ostale kategorije, ki jih opredeljuje Zakon o športu, kot 
tudi organiziranje tekmovalnega sistema v nacionalnem okolju ter športnih prireditev (1998).  

Nacionalne panožne športne zveze so v Sloveniji zveze društev in delujejo kot pravne osebe 
zasebnega prava (ZDru-1). Njihova primarna dejavnost je nepridobitna, vendar postaja 
pridobitna dejavnost, upoštevajoč Slovenske računovodske standarde, ki le članarine in 
sredstva iz javnega vira uvršča med nepridobitne, prevladujoča (SS SIR). Za njeno izvajanje 
ne zadostujejo samo športna znanja in izkušnje managerjev (Lussier in Kimball 2009, 7). 

Razvejana dejavnost in vpletenost nacionalnih panožnih športnih zvez v družbeno in 
gospodarsko okolje ter omejenost z institucionalnimi okviri terja učinkovito organiziranost in 
vodenje organizacije ter ustrezno usposobljen management. »Šport kot del družbe dobiva 
danes drugačno vlogo in zahteva drugačno organizacijsko in projektno načrtovanje kot v 
preteklosti.« (Kranjc Kušlan in Hosta 2005, 16) 

Šport skozi razvoj postaja vse bolj heterogen. Različna je filozofija, ki ga podpira, različen je 
organizacijski okvir. Razvoj športa se odraža tudi v njegovi organiziranosti, ki potrebuje 
drugačne pristope, prijeme in organiziranost, odvisno od tega, za katero »ciljno skupino« gre 
(prav tam). 

Zaradi novih nastalih gospodarskih razmer in zahtevnosti družbenega okolja ob 
nespremenjenem interesu udeležencev se potrebe po usposobljenosti upravljavcev in 
managerjev v teh organizacijah povečujejo. Upravljanje nacionalnih panožnih športnih zvez je 
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običajno volontersko, taka so tudi nekatera poslovodstva. Druge panožne športne zveze vodijo 
profesionalci, večinoma primarno usposobljeni s področja posameznega športa. Pogosto se 
karierna pot do poslovodečega – managerja v nacionalnih panožnih športnih zvezah začenja 
pri tekmovalcu, nadaljuje prek trenerja, glavnega trenerja in vodje posamezne enote v 
organizaciji (Bednarik 2010). 

Manager v športu se lahko osredinja na posamezno področje, kot je trženje ali finance. Od 
generalista se pričakuje celovito poznavanje vseh poslovnih področij in funkcij, potrebna 
znanja in spretnosti za opravljanje osnovnih funkcij managementa (načrtovanje, organiziranje, 
vodenje in kontroliranje) ter znanja s področja ekonomike, računovodstva, prava, poslovnih 
financ, upravljanja s človeškimi viri, trženja, ki je pogosto napačno enačeno z oglaševanjem, 
in druga splošna znanja, katerih obseg je odvisen od ravni delovanja managerja v organizaciji 
(Bill 2009, 5–17). 

Lussier in Kimball (2004, 9) trdita, da managerji v športu poslujejo z drugimi udeleženci, zato 
je treba, tako kot v vsaki organizaciji, tudi v športni, da bi dosegli cilje, izvajati štiri 
managerske funkcije: načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. 

Struktura organiziranosti športne organizacije je pomembna, ker določa pot informacij, način 
odločanja ter pristojnosti in odgovornosti (Parkhouse 2005, 77). 

Razmišljanje o potrebnih znanjih managerjev v športu za zagotavljanje uspešnosti in 
učinkovitosti je eden izmed korakov v razvoju poklica in konkurenčnosti športa znotraj drugih 
družbenih in gospodarskih dejavnosti (Kolar idr. 2007, 46).  

Eden izmed gurujev managementa v športu Mark H. McCormack (1991, VI–XI) trdi, da 
visoka izobrazba ali visok inteligenčni količnik sama po sebi ne zagotavljata »poslovne 
prebrisanosti«. Nekateri diplomanti naj bi imeli blokirano sposobnost za obvladovanje 
izkušenj, so prirojeno naivni in žrtve poslovnega šolanja. Niso sposobni, da bi na pravi način 
spoznali ljudi in dojeli situacije. Za uspeh je treba spoznati podrobnosti iz vsakdanjega 
poslovnega življenja in razvozlati zapletene športne osebnosti. Če želimo priti do želenega 
cilja po najkrajši možni poti, moramo preskočiti nekaj ograj, ali prehoditi stranske poti. 
Aktivirati moramo svoje instinkte, sposobnost opazovanja in percepcije ter jih uporabiti sebi v 
prid. Management v športu zahteva inovativnost, ugotavljanje mej in preskušanje prednosti. 

Hsu, Bell in Cheng (2002) na podlagi več raziskav ugotavljajo, da vodenje neposreden vpliva 
na uspešnost športne organizacije.  

Najboljši viri so človeški viri, ki skupaj z drugimi tvorijo celoto. Kompleksnost procesa 
managementa v športu zahteva povezovanje različnih znanj in izkušenj, zato stremimo k 
udejanjanju različnih opravil (Šugman idr. 2006, 181). 
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Management v športu je upravljanje s finančnimi viri, tenkočutno ravnanje z ljudmi, 
upravljanje s športno infrastrukturo in trženjem, ki izpolnjuje pričakovanja večine deležnikov 
(članov društev, tekmovalcev, gledalcev, navijačev, sponzorjev, dobaviteljev itd.). Športne 
organizacije so uspešne, kadar jih vodijo kompetentni managerji v športu in ko športno 
dejavnost podpira ustrezna zakonska ureditev (Novativa 2011). 

Sklep škotskega poročila o uspešnih kazalnikih poslovanja kaže, da sta učinkovito 
načrtovanje in izvedba ključnega pomena za uspešnost v športu (Scottish Sports Council 1994 
v Bednarik idr. 2007).  

Merila ocenjevanje uspešnosti športnih organizacij so zaradi različnih ciljev, funkcij, posledic 
in učinkov športa različne. Cilje športne organizacije lahko razdelimo na športne in poslovne. 
Športni cilji so lahko tekmovalni ali ne-tekmovalni. Tekmovalni cilji so merljivi na več 
načinov – kot športni dosežek posameznika ali ekipe na posameznem tekmovanju, uvrstitev v 
sistemu tekmovanja ali dosežen status po merilih nacionalne panožne zveze, olimpijskega 
komiteja ali za šport pristojnega ministrstva. Ne-tekmovalni športni cilji se lahko merijo v 
razširjenosti športa, kot število tekmovalcev, število aktivnih članov, število delujočih 
društev, število strokovno usposobljenega kadra s področja športa. Merilo je lahko tudi 
medijska odmevnost športne panoge v javnosti in število gledalcev. Športni dosežki imajo 
tudi finančno menjalno vrednost. Poslovni cilji so lahko merljivi v ustvarjenem prihodku, 
razliki med prihodkom in odhodkom, pridobljenih sredstvih iz javnega vira, za katere se 
kandidira z izdelanimi programi. Uspešnost je moč meriti tudi pri izvajanju lastne pridobitne 
dejavnosti športne organizacije kot umeščenost v družbenem okolju prek predstavnikov v 
pomembnih organih v povezanih in odvisnih organizacijah (prav tam).  

Masteralexis, Barr in Hums (2009, 26–27) menijo, da sta za uspeh organizacije posebno 
pomembna učinkovito ravnanje s človeškimi viri in organizacijska kultura. 

Uspešnost poslovanja nacionalnih panožnih športnih zvez je odvisna od zunanjega in 
notranjega okolja. Zunanje okolje predstavljajo ekonomski, politični, kulturni in socialni 
pogoji, notranje okolje pa sestavljajo notranji pogoji dela in način obvladovanja organizacije 
(Hernandez 2002, 158).  

Relevantne raziskave o vplivu managerskih funkcij in managerskih znanj na uspešnost 
slovenskih nacionalnih panožnih športnih zvez nam niso poznane, zato smo izvedli lastno 
raziskavo. 

1.2 Namen in cilji magistrske naloge 

Namen magistrske naloge je raziskati dejavnike načrtovanja, organiziranja, vodenja in 
kontroliranja v nacionalnih panožnih športnih zvezah, ugotoviti njihov vpliv na uspešnost 
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organizacije in nakazati možne razrešitve za izboljšanje. Uspešnost smo merili s številom 
kategoriziranih športnikov v posamezni nacionalni panožni športni zvezi. 

Magistrska naloga je zasnovana na naslednjih ciljih: 
− Kritično želimo osvetliti in analizirati sodobno domačo in tujo strokovno literaturo in 

raziskave s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja športnih 
organizacij z vidika usposobljenosti poslovodstva.  

− S pomočjo empirične raziskave želimo ugotoviti povezavo med managerskimi znanji s 
področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja ter uspešnostjo posamezne 
nacionalne panožne zveze.  

− S pomočjo empirične raziskave želimo ugotoviti strukturo organiziranosti nacionalnih 
panožnih športnih zvez v Sloveniji ter znanj in izkušenj njihovih poslovodečih 
managerjev.  

− Podali bomo priporočila za management športnih organizacij v Republiki Sloveniji.  

1.3 Hipoteze magistrske naloge 

Na podlagi opredelitve problema in teoretičnih izhodišč smo oblikovali naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Izvajanje temeljnih managerskih funkcij ima statistično pozitiven vpliv na število 
kategoriziranih športnikov v posamezni nacionalni panožni športni zvezi. 

Hipoteza 2: Managerjem so v procesih načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 
bolj pomembni športni kot poslovni cilji. 

Hipoteza 3: Managerji, ki so izobraženi s področja športa, imajo signifikantno več 
kategoriziranih športnikov kot managerji, ki so izobraženi iz nešportnega področja. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja 

Magistrska naloga vsebuje dva dela raziskave – teoretičnega in empiričnega. 

V teoretičnem delu je zbrana in proučena razpoložljiva domača in tuja strokovna literatura ter 
že opravljene raziskave s področja organiziranosti organizacij in njihovega managementa na 
splošno ter posebnosti športnih organizacij, managementa in managerskih znanj ter nalog. 
Pregledali smo okoli 160 bibliografskih enot literature in virov. 

Kvantitativno raziskavo smo opravili na cenzusu 69 nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so 
članice OKS – ZŠZ z glasovalno pravico.  

Za zbiranje podatkov o managementu (načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroliranju) 
in managerskih znanjih managerjev (direktorjev, sekretarjev in vodij) ter uspešnosti v 
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nacionalnih panožnih športnih zvezah smo oblikovali anketni vprašalnik, ki je sestavljen iz 
petih sklopov vprašanj:  
− demografski podatki ter 
− vsebinski del, sestavljen iz podatkov o  

− načrtovanju,  
− organiziranju,  
− vodenju in  
− kontroliranju managerjev.  

Anketni vprašalnik smo osebno in po pošti naslovili na managerje v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah (direktorje, sekretarje, tajnike in vodje), za katere smo menili, da imajo o 
vprašanem največ informacij. Odposlanih in izročenih je bilo cca. 110 anketnih vprašalnikov. 
Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa z vnaprej pripravljenimi trditvami, ki 
so jih anketiranci ocenjevali na petstopenjski Likertovi lestvici.  

Podatke o uspešnosti nacionalnih panožnih športnih zvez smo pridobili iz sekundarnega vira – 
iz javno dostopnih baz podatkov in internih gradiv OKS – ZŠZ, Zavoda za šport Republike 
Slovenije Planica in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.  

Na podatkih in informacijah smo s pomočjo programskega paketa SPSS opravili 
demografsko, faktorsko, regresijsko analizo, T-preizkus in T-preizkus parov. 
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2 TEORETIČNI DEL 

V tem poglavju so opredeljena teoretična izhodišča magistrske naloge z razlago ključnih 
pojmov, ki zadevajo obravnavani problem. Izhajamo iz organizacije in managementa na 
splošno. Osredotočamo se na posebnost problema, to so športne organizacije ter ožje 
nacionalne panožne športne zveze. V sistematičnem opredeljevanju sledijo managerske 
funkcije ter managerska znanja in veščine na splošno ter nato njihove posebnosti v športnem 
okolju. Poglavje zaključujemo s pregledom dosedanjih raziskav na področju managementa v 
športu in s sklepi. 

Teoretična spoznanja so nam služila pri oblikovanju hipotez ter izvedbi empiričnega dela 
naloge. 

2.1 Organizacija 

Organizacija je živ organizem (Kavčič in Kovač 1999, 241).  

Obstaja že od nekdaj. Ko se je dvoje ali troje najprimitivnejših ljudi sporazumelo, da naredijo 
nekaj skupnega; ne glede na to, kako primitivna je bila naloga, so se morali dogovoriti, kdo, 
kaj in kdaj bo naredil. Takrat je bila rojena organizacija. Stara ljudstva so že imela dobro 
razvite države. Egipčani, Grki in Rimljani še niso govorili o organizaciji, čeprav je bila ta 
dobro razvita. Starogrški filozof Platon je že zelo dobro poznal delitev dela in specializacije 
delavcev (Vila 1994, 16). 

Tudi za organizacijo kot živo tvorbo velja Platonova misel (v Magee 2002, 28): »Vse nastaja, 
nič ne traja.«  

Beseda 'organizacija' je grškega izvora in pomeni napravo, orodje, pripravo. V latinščini 
organizacija pomeni spojitev posameznih delov – organov v celoto, zgradbo, organiziranje 
(Mihelič 2007, 1). 

Medčloveški odnosi v organizaciji so bili »odkriti« šele leta 1930 (Vila 1997, 12). 
Organizacijo združb proučujemo s tehničnega in sociološkega vidika z različnimi cilji, 
metodologijami in pristopi šele od druge polovice dvajsetega stoletja. Vedo o organizaciji 
sestavljajo spleti različnih teorij ter znotraj njih različne smeri, odvisno od tega, v katerem 
časovnem obdobju so se oblikovale (Stupica 2005, 11). 

Skozi življenje razvijamo mnoge kooperativne odnose, sodelovanja in povezave, da bi se 
družili in zagotovili eksistenco. Prek raznih družbenih asociacij skupaj z drugimi ljudmi 
ustvarjamo, razvijamo nove procese, izdelke, storitve in podobno. Za vse to razvijamo takšne 
medsebojne odnose, ki omogočajo želene dosežke. Medsebojno usklajujemo aktivnosti in 
vire, da bi dosegli zastavljene cilje. Zadevo mora nekdo prevzeti in organizacijo vpeljati v 
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življenje, da doseže zastavljeni cilj. Za še tako preproste naloge mora imeti poslovodeči poleg 
specialnih znanj tudi organizacijska znanja. Sinhronizacija dela ni preprosta, saj morajo ljudje 
delovati koordinirano, produktivno, gospodarno, donosno itd. (Vila 1994, 16).  

K nastanku organizacijske teorije so mnogo prispevali avtorji, ki so se ukvarjali z delitvijo 
dela, ki na eni strani omogoča specializacijo, formalizacijo, rutinizacijo itd., ter s tem 
povečuje učinkovitost dela. Na drugi strani specializirani sodelavci uspešno delajo le, če jih 
nekdo usklajuje. Taka delitev dela je povzročila nastanek posebnega poklica, usklajevalca – 
organizatorja, ravnalca, managerja. Razvoj organizacijskih teorij v dvajsetem stoletju je bil 
zelo hiter. Teorije so nastajale na raznih področjih človekove dejavnosti: na področju 
gospodarske dejavnosti, javne uprave, družbene dejavnosti, politične dejavnosti, društev itd. 
Veliko tradicijo v organiziranju imajo zlasti vojaške in verske organizacije (Kavčič 1994, 41–
42). 

Organizacija je interesni in dejavnostni sistem ljudi, sredstev in virov, ki mu ljudje na osnovi 
interesov, to je želenih koristi, določajo cilje in usmerjajo delovanje k njim. Ker ljudje 
organizacijo zasnujejo in ustanovijo zaradi svojih interesov, v njej sodelujejo in so na nek 
način udeleženi v njenih izidih. Bistvena je kakovost ciljev, ki naj streme k odličnosti. 
Doseganje ciljev je uspeh (Kralj 1998, 14). 

Tavčar organizacijo opredeljuje podobno kot Kralj. Organizacije – pridobitne ali nepridobitne 
– so na eni strani instrument za doseganje smotrov, ki ustrezajo interesom lastnikov ali 
ustanoviteljev, na drugi strani pa so ciljne združbe ljudi (Tavčar 1997, 518). 

Ustanovitelji oskrbijo organizacijo s primernimi materialnimi in nematerialnimi sredstvi, ki so 
potrebna za začetek delovanja. Ustanovitelji tvegajo izgubo svojega vloženega premoženja 
zaradi morebitnega slabega poslovanja organizacije. Organizacija naj bi delovala učinkovito – 
to  je razmerje med izidi delovanja in vložki v delovanje organizacije. Učinkovitost delovanja 
je osnova za uspešnost organizacije, ki je razmerje med izidi delovanja in cilji organizacije v 
obdobju. Učinkovitost pove, ali organizacija deluje prav, uspešnost pa, ali opravlja pravo 
dejavnost (Tavčar 2002, 3). 

V najosnovnejši obliki organizacijo predstavlja skupina ljudi, ki sodelujejo, da bi dosegli 
cilje. Old (2004 v Camy in Robinson 2007, 11) navaja tri temeljne sestavine, na podlagi 
katerih je mogoče označiti organizacijo; te so: 
− Ljudje: kdo so člani organizacije? Kakšne so njihove vloge? Kakšni so odnosi med člani 

ter ostalimi interesnimi skupinami v notranjem in zunanjem okolju. 
− Pravila: določajo formalne in neformalne naloge, vloge in odgovornosti; načela 

korporativnega vodenja; odnose z oblastmi in moč v organizaciji. 
− Smotri, cilji in nameni: vključujejo naravo ciljev organizacije ter cilje različnih interesnih 

skupin in nosilcev interesa. 
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Zgoraj navedenemu lahko dodamo še vire, kot so: prihodki, ljudje, storitve in čas, brez katerih 
organizacija ne bi mogla delovati.  

Organizacija je poslovno-organizacijski sistem, sestavljen iz členov, ki zavestno težijo k 
uresničevanju skupnih ciljev, ki so lahko eksplicitno ali implicitno določeni, na način delitve 
nalog in odgovornosti po posameznih nosilcih. Organizacija ima štiri osnovne karakteristike: 
vodenje napora, skupni cilji in namen, delitev dela ter hierarhija avtoritet (Vila 1997, 17–18). 

Po smotru, to je razlogu za ustanovitev, obstoj, delovanje in razvoj organizacije, je mogoče 
organizacije ločiti v pridobitne in nepridobitne. Pridobitne so tiste, ki s tveganjem na tržiščih 
ustvarjajo gmotne in vrednostne izide in jih lahko opredelimo s pojmom podjetja. Trajni smoter 
organizacije in ustvarjanje zanj potrebnih ciljev pa so doseženi izidi, ki omogočajo uresničevanje 
interesov (koristi) udeležencev organizacije. Doseganje izidov je najprej odvisno od njihove 
opredelitve (kaj, koliko, kakšne kakovosti in v kakšnem času), nato od kombiniranja ljudi, 
sredstev in virov (kdo, s kakšnimi napori in s katerimi sredstvi) in tudi od njihovih medsebojnih 
razmerij. (Kralj 1998, 14) 

Nepridobitne organizacije poslujejo na neekonomskih toriščih družbenih dejavnosti, kar pa ne 
pomeni, da nesmotrno gospodarijo. To so gospodarsko zaokrožene organizacije, ki praviloma 
ne tvegajo in zanje ni bistven dobiček, ampak uresničujejo druge smotre, zaradi katerih so bile 
ustanovljene in se zato dogovarjajo s svojim ustanovitelji oziroma uporabniki (Kralj 1998, 
35). 

2.1.1 Različni vidiki organizacije 

»Pri proučevanju pojmov organizacija in organiziranje prihaja do zmede v smislu: 
organiziranje, organiziranosti, organizacije.« (Mihelič 2007, 2) 

Rešitev ima Kralj (1998, 6), ki pravi, da je organizacija večpomenska beseda in govori o treh 
o-jih (O-O-O) kot: 
− organiziranje – proces urejanja funkcioniranja in odnosov med ljudmi;  
− organiziranost – stanje dejanske ali želene urejenosti; 
− organizacije – sistem oziroma konkretna oblika sistema.  

Preglednica 1: Večpomenski pojem »organizacija« 
Organiziranje Organiziranost Organizacija 

Proces urejanja podjetja, 
njegovega delovanja in 
razmerij med ljudmi v podjetju. 

Stanje dejanske ali želene 
urejenosti, splet medsebojnih 
povezav za delovanje. 

Pravni subjekt; interesni sistem 
ljudi, sredstev in virov, ki ima 
svoje smotre in cilje. 

Strukturiranje je tako, da so 
sestavine sistema v pravih 
medsebojnih razmerjih, ki 
dajejo izide. 

Konstituiranje subjektov, 
nosilcev, izvajalcev in odnosi 
med njimi. 

Društvo, zavod, javni zavod, 
ustanova, sindikat, podjetje 
(s. p., d. d., d. o. o.).  

Vir: Ivanko 1999, 2 in Šugman 1998, 14. 



 

13 

Vila (2004 v Mihelič 2007, 5) pozna predvsem tri vidike organizacije: 
− organizacijo kot subjekt (npr. šola, podjetje, državni organ itd.); 
− organizacijo kot strukturo (npr. odnosi med posameznimi dejavniki organizacije, delitev 

organizacije na posamezne poslovne funkcije, kot so finance, trženje, računovodstvo; 
linijska organizacijska struktura – praviloma enosmerna komunikacija od najvišjega 
vodja do končnega izvajalca; število organizacijskih ravni, kot npr. generalni direktor, 
direktorji enot, vodje oddelkov in služb, skupinovodje, delavci – neposredni izvajalci in 
podobno); 

− organizacija kot proces (sistem delovanja): delovanje posameznih elementov organizacije 
in organizacije kot celote med seboj povezanih sestavin: energije, materiala, informacij in 
podobno. 

Če v neki organizaciji označimo stanje z npr. »organizacija je odlična«, »organizacija je pod 
vsako kritiko«, potem govorimo o organizaciji kot kvalitativni lastnosti družbenih pojavov in 
odnosov (Bauer in Mihelič 2007, 81). 

Organiziranje struktur (urejanje organizacij, oblikovanje) pomeni statični vidik organiziranja 
virov organizacije (oddelki, službe, funkcije in podobno). 

Organiziranje procesov predstavlja dinamični vidik delovanja organizacije (Kralj 2003 v 
Mihelič 2007, 2). 

2.1.2 Značilnosti sodobne organizacije 

Ivanko (2003, 91–92) trdi, da so informacije temeljni vir sodobnega delovanja organizacij. Pri 
svoji izmenjavi so fleksibilne in omogočajo razširjanje področij delovanja sodobne 
organizacije. Razlikujejo se od drugih virov. Značilna je njihova dostopnost vsem, ki jih znajo 
uporabljati, zato pa je potrebno predvsem znanje, ki postaja edini resnični kapital sodobne 
organizacije. Dejavniki razvoja se spreminjajo od materialnih k nematerialnim, točneje k 
znanju. Konkurenčna prednost organizacij izhaja iz proizvedenih in ne več toliko iz naravnih 
virov, kar pomeni, da informacije, komunikacije in znanje ter upravljanje kot sposobnost, da 
se organizacija ustvarjalno odziva na novo informacijo, postajajo najvažnejši dejavniki 
razvoja sodobne organizacije ter da zemlja, delo in kapital, na katerih sta temeljila dosedanja 
proizvodnja in razvoj, postajajo sekundarni. Tudi denar postaja transnacionalen, nabaviti ga je 
možno povsod in ni več najpomembnejši dejavnik.  

Sodobna organizacija mora delovati in biti organizirana kot globalna organizacija. Raziskave 
in razvoj postajajo vse bolj pomembne. Sklepanje zavezništev zmanjšuje tveganje in 
pospešuje plasma izidov. Moč sodobne organizacije ni v njeni velikosti, temveč v 
obvladovanju vse več tujega kapitala, vendar ne gre za lastništvo kapitala temveč za znanje, to 
je upravljanje (prav tam).  
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Ker je znanje kapital, zaposleni določajo družbene vrednote in norme. Ko kapital postane 
družbeni vir, njegov cilj in cilj organizacije ne more biti več le maksimiranje dobička. 
Simbioza kapitala, dela in samega podjetja z željami in interesi celotnega prebivalstva terja 
več ciljev, od katerih je temeljni kakovost življenja. Cilj sodobne organizacije je 
maksimiranje njene sposobnosti, da proizvaja obilje in bogastvo v polnem pomenu teh 
pojmov, kar terja večstranskost ciljev in ne samo maksimiranje dobička (Zekič 2000 v Ivanko 
2003, 92).  

Učinkovite in uspešne so tiste organizacije, ki se znajo hitro odzivati na vplive okolja z 
organiziranjem svojih notranjih dejavnikov. Take organizacije posvečajo največ pozornosti 
t. i. mehkim spremenljivkam, kot so npr. skupne vrednote, kadri in njihovo znanje, 
sposobnosti, način delovanja in podobno. Po Peters-Watermanu (1982, 65–85 v Ivanko 1999, 
4) so značilnosti uspešnih podjetij tudi: 
− usmerjenost v akcije, 
− hitro in učinkovito uresničevanje odločitev, 
− usmerjenost k trgu in poznavanje zahtev kupcev, 
− prostost organizacijskih enot, 
− spodbujanje poslovnega razmišljanja, 
− koncentracija na poslovnih področjih, ki jih organizacija obvlada, 
− malo birokracije in malo štabnih funkcij, 
− enostavna struktura organiziranosti, 
− jasna predstava o lastni organizaciji, 
− vodstvo je v neposrednem stiku z operativnim poslovanjem, 
− skupne ciljne vrednote zamenjujejo birokratsko organizacijsko regulacijo. 

The Price Waterhouse (1995) je ugotovil, da obstaja pet temeljnih organizacijskih paradoksov 
(Kavčič in Kovač 1999, 331–332): 
− Pozitivne spremembe zahtevajo bistveno stabilnost. V nestabilnem okolju bo nestabilna 

organizacija težko izpeljala pozitivne spremembe. Posledice bodo zgolj kaos. 
− Da bi zgradili organizacijo, se je treba osrediniti na posameznike. Uspešno organizacijo 

je moč zgraditi le na močnih posameznikih. 
− Treba se je posredno osrediniti na kulturo organizacije. Nove organizacijske kulture ni 

mogoče uveljaviti s predavanji in seminarji. To lahko napravijo močni ljudje, ki imajo 
pravo vizijo in strategijo in bodo spremenili prakso posameznikov in skupin. 

− Da bi ustvarili resnično pooblaščene uslužbence, so potrebni močni vodje, kajti samo to 
zagotavlja enotnost ciljev. Takšni vodje bodo ustvarili koalicijo sposobnih ljudi. Nujno je 
ravnotežje močnega vodenja in usmerjanja z občutkom svobode in pobude posameznika. 

− Da bi se zgradilo, je treba zrušiti. To je posebna ideja reinžiniringa organizacije, ki 
poudarja potrebo po dramatičnih spremembah v organizaciji in kreiranju nove, temeljito 
renovirane procesne organizacije. 
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2.1.3 Temeljna delitev dela v organizaciji 

Delovanje organizacije obsega upravljanje, ki je naloga upravljavcev (lastniki in 
pooblaščenci), poslovodenje, ki je v pristojnosti poslovodečih (managerji), ki vodijo ljudi k 
izidom, in izvajanje, ki je naloga izvajalcev (Tavčar 2002, 6). 

Upravljanje in poslovodenje skupaj razumemo kot obvladovanje organizacije (Kralj 1999, 5). 

Tavčar (1996 v Kralj 1999, 45) podrobneje opisuje posamezne vloge: 
− Upravljavci se praviloma ne vmešavajo v dejavnost managerjev, saj sicer od njih ne 

morejo zahtevati, naj odgovarjajo zanjo, in še prav posebej ne v delo izvajalcev, če se 
nočejo enačiti z njimi. 

− Managerji se ne morejo vmešavati v dejavnosti upravljavcev, to je tistih, ki so jih 
zaposlili za opravljanje managerskih nalog. Prav tako managerji ne prevzemajo dela 
izvajalcev, saj bi jim zmanjkalo časa in moči za opravljanje managementa. 

− Izvajalci se ne vmešavajo v delo managerjev, ne le zato, ker niso usposobljeni, temveč 
zato, ker bi jim s tem prevzeli odgovornost, ki jim ne pripada. 

»Naloga vzpostavljanja in vzdrževanja organizacije je predvsem naloga managementa. Zato 
organizacijsko teorijo pogosto enačimo s teorijo managementa.« (Kavčič 1994, 41) 

2.1.4 Okolje organizacije 

Nosilci interesov so udeleženci organizacije. Organizacija upravičuje svoj obstoj in dokazuje 
svojo uspešnost v menjalnih razmerjih z zunanjimi in notranjimi udeleženci. V vsakem 
menjalnem razmerju so udeleženci zadovoljni le, če občutijo, da uživajo od organizacije 
želene koristi v zameno za to, kar oni dajo organizaciji (Tavčar 2002, 4–5). 

Organizacija je odvisna od okolja in okolje je odvisno od organizacije, to okolje pa so zopet 
organizacije in posamezniki. Od tod spoznanje, da o ciljih in dejavnosti organizacije ne 
odločajo samo lastniki oziroma deležniki, temveč vsi, ki imajo interes v teh organizacijah in 
možnost, da jih uveljavijo – udeleženci (organizacije in posamezniki). Tudi organizacija skuša 
vplivati na okolje in uveljaviti lastne interese do njega. Z vidika delovanja jemlje organizacija 
iz svojega okolja vire za delovanje, jih predeluje, jim dodaja vrednost in jih spreminja v izide. 
Organizacija mora biti pri tem selektivna. Sprejema le tiste vložke, ki jih potrebuje za 
učinkovito delovanje, okolju pa daje izložke, za katere prejema protivrednost, ki je merilo za 
uspešnost pri doseganju ciljev. To ne velja le za materialne vložke in izložke, temveč tudi za 
nematerialne, kot so informacije, pri katerih je organizacija selektivna pri sprejemanju in 
dajanju, še posebej o svojem lastnem delovanju (Tavčar 1994, 85). 

V skladu s teorijo sistemov je vsaka organizacija podsistem višjega sistema ali sistemov in 
tudi organizacija kot sistem vključuje podsisteme. Najbolj smiselno je ločevati okolja po 
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pomenu, ki ga imajo za organizacijo, ker je to odvisno tudi od značilnosti organizacije. 
Pogosta je razvrstitev, po kateri štejemo med zunanje okolje organizacije politiko in 
zakonodajo, ekonomijo, socialno in družbeno okolje ter tehnološko okolje. Notranja okolja so 
lahko formalno opredeljena s strukturo organiziranosti (enote organizacije), lahko so 
neformalna, ki jih povezujejo interesi sodelavcev. Okolje organizacije se razlikuje po 
prevladujočih vrednotah in navadah, po vzornikih in odnosih med ljudmi, skratka po 
sestavinah kultur (Tavčar 1994, 87–89). 

Vila (1994, 248) obravnava okolje organizacije kot celoto – en sistem, sestavljen iz treh 
podsistemov, vsak od njih pa ima celo vrsto elementov: 
− splošno okolje, v katerega sodijo: splošno politično okolje in vlada, pravno okolje, 

tehnološko okolje, demografsko okolje ter socio-kulturno okolje; 
− specifično operativno okolje, v katerega sodijo: splošno ekonomsko okolje, kupci 

oziroma odjemalci, viri in dobavitelji, konkurenca, delovna sila, interesne skupine ter 
finančne institucije; 

− notranje okolje z delničarji in člani, nameščenci s svojimi željami, potrebami in 
vrednotami, vodstvo podjetja, ki ima svojo vizijo, strategije in ideje. 

Koncept deležnikov razširja definicijo organizacije, da je ta instrument lastnikov oziroma 
članov, v širšo definicijo organizacije, orientirane v zadovoljevanje širšega kroga deležnikov, 
ki so od organizacije odvisni ali so v razmerju z njo. Deležniki so skupine ali posamezniki, ki 
vplivajo na doseganje organizacijskih ciljev, ali pa organizacija vpliva na deležnike. 
Management naj omogoča okolje za skupno delovanje udeležencev. Managersko delovanje 
naj ne bi bilo monolog, temveč komunikacija z deležniki (Kavčič in Kovač 1999, 100). 

2.1.5 Strukture organiziranosti 

Izid organiziranja je struktura organiziranosti, ki jo oblikujejo naloge, nosilci nalog in 
njihova medsebojna razmerja. Termina organizacijska struktura ne moremo enačiti s 
strukturo organiziranosti. Organizacijska struktura so tudi druge kombinacije sestavin v 
organizaciji, ki so povezane in tvorijo organizacijsko celoto: strukture sredstev, strukture 
virov, strukture obveznosti, strukture kadrov, strukture postopkov, strukture učinkov, 
strukture tržišč, strukture informacij idr. (Ivanko 1999, 2–8). 

Struktura organiziranosti je izid organiziranja in odseva statični vidik organiziranja odnosov 
med nosilci nalog. Strukturo organiziranosti opredeljuje organizacijski ustroj, s pomočjo 
katerega obvladujemo organizacijo. Ta ustroj ima svoj formalni in neformalni vidik. 
Vključuje linije avtoritete in komunikacije med organizacijskimi enotami in posamezniki 
(prav tam).  
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Za formalne strukture je značilno, da so načrtno oblikovane, vse je vnaprej predvideno 
(delitev dela, vplivne ravni, komunikacija, odločanje in podobno). Raziskave kažejo, da se 
sodobne in odlične organizacije ne navdušujejo nad formalno strukturo, ker je toga ter 
neelastična in se počasi odziva na vplive iz okolja, potrebno notranje prestrukturiranje pa je 
počasno in neučinkovito (prav tam). 

Neformalne strukture nastajajo spontano, niso načrtovane in so posledica medsebojnih 
odnosov in povezav med ljudmi v združbi. Zasledimo jih v odličnih organizacijah, kjer naj bi 
strukture sledile strategijam in ne obratno (prav tam). 

Da bi bile organizacije uspešne in učinkovite, težijo k neformalnim strukturam in majhnosti 
organizacijskih enot, sestavljenih iz sedmih do desetih zaposlenih. Ivanko se pri navajanju 
opira na raziskave, ki kažejo, da odlične organizacije v svojih strukturah težijo k (prav tam): 
− majhnim in samostojnim organizacijskim enotam, 
− oblikovanju projektnih skupin za konkretno in temeljito razreševanje nalog oziroma 

problemov, 
− zmanjševanju posvetovalnih in koordinacijskih organov, 
− jasni odgovornosti posameznikov in skupin, 
− majhnemu številu in obsegu štabnih funkcij. 

Formalno organiziranost prikazujemo z organigramom, neformalno pa s sociogramom (prav 
tam). 

Nekoliko starejše, a nasprotno od Ivankovega stališča je Možinovo, ki pravi, da prevladuje 
organizirana dejavnost, od neformalne k formalnim skupinam, od enostavnih k zelo 
zapletenim oblikam organizacije. Zanj je prvi pomemben dosežek »izum« organizacije, drugi 
pa »izum« managementa (Možina 1994, 15). 

Arnold in Feldman (1986, 241 v Kavčič in Kovač 1999, 152) v svojem delu Organizational 
behavior strukturo organiziranosti definirata s pomočjo namena, ki je definiranje odgovornosti 
in pristojnosti, usmerjanje pretoka informacij ter pomoč pri koordinaciji dela. Po njunem 
struktura organiziranosti predstavlja formalno razvrstitev nalog in aktivnosti v organizaciji. 

Schermerhorn (1996, 82 v Kavčič in Kovač 1999, 152) definira strukturo organiziranosti kot 
sistem mrež sodelovanja, komunikacij in avtoritet, ki povezujejo posameznike in skupine pri 
izvajanju nalog ter predstavlja način, s pomočjo katerega si različni deli organizacije delijo 
delo in se med seboj usklajujejo. 

Kovač (1990 v Kavčič in Kovač 1999, 153) pojmuje organizacijsko strukturo kot notranjo 
zgradbo organizacije, s katero določimo razmejitev delovnih področij in obliko razmerij med 
njimi. 



 

18 

Bauer in Mihelič (2007, 79) razumeta strukturo kot organizacijske ravni s funkcijami, 
službami, oddelki, kjer obstaja diferenciacija teh glede na raven, cilj izvajanja in odločanja, 
ter integracijske sile, ki tvorijo organizacijo kot celoto in jo branijo pred razdruževalnimi 
dejavniki, kot je nelojalna konkurenca, sovražni prevzemi idr. 

Jones (2010 v Pedersen in drugi 2011, 79) strukturo organiziranosti definira kot formalni 
sistem nalog in razmerij med njihovimi nosilci, tako da je nadzorovano delovanje ljudi in 
uporaba virov za doseganje organizacijskih ciljev. Struktura organiziranosti se po njem vedno 
nanaša na njen formalni vidik oziroma izkazovanje značilnosti organizacije v njenem 
organigramu.  

Glede na odzivanje na okolje ločimo dva tipa organizacij (Mihelič 2007, 10–11): 
− Mehanično organizacijo, za katero je značilno, da gre za višjo stopnjo centralizacije, 

kontrole in avtoritete ter visoko specializacijo organizacij. Naloge so definirane, tehnične 
metode pa predpisane. Tak model je primeren, kadar: 
− je okolje organizacije stabilno in varno, 
− so cilji organizacije poznani in dobro definirani, 
− je obstoječa tehnologija stabilna in se ne spreminja, 
− obstajajo rutinske aktivnosti in je glavni cilj produktivnost, 
− so odločitve rutinske, koordinacija in kontrolni procesi pa si prizadevajo ustvariti 

trdno strukturirane hierarhične sisteme. 
− Organsko organizacijo, za katero je značilna večja stopnja decentralizacije, s poudarkom 

na specialnih nalogah in močnih horizontalnih komunikacijah. Pozornost je namenjena 
medsebojni povezanosti nalog in organizacijskim ciljem. Postopki so grobo opredeljeni. 
Člani organizacije prevzemajo odgovornost za izvrševanje naloge glede na status in 
vlogo, ki jo imajo. Poudarek je na učeči se organizaciji. Obstajajo vse možne 
komunikacije, odvisno od potrebe. Izvrševanje nalog je pred poslušnostjo. Ta tip 
organiziranosti je elastičen in prilagodljiv, primeren kadar: 
− je okolje negotovo in turbulentno, 
− so cilji različni in spremenljivi, 
− je tehnologija kompleksna in dinamična, 
− obstajajo mnoge ne-rutinske aktivnosti, pri katerih so pomembne inovacije in 

kreativnost, 
− se uporabljajo hevristični (hevristika je po SSK nauk o metodah raziskovanja in 

pridobivanju novih spoznanj) procesi odločanja, koordinacija in kontrola pa se 
izvajata na podlagi medsebojnega prilagajanja. 
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2.1.6 Dimenzije struktur organiziranosti 

Teoretiki, ki proučujejo strukture organiziranosti, se v splošnem strinjajo s tremi glavnimi 
dimenzijami struktur (Daft 2010 in Jones 2010 v Pedersen idr. 2011, 80): 
− Specializacija se nanaša na delitev dela oziroma katere naloge in dolžnosti so razdeljene 

na posamezne vloge. Če je specializacija visoka, sodelavci opravljajo omejen obseg nalog 
in dolžnosti, ter nasprotno, v stanju nizke specializacije sodelavci opravljajo večje število 
nalog. Specializacija je močno povezana z zasnovo povezanosti. Poznamo tri ravni 
povezanosti: 
− vertikalna povezanost prikazuje število ravni med vršnim managementom v 

organizaciji (kot na primer generalni direktor, direktor, generalni sekretar itd.) ter 
najnižjo ravnjo v hierarhiji organizacije; več kot je ravni, bolj je organizacija 
vertikalno povezana;  

− horizontalna povezanost prikazuje število enot vzdolž organizacije; 
− prostorska povezanost se nanaša na število prostorskih lokacij organizacije. 

Organizacija, ki deluje na več geografskih lokacijah, velja za bolj povezano kot 
organizacija, ki deluje na eni sami lokaciji. Primer: UEFA – Evropska nogometna 
zveza združuje 53 nacionalnih nogometnih zvez in je bolj prostorsko povezana kot 
CONMEBOL – Južnoameriška nogometna zveza, ki združuje samo deset 
nacionalnih nogometnih zvez. 

− Standardizacija se pogosto povezuje s formalizacijo. Visoka stopnja formalizacije se 
izkazuje v standardizaciji. Meri se v številu pisnih dokumentov organizacije, kot so 
sistemizacija, opisi del in nalog, pravilniki, postopki, določila in podobno.  

− Centralizacija se nanaša na število ravni odločanja v hierarhiji organizacije. Če odločajo 
managerji na vrhu hierarhične lestvice v organizaciji, je ta centralizirana. Če so za 
odločanje pristojni nosilci po vsej organizaciji, je ta decentralizirana. Običajno 
organizacija ni v celoti centralizirana ali decentralizirana. Nekatere odločitve so lahko 
centralizirane, medtem ko so druge decentralizirane. 

Specializacija in standardizacija sta medsebojno povezani. Običajno se visoka stopnja 
specializacije izkazuje v visoki stopnji standardizacije in obratno. Večje kot je število vlog v 
organizaciji, bolj formalizirana oziroma standardizirana je. 

Povezava med standardizacijo in centralizacijo ni predvidljiva (prav tam). 

2.2 Nepridobitne organizacije 

Nepridobitne organizacije delujejo v splošno družbeno korist, za splošne družbene interese, ti 
pa obsegajo vse tiste dejavnosti, ki koristijo vsem. Splošne družbene interese udejanja na eni 
strani država kot javni interes, na drugi strani pa državljani kot skupni interes. Izid delovanja 
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države je t. i. javno dobro, izid delovanja državljanov pa t. i. skupno dobro (Kolarič in drugi 
2002 v Tavčar 2005, 29–30). 

2.2.1 Delitev organizacij 

Pridobitna dejavnost je vsaka dejavnost, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička 
(ZGD 2009). Uspešnost pridobitnih organizacij ocenjujemo po tem, ali so ustvarile donosnost 
in kolikšna je. Čim več premoženja uspe posamezniku v podjetniški igri vzeti drugim 
udeležencem, tem uspešnejši je (Ivanjko 2006, 1158). 

Z izrazom nepridobitne organizacije je mogoče zaobjeti različno širok nabor organizacij. 
Vključuje vse vrste organizacij, ki niso pridobitne, ne glede na to, kdo jih ustanovi ali 
financira njihovo delovanje. Sodobne nepridobitne organizacije se soočajo s povečanjem 
pritiskov javnosti in drugih zainteresiranih subjektov za povečanje uspešnosti svojega 
delovanja oziroma s pritiski za doseganje kar največjih koristi posameznim uporabnikom 
in/ali širši družbeni skupnosti za denar, ki ga porabijo za svoje delovanje (Schmaedick 1993 
in Berman 1998 v Korošec 2002, 73). 

Vsaka organizacija opravlja svojo dejavnost z določenimi cilji in prav temeljni cilj – smoter 
omogoča razlikovanje organizacij ter delitev na podjetja oziroma gospodarske družbe po 
merilih, katerih temeljni cilj je donosnost, in na nepridobitne organizacije, katerih cilj 
delovanja ni vedno ali izključno pridobitna dejavnost. Šole, gledališča, bolnišnice, športne in 
podobne organizacije, ki niso namenjene same sebi, opravljajo naloge v družbi ter 
zadovoljujejo potrebe posameznika in družbe. Njihovi temeljni cilji niso ekonomski. Tudi 
nepridobitne organizacije morajo imeti opredeljeno merilo uspešnosti, ki jih usmerja na poti k 
zastavljenim ciljem (Kranjc Žnidaršič 1996, 9). 

2.2.2 Značilnosti nepridobitnih organizacij 

Nepridobitne organizacije so praviloma pravne osebe. Dopustno je tudi, da nepridobitna 
organizacija ni pravna oseba, vendar bo v praksi težko uveljavila svoje pravice. Večina 
nepridobitnih organizacij so osebe zasebnega prava, kar pa ne pomeni, da se zanje ne 
uporabljajo predpisi javnega prava (Trstenjak 1998, 59). 

Nepridobitne organizacije delujejo na neekonomskih toriščih družbene dejavnosti, vendar 
kljub temu tudi smotrno gospodarijo. To so gospodarsko zaokrožene organizacije, ki 
praviloma ne tvegajo in zanje ni bistven dobiček, ampak uresničujejo druge smotre, zaradi 
katerih so bile ustanovljene, in se zato dogovarjajo s svojimi ustanovitelji oziroma uporabniki 
(Kralj 1998, 55). 
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Nepridobitno organizacijo kot vsako drugo organizacijo ustanovijo lastniki oziroma 
ustanovitelji zato, da bi jim dajala želene koristi. Po teh koristih določajo smotre in njim 
podrejene cilje ter merila in standarde za doseganje teh smotrov in ciljev s strategijami. 
Strategije obsegajo dejavnost, urejenost in sredstva za doseganje ciljev (Trunk Širca, Tavčar 
in Abrahamsberg 2003, 2).  

Navedeni okvirni model politike organizacije je v svojih sestavinah enak, kot ga teorija 
opredeljuje za pridobitne organizacije. Avtorji so izpustili vizijo, ki jo imajo lastniki ali drugi 
udeleženci organizacije in je podlaga za smotre in njim podrejene cilje. Za merjenje 
uspešnosti vseh dejavnosti in delov organizacije pri doseganju smotrov služijo merila in 
standardi uspešnosti (Kralj 1999, 87–88). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Slika 1: Okvirni model politike organizacije 
Vir: Kralj 1999, 87 in Tavčar 1999, 65. 
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vpliv na večino nepridobitnih organizacij kot interesi lastnikov na podjetje (Tavčar 1997, 
518). 

Tekoča politika organizacije ali enot se snuje v okviru srednjeročne razvojne politike in ima 
običajno časovno obzorje enega leta. Razvojna politika se nanaša na časovno opredeljene cilje 
v srednjem ali daljšem roku (3–5 let) in vodi k napredovanju organizacije. Temeljna politika 
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izhaja iz vizije organizacije, ki temelji na interesih udeležencev. Časovni okvir je trajnejši (5–
10 let) (prav tam). 

Značilnosti nepridobitnih organizacij so po posameznih avtorjih različne. Večina izpostavlja 
nasprotja z gospodarskimi družbami in prednostno postavlja posebnosti, ki so bliže glavnemu 
vidiku njegove obravnave. Za nepridobitne organizacije velja (Strojan in Šporar 2000, 71; 
Kranjc Žnidaršič 1996, 11–12; Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2003, 9–19; Korošec 
2002, 74–80): 
− niso ustanovljene zaradi osebnih koristi;  
− delujejo za boljšo kakovost življenja in dela; 
− so prostovoljne; posamezniki se povezujejo, da dosegajo sinergijske učinke; 
− so vsaj delno formalizirane; delujejo v neki statusno pravni obliki na podlagi temeljnega 

akta, z določenim poslanstvom, cilji in področji delovanja; odgovorne so svojim članom; 
− cilji in vrednote niso v službi osebnih koristi; njihov cilj je delovati v javnem življenju z 

zadevami in vprašanji, povezanimi s koristmi ljudi, skupin ali družbe kot celote; 
− temeljni cilj ni doseganje ekonomskega izida; 
− formalni cilji so bolj kakovostni in ne kolikostni kot v pridobitnih organizacijah; 
− so neodvisne od vlade in drugih organov oblasti, čeprav imajo te vpliv na obdavčevanje, 

financiranje in dajanje pomoči; 
− deležne so dotacij, donacij ali drugih podpor; 
− vse bolj so odvisne od zasebnega sektorja; 
− ne delujejo na tržnih načelih; 
− strategije nepridobitnih organizacij so kratkoročnejše od strategij pridobitnih organizacij; 
− nepridobitne organizacije porabijo v obračunskem obdobju vsa sredstva, sicer v 

naslednjem obdobju iz javnega vira dobijo manj; 
− mnoge vodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za management; 
− vodje so običajno strokovnjaki na področju delovanja te organizacije in ne izurjeni 

managerji; 
− zaradi težko merljivih kakovostnih ciljev je delegiranje vodenja oziroma decentralizirano 

vodenje na nižjih ravneh manj možno; 
− člani organov upravljanja – upravnih, izvršilnih, nadzornih … odborov so pogosto izbrani 

na podlagi političnih in finančnih razlogov, manj pa na podlagi sposobnosti za presojo 
poslovodenja; ti organi so pogosto slabo informirani in zato njihove odločitve niso 
optimalne; 

− več pozornosti je posvečene spremljanju in presojanju meril vložkov, procesov in izidov, 
manj pa spremljanju in presojanju dosežkov; 

− motivacija strokovnjakov  v nepridobitnih organizacijah pogosto ni skladna z viri; 
− interesi posameznikov in skupin imajo veliko vlogo; tudi osebne zadeve članov 

pomembno vplivajo na delovanje organizacije; 
− enakost in enakopravnost sta močneje poudarjeni kot v pridobitnih organizacijah; 
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− prisoten je odpor do pisnega komuniciranja in formalnega urejanja postopkov in zadev. 

Splošni trend v nepridobitnih organizacijah je nasproten od tistega, ki bi bil zaželen za razvoj 
sodobne družbe. Pozornost je posvečena pridobivanju dobička. Pridobitna logika in logika 
argumenta moči se neselektivno prenaša iz pridobitnega v nepridobitni sektor, s čimer se 
zamegljuje pravo poslanstvo nepridobitnih organizacij. Poseben fenomen je dajanje prednosti 
denarju pred poslanstvom organizacije. Naloga, namen oziroma poslanstvo nepridobitnih 
organizacij je vplivati na pozitivne spremembe pri posameznikih, jih osveščati in širiti 
humane vrednote. Z uresničevanjem lastnega poslanstva nepridobitne organizacije vplivajo ne 
le na posameznike ampak tudi na družbo kot celoto in na njen razvoj. Nepridobitne 
organizacije bi morale nenehno iskati optimalno ravnovesje med svojimi dolgoročnimi cilji in 
kratkoročnimi priložnostmi (Čurin 1999, 12–13). 

Šibkosti nepridobitnih organizacij, ki jih marsikdaj ovirajo, da bi učinkovito opravljale svoje 
poslanstvo, so pomanjkanje preglednosti delovanja in nezadostno vzajemno informiranje ter 
finančne težave (Mesec 2008, 21). 

2.2.3 Vrste nepridobitnih organizacij 

V literaturi ne najdemo enotne opredelitve in vrste nepridobitnih organizacij, ki se v 
angleščini običajni označujejo kot 'non-profit organisation'. Korošec (2002, 74–76) je 
predvsem po Anthonyu in Youngu (1994) povzemala vrste in členitev nepridobitnih 
organizacij, vendar je tako opredeljevanje primerno le za tuje okolje, ki ga obravnava izvirni 
avtor. Modela ni mogoče neposredno prenesti v slovensko družbeno okolje. Običajna členitev 
in razvrščanje nepridobitnih organizacij glede na pravno naravo oziroma njihove ustanovitelje 
je po omenjenih avtorjih (Anthony in Young 1994, 49 v Korošec 2002, 74–76) naslednja: 
− javne, ki jih nadalje členimo na: 

− organizacije javne uprave in  
− javne zavode; 

− zasebne, ki jih glede na davčno obravnavo njihovega financiranja delimo na: 
− dobrodelne, 
− komercialne in  
− članske. 

Pri dobrodelnih nepridobitnih organizacijah naj bi bile donacije in drugi prispevki njihovih 
financerjev priznane kot davčne olajšave. Pri komercialnih in članskih zasebnih organizacijah, 
kot so klubi, društva, sindikalne organizacije, pa članarine in druge oblike prispevkov 
njihovih financerjev niso priznane kot davčne olajšave. 

V Sloveniji termina komercialne nepridobitne organizacije ne poznamo. Že iz narave 
nepridobitnih organizacij izhaja njihov namen. Zakon o društvih (ZDru-1), ki opredeljuje 
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delovanje najpogostejše statusno pravne oblike nepridobitnih organizacij, v 2. odstavku 3. 
člena določa, da ni dovoljeno ustanoviti društva, katerega namen je ustvarjanje dobička, ali 
društva, katerega izključna dejavnost je pridobitna dejavnost, niti ni dovoljeno delovanje 
takega društva. 

Donacije kot eden izmed virov financiranja nepridobitnih organizacij so možne za vse 
nepridobitne organizacije in ne le deklarativno dobrodelne, kar opredeljuje 1. odstavek 59. 
člena Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2). Identično so v 66. členu 
Zakona o dohodnini (ZDoh-2 – UPB7) urejene tudi davčne ugodnosti za donacije fizičnih 
oseb.  

Pojasnilo Ministrstva za finance Republike Slovenije (2006) natančno navaja, da se kot 
olajšava lahko pravnim ali fizičnim osebam upoštevajo le tiste donacije pod pogoji, 
navedenimi v omenjenih zakonih, ki so izplačane nepridobitnim organizacijam, kar pomeni 
tudi namensko porabo denarja za naštete namene. 

Iz davčne osnove se po 27. členu ZDDP-2 in 3. členu Pravilnika o opredelitvi pridobitne in 
nepridobitne dejavnosti izvzamejo: 
− donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali 

naravi oziroma so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 
od fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za izdelke 
ali storitve, katerih kupci so te osebe; 

− članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov 
zavezancu in za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine ter da v 
celoti ali deloma ne predstavljajo plačila za določene proizvode, izdelke, storitve ali 
plačila za ugodnosti, ki jih ta zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam; 

− volila in dediščine; 
− prihodki iz davkov in dajatev ter prispevkov, ki so plačani neposredno Zavodu za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje; 
− obresti za sredstva na podračunih, ki so vključene v sistem enotnega zakladniškega 

računa države oziroma občin, in obresti za vloge, naložene v okviru sistema enotnega 
zakladniškega računa države oziroma občin; 

− sredstva za izvajanje javne službe iz javnofinančnih virov; 
− namenska javna sredstva. 

Iz navedenega gre nasprotovati trditvi Koroščeve (2002), ki po tujih avtorjih povzema, da 
članarine niso priznane kot davčne olajšave. Prava članarina je namenjena delovanju 
organizacije in je obravnavana kot nepridobitni prihodek in ni obdavčena z davkom na 
dodano vrednost, medtem ko imajo druga plačila članov, kot je vadnina, šolnina, licenčnina, 
status prihodka iz pridobitne dejavnosti (Flis 2010, 68–74). Kljub temu, da gre za 
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opredeljevanje pridobitne dejavnosti iz davčnega vidika, je zakonska razdelitev najbolj 
razumna.  

Smiselna je razdelitev nepridobitnih organizacij na javne, pol javne in zasebne ter v okviru 
njih na posamezne statusno pravne oblike (Trunk Širca 2003, 7). 

Agencija za javnopravne evidence (AJPES) obravnava društva ločeno od nepridobitnih 
organizacij, zadruge pa umešča v skupino skupaj z gospodarskimi družbami. Za leto 2009 je 
podatke iz letnih poročil AJPES predložilo 20.420 društev, kar je 1,4 % več kot v letu 2008 
(AJPES 2010a). Največ društev je bilo na podlagi Pravilnika o vsebini, obliki in načinu 
vodenja registra društev, registra podružnic tujih društev in evidence društev v javnem 
interesu razvrščenih v skupino športnih in rekreativnih društev, to je 7.329, kar je 35,9 % vseh 
društev, kulturnih in umetniških društev je bilo 3.053, društev za pomoč ljudem pa 2.765. V 
skladu s 27. členom ZDru-1 so društva, katerih prihodki oziroma odhodki so v preteklem 
koledarskem letu presegli 1.000.000 evrov, zavezana k revidiranju računovodskih izkazov. Za 
leto 2009 je bilo k revidiranju zavezanih 58 društev. Društva so v letu 2009 izkazala 
530.410.000 evrov celotnih prihodkov, kar je 3 % več kot v letu 2008. Od tega so največ 
prihodkov ustvarila športno-rekreativna društva, to je 212.311.000 evrov, društva za pomoč 
ljudem 134.179.000 evrov, znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovno-poklicna 
društva pa 47.935.000 evrov, stanovska društva 44.271.000 evrov ter kulturno-umetniška 
društva 41.010.000 evrov. K reviziji zavezana društva so ustvarila 29,7 % celotnih prihodkov 
vseh društev in 41,7 % celotnih prihodkov iz pridobitne dejavnosti vseh društev. Društva so 
skupaj obračunala 526.643.000 evrov celotnih odhodkov, kar je 2 % več kot v letu 2008. Za 
leto 2009 so izkazala 3.767.000 evrov presežka celotnih prihodkov nad celotnimi odhodki. 
Društva so v letu 2009 zaposlovala 2.960 delavcev, kar je 95 delavcev več kot v letu 2008. 
Največ jih je bilo zaposlenih v društvih za pomoč ljudem, 41,6 %, v športno rekreativnih 
društvih pa jih je bilo zaposlenih 29,5 %. Društva, zavezana k reviziji, so zaposlovala 31 % 
vseh zaposlenih v društvih (AJPES 2010a). 

Za druge nepridobitne organizacije AJPES (2010b) poroča o 5.140 oddanih letnih poročilih za 
leto 2009, kar je 3 % več kot v letu 2008. Največ med njimi, to je 3.086 oziroma 60 %, je bilo 
sindikatov, 1.542 zasebnih zavodov, 198 ustanov, 56 političnih strank, 38 verskih skupnosti, 
drugih nepridobitnih organizacij pa je bilo 220. Skupaj so v letu 2009 izkazale 388.718.000 
evrov celotnih prihodkov in obračunale 376.023.000 evrov celotnih odhodkov in ugotovile 
21.201.000 evrov čistega presežka prihodkov nad odhodki, kar je 9 % več kot v letu 2008. 
Nepridobitne organizacije brez upoštevanja društev in zadrug so v letu 2009 zaposlovale 
3.907 delavcev (AJPES 2010b). 
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2.3 Management 

Bistvo managementa je doseganje dobrih učinkov (Markič 2005, 3).  

Management je umetnost, ki dela srečo. Vedno je bil in vedno bo (Owen 2009, 3 in 271). 

Management je usklajevanje nalog in dejavnosti za doseganje postavljenih ciljev. Po Možini 
(1994, 16) je management načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. Navedene 
naloge nekateri avtorji prepoznajo kot managerske funkcije (Luisier in Kimball 2009, 10). 

Kralj (1999) kot običajno najbolj sistematično razlaga pomen; tako za management pravi, da 
je večpomenska beseda, ki lahko pomeni organ ali proces oziroma dejavnost. Kot organ vodi 
poslovanje organizacije ali njegove dele. Management je tudi skupna oznaka za vse 
managerje v organizaciji. Ločevati je treba vršni management, srednji management in nižji 
management. Manager je vsaka oseba v organizaciji, ki v njej odloča in snuje ter načrtuje, 
organizira, vodi, usmerja in nadzoruje delovanje organizacije. Njegovo delovanje obsega 
vodenje poslovanja organizacije ali posameznih poslov, kar pojmuje kot »poslovodenje«, in 
vodenje ljudi, kar označuje z »voditeljstvom«. Markič (2005, 6) smiselno dodaja, da je vloga 
managerja informacijska, medosebna in odločevalska. Proces managementa je vodenje 
poslovanja organizacije in vodenje ljudi v delu in poslovanju organizacije k doseganju izidov 
(Kralj 1999, 4). 

Managerske aktivnosti lahko segajo od osredotočenja na posamezno poslovno področje 
managementa, kot je trženje ali finančni management, do managerja generalista, ki mora 
poznati vsa managerska področja in funkcije ter vsakodnevno celovito delovati v organizaciji 
(Bill 2009, 5). 

Vede o managementu ne moremo obravnavati zgolj kot skupino kvantitativnih modelov 
odločanja, ki managerjem pomagajo pri odločanju. Razumemo jo kot proučevanje dela 
managerjev in dajanje napotkov managerjem, kako naj organizirajo delovanje organizacije, da 
bi bila uspešna. Veda uči managerje, kako naj smotrno delujejo v različnih okoliščinah 
(Dimovski in Penger 2008, 10). 

Družbena veda, kot je management, se ukvarja z vedenjem ljudi v organizaciji. Posamezniki 
so nagnjeni k temu, da delujejo ali se vedejo, kot jim narekujejo predpostavke. Predpostavke 
v veliki meri določajo, kako si veda, ki jo zastopajo znanstveniki, avtorji, učitelji, poklicni 
delavci, predstavlja resničnost. Določajo, kaj naj veda upošteva kot dejstvo in celo s čim naj 
bi se veda ukvarjala oziroma čemu namenila pozornost, pa tudi kaj naj zaobide in zanemari. 
Najpomembnejše pri tem je, da se resničnost naravoslovne vede, torej fizično okolje in 
njegove zakonitosti, ne spreminja (če pa se, potrebuje milijone let in ne desetletja), medtem 
ko v družbenem okolju takih zakonitosti ni. Družbeno okolje je podvrženo nenehnemu 
spreminjanju, kar pomeni, da predpostavke, ki so včeraj veljale, čez noč postanejo neveljavne 
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ali celo zavajajoče. Lahko torej rečemo, da so v družbenih vedah, kot je management, 
osnovne predpostavke ene najpomembnejših stvari (Drucker 2001, 15–16). 

Od začetkov vede o managementu, ki je zaživela šele v tridesetih letih 20. stoletja, se je 
večina avtorjev, raziskovalcev in poklicnih delavcev ravnala v skladu z dvema skupinama 
predpostavk o resničnosti, ki naj bi pogojevale management (prav tam). Prva skupina se 
ukvarja z managementom kot vedo: 
− Management je poslovni management. 
− Obstaja ali mora obstajati samo ena prava struktura organiziranosti. 
− Obstaja ali mora obstajati samo en pravi način ravnanja z ljudmi. 

Druga skupina predpostavk se ukvarja z managersko prakso: 
− Tehnologije, trgi in končni porabniki so dani. 
− Management je zakonsko opredeljen. 
− Gospodarstvo znotraj državnih meja je »naravno življenjsko okolje« organizacije ali 

managementa. 

Do zgodnjih osemdesetih let 20. stoletja so bile vse predpostavke, razen prve, blizu resnice. 
Danes Drucker (2001) trdi, da je rok njihove uporabe potekel. Postavljajo ovire v managerski 
teoriji in praksi. Resničnost je popolno nasprotje, ki se kaže prek njegove analize predpostavk 
(2001, 16–48): 
− Management je natančno opredeljen organ, ki je specifičen za vsako organizacijo in 

hkrati skupen vsem organizacijam. 
− Namesto da bi iskali eno samo pravo organizacijsko obliko, se morajo managerji naučiti, 

kako iskati razrešitve, in preizkusiti organizacijsko obliko, ki je najustreznejša za 
opravljanje dane naloge. 

− Ljudi ne moremo »upravljati«, treba jih je voditi. Cilj je ustvariti čim večjo produktivnost 
iz specifičnih prednosti in znanja vsakega posameznika. 

− Management bo moral vse bolj temeljiti na predpostavki, da niti tehnologija niti končna 
uporaba nista temelj za osnovne usmeritve managementa. Nasprotno – ta dva dejavnika 
sta omejitvi. Osnova, na kateri je vredno delovati, je vrednost v očeh strank in njihova 
odločitev, kako bodo porazdelili dohodke, ki so jim na voljo. Ti temelji imajo vlogo 
izhodiščne točke, na podlagi katere bo treba oblikovati osnoven usmeritve in strategijo 
managementa.  

− Management ni zakonsko opredeljen. Opredeljen mora biti operativno. Mora zajeti 
celoten proces. Spodbuja naj izide in uspešnost skozi celotno ekonomsko verigo. 

− Državne meje so pomembne le kot ovire. Managerska praksa mora biti opredeljena 
operativno in ne politično. 

− Izidi katerekoli organizacije obstajajo le v zunanjem okolju. 
− Bistvo obstoja managementa je, da organizacija dosega izide. Management mora za 

izhodišče vzeti načrtovane izide ter angažirati razpoložljiva sredstva in z njimi doseči 
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načrtovani izid. Management je organ, s pomočjo katerega organizacija razvije 
sposobnost doseganja izidov, ki so vidni zunaj organizacije. 

Po Druckerju (2001, 48) morajo odgovornost in prizadevanja managementa zajeti vse, kar 
ima kakršenkoli vpliv na uspešnost organizacije in njihov izid, ne glede na to, ali je v 
notranjem ali zunanjem okolju in ne glede na to, ali je pod nadzorom organizacije ali zunaj 
njenega nadzora. 

Mikeln (2000) ugotavlja, da je mogoče pričakovati uspešno obravnavanje problematike 
managementa in organiziranja le z doslednim procesnim pristopom. Pri tem je treba tudi tedaj, 
ko obravnavamo nepridobitne organizacije, izhajati iz splošnega gospodarskega procesa, ki 
poteka v fazah proizvajanja, menjave, razdelitve in porabe. Gre za celo mrežo medsebojno 
odvisnih in prepletenih procesov in ena temeljnih zahtev pri organiziranju je, da najdemo in 
vzpostavimo pravila in ustvarjalna razmerja med njimi. Po Lipovcu (1974) prevladuje 
sistemski pristop, torej institucionalni, ki zahteva najprej vzpostavitev sistema, šele za tem 
oblikovanje procesov, ki potekajo v njem. V zadnjem času pa nasprotno izhajamo iz procesa, 
sisteme in njihovo strukturo pa oblikujemo tako, da omogoča kar se da nemoten potek 
obravnavanih procesov. Skladno s tem je tudi management obravnavan najprej kot proces, ki 
poteka ob vseh drugih, pogosto pa hkrati z vsemi drugimi procesi v organizaciji (Mikeln 
2000, 464). 

Nekateri slovenski in tudi nemški avtorji v proces managementa vključujejo tudi upravljanje. 
Nasprotno temu angloameriški avtorji v razpravah upravljanja in lastnine sploh ne omenjajo. 
Mikeln (2000) sodi, da v procesu managementa ni mogoče skrbeti za lastnino. Management je 
poklican in pristojen predvsem za razreševanje problematike v organizaciji, torej pri 
upravljanju poslovnih procesov skladno s sprejeto strategijo in kar se da učinkovito (prav 
tam). 

Sodobni management mora aktivno iskati možnosti in priložnosti, premišljeno tvegati, uvajati 
spremembe in izboljšave, naslanjati se na ljudi in ne na stvari, da bi zagotavljal uspešnost 
poslovanja organizacije. Managerji postajajo vodje, ki morajo misliti in delovati kot 
podjetniki. Sposobnost organizacijskega prilagajanja spremenjenim zahtevam, ciljem in 
nalogam poslovanja opredeljuje podjetniško vlogo sodobnega managementa. Ravnanje s 
človeškimi potenciali in njihovo vključevanje v delovanje organizacije postaja najvažnejša 
funkcija managementa in strateška usmeritev sodobne organizacije (Ivanko 2003, 97). Po 
Barlettu in Zekiću (2000, 46) morajo managerji zamenjati svoj sistem »organizacijskega 
človeka« s sistemom »individualizirana korporacija«, ki temelji na ciljnem vodenju procesov 
in ljudi (prav tam). 
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2.3.1 Management nepridobitnih organizacij 

Temeljna naloga managementa je v nepridobitnih organizacijah enaka kot v pridobitnih. 
Management načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delovanje zaposlenih, članov ipd. tako, 
da organizacija uspešno dosega cilje, kakršen so ji določili lastniki, ustanovitelji, člani ipd. 
(Trunk Širca, Tavčar in Abrahamsberg 2003, V).  

Težava v idealnem svetu ekonomistov nastopi, kadar trg ne deluje in če narašča pomen 
neekonomskih organizacij na področju športa, kulture, zdravstva, humanitarnih in drugih 
dejavnosti. Altruizma in nepridobitnega podjetništva ni mogoče razložiti s standardnimi 
ekonomskimi orodji. Ljudje v tem primeru niso racionalni odločevalci (homo oeconomicusi). 
Trg daje napačne informacije za poslovno odločanje. Če ljudje niso pripravljeni sodelovati, se 
obnašajo egoistično in na koncu so vsi na slabšem. Zaupanje, sodelovanje in pomoč so 
izhodišča sodobne ekonomike in torišče nepridobitnih dejavnosti (Kovač 1997, 5–7). 

Managerji naj bi v nepridobitnih organizacijah poznali temeljno dejavnost. Zato naj bi bili 
managerji v gledališčih igralci ali režiserji, v športu športniki, v zdravstvenih ustanovah 
zdravniki in tako naprej, vendar izkušnje iz vsega sveta dokazujejo, naj to ne bo pravilo, saj ni 
nujno, da je vrhunski športnik, zdravnik, igralec, glasbenik … tudi dober manager. Pravzaprav 
večinoma niso. Prav to je vzrok mnogim težavam v nepridobitnih organizacijah. Na športnih, 
medicinskih, pravnih, igralskih in podobnih visokih šolah ali fakultetah se študenti naučijo le 
malo o managementu. Mnoge med njimi zaradi marljivosti, prodornosti ali le slučajnosti 
zanese v managersko dejavnost, tudi če o managerstvu vedo malo ali nič, zato ne morejo biti 
uspešni. Zgodi se, da zaradi managerstva zanemarijo stroko in osebni razvoj. Škoda nastane 
na strokovnem in managerskem področju. Management v nepridobitnih organizacijah je 
zahtevna poklicna dejavnost, ki terja obsežna strokovna znanja. Površno pridobivanje in 
usvajanje teh znanj se maščuje, kot tudi prezirljiv odnos, da je pomembna samo stroka, drugo 
(management) pa je enostavno. Nasprotno velja tudi, da znanja o managementu pridobitnih 
organizacij sama še ne zadostujejo za uspešno poslovodenje nepridobitnih organizacij (prav 
tam). 

V nepridobitni organizaciji je management bolj pomemben kot v marsikateri pridobitni 
organizaciji zaradi močno idejno obarvanih izhodišč in vizije nepridobitne organizacije, 
participativnih odnosov, raznolikosti navzkrižnih interesov udeležencev in še posebej zaradi 
interesov prostovoljnih sodelavcev (Tavčar 1997, 525). 

Interesi udeležencev usmerjajo delovanje organizacije. Usmerjanje je lahko demokratično, če 
nanj v primernem sorazmerju vpliva večina udeležencev, in avtokratsko, če prevladuje 
manjšina udeležencev ali eden sam. Med organizacijo in udeleženci poteka v menjalnih 
razmerjih menjava koristi (Tavčar 2005, 40). 
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Prva in najpomembnejša vloga managerja v nepridobitni organizaciji je opredelitev 
poslanstva organizacije, s katerim poveča kakovost družbenega življenja oziroma ravni 
državljanov. Uporabnik naj bi iz poslanstva razbral, s čim se organizacija ukvarja oziroma kaj 
jo ločuje od ostalih. Sestavni deli poslanstva, ki naj bi pomagali prepoznati določeno 
organizacijo, so lahko: opis uporabnikov, ponudba glavne dejavnosti, geografsko območje 
delovanja, tehnologija in procesi, zavezanost preživetju, razvoju in rasti – kaj si organizacija 
želi v prihodnosti oziroma kako skrbi za svojo vizijo, filozofija organizacije – stališča in 
prepričanja, ki so nastajala skozi zgodovino organizacije, notranja in zunanja podoba 
organizacije (Mesec 2008, 31–32). 

Naloga managementa v nepridobitnih organizacijah ni le skrb za vzpostavitev take 
organiziranosti in upravljanja, ki bosta omogočala najbolj učinkovito uresničevanje 
poslanstva, temveč tudi kontinuirano ozaveščanje sodelavcev glede poslanstva organizacije 
ter njihovo usposabljanje za samovrednotenje delovnih učinkov, kar je kazalnik delovnega 
uspeha. Za management v nepridobitnih organizacijah je potrebna posebna, k vrednotam in 
poslanstvu naravnana filozofija (Čurin 1998, 12–13).  

Bizjak (1999, 7–13) ugotavlja, da sta za nepridobitne organizacije ključni dve poti do 
uspešnosti, to sta organiziranost in vodenje. K temu pa lahko pripomoreta reinženiring 
upravnih in poslovnih procesov ter ciljno vodenje na osnovi zaupanja in spoštovanja. Bistvo 
reinženiringa naj bo usmerjeno od struktur k procesom, od delitve dela k združevanju dela, od 
številnih hierarhičnih ravni k malo ravnem, od linijskega k timskemu delu. Pomemben je tudi 
način obnašanja managerja, ki mora biti sprejemljiv za podrejene in okolico, v kateri deluje. 
Zato so potrebne določene osebnostne lastnosti. 

2.3.2 Management v športu in upravljanje 

Šport je resen posel, ki zahteva poslovodenje kot v vsakem drugem poslu z delovanjem na 
številnih managerskih področjih, od upravljanja s finančnimi viri do ravnanja s človeškimi 
viri (Bill 2009, 8).  

Upravljanja ni lahko definirati. Laže ga je prepoznati v praksi. Težko ga je primerjati z 
organom upravljanja v gospodarskih družbah. Nanaša se na uporabo moči, ki je usmerjena v 
nadzorovanje in upravljanje aktivnosti znotraj organizacije. Ukvarja se z najpomembnejšimi 
vprašanji, kot so politika organizacije in njena strategija, pristojnosti, odgovornosti, 
preglednost poslovanja, ne pa z vsakodnevnimi aktivnostmi, ki so v domeni managementa. V 
avstralski športni komisiji so izvedli raziskavo na tem področju in prišli do ugotovitve, da 
upravljanje pokriva tri ključna področja (Camy in Robinson 2007, 23): 
− zagotavlja, da organizacija razvija svoje strateške cilje in usmeritve; 
− zagotavlja, da organ upravljanja nadzira izide organizacije, da bi ugotovili, ali so zadani 

strateški cilji organizacije doseženi; 
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− zagotavlja, da organ upravljanja deluje v skladu z največjim interesom članov. 

Ugotovili so, da je za slabo upravljanje več vzrokov, ki vključujejo neizkušenost članov 
organa upravljanja, nasprotje interesov, neuspešno obvladovanje tveganj, nezadostne in 
neustrezne mehanizme finančne kontrole ter slabe notranje poslovne sestave in poročanja 
(prav tam).  

Upravljanje je naloga razpolagalcev (članov) organizacije in njenih pooblaščencev, ki delujejo 
v organih upravljanja v organizaciji (skupščini, nadzornem svetu, upravnem, izvršilnem 
odboru). Obsega izvirne odločitve, ki zadevajo predvsem smotre in koncepte o vseh vidikih 
temeljne, razvojne in tekoče politike. V društvih, ki naj bi bila prevladujoča oblika 
nepridobitnih, predvsem pa športnih organizacij v Sloveniji, imajo organi upravljanja 
temeljne naloge, kot so (Block v Ott 2001, 16–17 v Tavčar 2005, 42–43): 
− določa poslanstvo organizacije (čeprav Mesec v prejšnjem poglavju to nalogo pripisuje 

managementu); 
− določa pravila in sprejema načrte za delovanje organizacije; 
− potrjuje finančni načrt, določa davčno politiko in finančna merila ter spremlja finančni 

položaj organizacije; 
− zagotavlja zadostna sredstva za delovanje organizacije s postavljanjem smotrov za 

razvijanje virov ter pridobivanje sredstev od drugih; 
− razvija vidljivost organizacije z vzpostavljanjem zvez in s povezavami s krajevnim 

okoljem; 
− zagotavlja, da so akti o organizaciji in obvladovanju organizacije na tekočem ter da 

organizacija poroča o svojem delovanju v skladu z zahtevami; 
− pridobivanje in izbiranje novih članov v organ upravljanja; 
− pridobivanje, zaposlovanje, presojanje, nagrajevanje in odpuščanje vršnega managerja 

organizacije. 

Upravljanje je koncept, ki lahko pripomore k uresničevanju uspešnega, učinkovitega in 
etičnega športnega managementa. V športni organizaciji je zato vredno jasno opredeliti vlogo 
upravljanja z jasno strukturo organiziranosti, v kateri ni prekrivanja pristojnosti 
posameznikov ali organov, kar pomeni predvsem ločevanje organa upravljanja od 
managementa. Jasno dokumentirana politika organizacije in procesi so v pomoč pri 
upravljanju. Usmerjanje ciljev in osredotočanje aktivnosti športne organizacije je koristno za 
doseganje dogovora o vrednotah, vizijah, poslanstvu, strateškem načrtu in kazalnikih 
uspešnosti organizacije, kot tudi o izvajanju revizijskih postopkov. Dobri odnosi s člani in 
nosilci interesov so pomembni za učinkovitost športnih organizacije. Upravljanje je moč 
izboljšati s strokovnim usposabljanjem članov (Camy in Robinson 2007, 27). 

Management v športu so poznali že stari Grki, vendar se je kot akademska disciplina začel 
uveljavljati šele pred kratkim. Parkhous (2005, 2–3) ugotavlja, da je management v športu eno 
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najhitreje rastočih področij visokošolskega študija. Deli se na dve osnovni področji: šport in 
poslovanje oziroma management. Poslovni del ne obsega samo osnovnih managerskih 
funkcij, kot so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje, temveč tudi naloge s 
področij, kot so računovodstvo, trženje, ekonomija, finance in pravo. 

Z vidika managementa v športu zajema šport aktivne in pasivne udeležence – športnike in 
njihove strokovne sodelavce ter športne organizacije, organizatorje športnih prireditev in 
športno industrijo s proizvajanjem in ponudbo izdelkov in storitev, njihove porabnike ter 
pasivne gledalce športne dejavnosti (prav tam).  

Management v športu je prek znanosti in delovanja povezan z udeleženci, aktivnostmi, 
organizacijami in poslovnimi subjekti, ki proizvajajo, omogočajo, promovirajo ali 
organizirajo proizvajanje za šport in rekreacijo, kamor sodijo izdelki, storitve, procesi, 
strokovno osebje, vadbišče ali samo ideje (prav tam).  

Management v športu je multidisciplinarno področje, ki obravnava športno dejavnost in 
management. Managerji v športu delujejo na različnih športnih področjih, kot so profesionalni 
šport, športna rekreacija, šport otrok, mladine in študentov, rekreacijski in fitnes centri, 
športno treniranje, trženje športa, športne organizacije, proizvodnja in prodaja športne opreme 
in podobno (Lussier in Kimball 2004, 5). 

Management posega v človekovo dejavnost na vseh področjih njegovega bivanja in si z 
njegovo pomočjo organizira čas in aktivnosti – jih koordinira. Na področju športa pomeni 
management delovanje njegovega procesa, povezano s športno dejavnostjo, pri katerem gre za 
koordinacijo športnih virov. Termin manager lahko označuje direktorja, sekretarja, 
poslovodjo, trenerja ipd. Je oznaka za vse tiste, ki skrbijo za delovanje športne organizacije. 
Tako danes kot v preteklosti se v športu ne bi nič zgodilo, če ne bi bilo denarja. Razlika je le v 
tem, da se je količina denarja povečala do te mere, da ima (predvsem vrhunska) športna 
dejavnost priokus denarja (Šugman idr. 2006, 15–21).  

Viri, s katerimi se srečujemo v športu, so ljudje (tekmovalci, vadeči, trenerji, zdravniki, 
psihologi ipd.), strokovno znanje in izkušnje (psihologija športa, znanost treniranja ipd.) ter 
sredstva (športni objekti in naprave, finančna, materialna ipd.) … (Bednarok 1999 v Šugman 
idr. 2006, 15–21). 

Luissier in Kimbal (2004, 6) dodajata še informacijske vire, s katerimi naj učinkovito 
upravljajo managerji športa. 

Eden glavnih učinkov športne dejavnosti je športni dosežek, ki v procesu managementa v 
športu predstavlja proizvod in ima menjalno vrednost, ki jo managerji uporabijo in z njo 
ravnajo ter tako stremijo k cilju. Med proizvode spadajo tudi druge storitve, ki jih ponuja 
management v športu. Lahko smo aktivni ali pasivni uporabniki oziroma udeleženci. Kot 
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aktivni pomeni, da se športno udejstvujemo, izvajamo športni program, vodimo športno 
organizacijo, udejanjamo namen managementa v športu. Pasivni uporabniki smo, kadar 
spremljamo proces managementa v športu in smo uporabniki učinkov oziroma ciljev. V obeh 
primerih gre za proces, ki ga lahko označimo kot proces proizvajanja, kjer so uporabniki tudi 
producenti (prav tam). 

Ker je šport pomembna sestavina sodobnega življenjskega sloga, je za odgovornega 
managerja prva naloga skrb za porabnika športa (Novativa 2011). 

Management športnih organizacij v 21. stoletju vključuje uporabo tehnik in strategij iz 
poslovnih, javnih in nepridobitnih organizacij. Managerji v športu so vključeni v strateško 
načrtovanje, ravnanje s človeškimi viri, trgovanje s televizijskimi, oglaševalskimi ter drugimi 
pravicami, skrbijo za vrhunske tekmovalce in sodelujejo v globalno povezanih mrežah 
mednarodnih športnih organizacij, nacionalnih panožnih športnih zvezah, društvih – klubih, 
vladnih službah, medijskih ustanovah in organizacijah lokalne skupnosti. Bistvene razlike 
med splošno managersko teorijo in teorijo managementa v športu so v strateškem 
managementu, strukturi organiziranosti, ravnanju s človeškimi viri, vodenju, organizacijski 
kulturi, odnosu do javnosti ter vrednotenju uspešnosti delovanja (Hoye idr. 2006, 4).  

Veliko ljudi v športnih organizacijah sebe vidi kot administratorje in ne managerje, čeprav po 
definiciji opravljajo managersko delo. Te trditvge ne spremeni niti dejstvo, da je posameznik 
vodja ali zastopnik športne organizacije (predsednik, sekretar ipd.) ne glede na to, da je za 
delo plačan ali pa ga opravlja prostovoljno. Angažirati je treba ljudi s sposobnostmi smotrne 
uporabe razpoložljivih virov, iskanja novih virov, ustvarjanja ter predvsem prevzemanja 
tveganja in odgovornosti ter razvijanja novih dimenzij organizacije. Uradnik, v kakršnikoli 
managerski vlogi v športni organizaciji se pojmuje kot vodja in razreševalec zadev (Watt 
2003, 139). 

Zadržanost nad statusom manager je iskati tudi v vzroku, da v organizacijah managerji 
opravljajo tako managerske kot izvajalske naloge (Kokošar 1997, 342). 

Medtem ko finančni cilji usmerjajo delovanje managerjev v pridobitnih organizacijah in se na 
finančnem torišču ugotavlja uspešnost in učinkovitost, je v nepridobitnih športnih 
organizacijah učinkovitost manj pomembna, dokler je poslovanje v finančnem ravnovesju. 
Neekonomski cilji so v športnih organizacijah prednostni. Uspešnost športnih organizacij se 
meri z doseganjem športnih ciljev, kamor sodijo tudi statusne kategorije o velikosti delovanja 
organizacije, kot je število članov, število vadečih, število strokovno izobraženega kadra s 
področja športa, število organiziranih tekmovanj ipd. (Chappelet in Bayle 2005, 56).  

Vsebinski proces dela managerjev pomenijo štiri temeljne funkcije: načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in kontroliranje, znotraj katerega se prepletajo procesi motiviranja, 
komuniciranja, koordiniranja in informiranja. Vsebina managerjevega dela je usklajevanje 
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razdeljenega dela, ki poteka s sprejemanjem odločitev, z delegiranjem zavezanosti, 
odgovornosti in oblasti (Kokošar 1997, 342). 

2.4 Športne organizacije in njihova organiziranost 

Športne organizacije so svet športa, podprte z edinstvenimi zmožnostmi vzbujanja 
neracionalne strasti in emocij navijačev, navdušencev in gledalcev, ki častijo svoje vzornike 
ter so kupci z njimi povezanih storitev in izdelkov (Taylor, Doherty in Mc Graw 2008, 2). 

2.4.1 Pravni status športnih organizacij 

Šport predvideva svoj specifičen normativni sistem. Pravo kot sistem norm nasploh posega 
tudi na športno področje. Teorije, po katerih »je šport igra, kjer pa je igra, ni prava«, so 
preživete. Medsebojno razmerje med pravnim sistemom in dejanskim pojavom športa je 
predmet znanstvenih del in strokovnih priročnikov. Obravnava razmerij med pravom in 
športom presega problem športne zakonodaje. Ugotovitev se nanaša na raznovrstna razmerja, 
ki nastajajo znotraj športa in v zvezi s športom. To velja za pogodbena razmerja, vključno z 
različnimi oblikami pogodb o zaposlitvi, tržno-pravna razmerja in statusno-pravna razmerja. 
Šport se odvija večinoma v organiziranih oblikah povezovanja ljudi. Med temi veljajo 
posebna pravila za vodstvene organizacije na področju športa, drugače pa za tiste subjekte, ki 
v športu nastopajo kot udeleženci na tekmovanjih, poimenovane klubi (Ilešič 2004, 1639–
1641).  

Izraz klub s statusno-pravnega vidika nima pomena, običajno je sinonim za društvo, ki je 
statusno-pravna oblika organizacije, v kateri deluje večina športnih subjektov (Šugman 1998, 
52). 

Izraz športna organizacije je nedoločen in pravno neopredeljen. Uporabljamo ga kot generičen 
pojem za vse subjekte, ki se s športom ukvarjajo kot s svojo dejavnostjo. Namen take osebe 
je, da se njeni pripadniki združujejo predvsem zaradi neposredne športne dejavnosti v 
tekmovalnem, rekreacijskem ali organizacijskem pomenu. Ilešič (2004) pravi, da se za 
športne organizacije ne morejo šteti tiste, ki se izrazito ukvarjajo s tržno (pridobitno) 
dejavnostjo, četudi je v zvezi s športom (na primer tržna podjetja, podjetja, ki izdelujejo in 
prodajajo športno opremo, podjetja, ki posredujejo različne storitve v športu), ter pedagoških 
in raziskovalnih ustanov na področju športa. Razumljivo je, da med športne organizacije ne 
štejemo države in njenih institucij, čeprav lahko pomembno posegajo v šport. Dejstvo, da ne 
obstajajo posebna pravila o statusu športnih organizacij, pomeni, da so na voljo enake oblike 
organiziranja kot za druge dejavnosti. Govorimo o načelu proste izbire pravnoorganizacijske 
oblike (Ilešič 2004, 1640–1641). 
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2.4.2 Organiziranost športa v Sloveniji 

Temeljni namen združevanja ljudi v športu je zadovoljevanje vrednot, interesov in potreb 
ljudi na področju športne dejavnosti (Šugman idr. 2006, 41). 

Organiziranost športnih organizacij v Sloveniji institucionalno uokvirjajo (Bednarik 2010, 2): 
− Zakon o društvih, 
− Zakon o športu, 
− Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, 
− Pravila Mednarodnega olimpijskega komiteja ter 
− Pravila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 

Zakon o športu (ZSpo) določa, da je delovanje v športu interesno in prostovoljno. Država in 
lokalna skupnost skrbijo za uresničevanje javnega interesa v športu. Javni interes v športu 
obsega naloge nacionalnega in lokalnega pomena v vseh segmentih športa in so opredeljene v 
Nacionalnem programu športa (NPŠ) in programih športa v lokalnih skupnostih, zlasti na 
področjih športne vzgoje, športne rekreacije, kakovostnega športa, vrhunskega športa in športa 
invalidov. Za naše proučevanje je pomembno, da se kot vrhunski šport po tem zakonu šteje 
priprava in tekmovanje športnikov, ki imajo status mednarodnega, svetovnega in 
perspektivnega razreda. Statusi športnikov so opredeljeni s Pogoji, pravili in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji, ki jih je potrdil Strokovni 
svet Republike Slovenije za šport leta 2009. Na podlagi Zakona o športu imajo vsi športniki, 
ki ne ustrezajo merilom za pridobitev statusa vrhunskega športnika, a se pripravljajo ter 
tekmujejo in jih program športne rekreacije ne zadovoljuje, status kakovostnega športnika.  

NPŠ določa izhodišča in usmeritve športa; vsebino in obseg posameznih pojavnih delov 
dejavnosti v športu, ki se financirajo ali sofinancirajo iz javnih sredstev; razvojne in strokovne 
naloge v športu; upravljanje športa ter okvirna merila za finančno ovrednotenje. Njegovo 
izvajanje se določi z letnim programom, ki ga vsakokrat sprejme Vlada Republike Slovenije, 
in z letnimi programi, ki jih sprejmejo lokalne skupnosti. Pred sprejemom letnega programa 
mora Vlada Republike Slovenije pridobiti mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za 
šport in OKS – ZŠZ (ZSpo).  

Za odločanje o strokovnih zadevah v športu ter pomoč pri sprejemanju odločitev in pripravi 
predpisov Vlada Republike Slovenije ustanovi Strokovni svet Republike Slovenije za šport 
(prav tam).  

Izvajalci letnega programa športa so: športna društva, nacionalne panožne športne zveze in 
zveze društev, ki jih ustanovijo društva s posameznega območja, Združenje slovenskih 
športnih društev v Italiji, Slovenska športna zveza v Avstriji in Zveza Slovencev na 
Madžarskem, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez, zavodi, gospodarske 
družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, 
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ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno koristne ter 
nepridobitne, vrtci, osnovne šole ter druge vzgojno-izobraževalne institucije. Pomembno 
določilo Zakona o športu je, da imajo športna društva in njihova združenja pod enakimi 
pogoji prednost pri izvajanju NPŠ. Če je za športno panogo ustanovljenih več nacionalnih 
panožnih športnih zvez, ima pravice in obveznosti le tista, ki je včlanjena v krovno športno 
organizacijo v Sloveniji – Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez ali v 
mednarodno športno zvezo in izpolnjuje pogoje, ki jih določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za šport. 

Društvo je najpogostejša pojavna oblika uveljavljanja pravic do združevanja v našem 
pravnem sistemu. V društvu lahko posameznik uresničuje svoje posebne partikularne interese 
in v sožitju z drugimi podobno mislečimi dosega cilje (Travner 1997, 37). 

Združevanje v društvo je prostovoljno in vsakdo lahko postane član društva pod pogoji, ki jih 
določa njegov temeljni akt. Lahko ga ustanovijo najmanj tri poslovno sposobne fizične ali 
pravne osebe. Delovanje v društvu temelji na enakopravnosti članstva. Temeljni akt društva 
mora biti v skladu z Zakonom o društvih in pravnim redom Republike Slovenije (ZDru-1). 

Analiza NPŠ v Republiki Sloveniji 2000–2010 je pokazala, da v zadnjem desetletju število 
športnih organizacij (leta 2000 jih je bilo 3.700, leta 2008 pa 7.400) in med njimi športnih 
društev (leta 2000 jih je bilo 3.608, leta 2008 pa 6.115) narašča, vendar je opazen trend 
zmanjševanja povprečnega prihodka društva (leta 2000 je znašal 36.500 evrov, leta 2008 pa 
32.700). Avtorji Kolar, Jurak in Kovač (2010, 29) sklepajo, da so gospodarski subjekti na 
področju športne rekreacije inovativnejši kot športna društva. Hitreje se odzivajo na 
spremembe in potrebe trga. Športno-rekreativni programi so v društvih, zagotovo pa v 
nacionalnih panožnih zvezah, ki so nosilci stroke, največkrat le nepomembna dodatna 
dejavnost. Viri so večinoma usmerjeni v tekmovalni šport (vrhunski in kakovostni) oziroma v 
šport otrok in mladine.  

2.4.3 Povezanost športnih organizacij 

Smo v času globalizacije, ko se ljudje prek lokalnih, nacionalnih in mednarodnih povezav 
združujemo v medsebojno odvisno skupnost, ki se razteza preko vsega sveta. Danes se 
povezujemo predvsem zaradi skupnih interesov in pretoka informacij. Kranjc Kušlan in Hosta 
(2005) menita, da je ena največjih slabosti športnega okolja v Sloveniji odsotnost mreženja, 
sodelovanja in povezovanja. Športna društva se povezujejo le toliko, kolikor je nujno. Če se 
ukvarjajo s tekmovalnim športom, se povezujejo v nacionalne panožne športne zveze, ki jim 
omogočajo sodelovanje v tekmovalnem sistemu in so za tako dejavnost nujne. V krovne 
športne organizacije v Sloveniji se društva povezujejo tudi zaradi inercije ali drugih manjših 
ugodnosti, ki jih jim te nudijo. Povezovanje znotraj športnega okolja v Sloveniji je ozko. 
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Poznamo le vertikalno povezovanje od lokalnega do mednarodnega okolja (Kranjc Kušlan in 
Hosta 2005, 17).  

Združevanje je pojem, s katerim razumemo povezovanje društev v zvezo društev. Zaradi 
različnih vsebinskih vidikov, interesov in namenov povezovanja športnih organizacij od 
najnižje, lokalne ravni pa do najvišje, mednarodne, nastanejo na vseh ravneh različna 
združenja, največkrat imenovana federacije (zveze), komiteji, združenja ali sveti. Naziv 
federacije imajo predvsem tiste zveze, ki se na najvišjih ravneh združujejo zaradi razreševanja 
strokovnih zadev in organizacije sistema tekmovanj (FIFA – Mednarodna nogometna zveza, 
FIA – Mednarodna smučarska zveza, IAAF – Mednarodna atletska zveza). Naziv združenja 
običajno prevzamejo subjekti, ki združujejo strokovne delavce (ISIA – Mednarodno združenje 
učiteljev smučanja). Sveti so predvsem združenja imenovanih ali voljenih članov, ki 
neodvisno opravljajo strokovne naloge. Komiteji so dokaj zaprte strukture, ki se težko 
obnavljajo po demokratičnih načelih (IOC – Mednarodni olimpijski komite). Znotraj 
športnega okolja obstaja močno vertikalno povezovanje. Za naše potrebe je najpomembneje 
poznati mrežo povezav, ki se začenja z vključevanjem športnih društev v nacionalne panožne 
športne zveze, te pa se na nacionalnem nivoju povezujejo in združujejo v OKS – ZŠZ. 
Nacionalne panožne športne zveze se v mednarodnem okolju povezujejo v mednarodne 
športne zveze, nekatere najprej na ravni kontinenta (ETU – Evropska triatlonska zveza) in na 
svetovni ravni (ITU – Mednarodna triatlonska zveza). Svetovne panožne zveze so praviloma 
in pod določenimi pogoji članice Mednarodnega olimpijskega komiteja, na drugi strani pa so 
članice najvišje krovne športne organizacije na svetu tudi nacionalni olimpijski komiteji 
(Šugman idr. 2006, 64–72).  

2.4.4 Struktura organiziranosti športnih organizacij 

Z globalizacijo, komercializacijo in povečanjem odgovornosti v športu so se v zadnjih 
desetletjih razvile tudi športne organizacije in postale bolj poslovno usmerjene. Ta moč je 
oblikovala merila in razrešitve za organiziranje športnih tekmovanj, organiziranost športa, 
vodenja in upravljanja. Omogočila je večsmeren pretok tekmovalcev, trenerjev, managerjev, 
funkcionarjev prek lokalnega, nacionalnega in mednarodnega prostora. Nekateri športi so 
prevzeli profesionalni status (rugby, triatlon), nekateri klubi pa so postali globalna blagovna 
znamka (Manchester United, AC Milan). Opazni so premiki v vodenju športnih organizacij 
(Taylor, Doherty in McGraw 2008, 5–6).  

Čeprav šport ni prevzel popolnoma identičnih vzorcev kapitalizma, predvsem zaradi tega, ker 
si šport ne more privoščiti monopolizma, konkurenca pa je v njegovi naravi, je vse več 
športnih organizacij organiziranih po vzoru sodobnih gospodarskih družb (Miller 1998 v 
Savič 2003, 6). 
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Kljub razvoju športnega okolja obstajajo znotraj organizacij različne strukture organiziranosti 
– formalna in neformalna – in med njima je lahko konflikt ali pa je uradna struktura 
organiziranosti drugačna, kot je prepoznana zunaj organizacije. Veliko neformalnih struktur 
organiziranosti je močnejših in v nekaterih primerih bolj pomembnih od formalnih strukture. 
Pogosto v športni organizaciji dominira en sam posameznik. Lahko je to predsednik, veljak iz 
lokalnega okolja ali pa priznani trener, ki vodi organizacijo iz ozadja. Vpliven posameznik je 
lahko koristen za športno organizacijo, če dela za njeno korist, nevarno pa je, če uresničuje 
lastne interese in sledi individualnim ciljem. Dobri kooperativni managerji so veliko vredni za 
športno organizacijo, avtoritarni in diktatorski posamezniki organizaciji povzročajo težave v 
njenem zunanjem in notranjem družbenem okolju. Nedvomno bo športna organizacija 
učinkovita skupnost samo takrat, ko v njej noben posameznik ali skupina ne bo izključevala 
druge. Vsaka dominantnost se negativno izkazuje v ogledu športne organizacije. Značilnosti 
uspešnih športnih managerjev se ne spreminjajo s panogami. Posameznik naj bo del tima ne 
glede na nadarjenost in sposobnosti, skupen dosežek pa naj vedno odtehta napore 
posameznika. Watt (2003, 57) priporoča, da naj se v športnih organizacijah raje osredotočajo 
na nalogo kot pa na posameznika. Pomembno je, da sta posameznik in celotna struktura 
organiziranosti usmerjena k istim ciljem na najbolj učinkovit način. 

V praksi lahko obstaja struktura organiziranosti, ki je teorija ne opredeljuje ali ima lastnosti 
več modelov. Niti dve športni organizaciji nista enaki. Ključni namen strukture 
organiziranosti je, da služi sodelavcem in drugim udeležencem kot kažipot, kje najdejo 
specialiste ter vedo, kako so v organizaciji razdeljene pristojnosti in odgovornosti (Slack 
1997, 85–86). 

2.4.5 Uspešnost športnih organizacij 

Kljub pomembnosti je organizacijska uspešnost eden nasprotujočih in sestavljenih konceptov 
v managementu. Posebej težavno je opredeliti uspešnost športnih organizacij, saj gre pri 
tovrstnem vrednotenju za predmet primerjave in večprostorski pojav. Kadrovska struktura je 
eden možnih parametrov uspešnosti športne organizacije. Drugi možni vidiki uspešnosti v 
športu ali tržni potenciali so (Bednarik 2007):  
− tekmovalna uspešnost, 
− mednarodna razširjenost športne panoge, 
− tekmovalna razširjenost športne panoge v Sloveniji, 
− vpliv na množično športno udejstvovanje, 
− medijska odmevnost, 
− sponzorska zanimivost, 
− gledanost, 
− ekonomski potencial športne panoge. 
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Zaradi zapletenosti pojasnjevanja nekaterih značilnosti športnih organizacij večina tovrstnega 
proučevanja temelji na poenostavitvi oziroma modelih. Različni avtorji razvrščajo športne 
organizacije v skupine, da bi laže določili njihove značilnosti. Nekateri modeli, s katerimi 
razvrščajo športne organizacije na podlagi športnih panog, so (Kolar 2005 v Bednarik 2007): 
− vrednotenje športnih panog z vidika vrhunskega športnega izida Ministrstva za šolstvo in 

šport; 
− vrednotenje športnih panog z vidika športnega izida Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji; 
− vrednotenje športnih panog na podlagi rang analize za vrhunski šport in šport otrok in 

mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport; 
− razvrščanje športnih panog v skupine z metodo hierarhične grozdnate analize za vrhunski 

šport in šport otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 

Vrednotenje tekmovalne uspešnosti posamezne nacionalne panožne športne zveze je od vseh 
zgoraj navedenih v Sloveniji najbolj sistemsko urejeno. Pogoji, pravila in merila za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji pa ob temeljnih zakonskih in 
drugih aktih predstavljajo pomemben sistemski dokument, ki celostno in metodološko 
opredeljuje pogoje za registracijo športnikov, športnih organizacij in tekmovalnih sistemov, 
predvsem pa določa pogoje za pridobitev športnikovih statusnih pravic. Merila postavljajo 
standarde vrhunskega športa skozi analitično primerjavo mednarodnih tekmovalnih sistemov 
in so dopolnjena z domačimi tekmovanji. Tako so opredeljeni pogoji za oblikovanje 
selekcijske piramide športa v Sloveniji. Merila za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
Republiki Sloveniji oblikuje na predlog nacionalnih panožnih športnih zvez OKS – ZŠZ. V 
skladu z Zakonom o športu, jih na predlog krovne športne organizacije v Sloveniji sprejme 
Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Odbor za vrhunski šport pri OKS – ZŠZ vodi 
postopke evidentiranja tekmovalnih sistemov ter vpisa in oblikovanja enotnega seznama 
registriranih in kategoriziranih športnikov (OKS – ZŠZ 2010b, 6–35).  

Registriran športnik je vsaka fizična oseba, ki je registrirana pri nacionalni panožni športni 
zvezi in ima podeljeno tekmovalno licenco ter tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih 
nacionalne panožne športne zveze. Registriran športnik je član športnega društva, ki je 
včlanjeno v nacionalno panožno športno zvezo. 

Kategoriziran športnik je registriran športnik, državljan Republike Slovenije, ki ima naziv 
mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda. Naziv 
kategoriziran športnik si pridobi športnik na osnovi doseženih uvrstitev na mednarodnih 
tekmovanjih, za dosežen svetovni ali evropski rekord, na osnovi doseženih uvrstitev na 
končnih svetovnih ali evropskih rang lestvicah, državnih prvenstvih, državnih pokalnih 
prvenstvih, za dosežen državni rekord ali drug dosežek, če je to opredeljeno v merilih za 
posamezno športno panogo ali disciplino posebej. Športnik, ki izpolnjuje določena merila za 
kategorizacijo, je razvrščen v enega od petih razredov. Najvišji naziv je športnik svetovnega 
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razreda, sledi mu športnik mednarodnega razreda, nato športnik perspektivnega razreda, 
športnik državnega razreda in športnik mladinskega razreda. Članski razredi so: svetovni, 
mednarodni in državni. Mladinska razreda sta: perspektivni in mladinski. Merila v treh 
razredih – svetovnem, mednarodnem in perspektivnem – vrednotijo izide izključno na 
mednarodni ravni, merila v državnem in mladinskem razredu pa vrednotijo izide na 
mednarodni in nacionalni ravni (prav tam). 

Model vrednotenja športnega dosežka, na katerem temeljijo merila za kategoriziranje 
športnikov, upošteva potencial mednarodne konkurenčnosti in nacionalni pomen športne 
panoge. Vsa tekmovanja znotraj enega športa, še manj pa med različnimi športi, ne 
predstavljajo enakega potenciala mednarodne konkurenčnosti in ne enakega potenciala 
možnega vrednotenja uspešnosti v domačem okolju. Strokovna javnost ne vrednoti medalj na 
velikih tekmovanjih v vseh panogah enako. Splošni model meril je razdeljen v dve skupini: za 
tekmovanja v individualnih športnih panogah in za tekmovanja v kolektivnih športnih 
panogah (prav tam). 

2.5 Nacionalne panožne zveze 

Nacionalne panožne športne zveze so osrednjega pomena za nacionalni olimpijski komite – 
OKS – ZŠZ. So njene članice in predstavnice posamezne mednarodne panožne zveze in 
športne panoge v nacionalnem okolju. Če so primerno organizirane in učinkovito vodene, so 
gonilna sila športne panoge v državi. Nekatere njihove naloge so prepoznane kot (Hernandez 
2002, 22): 
− pridobivanje tekmovalcev in vadečih ter organiziranje samostojnih skupin ali skupin v 

društvih ter omogočanje pogojev za vadbo; 
− organiziranje in promoviranje sistema tekmovanj v lokalnem, regionalnem nacionalnem 

in mednarodnem okolju; 
− selekcioniranje ter priprava tekmovalcev na mednarodna tekmovanja, ki so v sistemu 

mednarodne panožne športne zveze; 
− predlaganje tekmovalcev za nastop na mednarodnih tekmovanjih pod okriljem 

Mednarodnega olimpijskega komiteja (olimpijske igre, igre mladih, sredozemska 
prvenstva idr.); 

− zagotavljanje pogojev za izobraževanje strokovnega osebja s področja športa in 
organiziranje rekreativnih aktivnosti na nacionalni ravni; 

− zagotavljanje infrastrukture za izvedbo športne vadbe in tekmovanj. 

Status nacionalne panožne športne zveze opredeljuje Zakon o društvih, katerega določbe se 
smiselno uporabljajo za njeno delovanje. Odločitev o ustanovitvi nacionalne panožne zveze 
morajo sprejeti zbori članov vseh društev, ki jo ustanavljajo. Vsako društvo lahko postane 
član zveze društev – nacionalne panožne športne zveze pod pogoji, ki jih ta določa v 
temeljnem aktu, ki mora biti v skladu z Zakonom o društvih in s pravnim redom Republike 
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Slovenije. Članica posamezne nacionalne panožne športne zveze se mora ukvarjati s športno 
panogo, določeno v temeljnem aktu zveze. Je samostojno in nepridobitno združenje, ki ga 
ustanovitelji ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov. Namen delovanja nacionalne 
panožne športne zveze ni pridobivanje dobička. Presežek prihodkov nad odhodki iz vseh 
dejavnosti in virov je treba namenjati za uresničevanje svojega namena ter ciljev in ga ni 
dovoljeno deliti med člane. Nacionalna panožna športna zveza je pravna oseba zasebnega 
prava. Spada med subjekte civilne družbe, v katero poseganje države ni dopustno. Pravno 
osebnost pridobi z vpisom v register. Zastopa jo poslovno sposobna oseba, določena v 
temeljnem aktu. 

Pri upravljanju in managementu nacionalnih panožnih športnih zvez posredno sodelujejo 
predstavniki članov – društev, ki so njeni člani, na način, ki je določen s temeljnim aktom 
nacionalne panožne športne zveze. Najpomembnejši organ nacionalne panožne športne zveze 
je zbor članov, običajno se ta imenuje skupščina. Na njem se sprejema temeljni akt, pogosto 
imenovan statut, in njegove spremembe. Zakon o društvih poleg zastopnika nacionalne 
panožne športne zveze, ki je običajno predsednik, in zbora članov ne predvideva drugih 
organov, kar kaže na veliko svobodo organiziranosti pravnega subjekta. Če nacionalna 
panožna športna zveza določi druge organe, mora to opredeliti v svojem temeljnem aktu ter 
določiti njihovo sestavo, pristojnosti, odgovornosti, način sprejemanja odločitev, medsebojna 
razmerja, mandatno dobo ter način izvolitve in razrešitve članov (ZDru-1 2009).  

V večini nacionalnih panožnih športnih zvez je organ upravljanja med dvema zboroma članov 
– skupščinama, upravni ali izvršilni odbor, nadziranje izvajanja njegovih in skupščinskih 
sklepov pa je v pristojnosti nadzornega odbora (Šugman 1998, 59–65). 

Za opravljanje strokovnih, finančnih, administrativno-tehničnih nalog ter drugih nalog za 
potrebe delovanja nacionalne panožne športne zveze ima ta poslovodstvo – management s 
pogostim nazivom direktor, generalni sekretar ali sekretar (prav tam).  

Pravila Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez določajo, da je nacionalna 
panožna športna zveza izključna predstavnica določene športne panoge v Sloveniji. Pogoj za 
članstvo panožne zveze v krovni športni organizaciji v Sloveniji je, da je polnopravna članica 
ustrezne mednarodne športne federacije, ki jo priznava Mednarodni olimpijski komite, ali da 
dokazuje, da je priznana kot izključna nacionalna zveza za določeno športno panogo v 
Sloveniji. Ta status podeljuje Svet vlade Republike Slovenije za šport (2003). 

69 nacionalnih panožnih športnih zvez, članic Olimpijskega komiteja Slovenije z glasovalno 
pravico, je razdeljenih v tri statusne skupine, predstavljene v prilogi 2 (OKS – ZŠZ 2010a, 
13–20). 
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Član OKS – ZŠZ je lahko le ena nacionalna panožna športna zveza posamezne športne zvrsti 
oziroma panoge. OKS – ZŠZ sme priznati samo eno nacionalno panožno športno zvezo za 
vsak šport, ki je vključena v ustrezno mednarodno zvezo (OKS – ZŠZ 2003). 

Načeloma naj bi bili uspešnejši v nacionalnih panožnih športnih zvezah z angažiranimi 
profesionalnimi managerji, ki naj bi imeli višji standard pri izvajanju nalog. Managerji se 
ločijo predvsem po osredotočenosti na vrhunski šport ali na področje športa za vse ter 
orientiranost na nacionalno ali mednarodno okolje delovanja (Hoye idr. 2006, 140). 

V nacionalnih panožnih športnih zvezah so v preteklosti managerske naloge opravljali 
nekdanji športniki ali športni entuziasti. Uspeh organizacije so raje merili z »uspehom na 
terenu« ali s številom udeležencev kot z operativno poslovno uspešnostjo. Danes nekatere 
nacionalne panožne zveze za poslovodenje zaposlujejo strokovnjake in poslovneže ne glede 
na njihovo športno znanje. V organih upravljanja so ljudje s poslovno bistrino in ne športnim 
junaštvom (Taylor, Doherty in McGraw 2008, 5–6). 

2.6 Managerske funkcije v nacionalnih panožnih športnih zvezah 

Manager v športu je odgovoren za doseganje smotrov in ciljev organizacije z učinkovito in 
ekonomično rabo razpoložljivih virov. Poleg eksplicitnih znanj se od managerja v športu 
zahtevajo še tehnične, medosebne, komunikacijske, konceptualne in odločevalske 
sposobnosti. Temeljna področja dela managerja v športu so ravnanje s človeškimi, finančnimi, 
materialnimi in informacijskimi viri. Managerji sodelujejo z ljudmi oziroma sodelavci. 
Njihove temeljne funkcije so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje v procesu 
dela organizacije. Vse štiri managerske funkcije tvorijo medsebojno povezan in pogosto 
sočasno izveden poslovno-organizacijski sistem (Lussier in Kimbal 2004, 6–10).  

Izvajanje osnovnih managerskih funkcij je interaktiven proces, ki sledi doseganju smotrov in 
ciljev organizacije, oddelkov ali njihovih organizacijskih enot. Prvi tak proces je bil 
predstavljen že leta 1937 (Gulick & Urwick) z akronimom POSDCORB – načrtovanje 
(Planning), organiziranje (Organizing), kadrovanje (Staffing), usmerjanje (Directing), 
koordiniranje (Coordinating), poročanje (Reporting), finančno načrtovanje (Budgeting). 
Prvotnih sedem funkcij je bilo kasneje skrčenih na pet funkcij: načrtovanje, kadrovanje, 
organiziranje, usmerjanje in kontroliranje z vrednotenjem. Pedersen in drugi (2011, 97–98) 
obravnavajo vodenje ločeno od managerskih funkcij. Po njihovem je manager pogosto vodja, 
vendar niso vsi vodje managerji. Termin vodja je širši kot termin manager. Za vodje ni nujno, 
da so v managerski vlogi. 

Priznan teoretik s področja managementa v športu – Chelladurai omenja, da so v športnem 
okolju najbolj primerne za obravnavo štiri managerske funkcije: načrtovanje, organiziranje, 
vodenje in vrednotenje, kar je po njegovem pojmovanju enako kot kontroliranje – merjenje 
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doseženega in njegova primerjava z merili uspešnosti oziroma z načrtovanim izidom (2001 v 
Parkhouse 2005, 65). 

Te štiri managerske funkcije so temelj poslovodenja v organizaciji. Managerji v športu, ki te 
funkcije izvajajo, povečujejo možnost uspeha organizacije, ki jo vodijo. Kljub temu, da 
funkcije vplivajo druga na drugo, je vsaka pomembna kot samostojna funkcija (prav tam).  

Managerske funkcije ne delujejo linearno. Managerji ne načrtujejo, nato organizirajo, nato 
vodijo in na koncu kontrolirajo. Funkcije so istočasno ločene, vendar medsebojno povezane, 
kar imenujemo konceptualne veščine. Vsaka funkcija je odvisna od druge. Primer: cilji ne 
bodo doseženi kljub dobremu organiziranju, vodenju in kontroliranju, če bo načrtovanje 
slabo. Enako velja, če bo načrtovanje dobro, organiziranje in vodenje pa slabo. Managerske 
funkcije temeljijo na snovanju (načrtovanje) in doseganju (organiziranje, vodenje in 
kontroliranje) ciljev (Lussier in Kimball 2009, 10–13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Slika 2: Managerske funkcije in veščine 
Vir: Lussier in Kimball 2009.  

Na drugi strani managerskih funkcij je management vedenja, ki temelji na osnovi motiviranja 
sodelavcev. Učinkovitost posameznikov se poveča, če so ljudje v organizaciji motivirani in 
zadovoljujejo svoje potrebe in želje (Hernandez 2002, 157).  

Managerske funkcije opredeljujejo proces dela v organizaciji oziroma nalog in aktivnosti, ki 
jih zaposleni opravljajo. Gre za usklajevanje teh nalog in razporeditev aktivnosti, da bi dosegli 
postavljene cilje oziroma uskladili vire. Pomembno je, da so posamezni cilji skupek končnega 
cilja. V ozadju se moramo vprašati (Keenan 1996 v Šugman 2006, 153): 
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− kaj želimo doseči – načrtovanje, 
− kako uresničimo načrt – organiziranje, 
− kako drugim naročimo, kaj naj delajo – vodenje – in se nato prepričamo, 
− ali so naloge opravljene – kontroliranje. 

2.6.1 Načrtovanje 

Načrtovanje je najbolj pomembna managerska funkcija (Parkhouse 2005, 64).  

Je začetek managerskega procesa s snovanjem smotrov in ciljev ter načinov za njihovo 
uresničevanje. Smotri in cilji se konkretizirajo v času, prostoru, po vsebini in izvajalcih. 
Manager načrtuje naloge in z njimi povezano izrabo virov (Lussier in Kimbal 2004, 10).  

Managerji naj bi v fazi načrtovanja identificirali želeni izid, spoznali okolje in ugotovili, 
kakšni so njihovi možni vplivi na doseganje ciljev. Sledi določitev dejavnosti, da bi dosegli 
želeni izid. Veliko organizacij je obsojeno na neuspeh, ker zanemarjajo načrtovanje. Dober 
načrt zajema vse ravni organiziranosti managementa in jasno razlago z vsemi posebnostmi, 
kako nameravamo doseči zastavljene cilje. V posameznih postopkih naj bodo predvidene tudi 
možnosti odstopanj od zastavljenega načrta, s čimer naj bodo vnaprej seznanjeni sodelavci 
oziroma izvajalci (Parkhous 2005, 64). 

Organizacijski načrt se lahko tudi v fazi izvedbe spremeni, razvije ali nadgradi. V primeru 
problema ali stanja, v katerem je potrebno revidiranje ciljev, naj bi bil manager v športu 
pripravljen prilagoditi ali spremeniti načrt in ga narediti bolj primernega za to, kar v 
organizaciji želijo doseči. Načrt je izdelan v vseh časovnih razsežnostih – kratkoročno, 
srednjeročno in dolgoročno načrtovanje (Masteralexis, Barr in Hums 2009, 28). 

Poleg načrtovanja ciljev ter dejavnosti, upoštevajoč potrebno prilaganje, je bistvena sestavina 
načrta tudi vsebina, ki upošteva institucionalne okvire, ki opredeljuje zagotavljanje finančnih, 
materialnih in človeških virov za izvedbo nalog. Načrtovanje prihodkov in odhodkov je del 
finančnega načrtovanja, ki naj na odhodkovni strani upošteva tudi povezane stroške z 
morebitnim volonterskim delom, stroški s člani in druge stroške za delovanje, ki so specifični 
za športne organizacije. Vsi cilji ter posamezni elementi in faze naj bodo merljivi ter v načrtu 
vrednoteni kot proračunska postavka (Hernandez 2002, 190–192). 

Skupno ime za doseganje ciljev je strategija, ki obsega dejavnost, urejenost in sredstva za 
doseganje ciljev. Skupno ime za cilje in strategijo je politika organizacije. Najbolj temeljen in 
dolgoročen cilj organizacije je smoter, ki je del vizije, ki je najbolj dolgoročna in trajna 
usmeritev organizacije in naj jo osvoji pretežni del sodelavcev (Tavčar 2002, 74–82). 

Načrtovanje je aktivnost, ki našo zamisel oziroma naše snovanje in predvidevanje »na 
papirju« privede do cilja. Načrt lahko definiramo tudi kot stalno predvidevanje prihodnjega 
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snovanja, kar pomeni, da je treba izdelati takšen načrt, ki omogoča nadgradnjo. Ne gre le za 
stanje, ki ga želimo doseči, temveč tudi za stanje, ki bo izhodiščna točka za nadaljnje 
načrtovanje. Treba je načrtovati tudi čas. Delovati moramo znotraj določenega časovnega 
okvira (Šugman 2006, 153–160). 

Delo se usmerja s pomočjo usklajevanja delov v celoto in smotrno uporabo virov. 
Načrtovanje s postavljenimi cilji mora imeti naslednje lastnosti: specifičnost, merljivost, 
usmerjenost v akcijo, realnost in časovno omejitev (Nosan 1999 v Šugman 2006).  

Izvedba načrtovanja terja od uspešnega managerja konceptualne in odločevalske sposobnosti 
(Lussier in Kimbal 2004, 10).  

2.6.2 Organiziranje 

Organiziranje je aktivnost, ki omogoča izvedbo načrtov (Masteralexis, Barr in Hums 2009, 
28). Z dobro organiziranostjo se maksimizira učinkovitost in produktivnost zaposlenih 
(Hernandez 2002, 64). Je proces razdeljevanja in povezovanja nalog ter virov za doseganje 
ciljev. Pomemben del organiziranja je kadrovanje, ki je lahko tudi samostojna funkcija in 
zajema selekcioniranje, uvajanje in vrednotenje zaposlenih. Posameznim izvajalcem je treba 
dodeliti naloge in jih z njimi celovito seznaniti ter jim zagotoviti sredstva za izvedbo (Lussier 
in Kimbal 2004, 10).  

Kadar govorimo o večji skupini ljudi v organizaciji, moramo stremeti k temu, da posamezna 
delovna mesta povežemo v oddelke, te v večje organizacijske enote in nazadnje v 
organizacijo. Naloge se razdelijo posameznim izvajalcem, ki jim je treba priskrbeti sredstva 
za delo ter jih omejiti s časom. Vsak mora biti seznanjen z načrtom dela, tako da zaporedne 
naloge izvaja tekoče, usmerjeno v zagotavljanje doseganja skupnih interesov (Lipičnik 1997 v 
Šugman idr. 2006, 161). Vse aktivnosti naj bi bile izvedene pravočasno in v ustreznem 
zaporedju. Podsisteme med seboj povezujejo pravila in postopki kot potreba po formalizaciji 
ter profesionalen odnos, kar pomeni da je avtoriteta utemeljena s strokovnostjo in ne s pravili. 
Organiziranost naj omogoča, da informacijski tok teče horizontalno in ne vertikalno (Ferjan 
1998 v Šugman idr. 2006, 162). 

Pred razdelitvijo nalog posameznim izvajalcem naj bi manager ugotovil, katera znanja, 
vrednote in veščine so potrebne za izvedbo načrta, ter oblikoval optimalen profil sodelavca za 
posamezno delovno mesto. Izdela se struktura organiziranosti, ki prikazuje razporeditev nalog 
po posameznih nosilcih, njihovo pristojnost in odgovornost. Struktura organiziranosti lahko 
prikazuje tudi alternativne naloge posameznikov v primeru revidiranja načrta ali njihovo 
delovanje na več področjih. Sistemizacija delovnih mest je sestavni del strukture 
organiziranosti. Struktura organiziranosti naj bi bila razumljiva. Ni pričakovati sodelovanja in 
ustvarjanja ugodnih izidov, če sodelavci ne poznajo nalog drug drugega. Razdelitev nalog se 
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začne šele, ko je struktura organiziranosti izdelana. Z zaposlovanjem pravih ljudi na njim 
ustrezna delovna mesta je glavni del organiziranja opravljen, vendar ne končan. Uvajanje, 
spoznavanje z novostmi prerašča v trajno izpopolnjevanje in izobraževanje, čeprav je 
značilnost športnih organizacij, da za slednje zaradi dnevne prezaposlenosti običajno 
zmanjkuje časa (Masteralexis, Barr in Hums 2009, 28). 

Dobro organizirane organizacijske enote z razdeljenimi pristojnostmi in odgovornostmi, 
dobro komunikacijo ter enako oskrbo virov ter pogoji za delo so temelj skupnega delovanja 
(Hernandez 2002, 64). 

Ta funkcija od managerjev zahteva sposobnost vživljanja in celovitega pregleda nad 
organizacijo, kot tudi dodeljevanje majhnih nalog pravim ljudem v vsakodnevnem delovanju. 
Od managerja v procesu organiziranja pričakujemo, da bo uskladil vsak vidik organizacije z 
njenimi smotri in cilji. Sposoben naj bi bil angažirati prave ljudi na prava delovna mesta ter 
sodelavce seznaniti z njihovimi individualnimi vlogami v doseganju smotrov in ciljev 
organizacije (Parkhous 2005, 65).  

Uspešen manager naj bi za organiziranje imel konceptualne in odločevalske sposobnosti kot 
tudi sposobnosti medsebojnih odnosov in komuniciranja (Lussier in Kimbal 2004, 10). 

2.6.3 Vodenje 

Vodenje je proces vplivanja, motiviranja in usmerjanja sodelavcev k doseganju smotrov in 
ciljev. Voditi je treba tako posameznike kot skupine (Lussier in Kimbal 2004, 10).  

Vodstvene sposobnosti so univerzalno spoznane kot ključne sestavine managementa. Dober 
manager je po definiciji vodja, enako je dober vodja manager (Adair 2010, 1). 

Načrtovanje in organiziranje po Chelladurai (2001 v Parkhouse 2005, 65) opredeljujeta 
delovanje organizacije. V okviru prej opredeljenih pristojnosti in odgovornosti managerji v 
procesu vodenja vplivajo na zaposlene in jih motivirajo za doseganje načrtovanih ciljev.  

Vodenje je posebna spretnost in veščina managerjev, ki je ne moremo enačiti z upravljanjem, 
saj zahteva predvsem drugačna znanja, vrednote in spretnosti – spretnost ravnanja z ljudmi pri 
delu. Manager s svojim stilom vodenja kreira organizacijsko klimo, zato je pomembno, 
kakšen stil vodenja in kakšne vodstvene veščine uporablja. Vsak manager naj bi vedel, da 
jasna in odprta komunikacija, postavljanje standardov, ki omogočajo in spodbujajo odličnost 
poslovanja, predajanje odgovornosti zaposlenim, spodbujanje sodelavcev pri njihovem delu in 
razvoju, seznanjanje s poslovnimi cilji in usmeritvami in podobno vpliva na organizacijsko 
klimo in ta na uspešnost. Ne gre pozabiti na nagrajevanje sodelavcev in njihovo pripadnost 
organizaciji (Luckmann Jagodič 2007, 52).  
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Posebna odgovornost managerjev je, da v procesu vodenja znajo sodelavce slišati in poslušati 
ter te informacije čim bolje usmeriti proti ciljem in strategiji organizacije. Managerji vodijo 
sodelavce, kar pomeni, da naj bi imeli čas zanje, vedeli naj bi, kaj delajo, znajo presoditi, ali 
so pri delu uspešni, ali potrebujejo korekcijo, pomoč ali samo jasno usmeritev (Klopčič 2007, 
55). 

V naravi človeka je, da je raje v vlogi vodje, kot da je voden. Vsaj večina želi imeti moč nad 
nekom drugim, vendar pa se mnogi ne zavedajo, da to pomeni tudi prevzemanje odgovornosti 
in povezanih drugih nalog. Vodenje ni enkratno dejanje, temveč izmenjava številnih 
dogodkov, ki se nanašajo na usmerjanje in spremljanje (Šugman idr. 2006, 162). Najprej je 
treba vzpostaviti zaupanje med managerjem – vodjo in člani skupine oziroma sodelavci ter 
jim šele nato prepustiti možnost odločanja. Vodja naj bi vedel, kaj želi doseči in kje je »ciljna 
črta«. Dober vodja spodbuja člane in oni mu sledijo (Labich 1988 v Šugman idr. 2006).  

Vodenje je akcijski del v managerskem procesu. Managerji v športu usmerjajo aktivnosti 
zaposlenih. Ta funkcija se začne s procesom pooblaščanja, ko vodja določa podrejenemu 
naloge in odgovornost za izid. Učinkovita komunikacija je ključnega pomena za prenos 
pooblastil. Podrejeni sodelavec naj bi vedel, kaj naj dela in kakšna je njegova vloga v procesu 
dokončanja naloge. S pomembnostjo delegiranja ne gre pretiravati. Je ena izmed zahtevnih 
veščin, ki jih mora obvladati sodoben manager. Manager ne more vseh nalog opraviti sam, 
čeprav posega na izvajalno raven. Pomočnikom ali podrejenim lahko posredno z delegiranjem 
in prenosom nekaterih nalog omogoči razvoj managerskih veščin. Pomembna je vloga 
managerja v vodenju sprememb in razlik, ki se pojavljajo v organizaciji. Nedvomno je 
manager odgovoren za zaposlene in njihov izid, zato naj bi obravnaval in razrešil vsak 
konflikt, delovni problem ali komunikacijsko težavo. Prevzema aktivno vlogo v delovanju 
organizacije (Masteralexis, Barr in Hums 2009, 30). 

V športnih organizacijah je vodenje interaktiven proces. Kadar ljudje delujejo kot managerji, 
so usmerjeni v uspešnost in se trudijo »delati prave stvari«, naloge vodenja pa so usmerjene v 
učinkovitost in »delati stvari prav«. Vodenje zahteva od vodij specifične lastnosti oziroma 
značilnosti, kot so npr. prijaznost, poštenost, samozavest, kognitivne sposobnosti ter 
vedenjske sposobnosti, prepoznane kot osredotočenost na naloge, osredotočenost na 
zaposlene ter sposobnost delovanja v različnih oziroma spremenjenih razmerah, v katerih je 
potreben drugačen stil vodenja (Pedersen idr. 2011, 100–101). 

Vodenje poteka na različnih ravneh organiziranosti (Adair 2000, 23): 
− vodenje skupine do 20 oseb; 
− operativno vodenje – operativnemu vodji poročajo vodje posameznih organizacijskih 

enot, nalog ali projektov; 
− strateško vodenje – vodenje in prevzemanje odgovornosti za celotno organizacijo, ki ima 

še najmanj dve nižji ravni organiziranosti vodenja (srednjo in spodnjo).  
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Izsledki raziskav o vplivu vodenja na uspešnost športnih organizacij so si nasprotujoči in 
kažejo na pretežno posreden vpliv načina vodenja na uspešnost organizacije. Način vodenja je 
povezan z organizacijsko kulturo, ta pa pomembno vpliva na uspešnost organizacije. Način 
vodenja ustvarja pogoje za razvoj organizacijske kulture. Zaradi nelastniških odnosov v 
športnih organizacijah in precejšnje fluktuacije vodij je lahko organizacijska kultura tisti 
dejavnik, ki zagotavlja dolgoročno uspešnost športnih organizacij (Bednarik idr. 2007). 

Uspešen manager je v vsaki nepridobitni organizaciji strokovnjak, voditelj in etična osebnost. 
V nepridobitnih organizacijah je vodenje bolj pomembno kot v drugih organizacijah zaradi 
močno idejno obarvanih izhodišč in vizije nepridobitne organizacije, zaradi participativnih 
odnosov, raznolikosti navzkrižnih interesov udeležencev in še posebej interesov 
prostovoljcev. Vodenje terja temeljna znanja iz vedenjskih znanosti, izkušnje in veščine, zlasti 
pa razumevanje interesov, ki določajo vedenje posameznikov in skupin. Tako usposobljeni so 
redki v športnih organizacijah. Značilnost kulture vseh nepridobitnih organizacij je 
poosebljanje nasprotij, ki so pogojena z značilnostmi njihovega delovanja. Nasprotja so 
racionalna, naravna in koristna ter jih kaže obvladovati, da se ne izrodijo v negativne, 
neracionalne spore. Manager naj bi vsakokrat iskal specifičen način urejanja nasprotij (Tavčar 
1997, 525). 

Pravo vodenje spreminja stvari na bolje. Je pripravljenost sprejeti tveganje in želja po 
skupinskem sodelovanju in spremembah ter sposobnost navdihovati ljudi za doseganje 
smotrov in ciljev s skupno močjo, ki terja srce, glavo, dušo in pogum (Maxwell 2009, 10). 

Uspešen manager naj bi imel sposobnost urejanja medsebojnih odnosov in komuniciranja 
(Lussier in Kimbal 2004, 10). 

Vodje se odlikujejo v težkih časih. Če želimo vedeti, ali je vodja uspešen, je treba pogledati 
ljudi, ki jih vodi (Maxwell 2009, 75–127). 

2.6.4 Kontroliranje 

Kontroliranje je proces ugotavljanja pravilnosti izvedbe nalog glede na želeno oz. načrtovano. 
Pomemben del kontroliranja je merjenje oziroma ugotavljanje ustreznosti izvajanja nalog in 
dajanje navodil za morebitne spremembe in popravke (Lussier in Kimbal 2004, 10). 

Vsi sodelavci ne izvedejo zadane naloge, kot je predvideno v načrtu ali z merili uspešnosti. 
Cilje organizacije je tako težko doseči brez stalnega spremljanja izvajanja procesa. 
Pomemben del kontroliranja je merjenje poteka in revidiranje načrta, če je to potrebno 
(Lussier in Kimbal 2004, 10). 
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Managerji kontrolirajo in nato ugotavljajo kakovost izvedbe nalog prek sistema poročanja, 
prej dogovorjenih meril uspešnosti, lahko pa tudi s primerjavo med posameznimi sodelavci ali 
predhodnimi izvedbami enakih nalog (Masteralexis, Barr in Hums 2009, 31).  

Kontroliranje je predvsem upravljavsko-vodstvena aktivnost za obvladovanje procesa. V 
bistvu gre za zbiranje in sporočanje informacij o uspešnosti odločevalcem, višjim ravnem 
organiziranosti oziroma nadrejenim. Samo kontroliranje doseganja smotrov in ciljev nima 
pomena, če ni presoje in morebitnih usmerjevalnih ukrepov (Šugman idr. 2006, 169).  

V notranjem okolju športne organizacije funkcijo kontroliranja opravljajo managerji in 
upravljavci (lastniki/ustanovitelji). Preverjanje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev, 
predvsem smotrne porabe finančnih sredstev, ni preiskava, temveč aktivnost, s katero 
odgovorni ugotavljajo razliko med doseženim in načrtovanim. Priporočljiva je kontrola 
uporabe vseh virov, ne samo finančnih, tudi materialnih in človeških. Manager naj v 
posamezni fazi procesa oceni tudi, ali je struktura organiziranosti primerna za doseganje 
smotrov in ciljev ter preveri ustreznost izbire izvajalca naloge. V športni organizacija naj tako 
kot v vsaki drugi organizaciji kontroliranje zasnujejo kot tristopenjski model z (Hernandez 
2002, 243): 
1. določitvijo meril za ocenjevanje uspešnosti, 
2. primerjavo doseženih aktualnih izidov s pričakovanimi in  
3. izbiro ukrepov za odpravo odstopanj. 

Kontrolirajo naj se: 
− stroški –  vsak strošek, vključno s stroški storitev, materiala, delovanja, dela idr., naj bo 

vključen v postopke kontrole; 
− kakovost – profesionalno kakovost naj bi znali opredeliti vsi izvajalci; dosežena naj bo v 

uporabljenem materialu, izdelkih, komuniciranju, korespondenci, vedenju, na 
tekmovanjih ali sestankih oziroma v vsakršnem delovanju posameznikov in organizacije; 

− vložki – vsa sredstva, vključno s finančnimi, vsak kos porabljenega pisarniškega materiala 
ter izraba naprav naj bodo kontrolirana. 

Za učinkovito kontroliranje in odpravo morebitnih odstopanj od načrta naj bi v športni 
organizaciji predhodno sprejeli odločitve (prav tam): 
− Kdaj in kje se bodo izvedle meritve? 
− Kdo bo meril in ocenjeval uspešnost? 
− Katera merila bodo uporabljena za ocenjevanje zadovoljivega izida? 
− Kdo bo informiran o doseženih izidih merjenja? 
− Na kakšen način bo proces merjenja zaključen hitro, pošteno in s sprejemljivimi stroški? 



 

50 

Odgovori na zgornja vprašanja bodo managerja vodili k osnovanju ustreznega, 
prilagodljivega, rutinskega in stroškovno učinkovitega vrednotenja v organizaciji za vse 
podobne primere. 

Managerji bodo maksimirali učinkovitost kontrole, če jo bodo celovito izvajali v posameznih 
obdobjih, kot sledijo (prav tam): 
1. predhodna kontrola, ki se nanaša npr. na izbiro izvajalcev – sodelavcev, natančno 

načrtovanje ter lociranje finančnih virov, kontrolo materiala in drugo; 
2. operativna kontrola, ki se nanaša na sprotno spremljanje delovanja; 
3. izvršilna oz. managerska kontrola, ki je rutinski pregled dosežkov izvajalcev ter 

finančnega izida z analizo računovodskih izkazov. Smiselno je preveriti tudi ustreznost 
strukture organiziranosti in njeno ujemanje s smotri in cilji. Izvršilna kontrola lahko 
zajema tudi ocenjevanje razširjenosti športa, prepoznavnost športa in organizacije v 
medijih, obiskanost športnih prireditev in podobno. 

Watt (2003, 132) priporoča kontroliranje trenutnega izida v primerjavi z izidom istega procesa 
v bližnji preteklosti in primerjavo na podlagi povratnih informacij od preteklih izkušenj. 

Doseganje športnih ciljev se preverja enako kot doseganje poslovno-ekonomskih ciljev. Prav 
tako se morebitna odstopanja z ukrepi preusmerjajo nazaj k želenemu (Lussier in Kimbal 
2004, 11). 

Doseganje načrtovanih izidov je glavni cilj dela in skozi nje ocenjujemo kakovost izvedbe. 
Dosežen izid pa ni merljiv samo v finančnem izkazu ter številkah telesne storitve oziroma 
športnem izidu, temveč vsebuje še mnogo drugih sestavin, kot je npr. varnost, zdravje, 
zadovoljstvo udeležencev in podobno (Strojnik 2004, 5). 

Doseganje poslovno-ekonomskih kot tudi športnih ciljev v notranjem okolju organizacije, ki 
jo vodijo managerji, lahko kontrolirajo tudi organi upravljanja (izvršilni odbor, upravni odbor, 
predsedstvo, nadzorni odbor ipd.) (Šugman 1998, 60–61). 

Na podlagi analize kazalnikov oziroma izidov merjenja doseganja poslovnih in športnih ciljev 
športne organizacije naj bi management ali organ upravljanja sprejel ustrezno poslovno 
odločitev (Retar 2006, 148). 

Za vsak izid merjenja naj bi določili časovnico preverjanja in obliko prikazovanja. Odličen je 
tisti kazalnik, ki nam takoj zgovorno pove, ali v organizaciji uresničujejo zastavljen cilj ali pa 
se od njega oddaljujejo (Retar 2010, 8). 

Zunanji nadzor na podlagi določila Zakona o društvih (ZDru-1) izvajajo revizijske družbe ali 
samostojni revizorji v društvih oziroma zvezi društev, katerih prihodki ali odhodki so v 
preteklem poslovnem letu presegli en milijon evrov. 
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Uvedba sistema certifikatov in ocenjevanje odličnosti neodvisnih strokovnjakov je objektiven 
pristop kontroliranja športne organizacije, neodvisen od lastnikov, managerjev, članov in 
izvajalcev. Najpogosteje se v športni praksi uporabljajo sistemi akreditacij, licenciranja, 
certifikatov ter izvajanje ocenjevanja in nadzora v okviru neodvisnih institucij (Retar 2006, 
149). 

Uspešen manager naj bi imel za kontroliranje tehnične, konceptualne ter odločevalske 
sposobnosti (Lussier in Kimbal 2004, 11). 

2.7 Znanje in sposobnost managerjev 

Organizacija je lahko uspešna, če svojo politiko, management in izvajanje prilagodi sodobnim 
razmeram delovanja. Delati mora prave stvari na pravi način, ob pravem času ter na pravem 
kraju, se nenehno razvijati in uporabljati znanje. Znanje in sposobnosti ljudi so v ustvarjanju 
konkurenčne prednosti vse bolj odločilne. Znanje je vezivo, ki zagotavlja kontinuiteto 
organizacije (Meško Štok 2009, 13–14). 

2.7.1 Splošna managerska znanja in sposobnosti 

Danes se najpomembnejše lastnine ne moremo dotakniti, ker je na simbolični ravni, to je 
znanje. Vsi viri družbene moči postajajo vedno bolj odvisni od znanja (Krajnc 2010, 22). 

V sodobnem nestabilnem družbenem okolju naj poslovodenje organizacije temeljiti na znanju, 
bilo naj bi aktivno in prilagodljivo novim razmeram (Ivanko 2003, 97). 

Nič ne zastara tako hitro, kot znanje. Osrednji namen usposabljanj, tako formalnih (pridobitev 
javno veljavne izobrazbe oziroma usposobljenosti) kot neformalnih, je pridobivanje 
sposobnosti za opravljanje nalog (Retar 2010, 29). 

Znanje managerjev in njihove izkušnje igrajo edinstveno vlogo v uspehu organizacije. 
Organizacije same kreirajo nov tip managerjev, ki transformirajo intelektualno lastnino v 
trajno vrednost za zaposlene in udeležence organizacije. Izvršni vodja izobraževanja 
zagotavlja proces, strukturo in pogoje za pospeševanje učinkovitega prenosa znanja tako v 
organizaciji in med organizacijami kot do strank. Pristop do razvijajočih se managerjev v 
organizaciji temelji na petih načelih vodenja (Harvard 2007, 14): 
− Razvijajočim se managerjem je treba zgodaj zaupati odgovornost. 
− Ko mladi manager diplomira, mu je treba dopustiti širok manevrski prostor v odločanju, 

kako doseči smotre in cilje. 
− Šola managementa je umetnost vplivanja in ne ukazovanja. 
− Predstavljanje skupnih dosežkov, ne samopromocija. 
− Zadržanje nadarjenih ljudi. 
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Tradicionalno je človeški kapital razumljen kot zbir znanja in sposobnosti, utelešenih v 
posamezniku, ki prispeva k ustvarjanju ekonomske, družbene in osebne blaginje. Zaradi tega 
znanje ni lahko prenosljivo na druge (Lenarčič 2007, 99). 

Znanje je množica informacij, ki jih ima posameznik, kar pomeni, da znanja ne moremo dati 
nekomu na enak način, kot lahko damo neko fizično stvar, ampak mora prejemnik znanja 
sodelovati v procesu njegovega pridobivanja. Poudarek je na kakovosti in intenzivnosti 
medsebojnih odnosov, s čimer se znanje ohranja in kroži (Adam idr. 2005 v Lenarčič 2007, 
99). 

Znanje se ne shranjuje v glave, temveč v odnose, ki se razvijejo med akterji učnega procesa. 
Organizacije se razlikujejo po svoji zmožnosti za ustvarjanje, absorbiranje in transformacijo 
znanja (Rončevič 2003v Lenarčič 2007). 

Človeški kapital se v večini primerov meri s stopnjo končane formalne izobrazbe. Definicija 
zanemarja mnogostransko in heterogeno naravo človeškega učenja, ki se neprekinjeno odvija 
skozi celotno posameznikovo življenje. V tem smislu govorimo o neformalni izobrazbi in 
vseživljenjskem učenju posameznikov in posledično o učeči se organizaciji, ki je pojmovana 
kot skupina, v kateri udeleženci drug z drugim delijo znanje, norme in vrednote ter na tak 
način prispevajo k učinkovitemu delovanju organizacije. Takšen tip organizacije omogoča 
posameznikom in skupinam široko možnost sodelovanja pri odločanju in medsebojnem 
učenju. S tega vidika je pomembno znanje, ki ga posameznik pridobi in ga nato uporabi v 
skupno korist (Lenarčič 2007). 

Formalno izobraževanje poteka v šoli, neformalno pa v ustanovah zunaj nje (Knowles, 
Elwood Holton III. in Swanson 1998 v Volf 2007, 136). UNESCO je najprej opredelil 
formalno izobraževanje za izobraževalni program, ki zahteva vpis in registracijo. Pri tem naj 
bi uradni list in registracija označevala visoko stopnjo organiziranosti izobraževanja. Kasnejša 
opredelitev kot merilo formalnosti jemlje konec izobraževalnega procesa in ne začetek (vpis). 
Tako je formalno izobraževanje, ki naj privede do uradno formalno potrjenih izobraževalnih 
izidov, kot so dosežena stopnja izobrazbe, diploma ali poklicna kvalifikacija (Jelenc in drugi 
1994 v Volf 2007). V novejših dokumentih se pojavlja UNESCO definicija, ki formalno 
izobraževanje definira kot hierarhično strukturiran, kronološko stopenjsko normiran 
izobraževalni sistem, ki poteka od primarnih do terciarnih institucij (YMCA in drugi 2001 v 
Volf 2007). 

Da bi managerji uspešno opravljali naloge v organizaciji, potrebujejo zadostna strokovna 
znanja o obvladovanju organizacije kot instrumenta za doseganje ciljev, zadostne zmožnosti 
za ravnanje z ljudmi (notranjimi in zunanjimi udeleženci), biti morajo verodostojni (pošteni, 
etični), da opravičujejo zaupanje lastnikov, ustanoviteljev, razpolagalcev organizacije. 
Manager naj bi bil ustvarjalen, podjeten, vztrajen, delaven, razsoden itd. (Tavčar 2005, 40). 
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Strokovne usposobljenosti za poslovodenje ne kaže enačiti s specializiranimi poklicnimi 
znanji, ker so dobri strokovnjaki mnogokrat slabi managerji. Štejejo široka interdisciplinarna 
znanja, celosten pristop, osredotočenost na pomembne zadeve, hitro analizo in presojanje. 
Vodstvene zmožnosti so nepogrešljive, saj je organizacija živ organizem, skupnost ljudi. 
Verodostojnost managerjev je nujna (prav tam). 

Managerji naj bi poleg ožjih strokovnih znanj s področja panoge, v kateri delujejo, 
obvladovali vseobsežna znanja. Potrebujejo znanja in zmožnosti za vodenje ljudi. Znanja o 
managementu, zmožnost vodenja in etičnost so odločilne značilnosti managerjev (Meško Štok 
2009, 48–53).  

Poleg znanj splošnega managementa ter znanj za opravljanje temeljnih managerskih funkcij 
naj bi manager spoznaval in uporabljal tudi znanja ter vedenja o svetovnem, državnem, 
ekonomskem, kulturnem, znanstvenem, izobraževalnem in drugem okolju. Manager naj bi 
dopolnjeval znanja o managementu, vodenju in podjetništvu ter obvladal svetovne jezike. Od 
managerja se pričakuje sposobnost analizne in sintezne presoje. Ima naj integrativno 
sposobnost. Manager naj bi bil ustvarjalen v pripravi odločitev, zavedal naj bi se posebnosti 
intuitivnega odločanja, razvil naj bi sposobnost učenja in uporabe novih dosežkov (Kralj 2005 
v Meško Štok 2009, 53). 

V organizaciji naj bi bil namen izobraževanja in usposabljanja strateško utemeljen in naj bi 
izhajal iz formalnega zapisa strategije ali neformalnega soglasja, da je to strateško razvojno 
pomembno področje (Buhovac Rejc 2010, 10). 

Biti manager je danes bolj kompleksno kot kdaj koli prej. Manager naj bo zato bister, 
sposoben in politično iznajdljiv (Owen 2009, 3). 

Ekonomska in finančna kriza ter strukturna prilagajanja so pustile posledice v mnogih 
državah, ki se kažejo na različne načine. Z vidika izobraževanja so v državah, kjer so bile 
finančne omejitve največje, posledice vidne v obliki večje nezaposlenosti in podzaposlenosti 
diplomantov šol višjih ravni, kar ima za izobraževanje dve negativni posledici (Mohorčič 
Špolar 2010, 5–9):  
− potencialni udeleženci ne vidijo smisla v nadaljevanju izobraževanja, saj so žrtve 

prevelike, koristi pa predaleč in negotove, 
− politiki se sprašujejo, ali je primerno izobraževanje in stroške zanj v javnem sektorju 

obravnavati kot prednostno dejavnost. 

Po drugi strani analize kažejo, da je ekonomska kriza v najbolj razvitih državah spodbudila 
nove strategije, zasnovane na sposobnosti inovacij, razvoju novih proizvodov in procesov ter 
povečanju produktivnosti in prestrukturiranju organizacij. V teh državah so poudarjali znanje 
in razvoj znanja kot središčno točko svojega lastnega razvoja. Zato ni naključje, da se je ideja 
o vse življenjskem učenju tam tako prijela (Leadbeater 2008 v Mohorčič Špolar 2010, 5–9). 
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V industrijskem obdobju s piramidalno strukturo družbe je cilj šolanja pridobitev poklica. 
Znanje, pridobljeno na začetku poti, zadostuje za vse življenje. V času informacijsko-
komunikacijske družbe nastajajo nove razmere. Poklic ni dovolj. Človek se mora izkazati še z 
drugimi sposobnostmi, spretnostmi in osebnostnimi lastnostmi. Z izobraževanjem si ljudje 
obnavljajo osebne kompetence, pridobivajo nove, s tem ohranjajo svoj položaj ali 
napredujejo. Kot posledica razširjanja potreb po znanju se izobrazbena raven prebivalstva viša 
(Krajnc 2010, 22–24). 

V birokratskem in tudi linijsko-štabnem modelu strukture organiziranosti je veljalo pravilo, da 
je manager šef, načelnik, poveljnik, redar, birokrat in vzdrževalec stanja. Zahteve za 
managerja sodobnega tipa so drugačne. Mora biti »coach«, trener, dirigent, usklajevalec, 
skupinski razreševalec problemov, usmerjen k spremembam, vizionar, zaupnik in še mnogo 
drugih vrlin in kompetenc naj bi imel. Management je kompleksna dejavnost, ki zahteva 
zrelega posameznika, stopnjo izurjenosti in razvitosti, sposobnost upravljanja, vodenja, 
kontrole, komuniciranja, vizije, samodiscipline, motivacije ter željo in sposobnost nenehnega 
učenja (Žnidaršič 2010, 38–39).  

GV Planet in Energos sta v letu 2010 raziskala razvitost obvladovanja in razvoja ključnih 
kadrov v slovenskih organizacijah ter pridobila informacije o managerskih kompetencah, ki 
jih ti potrebujejo. Raziskava je bila opravljena v sto organizacijah v različnih dejavnostih in 
različne velikosti. Anketiranci so bili večinoma zaposleni na področju obvladovanja človeških 
virov ter izobraževanja in razvoja kadrov ali so imeli direktorske oziroma druge vodstvene 
funkcije. Za naše proučevanje so pomembni naslednji izidi  te raziskave (Žezlina 2010, 60–
67): 
− način vodenja le srednje dobro pripomore k doseganju ciljev in vizije organizacije; 
− zavedajo se, da je za uspešnost organizacije pomemben način oziroma kakovost vodenja; 
− managerji prevelik del časa in pozornosti namenijo delovnim nalogam oziroma 

proizvodno-poslovnim vprašanjem in le manjši del vodenju zaposlenih; 
− večina vprašanih ni zadovoljna z razvitostjo vodstvenih kompetenc ključnih kadrov 

(managerjev), kar kaže na slabo kakovost vodenja in nezadovoljivo vodenje; 
− ključni vodstveni kompetenci sta po mnenju anketirancev pozitiven odnos do sprememb 

(86 %) ter jasna vizija prihodnosti (78 %), velik pomen pa pripisujejo sposobnosti 
odločanja (72 %), komunikacijskim veščinam – sposobnost navduševanja drugih, 
prezentacijske veščine, veščina poslušanja (69 %), samoodgovornost – sposobnost 
prevzemanja odgovornosti in tveganja (63 %) ter etičnemu ravnanju (63 %). 

V zadnjih letih prejšnjega stoletja je prevladovalo stališče, ugotovljeno na konferenci 
Univerze v San Franciscu leta 1996, da je managerska teorija dovolj univerzalna, da jo lahko 
uporabimo tudi na nepridobitnem področju. Nasprotno v zadnjih desetih letih prevladuje 
spoznanje, da nepridobitni sektor potrebuje managerska znanja, ker narašča njegova 
pomembnost, ker je v krizi socialna država, ki potrebuje nove racionalne mehanizme 
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razreševanja problemov na področju nepridobitne dejavnosti, ker ljudje potrebujejo 
kakovostnejšo ponudbo storitev in izdelkov nepridobitnega sektorja za zadovoljevanje svojih 
potreb in ker v informacijsko-komunikacijski družbi narašča potreba in interes posameznikov, 
gibanj in institucij za uveljavljanje kakovosti življenja, humane cilje in človekoljubne 
dejavnosti (Kovač 1997, 5–7). 

Med najpomembnejše metode pridobivanja znanja iz zunanjih virov spada posnemanje 
uspešnih praks delovanja v drugih organizacijah, kot so (Možina 2006 v Meško Štok 2009, 
54): 
− udeležba na strokovnih konferencah, 
− prebiranje različnih virov (strokovne revije, katalogi, elektronska pošta), 
− spremljanje gospodarskih, socioloških in tehnoloških gibanj, 
− zbiranje podatkov o konkurenci, 
− zaposlovanje novega osebja, 
− sodelovanje z različnimi gospodarskimi in negospodarskimi organizacijami (povezovanje 

in skupna vlaganja). 

Managerji naj bi se nenehno izobraževali, da lahko sledijo spreminjajočemu se poslovnemu 
okolju. Izobraženi managerji so praviloma usposobljeni tudi za vrednotenje znanja sodelavcev 
ter imajo dobršno mero kritičnosti in se zavedajo, da je znanje tržno blago (Brečko 2005, 3).  

Pri oblikovanju strateškega razvoja organizacije se managerji vse bolj opirajo na znanje 
zaposlenih, ki v osnovi določajo njegovo smer (Bulc, Gorup in Kovač 2004, 28). 

2.7.2 Znanja in sposobnosti managerjev v športu 

Razvoj managementa v športu je v zadnjih tridesetih letih dramatičen. Zgodovinsko je bil 
management v športu orientiran v izobraževanje na področju fizične priprave v posameznem 
športu. V izobraževalnem procesu managerja v športu pred dvajsetimi leti je bila vključena 
fiziologija vadbe, motorika in merjenje ter fizična priprava. Izbirni predmeti so bili 
sociologija ali psihologija športa ter mogoče zgodovina in filozofija psihologije športa. 
Poučevanje poslovanja in organizacije na področju športne vzgoje sta bila edini možni 
področji izobraževanja, povezani z managementom v športu. Danes je management v športu 
multidisciplinaren študij. Med različnimi področji Parkhouse (2005) izpostavlja znanje iz 
poslovanja (angl. business administration), ki ga pojmuje kot management, posebna športna 
znanja pa vsebujejo več znanstvenih komponent kot pred desetletji. 

Manager v športu mora razviti, razumeti in poznati značilnosti športa in njegove industrije, 
okolje, v katerem deluje športna organizacija, vrsto in značilnosti športne organizacije, 
nepridobitne organizacije in njihovo okolje ter profesionalno športno okolje (Hoye idr. 2006, 
4). 
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Dobri managerji v športu so lahko le tisti, ki sledijo poslovnemu procesu ustvarjanja športne 
storitve od začetka do končnega porabnika športa, ki so amaterski in poklicni športniki, 
športni rekreativci, navijači, pa tudi gledalci postajajo čedalje zahtevnejši in izbirčnejši 
(Novativa 2011).  

Obseg potrebnih znanj in veščin managerja v športu je odvisen od narave njegovega dela, ki 
je povezana z vrsto organizacije, njeno velikostjo, smotri in drugim. Osnovne sposobnosti so 
prenosljive, kar pomeni, da so uporabne v različnih okoljih in ne le v športnih organizacijah. 
Manager v športu mora biti sposoben in spreten pri izvajanju splošnih nalog, ki so prikazane 
na spodnji sliki (slika 3), pa naj bo to v društvu – klubu, v profesionalnem moštvu, športni 
zvezi ali kateri koli drugi vrsti športne organizacije. Sposobnost komuniciranja s sestavinama 
tega grozda – pisano in govorno izražanje – je po Pedersenu in drugih (2011, 14–15) 
najpomembnejša veščina managerja športa. Druga znanja in veščine so višjega reda in 
nadgrajujejo sposobnost managerja športa.  
Organizacijski managementManagement komuniciranja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Slika 3: Grozdje nalog managerja v športa 
Vir: Pedersen idr. 2011, 15. 

Identificiranje potrebnih znanj in spretnosti managerjev v športu v povezavi s področjem in 
obsegom njihovega delovanj je smiselno. Management v športu kot disciplino lahko 
razdelimo po različnih merilih in v okviru te delitve ugotavljamo potrebe in določamo profile 
poslovodečih. S posebnostjo področja delovanja so povezana specialna znanja, posebej s 
posameznega športnega področja, upoštevajoč zahtevano prisotnost temeljnih managerskih 
znanj in spretnosti. Za naše proučevanje je uporabna delitev na management športnih storitev 
in management športnih izdelkov, glede na lokacijo izvajanja športnega procesa na 
management športnih objektov in naprav ter management programov na prostem. 
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Management v športu lahko razumemo kot povezavo med različnimi nivoji delovanja. 
Operativni management je osredotočen na vsakodnevne procese zagotavljanja pogojev 
uporabnikom, strateški management pa zahteva dolgoročno načrtovanje in vodenje v smislu 
zagotavljanja organizacijskih smotrov in ciljev. Management v športu lahko razumemo tudi 
kot odnos med več različnimi poslovnimi področji oziroma vejami in z njimi povezanimi 
znanji. Med klasično delitev spadajo prej omenjena operativni management in strateški 
management, ravnanje s človeškimi viri, trženje, finance in informacijsko-komunikacijska 
tehnologija. Tradicionalnim področjem se z razvojem športnega okolja in potreb pridružuje 
podjetništvo v športu, upravljanje s tveganji, delovanje v javni upravi in z njo predvsem v 
zagotavljanju sredstev iz javnega vira, s sodelovanjem na razpisih, za kar je potrebno dobro 
poznavanje institucionalnih okvirov. V isti sklop sodijo tudi korporacijska znanja in znanja s 
področja delovanja nepridobitnih organizacij. Nadvse pomembno je pravo v športu, ne gre pa 
zanemariti tudi trajnostnega razvoja v športu. Po avtorju je najpreprostejša opredelitev 
managementa v športu in z njimi povezanih znaj s temeljnimi nalogami: načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in kontroliranje. Osnovnim štirim nalogam sta dodani še koordiniranje 
in kadrovanje (Bill 2009, 11–15). 

SkillsActive (2004) je v Veliki Britanija opravila raziskavo o potrebnih sposobnostih 
zaposlenih v njihovih športnih organizacijah. Sposobnost komuniciranja je najpomembnejša 
lastnost, ki jo uporabniki pričakujejo od zaposlenih, kamor sodijo tudi managerji na vseh 
nivojih organiziranosti, sledi sposobnost sodelovanja z udeleženci, sposobnost timskega dela, 
sposobnost razreševanja problemov, tehnične in praktične sposobnosti in sposobnost vodenja.  

Od managerja v športu se pričakuje osnovno znanje o managementu, zahtevana pa so  še 
posebna znanja s področja športa, v katerem deluje. Za resnično učinkovito delovanje naj bi 
imel manager občutek za poslovnost v športu, razumljen kot managerska spretnost. V bistvu 
je management v športu vse, kar zadeva delovno okolje, ljudi, vsakodnevno delovanje, 
objekte in opremo, aktivnost, razvojni proces in partnersko delovanje na področju športa. V 
preteklosti je bila v povprečju kariera managerja v športu kratka, izjeme so bile le v Združenih 
državah Amerike, vendar ni dvoma, da se z razvojem discipline pojavijo tudi prave karierne 
priložnosti managerjev v športu v našem okolju (Watt 2003, 116). 

Kolar in drugi (2007, 41) so ugotovili, da je struktura znanj managerskega kadra v slovenskih 
športnih organizacijah zelo heterogena, tako po njegovih vlogah v organizaciji kot po 
izobrazbi in izkušnjah. Večinoma naj bi se z managementom v športnih organizacijah 
ukvarjali prostovoljci, vendar pa je pri zagovarjanju trditve potrebna previdnost predvsem pri 
analiziranju nacionalnih panožnih športnih zvez, ki so nadgradnja športnim društvom.  

Obseg poslovanja športnih organizacij ter vpletenost v družbeno okolje zahteva celovito 
delovanje managerjev. Uspešnost njihovega delovanja in delovanja organizacije je odvisna od 
njihovega znanja in izkušenj, osebnih delovnih sposobnosti in sposobnosti odločanja 
(Hernandez 2002, 156).  
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Bolj kot potrebe po izobraženih managerjih v športu v Sloveniji v primerjavi s severno 
Ameriko in razvitimi evropskimi državami zaostaja izobraževalni sistem. Trenutno v 
Sloveniji obstaja samo en akreditiran podiplomski specialistični študij managementa v športu. 
Pogrešano je dodiplomsko izobraževanje in program managementa v športu na managerskih 
fakultetah (prav tam).  

Kerr (2003) navaja, da znanj in veščin, ki jih potrebuje manager v športu v sodobnem času, ni 
več mogoče zagotavljati s programi fakultet za šport.  

Ameriška nacionalna zveza za šport in športno vzgojo je v smernicah za razvoj 
dodiplomskega in podiplomskega študija predlagala, da naj bi bodoči managerji v športu 
pridobili tri ravni znanj. Za naše nadaljnje proučevanje sta pomembni prvi dve, saj je tretja 
raven praktična in predvideva pridobivanje izkušenj na področju managementa v športnih 
organizacijah s praktičnim delom. Prva (bazična) raven so znanja s področja managementa, 
trženja, ekonomije, računovodstva, poslovnih financ in računalništva. Druga (aplikativna) 
raven predvideva osnovna športna znanja, kot so sociologija športa, psihologija športa, 
zgodovina športa, filozofija športa ter aplikativna znanja na področju športnega managementa, 
kot so športna zakonodaja, ekonomika v športu, trženje ter poslovanje v športu (Brassie 1989, 
158–164). 

Pri izgradnji modela strukture znanja je pomembno upoštevati dejstvo, da obstajajo 
pomembne razlike, odvisne od stopnje organiziranosti managementa in tipa športne 
organizacije. Razmerje znanj s športnega področja in znanj z nešportnega področja – 
managementa se spreminja glede na raven managerske funkcije v športni organizaciji. V 
primeru nacionalnih panožnih športnih zvez je treba upoštevati predvsem velikost 
organizacije, merjeno s številom članov, ter umeščenost panoge v domačem in mednarodnem 
okolju (Kolar idr. 2007, 43–45).  

Kolar in drugi (2007) so na podlagi pregleda raziskav in ugotovitev več avtorjev za izhodišče 
modela znanj managerja v športu predlagali trinivojski NASPE (National Association for 
Sport and Physical Education) model. Temeljna raven obsega pet sklopov primarnih znanj 
managerja v športu s področja športa, ki omogočajo spoznavanje športa z organizacijskih, 
pravnih, doktrinalnih in znanstvenih temeljev fenomena športa. Na področje managementa so 
uvrstili še tri sklope znanj, ki omogočajo razumevanje organizacije kot osnovnega družbenega 
okolja managementa, ter tudi pojme organizacijska struktura, proces, značilnosti procesov in 
vlogo posameznika v organizaciji, načelo ravnanja z ljudmi v organizaciji ter znanja s 
področja načrtovanja, uveljavljanja in nadziranja razvoja organizacij. 

Na drugi, aplikativni ravni modela strukture znanj managerja v športu so znanja, ki temeljijo 
na uporabi in povezovanju temeljnih znanj. V tem sklopu pride do uporabe znanj o 
organizacijskih strukturah, procesih in strategijah v specifičnih okoljih. 
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Na tretji, operacionalizacijski ravni modela strukture znanj managerja v športu so vključena 
znanja, ki omogočajo operacionalizacijo primarnih in sekundarnih znanj v izbranem športnem 
okolju. Gre predvsem za uveljavljanje znanj v subokoljih (Kolar idr. 2007, 45–46). 

Lussier in Kimbal (2004, 11–15) prepoznavata podobne potrebne veščine kot prej navedeni 
avtorji, dodajata pa še konceptualne veščine, kot sposobnost razumevanja abstraktnih idej. To 
veščino bi alternativno lahko razumeli kot razumevanje pojmovanja sistemov. Vse veščine 
dobijo dodano vrednost šele z izkušnjami v praksi. 

Manager v športu mora imeti ustrezno formalno izobrazbo, zato avtorji težo razvoja nagibajo 
k dodatnemu neformalnemu izobraževanju, ki se lahko izvaja znotraj ali zunaj organizacije z 
namenom nadgraditi managerske veščine (Taylor, Doherty in Mc Graw 2008, 125). 

Sposoben manager lahko v kratkem času športno organizacijo ali njene posameznike iz 
anonimnosti pripelje do svetovne slave. Pridobivanje, zadržanje in razvijanje sposobnih 
managerjev v športu (angl. high calibre) je vir konkurenčne prednosti športne organizacije. 
Angažiranje pravih managerjev lahko zagotavlja osnovno izboljšanje učinkovitosti, 
produktivnosti in poveča delovno moralo v organizaciji (Petry idr. 2008, 6). 

Ali so znanje in veščine odločilne pri izbiri managerja v športni organizaciji? V preteklosti je 
večina športnih organizacij iskala in zaposlovala nove sodelavce po načelu izbire »od ust do 
ust«. Tak način je v športnih organizacijah pripeljal do nepotizma in političnega kadrovanja. 
Kritiki še vedno opozarjajo, da obstajajo 'old boy' ali 'old girl' mreže, ki diktirajo zaposlovanje 
prijateljev, znancev in sorodnikov. Izobrazba preprosto ni dovolj. V resnici ni pomembno, kaj 
znaš, temveč kdo si (Covell idr. 2007, 323). 

2.7.3 Razmerje managerjev s športno organizacijo 

Managerji so s športnimi organizacijami v različnih razmerjih. Storitve lahko opravljajo iz 
altruističnih nagibov, kar pomeni volontersko, ali pa so za svoje delo plačani. Angažiranje 
takih managerjev lahko temelji na različnih pogodbenih razmerjih. Delovno razmerje za 
nedoločen čas s polnim delovnim časom na podlagi pogodbe o zaposlitvi je tipična oblika 
dela v vseh organizacijah, tudi športnih. V svetu kot tipično obliko delovnega razmera štejejo 
tudi angažiranje managerjev na podlagi civilne pogodbe o opravljanju storitev. Kot atipično 
delovno razmerje v »zahodni« teoriji opredeljujejo vsa dela za določen čas, delo s skrajšanim 
delovnim časom, kombinacijo delovnega razmerja in samozaposlitve, dodatno delo ter druga 
angažiranja ljudi, ki včasih mejijo na črno ekonomijo, vključno z delom »denar na roko«. 
Volontersko delo je običajna oblika neplačanega dela v športni organizaciji. Volonterstvo 
pomeni podarjen čas za pomoč drugim brez plačila. Povračilo stroškov, ki jih imajo volonterji 
z opravljanjem brezplačnega dela, so dopustna. Včasih se meje med volonterskim delom in 
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plačanim delom prekrivajo. Managerji, ki opravljajo volontersko delo povezano s svojim 
rednim delovnim razmerjem, niso volonterji (Anheier 2005, 214–220).  

Drugačno stališče do kombinacije profesionalnega oziroma plačanega dela z neplačanim 
delom v športni organizaciji imajo Šugman in drugi (2006, 126–127), ki ga še vedno 
pojmujejo kot volontersko delo.  

Volonterji prinašajo vrsto prednosti za razvoj športa in športne kulture, pa tudi slabosti. Med 
organizacijo (delodajalcem) in volonterjem (delavcem) praktično ne obstaja pravnoformalni 
dogovor, ki predpisuje način opravljanja dela, kar pomeni, da sta oba pri odločanju prosta, 
vendar to pogosto privede do konfliktov. Profesionalna zaposlitev od volonterja običajno 
zahteva veliko časa, zato volonterju zmanjka časa za opravljanje volonterskega dela v športu 
ali pa naloge opravi slabo. V organizaciji od volonterja ne morejo zahtevati odgovornosti in 
kakovosti za opravljeno delo. Težko je od volonterja pričakovati razvoj in kontinuiteto dela. 
Kakovost dela v športnih organizacijah je odvisna od ljudi. To dejstvo pripelje do 
konkurenčnega boja med volonterji in profesionalci, kar je še posebej nevarno, kadar 
volonterje pri delu motivira želja po odločanju in oblasti (prav tam). 

Vodeb (2006, 57–60) je analitično in diskurzivno pristopil k proučevanju volonterstva in 
njegove družbene vloge ter ugotovil, da je poslovno-organizacijski sistem, ki temelji na 
volonterskem delu, obsojen na slabo delovanje. Človek je nagnjen k ugodju, zato 
volonterizem kot sistemska razrešitev športa ni primerna. Vsak angažma je na nek način 
sebičen. Volonterji se s svojim aktivističnim delom v športnih organizacijah v resnici ne 
razdajajo za druge, temveč za sebe. Od volonterskega managerja ni pričakovati, da bo 
profesionalno odličen. 

Mnogokrat so prostovoljci v športu priznani strokovnjaki na svojih področjih, zato se pogosto 
v športu vedejo kot avtoritete in skušajo prek društvenih mehanizmov za vsako ceno 
uveljaviti svoje mnenje oziroma interes (Bednarik idr. 2007). 

Povečanje tendence dela z volonterskim kadrom pomeni na drugi strani zmanjševanje 
profesionalizacije dela v športnih organizacijah, razvoj športa in športne znanosti pa zahteva 
določeno stopnjo profesionalizacije, zato je neizogibno, da je profesionalizacija na določeni 
ravni dela v športu nujno potrebna (prav tam). 

Na drugi strani so profesionalni managerji v športnih organizacijah osebe, ki so za svoje delo 
plačane. Od profesionalcev se pričakuje, da so (Goode 1969 in Jackson 1970 v Chelladurai 
2006, 22): 
− sistematične osebe z znanjem; 
− strokovnjaki, ki odločajo, kaj, kako in kdaj; 
− odgovorni in sposobni nadzorovanja, spremljanja in vrednotenja procesov;  
− etični. 
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Delež profesionalnih managerjev v slovenskih športnih organizacijah je majhen. Bednarik 
trdi, da imajo v organizacijah, ki se ukvarjajo s tekmovalnim športom, več managerjev, kot v 
tistih, ki se ukvarjajo z rekreativnim športom, kar pomeni, da rekreativni šport v Slovenji 
skoraj ni voden s profesionalnimi managerji. Največ je volonterskih managerjev v športnih 
organizacijah, ki se ukvarjajo z olimpijskimi športi, saj so ti v javnosti najbolj odmevni, na ta 
način pa tudi volonterji pridobijo širšo družbeno uveljavitev (Bednarik 2010, 11). 

Managerji v profesionalnem športnem okolju delujejo z raznovrstno populacijo. Poslujejo s 
športniki, ki za svoje storitve prejemajo večmilijonske zaslužke, ter z njihovimi »častilci« kot 
»uporabniki« njihovih storitev in lahko prejemajo le minimalno plačo. Managerji naj bi bili 
sposobni odgovarjati obema skrajnima skupina naenkrat. Brez sposobnosti delovanja z ljudmi 
je manager v športu obsojen na neuspeh. Naučiti se mora pristopati k ljudem s spoštovanjem, 
poštenostjo in etiko. Po Masteralexis, Barr in Hums (2009, 27–39) so pomembne naslednje 
managerske veščine:  
− sposobnost pisnega in ustnega komuniciranja; 
− sposobnost obvladovanja sprememb; 
− sposobnost obvladovanja tehnologij; 
− sposobnost odločanja; 
− sposobnost določanja in vodenja politike organizacije; 
− sposobnost sprejemanja različnosti; 
− sposobnost motiviranja; 
− sposobnost dajanja pobud. 

2.8 Pregled dosedanjih raziskav na področju managementa v športu 

Iz pregleda dostopne literature in trditev Kolarja in drugih (2007, 41) v Sloveniji še nimamo 
relevantnih raziskav, ki bi kazale na strukturo znanj slovenskih managerjev v športu. Avtorji 
so opravili pregled mnenj tujih raziskovalcev na področju managementa v športu z namenom 
predstaviti hipotetični model strukture znanj managerja v športu. Model naj bi ponudil 
vsebinsko podlago programov managementa v športu za slovenski izobraževalni sistem. 

Celovit pregled dostopne literature zadnjih petnajstih let zajema tudi izhodišča večine 
avtorjev, ki smo jih povzemali v teoretičnem delu magistrske naloge. 

Raziskav, ki proučujejo problematiko nacionalnih panožnih zvez v Sloveniji, skorajda ni. Na 
področju športa običajno znanstvena dela obravnavajo problematiko celotnega športnega 
okolja oziroma vseh športnih organizacij, ki delujejo kot društva, kjer je populacija skoraj 
stokrat večja od celotnega cenzusa nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Najsodobnejše in najobsežnejše raziskovalno delo s področja športa v Sloveniji je »Analiza 
Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji« (2010), ki sistematično v sedmih 
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poglavjih predstavlja izide raziskav o uresničevanju Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji v obdobju 2000–2010 in trenutno stanje celotnega športnega okolja.  

Drugo pomembno raziskovalno delo, ki proučuje delovanje športnih organizacij, je zbir 
raziskav pod naslovom »Nekateri kazalniki uspešnosti športnih organizacij v Sloveniji«. 
Bednarik je s sodelavci posegel tudi na področje managerskih funkcij in ugotavljal značilnosti 
vodenja v slovenskih športnih organizacijah (Bednarik idr. 2007). 

Najbližje naši raziskavi je delo Chappaleta in Bayla (2005), ki analizira učinek dela v 
nacionalnih panožnih zvezah v olimpijskih športih, in sicer prek anketnega vprašalnika, ki se 
nanaša na politiko organizacije na področju financ, ravnanja s človeškimi viri, tekmovanj in 
športnih izidov ter organiziranja športnih prireditev ter vplivov notranjega komuniciranja ter 
zunanjega okolja. 

De Knop, van Hoecke in de Bosschuer (2004) so raziskovali kakovost managementa v 
športnih društvih. Med sedmimi področji so največ slabosti med managerji ugotovili pri 
strateškem načrtovanju, trženju ter strukturah organiziranosti. Z organizacijsko kulturo in 
vzdušjem, ki so ju ustvarili managerji, so bili udeleženci danskih športnih društev zadovoljni.  

Valantiniene in Emeljanovas (2010) sta v Litvi opravila raziskavo s podobnim namenom, kot 
so jo v Sloveniji Kolar in drugi. Ugotavljala sta potrebna znanja in spretnosti športnega 
managerja. Razdelila sta jih na poslovna znanja z nešportnega področja in posebna poslovna 
znanja s športnega področja. Ugotovila sta najpomembnejše managerske veščine, kot so 
sposobnost vodenja, pogajanja, zagotavljanje izvajanja organizacijskih nalog, organiziranje, 
vrednotenje in analiziranje informacij.  

Potrebna znanja športnega managerja sta raziskovala tudi Gilbert in Skinner (2008). 
Analizirala sta osnovno izobrazbo športnih managerjev, strukturo izobraževanega sistema in 
trajanje izobraževanja, obseg in vrsto potrebnih znanj, ocenjevanje znanja ter naravo in čas 
nabiranja delovnih izkušenj. 

Kakšno usposobljenost pričakujejo od športnega managerja v Taiwanu, je na Univerzi Idaho v 
Združenih državah Amerike raziskoval Chih-Yi (2004). Ugotavlja podobne potrebne veščine 
in znanja, kot jih omenjeni drugi avtorji, poudarja pa pomembnost sposobnosti ustvarjanja 
medosebnih povezav med sodelavci in člani, sposobnost ocenjevanja zadovoljstva zaposlenih 
ter sposobnost ocenjevanja prispevka posameznika k izidu organizacije. 

De D′Amico in del Carmen (2001) sta raziskovala organiziranost nacionalnih gimnastičnih 
zvez v Avstraliji, Ekvadorju, Franciji, Indoneziji, Italiji in Novi Zelandiji. Raziskava je bila 
opravljena med managerji, trenerji, sodniki in telovadci. Temeljila je na dveh glavnih 
vprašanjih: »Kakšna je struktura organiziranosti« in »ali so gimnastične zveze, ki imajo boljše 
tekmovalne izide v zadnjih desetih letih, tudi bolje organizirane«. 
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Pregledali smo tudi raziskave s področja managementa v športu, ki so bile izvedene v 
posameznih športih, kot na primer rugby, atletika, košarka, vendar za naš vsebinski vidik in 
obravnavano problematiko koristnih ugotovitev nismo zaznali in jih zato nismo podrobneje 
predstavili. 

2.9 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave  

Organizacije nastajajo, se razvijajo in umirajo. So živa tvorba in imajo, tako kot vsak drug 
subjekt, svoj življenjski ciklus. Osnovane so zaradi uresničevanja interesov ustanoviteljev, 
lastnikov, članov ali drugih deležnikov. Bistvo organizacije so cilji. Izide dosegajo ljudje, ki z 
uporabo sredstev in virov razvijajo odnose, povezave in pozicioniranost organizacije, kot tudi 
sebe. Ker organizacijo sestavljata najmanj dve osebi, je zanjo značilna delitev dela in 
medsebojna odvisnost ljudi v njej. Ker ne deluje izolirano, je zanjo pomembna umeščenost in 
povezanost z zunanjim okoljem. Pomembna so zavezništva. 

Organizacijske teorije se razlikujejo. Njihovi oblikovalci isti ali podoben pojav zaradi 
različnega zanimanja in interesov običajno pojasnjujejo z lastnega vidika. Nekaterim stvarem 
namenjajo večjo pozornost kot drugim in nasprotno. Vsako teoretiziranje je nepopolno in 
selekcionirano. 

Pojem organizacija je večpomenski. Razumemo ga kot subjekt, strukturo ali kot sistem. 
Organiziranost struktur opredeljuje statični vidik organiziranosti in jo razumemo kot urejanje, 
oblikovanje in razporeditev virov organizacije ter nosilcev nalog. Organiziranje procesov nam 
kaže dinamični vidik njenega delovanja. 

Struktura organiziranosti je izid organiziranja. Opredeljuje ureditev, s katero obvladujemo 
organizacijo. Ima formalen in neformalen vidik. Določa linije avtoritete in komunikacijo med 
organizacijskimi enotami ter posamezniki.  

Ljudje v organizaciji razpolagajo z znanjem in informacijami. Z njihovim upravljanjem 
dosegajo izide in konkurenčne prednosti ter maksimizirajo njeno sposobnost za doseganje 
ciljev, ki so običajno opredeljeni v okvirni politiki organizacije kot temeljni cilj – smoter ter 
cilji v posameznih časovnih razsežnostih. Pot do njih opredeljuje strategija. Kaj želi 
organizacija postati, opredeljuje njena vizija. Poslanstvo kaže namen njenega delovanja. 

Ena od možnih delitev organizacij je na pridobitne in nepridobitne. Možnih različnih meril 
delitve na dva pola je mnogo. Razmejitev po pridobitnosti je pomembna z družbenega vidika 
in izhaja iz smotrov organizacije, ki je v pridobitnih organizacijah ekonomski in je v denarju 
merljiv izid poslovanja. Stremi k čim večjemu dobičku, ki se deli med lastniki. Neekonomski 
smotri nepridobitnih organizacij so usmerjeni v splošno družbeno korist, kar pa ne pomeni, da 
te organizacije ne smejo ustvarjati pozitivne razlike med prihodki in odhodki, ki pa jo je treba 
porabiti izključno za financiranje osnovne dejavnosti. 
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Vse organizacije, ne glede na pridobitnost njihovega smotra, obvladujejo upravljavci, ki 
zastopajo lastnike, člane ali razpolagalce organizacije, ter managerji, ki so poslovodeči in 
zagotavljajo doseganje ciljev ter uspešnost in učinkovitost organizacije.  

V nepridobitnih organizacijah managerji pogosto opravljajo tudi izvajalske naloge. 

Ena od pomembnih razlik med pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami je v tveganju in 
odgovornosti ustanoviteljev oziroma lastnikov pridobitnih organizacij, ki tvegajo svoj vloženi 
kapital, v nasprotju s članom oziroma ustanoviteljem nepridobitnih organizacij, ki jim za 
realizacijo svojih interesov prek organizacije ni treba vlagati in tvegati lastnih sredstev, kjer 
ustanovni kapital niti ni zakonsko določen. Tako posamezniki v nepridobitnih organizacijah 
niti ne tvegajo svojega kapitala v primeru negativnega poslovnega izida. Cilj vsake pridobitne 
organizacije je ustvarjanje dobička, ta pripada lastnikom. V nepridobitnih organizacijah 
presežak prihodkov nad odhodki ni dovoljeno razdeljevati med člane, temveč se lahko 
uporabi le za izvajanje osnovne dejavnosti organizacije.  

Pridobitne organizacije vodijo profesionalni managerji, kar pa ni običajno za nepridobitne 
organizacije. Razmerje poslovodečega z nepridobitno organizacijo je odvisno od njene 
velikosti, finančnih zmožnosti, potreb in ciljev. Delovanje iz altruističnih nagibov pojmujemo 
kot volonterizem, čeprav obstaja mnenje, da tudi taka angažiranost sledi lastni koristi 
izvajalca in namiguje na misel ameriškega ekonomista Johna Maynarda Keynesa, »da ni 
zastonj kosila«.  

Posebnost vodenja nepridobitnih organizacij vidimo tudi, kadar te vodijo profesionalni 
managerji. Mnogi med njimi niso usposobljeni za management. So specialisti in strokovnjaki 
v panogi delovanja. Transformacija v managerja pogosto ni podprta z izobraževanjem in 
pridobivanjem managerskih znanj. Želja po oblasti je močnejša od razumne presoje lastnih 
sposobnosti. Pomanjkanje managerskih znanj je vzrok mnogim težavam v nepridobitnih 
organizacijah. Tudi sama znanja o managementu brez poznavanja stroke ne zadostujejo za 
uspešno poslovodenje nepridobitne organizacije 

Usklajevanje mnoštva interesov, ki so značilni za nepridobitne organizacije, je v odsotnosti 
managerskih znanj in izkušenj nemogoče in pogosto terja nezadovoljstvo udeležencev, ki se 
posledično izkazuje v razhajanju in ustanavljanju novih subjektov zasebnega prava z 
nepridobitnim smotrom. V Sloveniji se število nepridobitnih organizacij, predvsem pa 
društev, ki je najpogostejša statusno pravna organizacijska oblika civilne družbe, povečuje. 
Med društvi je največ (36 %) takih, ki se ukvarjajo s športno in rekreativno dejavnostjo. Z 
združevanjem razumemo povezovanje društev v zvezo društev. Najpomembnejša povezava je 
vključevanje športnih društev v nacionalne panožne športne zveze, ki so gonilna sila športa v 
državi. 
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V nepridobitnih organizacijah je opazen trend naraščanja pozornosti pridobivanju dobička in 
izvajanju pridobitne dejavnosti, ki pa zaradi zakonske omejitve ne sme biti prevladujoča. 
Razlog gre iskati v zmanjševanju finančnih virov za financiranje nepridobitnih organizacij, 
kar je posledica ekonomske krize, ter v povečanju nezaposlenosti in iskanju alternativnih 
možnosti posameznikov in skupin za zagotavljanje eksistence.  

Kot obstaja mnogo definicij za organizacijo je tudi pojem managementa različno opredeljen 
po posameznih avtorjih. Management je družbena veda. Ukvarja se z vedenjem ljudi v 
organizaciji ter z usklajevanjem nalog in dejavnosti za doseganje postavljenih organizacijskih 
ciljev. Proces managementa je vodenje ljudi in poslovanja organizacije za doseganje izidov. 
Management je organ, s katerim organizacija ustvarja sposobnost doseganja izidov, ki so 
vidni zunaj organizacije. Management mora poleg sledenju ciljem organizacije pozornost 
nameniti tudi ciljem posameznikov, ki jih imajo v organizaciji in z njo.  

V športu je kot v vsakem drugem poslu potrebno poslovodenje z delovanjem na številnih 
managerskih področjih. Upravljanje v športnih organizacijah vključuje najpomembnejša 
vprašanja organizacije, kot je njena politika, vsakodnevne aktivnosti pa so v pristojnosti 
managementa. Jasno je treba opredeliti vlogo obeh nosilcev ter strukturo organiziranosti. 
Člani organa upravljanja so pogosto neizkušeni in niso strokovnjaki s športnega področja. 
Praviloma so volonterji.   

Management v športu je multidisciplinarno področje. Obravnava športno dejavnost in 
management. Managerji delujejo na različnih športnih področjih, kot so profesionalni šport, 
športna rekreacija, šport otrok in mladine, šport invalidov, vodenje športnih objektov in 
naprav, proizvodnja in prodaja športne opreme in podobno. 

Management v športu se deli na dve osnovni področji: šport in poslovanje.  

Glavni učinek športne dejavnosti je športni dosežek. Uspešnost športne organizacije se meri 
tudi s številom njenih članovi, številom vadečih, številom strokovno usposobljenega osebja s 
področja športa, številom organiziranih tekmovanj in podobno. 

Bistvene razlike med splošno managersko teorijo in teorijo športnega managementa so v 
strateškem managementu, strukturi organiziranosti, upravljanju s človeškimi viri, vodenju, 
organizacijski kulturi, odnosu do javnosti ter vrednotenju uspešnosti delovanja. 

Manager v nacionalni panožni športni zvezi naj bi poleg eksplicitnih znanj imel še tehnične, 
medosebne, komunikacijske, konceptualne in odločevalske sposobnosti. Temeljna področja 
dela managerja v športu so ravnanje s človeškimi, finančnimi, materialnimi in informacijskimi 
viri. Managerjeve temeljne funkcije so načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje v 
procesu dela organizacije.  



 

66 

3 EMPIRIČNI DEL 

V tem delu predstavljamo potek raziskave z zbiranjem podatkov prek vprašalnika ter analizo 
in interpretacijo izidov, ki se logično nadaljuje s sklepi iz empiričnega dela, ki so nam 
omogočili oblikovanje priporočil za izboljšanje stanja na področju organiziranosti nacionalnih 
panožnih športnih zvez. 

3.1 Metodologija kvantitativne raziskave 

Teoretične ideje in koncepte se v praksi preverja z metodami raziskovanja in zbiranjem 
podatkov (Tratnik 2002, 32). 

Raziskava je temeljila na hipotezah, ki smo jih preverjali s pomočjo zbranih primarnih 
podatkov, jih analizirali in interpretirali, kar po Trnavčevič (2010, 81) opredeljujmo kot 
kvantitativno raziskavo. 

Kvantitativna raziskava je temeljila na pozitivističnem pristopu, katerega ključna misel je, da 
družbeni svet obstaja zunaj človeka in da bi morali njegove lastnosti meriti z objektivnimi 
metodami, namesto da bi o njih sklepali na osnovi vtisov, razmišljanj ali intuicije. Raziskava 
ustreza sedmim implikacijam, saj smo (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2002, 46): 
− delovali kot opazovalci, neodvisni od opazovanega; 
− delovali vrednostno nevtralno z izbiro proučevanega z objektivnimi merili in ne s 

človeškimi verovanji in interesi; 
− stremeli k razlagi zakonitosti človeškega družbenega vedenja (kavzalnost); 
− postavili hipoteze in deduktivno sklepali – iz splošnega na posamezno; 
− koncepte operacionalizirali tako, da so bili kvantitativno merjeni; 
− reducirali problem na preproste elemente in  
− zajeli dovolj velik vzorec, iz katerega lahko sklepamo o širši populaciji. 

Zaradi velikosti populacije primerjalna analiza z variacijo vzorcev ni bila izvedljiva. 

Raziskavo smo zasnovali opirajoč se na teoretična izhodišča, analogno po korakih, kot si 
sledijo (Tratnik 2002 12): 
1. izbira področja, 
2. izbira teme, 
3. določitev metodologije, 
4. priprava načrta, 
5. zbiranje podatkov,  
6. analiza podatkov,  
7. predstavitev izidov raziskave. 
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3.2 Vzorec 

V Vodiču Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez smo pridobili 
informacije o proučevani populaciji. 69 nacionalnih panožnih zvez je razdeljenih v tri skupine 
glede na status v krovni športni organizaciji v Sloveniji (OKS – ZŠZ 2010a).  

Splošni model meril za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji pa 
športne panoge razdeljuje na (OKS – ZŠZ 2009): 
− individualne športne panoge in 
− kolektivne športne panoge. 

OKS – ZŠZ nacionalnih panožnih športnih zvez ne ločuje glede na omenjeno merilo. Za 
potrebe našega proučevanja smo jih razdelili glede na njihovo primarno športno dejavnost, ki 
je individualna ali kolektivna. 

Celotna populacija so nacionalne panožne športne zveze, ki so članice OKS – ZŠZ z 
glasovalno pravico. Od 69 nacionalnih panožnih športnih zvez jih 57 deluje v individualnih 
športnih panogah in 12 v kolektivnih športnih panogah, in sicer po skupinah, kot jih razvršča 
OKS – ZŠZ: 
− nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov – 34 članic, od tega 24 v 

individualnih športnih panogah in 10 v kolektivnih športnih panogah; 
− nacionalne panožne športne zveze, ki jih Mednarodni olimpijski komite priznava – 17 

članic, vse v individualnih športnih panogah; 
− nacionalne panožne športne zveze neolimpijskih športov – 18 članic, od tega 16 v 

individualnih športih panogah in dve v kolektivnih športnih panogah. 

V vzorec smo zajeli 52 nacionalnih panožnih športnih zvez po skupinah, kot jih razvršča 
OKS – ZŠZ: 
− nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov – 30 članic, od tega 20 v 

individualnih športnih panogah in 10 v kolektivnih športnih panogah; 
− nacionalne panožne športne zveze, ki ji Mednarodni olimpijski komite priznava – 11 

članic, vse v individualnih športnih panogah; 
− nacionalne panožne športne zveze neolimpijskih športov – 11 članic, od tega 10 v 

individualnih športih panogah in ena v kolektivnih športnih panogah. 

Proučevani vzorec je reprezentativen, saj zajema 75,36 % celotne populacije. Po posameznih 
skupinah smo zajeli: 
− 88,24 % nacionalnih panožnih športnih zvez olimpijskih športov, 
− 64,71 % nacionalnih panožnih športnih zvez, ki jih Mednarodni olimpijski komite 

priznava, 
− 61,11 % nacionalnih panožnih športnih zvez neolimpijskih športov. 
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3.3 Zbiranje podatkov in anketni vprašalnik 

Raziskava je bila v empiričnem delu magistrske naloge v osnovi kvantitativna. Za zbiranje 
kvantitativnih podatkov in informacij smo uporabili vprašalnik. Zbiranje podatkov je potekalo 
s strukturiranim vprašalnikom (priloga 1). Namen anketiranja je bil pridobiti relevantne 
podatke o strukturi managementa ter izvajanju načrtovanja, organiziranja, vodenja in 
kontroliranja v nacionalnih panožnih športnih zvezah in o njihovem vplivu na uspešnost. 

Izhodišče za oblikovanje anketnega vprašalnika smo poiskali pri Buhovac Rejc (2010), 
Challelet in Bayle (2005), Chelladurai in Madella (2006) ter Waldroop in Butler (2008).  

Za zbiranje podatkov o managementu (načrtovanju, organiziranju, vodenju in kontroliranju) 
in managerskih znanjih managerjev (direktorjev, sekretarjev, tajnikov, vodij ipd.) ter 
uspešnosti v nacionalnih panožnih športnih zvezah smo oblikovali anketni vprašalnik, ki je bil 
sestavljen iz petih sklopov vprašanj:  
− demografski del in 
− vsebinski del sestavljen iz vprašanj o: 

− načrtovanju,  
− organiziranju,  
− vodenju in  
− kontroliranju managerjev.  

Vprašalnik v prvem delu, s katerim smo pridobili demografske podatke, vsebuje kombinacije 
odprtih, zaprtih in pol odprtih vprašanj. Za celoten vsebinski del smo uporabili petstopenjsko 
ocenjevalno lestvico Likertovega tipa in metodo razvrščanja, kjer je anketiranec razvrstil 
trditve po pomembnosti. Vprašalnik smo oblikovali na podlagi spoznanj iz teoretičnega dela 
magistrske naloge.  

Pred izvedbo anketiranja smo vprašalnik testirali na štirih osebah iz dveh nacionalnih 
panožnih zvez, ki so v preteklosti opravljale managersko funkcijo oziroma poznajo športno 
okolje in smo zanje menili, da so relevantni pokazatelji kakovosti vprašalnika. Po izvedbi 
testiranja smo vprašalnik na podlagi predlogov dopolnili in pripravili za zajem podatkov. 

Anketiranje smo izvedli med 2. februarjem in 3. aprilom 2011. Anketni vprašalnik smo 
naslovili na managerje (direktorje, sekretarje, tajnike, vodje ipd.) v vseh nacionalnih panožnih 
športnih zvezah, in sicer prek elektronske pošte ali smo ga izročili anketirancu osebno. 
Odposlali oziroma izročili smo 110 anketnih vprašalnikov. Število managerjev v posameznih 
nacionalnih panožnih zvezah ni znano. OKS – ZŠZ nima ažurirane baze podatkov o 
nacionalnih panožnih športnih zvezah. Uradni naslovi, telefonski stiki in elektronski naslovi 
niso aktualizirani predvsem v nekaterih panožnih zvezah, ki jih Mednarodni olimpijski komite 
priznava, in v nacionalnih panožnih športnih zvezah neolimpijskih športov. Ker evidenca 
managerjev in zakonitih zastopnikov v krovni športni organizaciji v Sloveniji ni zajela celotne 
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populacije, smo uporabili neformalno socialno mrežo športnih delavcev, prek katere smo 
vzpostavili stike z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami oziroma z njihovimi managerji. 
Z vsemi anketiranci, ki so prejeli anketni vprašalnik in ga tudi vrnili, smo pred izvedbo 
vzpostavili telefonski stik. Na anketirance, ki smo jim osebno izročili anketni vprašalnik, 
nismo vplivali z lastnim stališčem in nismo sodelovali pri izpolnjevanju vprašalnika.  

Samo managerji iz desetih nacionalnih panožnih športnih zvez, ki smo jih tudi osebno po 
telefonu prosili za sodelovanje pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika, tega niso vrnili. Ker 
je bilo nekaj pošte naslovljene na neobstoječe naslove, ocenjujemo, da je anketni vprašalnik 
prejelo 100 managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah. Vrnjenih smo dobili 80 v 
celoti izpolnjenih anketnih vprašalnikov, en vprašalnik pa je bil izpolnjen samo v 
demografskem delu. Stopnja odzivnosti je bila 80 %, kar smo ocenili kot primerno za 
nadaljnjo obravnavo. 

3.4 Definiranje spremenljivk 

Spremenljivka status kategoriziranega športnika po merilih OKS – ZŠZ ima dva skrajna 
odgovora »da« in »ne«. Spremenljivko smo razširili, da bi izvedeli, kateri najvišji status 
kategoriziranega športnika so imeli ali imajo managerji v nacionalnih panožnih športnih 
zvezah. Na to spremenljivko se nanašajo še naslednji indikatorji: »športnik mladinskega 
razreda«, »športnik državnega razreda«, »športnik perspektivnega razreda«, športnik 
mednarodnega razreda«, »športnik svetovnega razreda« in »drug status, navedite«.  

Pri spremenljivki minimalna stopnja izobrazbe so imeli anketiranci na voljo štiri možne 
odgovore »da«, »da, vendar ne za vse«, »ne« ter »ne vem«. Iz te spremenljivke smo 
izoblikovali spremenljivko potrebno poslovno znanje z nešportnega področja in 
spremenljivko potrebno poslovno znanje s športnega področja.  

Indikatorji pri spremenljivki potrebno poslovno znanje z nešportnega področja so naslednji: 
»poslovnega managementa« znotraj tega »načrtovanje«, »organiziranje«, »vodenje«, 
»kontroliranje«, »strateškega managementa«, »projektnega managementa«, »davčnega 
sistema«, »računovodstva«, »statusnega prava«, »drugih pravnih znanj«, »upravnih 
postopkov«, »komuniciranja z javnostmi«, »managementa človeških zmožnosti«, 
»managementa nepridobitnih organizacij«, »trženja«, »ekonomije«, »organizacijske teorije – 
strukture in procesi«, »obligacijskega prava«, »kadrovskega prava«, »poznavanja splošne 
zakonodaje – institucionalnih okvirov«, »informatike« ter »drugega področja, navedite«.  

Pri spremenljivki potrebno poslovno znanje s športnega področja so bili naslednji indikatorji: 
»management v športu« in znotraj tega »načrtovanje, organiziranje«, »vodenje, 
kontroliranje«, »managementa človeških zmožnosti v športnih organizacijah«, »management 
športnih organizacij«, »management športnih objektov«, »davčnega sistema v športnih 
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organizacijah«, »ekonomije v športu«, »organizacijske teorije v športnih organizacijah«, 
»poznavanje športne zakonodaje in aktov v povezanih organizacijah«, »upravnih postopkih v 
športu«, »metod raziskovalnega dela v športu«, »management športnih dogodkov«, 
»projektnega managementa v športu«, »trženja v športu«, »računovodstva v športu«, »prava v 
športu«, »informatike v športu« in »drugih športnih znanj, navedite«.  

Spremenljivko smo še razširili na način pridobitve poslovnega znanja z nešportnega in s 
športnega področja. Indikatorji so bili naslednji: »na kongresih in seminarjih v Sloveniji«, 
»na kongresih in seminarjih v tujini«, »v dodiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v 
Sloveniji«, »v podiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji«, »prek 
strokovne in znanstvene literature« in »na drug način, navedite«. Anketiranci so označili 
enega ali več navedenih trditev ali dopisali drug odgovor. 

Spremenljivka načrtovanje je sestavljena iz naslednjih indikatorjev: »v vaši NPŠZ imate 
oblikovano politiko organizacije (vizijo, smotre, cilje in strategijo)«, »pri načrtovanju politike 
vaše NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ«, »pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv 
organ upravljanja (izvršilni, upravni odbor ipd.)«, »pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima 
vpliv druga oseba, skupina, ali organizacija iz notranjega okolja«, »pri načrtovanju politike 
vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz zunanjega okolja«, »z menjavo 
vodstva se politika vaše NPŠZ spreminja«, »poslovni ekonomski smotri in cilji vaše NPŠZ so 
bolj pomembni kot športni smotri in cilji«, »poslovno-ekonomski cilji vaše NPŠZ so 
postavljeni za obdobje štirih let (obdobje olimpijade)«, »športni cilji vaše NPŠZ so 
postavljeni za obdobje štirih let (obdobje olimpijade)«, »kvantitativni (merljivi) cilji so v vaši 
NPŠZ pomembni«, »med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v vaši NPŠZ so najbolj pomembni 
ekonomsko-finančni cilji«, »kvalitativni (opisni) cilji so v vaši NPŠZ pomembni«, »za 
doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo«, »za 
doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo«, »za doseganje ciljev so 
pomembna zadostna sredstva«, »za doseganje ciljev je pomembna urejenost (struktura 
organiziranosti) organizacije«. Anketiranci so podali svoje odgovore na petstopenjski 
Likertovi lestvici, in sicer: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – 
se strinjam, 5 – se zelo strinjam.  

Spremenljivka organiziranje je sestavljena iz naslednjih indikatorjev: »v vaši NPŠZ so 
formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih nosilcih, ki so 
povezane s športnimi cilji«, »v vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti 
in naloge po posameznih nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji«, »struktura 
organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana«, »neformalne skupine – subkulture, 
pomembno vplivajo na delovanje vaše NPŠZ«, »procesi kot dinamični vidiki urejenosti so v 
vaši NPŠZ jasno definirani«, »sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in način delovanja so v 
vaši NPŠZ uveljavljeni«, »pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem 
aktu in njemu podrejenih aktih«, »poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano«, »vsakodnevna 
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prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna«, »v vaši NPŠZ so potrebne 
lastne strokovne službe (finančno-računovodska, pravna služba …)«, »za posamezne 
naloge/projekte je v vaši NPŠZ treba formirati projektne skupine«, »za izvajanje pridobitne 
dejavnosti v NPŠZ je treba ustanoviti gospodarsko družbo«, »v vaši NPŠZ delujete v skladu z 
ISO standardi«. Anketiranci so podali svoje odgovore na petstopenjski Likertovi lestvici, in 
sicer: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – se strinjam, 5 – se 
zelo strinjam. 

Spremenljivka vodenje je sestavljena iz naslednjih indikatorjev: »v vaši NPŠZ imate izdelan 
organigram organizacije«, »organ upravljanja (upravni, izvršilni odbor) v vaši NPŠZ vpliva 
pri odločanju o tekočih zadevah«, »predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih 
zadevah organizacije«, »druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager, vpliva 
pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ«, »druga oseba iz zunanjega okolja 
vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ«, »aktivni trenerji v vaši NPŠZ 
poleg izvajanja procesa treniranja opravljajo tudi naloge managerja«, »manager, ki je 
odgovoren za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno področje delovanja 
NPŠZ«, »manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati izvajanje nalog v vaši 
NPŠZ«, »manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo zagotavljati sredstev za 
izvajanje športnih programov«, »manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo 
nalog/doseganje ciljev«, »uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev«, 
»manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi podrejenimi«, »manager mora biti 
kredibilen«, »manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi«, 
»manager mora imeti več strokovnih znanj kot njegovi podrejeni«, »manager mora spodbujati 
in podpirati izobraževanje v organizaciji«, »manager mora nagrajevati podrejene sodelavce«, 
»manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje osebnega 
voditeljskega vedenja«. Anketiranci so podali svoje odgovore na petstopenjski Likertovi 
lestvici, in sicer: 1 – sploh se ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – se 
strinjam, 5 – se zelo strinjam.  

Spremenljivka kontroliranje ima naslednje indikatorje: »v vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-
ekonomski cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti«, »v vaši NPŠZ imate za vsak 
športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti«, »v vaši NPŠZ presojate uspešnost 
izvajanja kratkoročnih ciljev«, »v vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih 
ciljev«, »v vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev«, »nadziranje 
doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s samokontrolo«, 
»nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije 
(nadzorni svet, revizijska komisija ipd.)«, »nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev 
v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi«, »nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajajo managerji s samokontrolo«, »nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajajo organi organizacije (nadzorni svet, revizijska komisija ipd.)«, »nadziranje doseganja 
športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi«, »revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se 
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izvaja sproti med procesom«, »med procesom izvajanja nalog se odgovornost managerja 
stalno preverja«, »zaradi morebitnih odstopanj od ciljev se revidira dejavnost vaše NPŠZ«. 
Anketiranci so podali svoje odgovore na petstopenjski Likertovi lestvici, in sicer: 1 – sploh se 
ne strinjam, 2 – se ne strinjam, 3 – sem neodločen, 4 – se strinjam, 5 – se zelo strinjam. 

3.5 Analiza in interpretacija izidov 

Po zbiranju podatkov smo le te analizirali, kar pomeni, da smo jih smiselno uredili in nato z 
različnimi metodami obdelali (Tratnik 2002, 72). 

3.5.1 Demografska analiza podatkov 

V raziskavi je sodelovalo 80 anketirancev iz 52 nacionalnih panožnih športnih zvez v 
Sloveniji. V tem delu predstavljamo le izide, ki predstavljajo najbolj pomembne značilnosti 
vzorca. Priloga 3 navaja vse nacionalne panožne športne zveze in število sodelujočih 
anketirancev iz vsake od njih. Razvidna je tudi razvrstitev posamezne nacionalne panožne 
zveze v skupine OKS – ZŠZ (nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov; 
nacionalne panožne športne zveze, ki jih Mednarodni olimpijski komite priznava; nacionalne 
panožne športne zveze neolimpijskih športov) in razvrstitev po primarni dejavnosti glede na 
individualne ali kolektivne športne panoge. 

Priloga 4 prikazuje nazive delovnih mest oziroma funkcij anketirancev, kot so jih ti navedli v 
odgovoru na vprašanje odprtega tipa.  

Managerske nazive smo grupirali v skupine glede na pogostost pojavljanja in ugotovili, da je 
najpogostejši naziv managerja v nacionalnih panožnih športnih zvezah sekretar, kar je 
razvidno iz preglednice 2. 

Preglednica 2 Nazivi delovnih mest managerjev po skupinah 

 Naziv delovnega mesta Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 Sekretar 37 46,3  
Vodja 16 20,0  
Predsednik 12 15,0  
Direktor  9 11,3  
Tajnik 3 3,7  
Drugo 3 3,7  
Skupaj 80 100,0  

 

V raziskavi je sodelovalo 70 oziroma 87,5 % anketirancev moškega spola ter devet oziroma 
11,3 % anketirancev ženskega spola, ena oseba pa spola ni navedla, kar predstavlja 1,2 %. Po 
starostni skupini lahko trdimo, da so bili anketiranci razpršeni, saj so enakomerno 
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porazdeljeni v vseh starostnih skupinah, vendar je največ anketirancev v skupini od 31 od 35 
let oziroma od 36 do 40 let. V vsako od skupin se je uvrstilo po 13 oziroma 16,3 % vseh 
anketirancev. V starostno skupino od 51 do 55 let se je uvrstilo le sedem oziroma 8,8 % 
anketirancev. Sedem oziroma 8,8 % anketirancev ni odgovorilo na to vprašanje. 

Želeli smo tudi ugotoviti, koliko let anketiranci že delujejo v športu. Največ managerjev 
deluje v športu od 21 do 30 let. Takih je 24 oziroma 30 % vseh anketirancev. Najmanj 
anketirancev – šest oziroma 7,5 % – pa deluje v športu več kot 41 let. Trije, oziroma 3,8 % 
vseh anketirancev, niso odgovorili na to vprašanje. Število let delovanja anketiranih 
managerjev v športu prikazuje preglednica 3. 

Preglednica 3 Število let delovanja managerja v športu 

 Število let Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 od 1 do 10 let 14 17,5  
od 11 do 20 let 18 22,5  
od 21 do 30 let 24 30,0  
od 31 do 40 let 15 18,8  
41 in več let 6 7,5  
Skupaj 77 100,0  

 

V nacionalni panožni športni zvezi 57,5 % anketirancev deluje v trajanju od enega leta do 
deset let. V skupino od 11 do 20 let delovanja se je uvrstilo 23 oziroma 28,8 % vseh 
anketirancev, v skupino od 21 do 30 let pa sedem oziroma 8,8 % vseh anketirancev. V vsako 
od skupin, in sicer v skupino od 31 do 40 let ter v skupino 41 let in več se je uvrstil le po en 
anketiranec, kar predstavlja 1,3 % vseh anketirancev. Dva anketiranca nista navedla števila let 
delovanja v nacionalni panožni športni zvezi.  

Kot managerji v nacionalni panožni zvezi v obdobju od enega leta do pet let deluje 33 
anketirancev, kar je 41,3 % vseh vprašanih. Dvanajst oziroma 15 % anketirancev deluje kot 
manager od šest do deset let ter osem oziroma 10 % anketirancev deluje kot manager od 11 do 
15 let. Šestnajst in več let v nacionalni panožni športni zvezi deluje šest oziroma 7,5 % od 
vseh anketirancev. Enaindvajset oziroma 26,3 % anketirancev na to vprašanje ni odgovorilo.  

Preglednica 4 prikazuje strukturo delovnih razmerij anketirancev z nacionalno panožno 
športno zvezo. Izidi kažejo, da ima 31 oseb oziroma 38,8 % vseh anketirancev sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas. 68,8 % managerjev v nacionalnih panožnih športnih 
zvezah dela opravlja na osnovi pogodbe, kar pomeni za denar – so profesionalci. Volontersko 
delo opravlja 23 oziroma 28,8 % anketirancev. Dva anketiranca, kar je 2,4 %, sta navedla 
drugo razmerje z nacionalno panožno športno zvezo. Civilna pogodba o opravljanju storitev s 
poslovnim subjektom v nacionalnih panožnih športnih zvezah še ni prevladujoč način 
angažiranja managerjev. 
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Preglednica 4 Delovno razmerje managerja z nacionalno panožno športno zvezo 

 Vrsta razmerja Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas 31 38,8  
Volontersko delo 23 28,8  
Civilna pogodba o opravljanju storitev s 
poslovnim subjektom 12 15,0  

Pogodba o zaposlitvi za določen čas 7 8,8  
Pogodba o poslovodenju 5 6,3  
Drugo 2 2,5  
Skupaj 80 100,0  

 

46 oziroma 57,5 % vseh vprašanih je delo v nacionalni panožni športni zvezi edina poslovna 
dejavnost. 33 managerjev, ki opravljajo še druge dejavnosti, je odgovorilo na vprašanje, ali 
jim je delo v nacionalni panožni zvezi med dejavnostmi, ki jih opravljajo, glavna. Le sedmim 
je to delo najvišje na prednostni lestvici svojih poslovnih dejavnosti. 

29 % anketirancev je tudi članov organa upravljanja v nacionalni panožni športni zvezi 
(upravnega, izvršilnega odbora). Deset jih je v funkciji predsednika nacionalne panožne 
športne zveze. En anketiranec na vprašanje, ali je tudi predsednik zveze, ni odgovoril. 

Managerji v nacionalnih panožnih športnih zvezah so povprečno dobro izobraženi. Le 30 od 
76 managerjev, ki so navedli svojo dokončano izobrazbo, ima izobrazbo nižjo od VII. stopnje. 
Ugotovili smo, da ima 21 oziroma 26,3 anketirancev najvišjo formalno izobrazbo s športnega 
področja, 59 oziroma 73,7 % managerjev pa ima najvišjo izobrazbo iz nešportnega področja. 
Preglednice 5, 6 in 7 kažejo izobrazbeno strukturo po posameznih področjih in smereh. 

Preglednica 5 Stopnja izobrazbe managerjev 

 Stopnja izobrazbe Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 8/2 (doktorat znanosti) 4 5,3  
8/1 (magisterij znanosti in specializacija) 7 9,2  
7  35 46,1  
6 7 9,2  
5 23 30,2  
Skupaj 76 100,0  
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Preglednica 6 Področje managerjeve najvišje stopnje formalne izobrazbe – izobraženi 
na področju športa 

 Področje športne izobrazbe Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 Management v športu 2 2,5  
Specialna športna pedagogika 3 3,8  
Pedagogika športa 3 3,8  
Športno treniranje 11 13,7  
Kineziologinja športa 2 2,5  
Skupaj 21 100  

 

Preglednica 7 Področje managerjeve najvišje stopnje formalne izobrazbe – izobraženi 
z nešportnega področja 

 Področje nešportne športne izobrazbe Število anketirancev Delež anketirancev v %  
 Management 7 8,8  
Trženje 6 7,5  
Finance 1 1,3  
Ekonomija 9 11,3  
Pravo 4 5,0  
Organizacija 3 3,8  
Drugo poslovno področje 7 8,8  
Neposlovno področje 22 27,5  
Skupaj 59 100,0  

 

73,8 % managerjev od vseh anketirancev, oziroma 78,7 % med anketiranci, ki so nam zaupali 
podatek, ima predhodno formalno izobrazbo z nešportnega področja.  

Naslednja preglednica (pregledninca 8) kaže, da ima oziroma je imelo 32 oziroma 40 % 
anketirancev status kategoriziranega športnika po merilih OKS ŽSZ. 48 oziroma 60 % 
anketirancev pa statusa kategoriziranega športnika ni imela nikoli. 

Preglednica 8 Status kategoriziranega športnika med managerji 

 Manager kategoriziran športnik Število anketirancev Delež anketirancev v %  
N
e 
Da 32 40,0  
Ne 48 60,0  
Skupaj 80 100,0  

 

Preglednica 9 je v povezavi s prejšnjo. Med anketiranci, ki so imeli ali imajo status 
kategoriziranega športnika, smo želeli ugotoviti, kateri je bil njihov najvišji status. 13 oziroma 
16,3 % anketirancev se lahko pohvali s statusom športnika državnega razreda, devet oziroma 
11,3 % anketirancev s statusom športnika mednarodnega razreda, štirje oziroma 5 % 
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anketirancev pa s statusom športnika perspektivnega razreda. V enakem razmerju dva 
oziroma 2,5 % anketirancev je imelo status športnika mladinskega razreda ter status 
svetovnega razreda. Izidi kažejo, da je ali je bila skoraj polovica managerjev v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah vrhunski ali vsaj kakovostni športnik, kar pomeni, da poznajo 
(tekmovalno) športno okolje. 

Preglednica 9 Status kategoriziranega športnika med managerji po kategorijah 

 Status kategoriziranega športnika Število anketirancev Delež anketirancev v %  
N
e 
Športnik mladinskega razreda 2 6,7  
Športnik državnega razreda 13 43,3  
Športnik perspektivnega razreda 4 13,3  
Športnik mednarodnega razreda 9 30,0  
Športnik svetovnega razreda 2 6,7  
Skupaj 30 100,0  

 

50 oziroma 62,5 % anketirancev so ali so bili športni trenerji. Samo 37,5 % managerjev v 
nacionalnih panožnih športnih zvezah nima trenerskih izkušenj, kar je presenetljivo malo in je 
razvidno iz preglednice 10.  

Preglednica 10 Status trenerja med managerji 

 Manager – trener Število anketirancev Delež anketirancev v %  
N
e 
Da 50 62,5  
Ne 30 37,5  
Skupaj 80 100,0  

 

Zbiranje demografskih podatkov smo zaključili s podatki o znanju managerjev v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah. Ugotavljali smo, ali imajo v krovnih športnih organizacijah v 
Sloveniji določeno minimalno stopnjo izobrazbe za managerje. Izide prikazuje preglednica 
11. Ugotovili smo, da v nacionalnih panožnih zvezah pri 39 oziroma 48,8 odstotkih 
anketirancev nimajo določene stopnje najnižje izobrazbe za managerje. Šestnajst oziroma 
20 % anketirancev je zapisalo, da imajo določeno minimalno stopnjo izobrazbe za managerje, 
vendar ne za vse. Deset odstotkov oziroma osem anketirancev ne ve, ali je v njihovi 
nacionalni panožni zvezi določena najnižja stopnja izobrazbe. V več primerih so anketiranci 
iz iste nacionalne panožne zveze različno odgovorili na isto vprašanje, vendar so, razen v 
dveh primerih, odgovorili podobno – da in da, vendar ne za vse oziroma z odgovorom ne ali 
ne vem. V eni nacionalni panožni zvezi so se pojavili vsi možni odgovori. Sklepamo, da 
managerji na nižjih nivojih ne poznajo celovito notranjih okvirov delovanja, temveč le lastno 
okolje oziroma raven, na kateri delujejo. Izidi kažejo na dokajšnjo nepomembnost izobrazbe 
pri oblikovanju meril za zaposlovanje managerjev. 
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Preglednica 11 Minimalna stopnja izobrazbe 

 Določena minimalna st. izobrazbe Število anketirancev Delež anketirancev v %  
N
e 
Da 17 21,2  
Da, vendar ne za vse 16 20,0  
Ne 39 48,8  
Ne vem 8 10,0  
Skupaj 80 100,0  

 

S 17. vprašanjem smo pridobilo podatke o potrebnih poslovnih znanjih z nešportnega 
področja za opravljanje funkcije managerja v nacionalni panožni športni zvezi. Anketiranci so 
se po lastni presoji odločali med naborom devetnajstih oziroma triindvajsetih odgovorov. 
Možnih je bilo več odgovorov in lastna navedba potrebnih poslovnih znanj s področja, ki ni 
bilo navedeno v vprašalniku.  

Za anketirance so najbolj pomembna znanja iz poslovnega managementa. 76 anketirancev se 
je opredelilo za to vrsto znanja oziroma znanje za opravljanje temeljnih managerskih funkcij – 
načrtovanje, organiziranje, vodenja in kontroliranje. Med njimi nekoliko izstopa 
organiziranje, najmanjši pomen pa vprašani managerji pripisujejo kontroliranju, vendar je ta 
še vedno večji, kot je pomembnost poslovnih znanj iz naslednjih področij, kot si sledijo: 
trženje in komuniciranje, za katera jih 48 od 80 anketirancev meni, da so pomembna za 
opravljanje funkcije managerja v nacionalni panožni športni zvezi. Znanja iz projektnega 
managementa in poznavanje splošne zakonodaje potrebuje 36 vprašanih managerjev, s tem 
področjem povezana pravna znanja pa potrebuje le manjše število vprašanih. Znanja iz 
računovodstva in managementa nepridobitnih organizacij niso zanemarljiva.  

Anketiranci so imeli možnost označiti tudi druga potrebna znanja z nešportnega področja ter 
jih navesti. To možnost so označili štirje, dva od njih nista navedla želenega področja, enemu 
so pomembna znanja s socialnega področja, en anketiranec pa je mnenja, da mora manager v 
športu imeti nekaj znanj z vseh področij. Izidi so podani v prilogi 5. 

Naslednje vprašanje je bilo konceptualno enako oblikovano kot prejšnje. Podobna je bila tudi 
njegova vsebina oziroma možni odgovori, le da smo prek njega iskali za managerje v 
nacionalnih panožnih športnih zvezah potrebna znanja s športnega področja. Anketiranci so 
se po lastni presoji odločali med naborom sedemnajstih oziroma enaindvajsetih odgovorov. 
Možnih je bilo več odgovorov in lastna navedba znanj s področja, ki ni bilo navedeno v 
vprašalniku, vendar te možnosti ni označil noben anketiranec. 

Ocenjujemo, da je delež odgovorov, ki kažejo pomembnost znanj iz managementa v športu ter 
z njim povezanih znanj s področja managerskih funkcij manjše, kot delež odgovorov, ki 
kažejo pomembnost znanj poslovnega managementa ter z njim povezanih znanj s področja 
managerskih funkcij na nešportnem področju. 



 

78 

62 anketirancev meni, da so znanja za opravljanje temeljnih managerskih funkcij – 
načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja na športnem področju potrebna. Med 
njimi nekoliko izstopa pomembnost znanja s področja organiziranja, ki mu pomen pripisuje 
59 anketirancev, sledita mu znanje iz vodenja in načrtovanja, najmanjši pomen pa vprašani 
managerji pripisujejo znanju s področja kontroliranja. Ta vrsta znanja je potrebna za 45 
vprašanih managerjev.  

Druga poslovna znanja s športnega področja imajo v nacionalnih panožnih zvezah večji 
pomen kot enaka ali podobna znanja iz nešportnega področja. Ugotavljamo, da so 
pomembnejša nekatera specifična poslovna znanja s športnega področja, kot je trženje v 
športu, management športnih organizacij ter management športnih dogodkov. Glede na 
splošno poslovno področje smo zaznali povečano pomembnost specifičnih poslovnih znanj s 
športnega okolja v pravu in davčnem sistemu. Pomembnost poslovnih znanj s športnega 
področja je bolj razpršena kot pomembnost poslovnih znanj z nešportnega področja. Izidi 18. 
vprašanja so prikazani v preglednici 12. 

Preglednica 12 Potrebna poslovna znanja s športnega področja 

Področje poslovnih znanj Število 
odgovorov 

Delež 
primerov v % 

Management v športu   
Načrtovanje 55 68,8 
Organiziranje 59 73,8 
Vodenje 56 70,0 
Kontroliranje 45 56,3 

Management človeških zmožnosti v športnih organizacijah 24 30,0 
Management športnih organizacij 52 65,0 
Management športnih dogodkov 43 53,8 
Management športnih objektov 15 18,8 
Projektni management v športu 25 31,3 
Davčni sistemi v športnih organizacijah  30 37,5 
Trženje v športu 54 67,5 
Ekonomija v športu 31 38,8 
Računovodstvo v športu 25 31,3 
Organizacijske teorije v športnih organizacijah 16 20,0 
Pravo v športu 29 36,3 
Poznavanje športne zakonodaje in aktov v povezanih organizacijah 42 52,5 
Upravnih postopkih v športu 36 45,0 
Informatike v športu 26 325 
Metode raziskovalnega dela v športu 20 25,0 
Druga področja znanj 0 0,0 
Skupaj število anketirancev 80  

 

Managerji v nacionalnih panožnih športnih zvezah so poslovna znanja z nešportnega 
področja na neformalen način pridobivali predvsem prek strokovne in znanstvene literature 
ter na kongresih in seminarjih v Sloveniji in tujini. Podobne odgovore smo dobili tudi na 
zadnje vprašanje, ki se je glasilo: »Na kakšen način ste pridobili poslovna znanja s športnega 
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področja.« Možnih je bilo več odgovorov in lastna navedba načina pridobivanja 
neformalnega znanja, če to ni bilo navedeno kot možen odgovor v vprašalniku. Izidi so 
prikazani v preglednici 13 in 14. 

Drug način pridobivanja neformalnih poslovnih znanja z nešportnega področja je sedem 
anketirancev opredelilo kot: z lastnim interesom, z delom v praksi, z osebnimi stiki z 
domačimi in tujimi strokovnjaki, z izkušnjami na delovnem mestu, z mednarodnimi 
izkušnjami, na spletu, z delom na nešportnem področju (računalništvo), s 
samoizobraževanjem, z izvedbo projektov, preko stikov s predsedniki tujih nacionalnih 
panožnih zvez ter na prejšnjih delovnih mestih v športnih organizacijah. 

Poslovna znanja s športnega področja je na drug neformalen način, kot je bila navedena 
možnost odgovora v vprašalniku, pridobilo šest vprašanih, ki so navedli, da so jih pridobili: z 
lastnim interesom, preko različnih medijev, s posveti s kompetentnimi osebami, kot igralec, 
sodnik, klubski funkcionar; prek povezav s kolegi z vsega sveta; s pogovorom z domačimi in 
tujimi strokovnjaki; s samoizobraževanjem; s prenosom znanj in izkušenj med člani zvez; v 
praksi ter na prejšnjih delovnih mestih v športni organizaciji. 

Preglednica 13 Neformalen način pridobivanja poslovnih znanj z nešportnega področja 

Neformalen način pridobivanja znanj  Število 
odgovorov 

Delež 
primerov v % 

Na kongresih in seminarjih v Sloveniji 56 70 
Na kongresih in seminarjih v tujini 32 40 
V dodiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 2 2,5 
V podiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 2 2,5 
Prek strokovne in znanstvene literature 53 66,3 
Na drug način 7 8,8 
Skupaj število anketirancev 80  

 

Preglednica 14 Neformalen način pridobivanja poslovnih znanj s športnega področja 

Neformalen način pridobivanja znanj  Število 
odgovorov 

Delež 
primerov v % 

Na kongresih in seminarjih v Sloveniji 49 61,3 
Na kongresih in seminarjih v tujini 45 56,3 
V dodiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 6 7,3 
V podiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 1 1,3 
Prek strokovne in znanstvene literature 53 66,3 
Na drug način 6 7,5 
Imam samo formalno pridobljena znanja 6 7,5 
Skupaj število anketirancev 80  
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3.5.2 Deskriptivna analiza podatkov  

Glavni del anketnega vprašalnika smo skladno s teoretičnimi izhodišči razdelili v štiri 
smiselne dele. Zanimalo nas je izvajanje štirih temeljnih managerskih funkcij – načrtovanje, 
organiziranje, vodenje in kontroliranje – v nacionalnih panožnih športnih zvezah. Zbrane 
podatke smo obdelali s pomočjo statističnega programa za analizo podatkov SPSS. 

Preglednica 15 nam prikazuje opisno statistiko za številske spremenljivke, ki se nanašajo na 
poslovodenje organizacije – načrtovanje v nacionalnih panožnih športnih zvezah in je nabor 
metod, s katerimi opisujemo značilnost vzorca. Pri opisni statistiki 1. dela – načrtovanje smo 
obravnavali šestnajst trditev. Strinjanje s trditvijo so anketiranci ocenjevali na lestvici ocen od 
1 do 5. Pomen odgovorov je bil: 1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – sem 
neodločen; 4 – se strinjam; 5 – se zelo strinjam. 

Ugotovili smo, da je pri vsakem indikatorju maksimalna izbrana vrednost 5, minimalna 
vrednost pa 1, razen pri indikatorju: 
− pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ;  
− pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv organ upravljanja NPŠZ  
in pri indikatorju  
− za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva,  
kjer znaša minimalna vrednost 2.  

Najvišja povprečna vrednost 4,47 je znašala pri indikatorju »za doseganje ciljev je pomembna 
urejenost (struktura organiziranosti) organizacije«, kar pomeni, da je anketirancem urejenost 
organizacije oziroma njihova struktura organiziranosti zelo pomemben indikator. Skoraj 
enako so za doseganje ciljev pomembna zadostna sredstva. 

Pri indikatorjih, ki opredeljujejo načrtovanje, je dobil najnižjo povprečno vrednost indikator 
»pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz zunanjega 
okolja« in je znašala 2,01, kar pomeni, da anketirancem ta indikator predstavlja zelo nizko 
vrednost glede strinjanja, da na načrtovanje vplivajo druge osebe iz zunanjega okolja.  

Pri ostalih indikatorjih se povprečna vrednost giblje od 2,18 do 4,46, kar pomeni, da se z 
določenimi indikatorji ne strinjajo, z določenimi pa se anketiranci zelo strinjajo. Standardni 
odklon nam pokaže sploščenost porazdelitve. Kadar je njegova vrednost visoka, je 
porazdelitev sploščena, manjša vrednost standardnega odklona pa se izkazuje v koničasti 
porazdelitvi (Bastič 2006, 7).  

Preglednica 15 nam prikazuje koeficient za asimetričnost kot tudi za sploščenost porazdelitve. 
Ta dva koeficienta uporabljamo za ugotovitev porazdelitve. Za normalo porazdelitev velja, da 
mora biti koeficient asimetrije 0, koeficient sploščenosti pa 1. Če je koeficient asimetrije večji 
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od 0, je porazdelitev asimetrična v desno, če pa je koeficient nižji od nič, pravimo, da je 
porazdelitev asimetrična v levo (Bastič 2006, 7).  

Indikatorji pri načrtovanju so večinoma asimetrični v levo, razen indikatorjev: 
− pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

notranjega okolja; 
− pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

zunanjega okolja; 
− poslovno-ekonomski smotri in cilji NPŠZ so bolj pomembni kot športni smotri in cilji ter 
− med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v NPŠZ so najbolj pomembni ekonomsko-finančni 

cilji, 
kjer je nakazana asimetričnost indikatorjev v desno.  

Prav tako velja, da je večina odgovorov koničasto porazdeljena. 

Preglednica 15 Opisna statistika – načrtovanje  

Trditev Min Max Povpr. Std. 
odk. 

Koef. 
asimet. 

Koef. 
sploš. 

V NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije 1 5 3,94 0,992 -0,923 0,632 
Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv predsednik 
NPŠZ 

2 5 3,95 0,861 -0,644 -0,023 

Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv organ 
upravljanja NPŠZ 

2 5 4,03 0,939 -0,727 -0,301 

Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, 
skupina ali organizacija iz notranjega okolja 

1 5 2,69 1,249 0,161 -1,008 

Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, 
skupina ali organizacija iz zunanjega okolja 

1 5 2,01 1,145 0,933 0,010 

Z menjavo vodstva se politika NPŠZ spreminja 1 5 3,38 1,212 -0,287 -0,962 
Poslovno-ekonomski smotri in cilji NPŠZ so bolj 
pomembni kot športni smotri in cilji 

1 5 2,18 1,047 1,009 0,859 

Poslovno-ekonomski cilji NPŠZ so postavljeni za 
obdobje štirih let 

1 5 3,13 1,314 -0,239 -1,115 

Športni cilji NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let 
(olimpijada) 

1 5 3,45 1,310 -0,558 -0,800 

Kvantitativni (merljivi) cilji so v NPŠZ pomembni 1 5 3,77 ,847 -0,842 1,598 
Med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v NPŠZ so 
najbolj pomembni ekonomsko-finančni cilji 

1 5 2,71 1,046 0,274 -0,419 

Kvalitativni (opisni) cilji so v NPŠZ pomembni 1 5 3,48 0,830 -0,560 0,850 
Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v 
NPŠZ izoblikovano strategijo 

1 5 3,42 1,000 -0,702 0,062 

Za doseganje športnih ciljev imate v NPŠZ 
izoblikovano strategijo 

1 5 3,99 0,899 -1,280 2,218 

Za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva 2 5 4,46 0,801 -1,662 2,531 
Za doseganje ciljev je pomembna urejenost organizacije  1 5 4,47 0,697 -1,911 6,658 

 

Podobno kot zgoraj nam preglednica 16 prikazuje opisno statistiko za številske spremenljivke, 
ki se nanašajo na poslovodenje organizacije – organiziranje v nacionalnih panožnih športnih 
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zvezah. Obravnavali smo trinajst trditev in ugotovili, da je pri vsakem indikatorju maksimalna 
izbrana vrednost 5, minimalna vrednost pa 1. Najvišjo povprečno vrednost 4,22 smo zaznali 
pri indikatorju »v vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji«, kar pomeni, da se anketiranci zelo 
strinjajo s tem, da so v nacionalnih panožnih športnih zvezah formalno razdeljene funkcije po 
nosilcih, ki so povezani s športnimi cilji.  

Pri indikatorjih, ki opredeljujejo organiziranje, smo izračunali najnižjo povprečno vrednost 
pri indikatorju »neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo na delovanje NPŠZ« in 
je znašal 2,59. Anketiranci so izrazili visoko nestrinjanje s trditvijo in v svoji organizaciji ne 
zaznavajo vpliva neformalnih skupin na njeno delovanje.  

Pri ostalih indikatorjih se povprečna vrednost giblje med 2,81 in 4,10, kar izkazuje dokajšen 
razpon med vrednostjo posameznih indikatorjev. Indikatorji, ki se nanašajo na izvajanje 
funkcije organiziranja v nacionalnih panožnih športnih zvezah, so večinoma asimetrični v 
levo, razen indikatorji:  
− struktura organiziranosti v NPŠZ je strogo formalizirana, 
− neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo na delovanje NPŠZ, 
− vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna in 
− v vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi, 
ki so asimetrični v desno.  

Indikatorji so večinoma koničasto porazdeljeni. 
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Preglednica 16 Opisna statistika – organiziranje 

Trditev Min Max Povpr. Std. 
odk. 

Koef. 
asimet. 

Koef. 
sploš. 

V NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, 
odgovornosti in naloge po posameznih nosilcih, ki so 
povezane s športnimi cilji 

1 5 4,22 0,827 -1,261 2,349 

V NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, 
odgovornosti in naloge po posameznih nosilcih, ki so 
povezane s poslovnimi cilji 

1 5 3,76 0,950 -0,691 0,463 

Struktura organiziranosti v NPŠZ je strogo 
formalizirana 

1 5 3,09 0,950 0,004 -0,337 

Neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo 
na delovanje NPŠZ 

1 5 2,59 1,032 0,241 -0,666 

Procesi kot dinamični vidik urejenosti so v NPŠZ jasno 
definirani 

1 5 3,38 0,910 -0,208 -0,443 

Sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in načine 
delovanja so v NPŠZ uveljavljeni 

1 5 3,77 0,891 -0,647 0,373 

Pravila delovanja v NPŠZ so strogo določena v 
temeljnem aktu in njemu podrejenih aktih 

1 5 4,10 0,744 -1,124 3,185 

Poslovodenje v NPŠZ je centralizirano 1 5 3,90 0,900 -0,879 0,771 
Vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu 
NPŠZ je pomembna 

1 5 2,81 1,280 0,218 -1,073 

V NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe 1 5 3,16 1,381 -0,034 -1,388 
Za posamezne naloge/projekte je v NPŠZ treba 
formirati projektne skupine 

1 5 4,06 0,757 -1,198 3,206 

Za izvajanje pridobitne dejavnosti v NPŠZ je treba 
ustanoviti gospodarsko družbo 

1 5 3,08 1,297 -0,183 -1,084 

V NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi 1 5 2,86 1,192 0,091 -0,560 

 

Opisna statistika za številske spremenljivke, ki se nanašajo na poslovodenje organizacije – 
vodenje v nacionalnih panožnih športnih zvezah je prikazana v preglednici 17. Obravnavali 
smo osemnajst trditev.  

Ugotovili smo, da je pri vsakem indikatorju maksimalna izbrana vrednost 5, minimalna 
vrednost pa 1, razen pri indikatorjih: 
− manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo, zagotavljati sredstva za izvajanje 

športnih programov; 
− manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji in 
− manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje 

osebnega voditeljskega vedenja, 
kjer znaša najnižja izbrana vrednost 2, ter pri indikatorjih: 
− manager mora biti kredibilen in  
− manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi, 
pri katerih znaša najnižja izbrana vrednost 3.  

Pri indikatorjih, ki opredeljujejo vodenje, je dobila najnižjo povprečno vrednost indikator 
»druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše 
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NPŠZ« in je znašal 1,94, kar pomeni, da se anketiranci poponoma ne strinjajo z navedeno 
trditvijo.  

Najvišjo povprečno vrednost smo zaznali pri indikatorju »manager mora biti kredibilen«, in 
sicer 4,55.  

Nezanemarljivo je, da so povprečne vrednosti pri večini indikatorjih visoke, kar pomeni, da se 
anketiranci s trditvami strinjajo oziroma se zelo strinjajo.  

Indikatorji so asimetrični v levo; izjeme so indikatorji: 
− druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager vpliva pri odločanju o 

tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ; 
− druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše 

NPŠZ; 
− aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa opravljajo tudi naloge 

managerja in 
− manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno 

področje delovanja NPŠZ, 
ki so asimetrični v desno.  

Indikatorji so v enakem številu koničasto in sploščeno porazdeljeni. 
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Preglednica 17 Opisna statistika – vodenje 

Trditev Min. Max. Povpr. 
Std. 
odk. 

Koef. 
asimet. 

Koef. 
splošč. 

V NPŠZ imate izdelano organigram organizacije 1 5 3,99 1,019 -1,044 0,709 
Organ upravljanja v NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih 
zadevah 

1 5 4,00 0,903 -0,880 0,772 

Predsednik NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah 
organizacije 

1 5 3,95 0,809 -1,127 2,186 

Druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči-
manager vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah 
NPŠZ 

1 5 2,81 1,170 0,138 -0,845 

Druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o 
tekočih poslovnih zadevah NPŠZ 

1 5 1,94 0,908 1,104 1,763 

Aktivni trenerji v NPŠZ poleg izvajanja trenažnega 
procesa opravljajo tudi naloge managerja  

1 5 2,82 1,211 0,177 -0,972 

Manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren 
tudi za strokovno-športno področje delovanja NPŠZ  

1 5 2,58 1,250 0,218 -1,166 

Manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati 
izvajanje nalog v NPŠZ 

1 5 4,08 0,855 -1,320 2,985 

Manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo 
zagotavljati sredstev za izvajanje športnih programov 

2 5 4,19 0,844 -0,927 0,384 

Manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo 
nalog/doseganje ciljev 

1 5 3,79 0,937 -0,949 1,403 

Uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti 
sodelavcev 

1 5 3,99 0,945 -1,141 1,497 

Manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi 
podrejenimi 

1 5 4,26 0,772 -1,388 3,542 

Manager mora biti kredibilen 3 5 4,55 0,598 -0,978 -0,009 
Manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med 
zaposlenimi 

3 5 4,53 0,600 -0,901 -0,148 

Manager mora imeti več strokovnih znanj, kot njegovi 
podrejeni 

1 5 3,68 1,134 -0,529 -0,515 

Manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v 
organizaciji 

2 5 4,45 0,641 -1,048 1,504 

Manager mora nagrajevati podrejene sodelavce 1 5 4,22 0,810 -1,208 2,380 
Manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, 
inovativnost in izboljšanje osebnega voditeljskega vedenja 

2 5 4,37 0,650 -0,839 1,051 

 

Izvajanje temeljne managerske funkcije – kontroliranje v nacionalnih panožnih zvezah je z 
opisno statistiko prikazano v preglednici 18. Anketiranci so izražali strinjanje s petnajstimi 
trditvami. 

Minimalna vrednost izbranih odgovorov je bila 1, maksimalna vrednost pa 5. Tako smo 
ugotovili, da je pri vsakem indikatorju maksimalna izbrana vrednost 5, minimalna vrednost pa 
1, razen pri indikatorju »nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajajo organi organizacije (nadzorni svet, revizijska komisija ipd.)«, kjer znaša minimalna 
izbrana vrednost 2.  

Najnižja povprečna vrednost 1,97 je bila dosežena pri indikatorju »nadziranje doseganja 
športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi«.  



 

86 

Najvišjo povprečno vrednost 4,06 smo zaznali pri indikatorju »nadziranje doseganja 
poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije«.  

Povprečne vrednosti indikatorjev so nizke, kar pomeni, da se anketiranci ne strinjajo oziroma 
se srednje strinjajo s trditvami, s katerimi smo preverjali izvajanje managerske funkcije 
kontroliranje.  

Indikatorji so asimetrični v levo, razen indikatorjev:  
− nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi in 
− nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi,  
ki sta asimetrična v desno.  

Indikatorji so koničasto porazdeljeni. 

Preglednica 18 Opisna statistika – kontroliranje 

Trditev Min. Max. Povpr. 
Std. 
odk. 

Koef. 
asimet. 

Koef. 
splošč. 

V NPŠZ imamo za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti 1 5 2,91 1,041 -0,030 -0,576 

 V NPŠZ imamo za vsak športni cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti 1 5 3,49 1,054 -0,410 -0,387 

V NPŠZ presojamo uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev 1 5 3,60 0,998 -0,975 0,714 
V NPŠZ presojamo uspešnost izvajanja srednjeročnih 
ciljev 1 5 3,53 1,028 -0,843 0,476 

V NPŠZ presojamo uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev 1 5 3,40 1,097 -0,489 -0,367 
Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v NPŠZ 
izvajamo managerji s samokontrolo 1 5 3,01 1,070 -0,490 -0,457 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v NPŠZ 
izvajajo organi organizacije 2 5 4,06 0,894 -0,811 0,063 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v NPŠZ 
izvajajo zunanji organi 1 5 2,55 1,380 0,482 -1,000 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v NPŠZ izvajamo 
managerji s samokontrolo 1 5 2,88 1,158 -0,445 -1,138 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v NPŠZ izvajajo 
organi organizacije 1 5 3,27 1,242 -0,497 -0,879 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v NPŠZ izvajajo 
zunanji organi 1 5 1,97 1,124 1,195 0,850 

Revidiranje ciljev v NPŠZ se izvaja sproti med procesom 1 5 3,35 1,036 -0,390 -0,268 
Med procesom izvajanja nalog, se odgovornost managerja 
stalno preverja 1 5 3,17 1,105 -0,224 -0,619 

Zaradi morebitnih odstopanj od ciljev, se revidira 
dejavnost NPŠZ 1 5 2,92 1,167 -0,049 -0,894 
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3.5.3 Metode za preizkus hipotez 

Statistično analizo smo opravili s pomočjo programske opreme SPSS (Statistical Package for 
Social Sciences). Za preizkus hipotez smo uporabili analizo variance, faktorsko analizo, 
regresijsko analizo, T-preizkus ter T-preizkus parov.  

Faktorska analiza 

Faktorska analiza je model, s katerim skušamo pojasniti povezave med večjim številom 
spremenljivk z manjšim številom faktorjev, ki predstavljajo skupne razsežnosti Pri 
proučevanju kompleksnih pojavov moramo pogosto upoštevati veliko medsebojno povezanih 
spremenljivk. V takih primerih uporabimo faktorsko analizo, ki nam z uvedbo sintetičnih 
spremenljivk (faktorjev) zmanjša število spremenljivk (Mardia, Kent in Bibby 2003 v Kodrič 
2010). 

Trditve smo testirali na vzorcu 80 anketirancev. Njihovo mnenje o vsaki trditvi smo merili na 
intervalni lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni »sploh se ne strinjam«, 2 »se ne strinjam«, 3 
»sem neodločen«, 4 »se strinjam« ter 5 »se zelo strinjam«. V nadaljevanju so prikazani izidi 
faktorske analize po posameznih managerskih funkcijah. 

Faktorska analiza – načrtovanje 

Upoštevali smo naslednje trditve:  
− V vaši NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije. 
− Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ. 
− Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv organ upravljanja NPŠZ. 
− Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

notranjega okolja. 
− Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

zunanjega okolja. 
− Z menjavo vodstva se politika vaše NPŠZ spreminja. 
− Poslovno-ekonomski smotri in cilji vaše NPŠZ so bolj pomembni kot športni smotri in 

cilji. 
− Poslovno-ekonomski cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let. 
− Športni cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let. 
− Kvantitativni (merljivi) cilji so v vaši NPŠZ pomembni. 
− Med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v vaši NPŠZ so najbolj pomembni ekonomsko 

finančni cilji. 
− Kvalitativni (opisni) cilji so v vaši NPŠZ pomembni. 
− Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 
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− Za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 
− Za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva. 
− Za doseganje ciljev je pomembna urejenost organizacije. 

Analiza odvisnosti med spremenljivkami kaže na smiselnost uporabe faktorske analize, kar 
potrjujeta Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec.  

Stopnja značilnosti Barlettovega testa je 0,00, kar je manj od 0,05 in pomeni, da matrika ni 
enotska in so podatki ustrezni. 

Vrednost kazalca Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je večja od 0,5 in znaša 0,6, kar pomeni, da 
so podatki primerni za analizo (Bastič 2007, 44).  

Preglednica 19 Kaiser–Meyer–Olkin in Barlettov test – načrtovanje  
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0,606 
Bartlettov test sferičnosti Približ. Hi-kvadrat 376,524 

Stopinje prostosti 120 
Stopnja značilnosti 0,000 

 

Preglednica 20 nam prikazuje lastne vrednosti za posamezne faktorje. Prvih šest faktorjev ima 
lastno vrednost večjo od ena. Največja lastna vrednost pripada prvemu faktorju in je enaka 
3,6. Z njim je pojasnjene 22,48 % celotne variance, z drugim faktorjem 12,69 %, s tretjim 
11,6 %, s četrtim 9,82 %, s petim 7,9 % ter s šestim 7,4 %.  

S šestimi skupnimi faktorji je mogoče pojasniti 71,87 % celotne variance.  
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Preglednica 20 Celotna pojasnjena varianca – načrtovanje  

Faktor 
Začetna lastna vrednost Izvleček vsote kvadratne 

obremenitve 
Rotirana vsota kvadratne 

obremenitve 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
1 3,596 22,475 22,475 3,596 22,475 22,475 2,900 18,125 18,125 
2 2,031 12,691 35,167 2,031 12,691 35,167 1,986 12,413 30,538 
3 1,855 11,596 46,763 1,855 11,596 46,763 1,812 11,327 41,865 
4 1,570 9,815 56,578 1,570 9,815 56,578 1,696 10,599 52,464 
5 1,263 7,897 64,475 1,263 7,897 64,475 1,645 10,284 62,748 
6 1,184 7,398 71,873 1,184 7,398 71,873 1,460 9,125 71,873 
7 0,965 6,032 77,906       
8 0,822 5,141 83,046       
9 0,603 3,770 86,817       

10 0,452 2,825 89,641       
11 0,373 2,331 91,973       
12 0,344 2,152 94,124       
13 0,310 1,936 96,060       
14 0,241 1,507 97,567       
15 0,203 1,268 98,835       
16 0,186 1,165 100,000       

 

Šest skupnih faktorjev kaže tudi Scree Plot diagram lastnih vrednosti, prikazan na spodnji 
sliki. Prelom linije je pri k=7. Po tem pravilu zadržimo tiste faktorje, ki imajo večjo lastno 
vrednost kot faktor, ki leži na prelomu.  

 

 

Slika 4: Scree diagram – načrtovanje 

Ocene komunalitet so podane v spodnji preglednici v stolpcu Extraction. Njihove vrednosti 
nam povedo vrednost (odstotek) variance spremenljivk, ki so pojasnjene s prvimi šestimi 
faktorji. Spremenljivke, pri katerih so ocenjene komunalitete manjše od 0,5 (prevladuje vpliv 
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specifičnih dejavnikov), načeloma izločimo iz nadaljnje analize (Kodrič 2010). V našem 
primeru takih spremenljivk ni. 

Preglednica 21 Ocene komunalitet – načrtovanje 

Trditev – spremenljivka Začetna 
vrednost 

Izvlečena 
vrednost – 

komunaliteta 
V vaši NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije 1,000 0,792 
Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ 1,000 0,631 
Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv organ upravljanja NPŠZ 1,000 0,722 
Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali 
organizacija iz notranjega okolja 

1,000 0,784 

Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali 
organizacija iz zunanjega okolja 

1,000 0,738 

Z menjavo vodstva se politika vaše NPŠZ spreminja 1,000 0,488 
Poslovno-ekonomski smotri in cilji vaše NPŠZ so bolj pomembni kot športni 
smotri in cilji 

1,000 0,659 

Poslovno-ekonomski cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let 1,000 0,795 
Športni cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let 1,000 0,848 
Kvantitativni (merljivi) cilji so v vaši NPŠZ pomembni 1,000 0,561 
Med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v vaši NPŠZ so najbolj pomembni 
ekonomsko-finančni cilji 

1,000 0,735 

Kvalitativni (opisni) cilji so v vaši NPŠZ pomembni 1,000 0,784 
Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano 
strategijo 

1,000 0,777 

Za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo 1,000 0,725 
Za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva 1,000 0,671 
Za doseganje ciljev je pomembna urejenost organizacije  1,000 0,788 

 

Z rotacijo faktorjev poiščemo enostavnejšo strukturo, ki bi olajšala vsebinsko pojasnitev 
posameznih faktorjev. Izvedli smo rotacijo z Varimax metodo, pri kateri skušamo doseči, da 
ima vsaka opazovana spremenljivka visoko faktorsko utež le pri enem faktorju, pri drugih pa 
so uteži skoraj 0. Zaradi rotacije faktorjev se spremenijo njihove lastne vrednosti in delež s 
posameznim faktorjem pojasnjene celotne variance, ne spremeni pa se delež pojasnjene 
celotne variance z obdržanimi faktorji (Bastič 2007, 49). 

Spremenjene lastne vrednosti in pripadajoči delež pojasnjene celotne variance so vidne v 
preglednici 20 – lastne vrednosti za posamezne faktorje. 

Tako lahko ugotovimo zmanjšanje lastne vrednosti pri prvem, drugem in tretjem faktorju, 
povečanje pa pri četrtem, petem in šestem faktorju. Tudi po rotaciji lahko ugotovimo, da s 
prvimi šestimi faktorji pojasnimo 71,87 % celotne variance.  

Faktorske uteži, dobljene z Varimax metodo, so prikazane v spodnji preglednici 22. V 
obravnavanem primeru imajo spremenljivke: 
− v vaši NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije;  
− kvantitativni (merljivi) cilji so v vaši NPŠZ pomembni; 
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− za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo; 
− za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo,  
visoke faktorske uteži pri prvem faktorju. Te spremenljivke pojasnjujejo vsebino prvega 
faktorja, ki po rotaciji pojasnjuje 18,13 % celotne variance. Prvi faktor smo poimenovali 
pomembnost oblikovanja strategij organizacije.  

Spremenljivki: 
− poslovno-ekonomski cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let in  
− športni cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let, 
imata visoko faktorsko utež pri drugem faktorju in pojasnjujeta 12,41 % celotne variance. 
Tako lahko drugi faktor poimenujemo postavitev ciljev.  

Spremenljivke:  
− poslovno-ekonomski smotri in cilji vaše NPŠZ so bolj pomembni kot športni smotri in 

cilji; 
− med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v vaši NPŠZ so najbolj pomembni ekonomsko 

finančni cilji; 
− kvalitativni (opisni) cilji so v vaši NPŠZ pomembni in  
− za doseganje ciljev je pomembna urejenost organizacije,  
pojasnijo 11,33 % celotne variance. Tretji faktor poimenujemo pomembnost ciljev.  

Spremenljivka »za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva«, ima visoko faktorsko 
utež pri četrtem faktorju in pojasnjuje 10,6 % celotne variance. Četrti faktor smo poimenovali 
doseganje ciljev.  

Spremenljivki: 
− pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ in  
− pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv organ upravljanja NPŠZ,  
imata visoko faktorsko utež pri petem faktorju in pojasnita 10,28 % celotne variance. Peti 
faktor poimenujemo vpliv upravljavcev na načrtovanje politike NPŠZ.  

Spremenljivke:  
− pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

notranjega okolja,  
− pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali organizacija iz 

zunanjega okolja in  
− z menjavo vodstva se politika vaše NPŠZ spreminja,  
imajo visoko faktorsko utež pri šestem faktorju in pojasnjujejo 9,13 % celotne variance. Šesti 
faktor smo poimenovali vpliv drugih udeležencev na načrtovanje politike NPŠZ.  
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Preglednica 22 Rotirane faktorske vrednosti – načrtovanje  

Trditev – spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 5 6 
V vaši NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije 0,874 0,034 -0,072 0,127 -0,073 0,026 
Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ 0,115 -0,051 -0,017 -0,245 0,737 0,112 
Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv organ upravljanja  -0,130 0,128 -0,036 0,163 0,812 -0,047 
Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, 
skupina ali organizacija iz notranjega okolja 

-0,122 -0,226 0,005 0,044 -0,157 0,832 

Pri načrtovanju politike NPŠZ ima vpliv druga oseba, 
skupina ali organizacija iz zunanjega okolja. 

0,079 0,101 0,086 -0,096 0,217 0,811 

Z menjavo vodstva se politika NPŠZ spreminja -0,174 0,064 0,034 -0,635 0,090 0,202 
Poslovno-ekonomski smotri in cilji NPŠZ so bolj 
pomembni kot športni smotri in cilji 

-0,045 0,021 0,565 -0,485 -0,313 0,066 

Poslovno-ekonomski cilji NPŠZ so postavljeni za obdobje 
štirih let 

0,308 0,823 0,105 -0,051 0,058 -0,081 

Športni cilji NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let 0,219 0,891 0,012 0,072 0,040 -0,020 
Kvantitativni (merljivi) cilji so v NPŠZ pomembni 0,685 0,276 0,109 -0,017 0,051 -0,030 
Med kvantitativnimi (merljivimi) cilji v NPŠZ so najbolj 
pomembni ekonomsko-finančni cilji 

0,100 0,194 0,778 -0,151 -0,244 -0,010 

Kvalitativni (opisni) cilji so v NPŠZ pomembni 0,492 -0,449 0,509 0,036 0,262 0,109 
Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v NPŠZ 
izoblikovano strategijo 

0,861 0,146 0,047 0,026 -0,079 -0,073 

Za doseganje športnih ciljev imate v NPŠZ izoblikovano 
strategijo 

0,668 0,293 0,074 0,408 0,143 0,018 

Za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva 0,045 0,065 0,034 0,804 -0,018 0,132 
Za doseganje ciljev je pomembna urejenost organizacije.  -0,007 -0,048 0,763 0,313 0,314 0,082 

 

Faktorska analiza – organiziranje 

Upoštevali smo naslednje trditve: 
− V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 

nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji. 
− V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 

nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji. 
− Struktura organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana. 
− Neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo na delovanje vaše NPŠZ. 
− Procesi kot dinamični vidik urejenosti so v vaši NPŠZ jasno definirani. 
− Sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in načine delovanja so v vaši NPŠZ uveljavljeni. 
− Pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem aktu in njemu podrejenih 

aktih. 
− Poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano. 
− Vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna. 
− V vaši NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe. 
− Za posamezne naloge/projekte je v vaši NPŠZ treba formirati projektne skupine. 
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− Za izvajanje pridobitne dejavnosti v NPŠZ je treba ustanoviti gospodarsko družbo. 
− V vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi.  

Analiza odvisnosti med spremenljivkami kaže na smiselnost uporabe faktorske analize, kar 
potrjujeta Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec.  

Preglednica 23 Kaiser–Meyer–Olkin in Barlettov test – organiziranje  
Kaiser-Meyer-Olkin mera enostavne ustreznosti. 0,604 
Bartlettov test sferičnosti Približ. Hi-kvadrat 304,109 

Stopinje prostosti 78 
Stopnja značilnosti 0,000 

 

Preglednica 24 prikazuje lastne vrednosti za posamezne faktorje. Prvi štirje faktorji imajo 
lastno vrednost večjo od 1. Največja lastna vrednost pripada prvemu faktorju in je enaka 3,52. 
Z njim je pojasnjene 27,04 % celotne variance, z drugim faktorjem 14,04 %, s tretjim 12,8 % 
ter s četrtim 9,88 %. 

S prvimi štirimi faktorji je mogoče pojasniti 64,02 % celotne variance.  

Preglednica 24 Celotna pojasnjena varianca – organiziranje  

Faktor 

Začetna lastna vrednost 
Izvleček vsote kvadratne 

obremenitve 
Rotirana vsota kvadratne 

obremenitve 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
1 3,515 27,036 27,036 3,515 27,036 27,036 3,297 25,364 25,364 
2 1,860 14,305 41,341 1,860 14,305 41,341 1,855 14,270 39,634 
3 1,664 12,797 54,138 1,664 12,797 54,138 1,757 13,516 53,150 
4 1,285 9,883 64,022 1,285 9,883 64,022 1,413 10,872 64,022 
5 0,963 7,405 71,427       
6 0,790 6,078 77,505       
7 0,619 4,760 82,265       
8 0,527 4,053 86,318       
9 0,496 3,816 90,134       

10 0,460 3,538 93,672       
11 0,409 3,150 96,822       
12 0,261 2,010 98,832       
13 0,152 1,168 100,000       

 

Štiri skupne faktorje kaže tudi Scree Plot diagram lastnih vrednosti, prikazan na spodnji sliki. 
Prelom linije je pri k=5. Po tem pravilu zadržimo tiste faktorje, ki imajo večjo lastno vrednost 
kot faktor, ki leži na prelomu.  
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Slika 5: Scree diagram – organiziranje  

Ocene komunalitet nam prikazuje preglednica 25. Njihove vrednosti nam povedo delež 
variance spremenljivk, ki so pojasnjene s prvimi štirimi faktorji.  

Preglednica 25 Ocene komunalitet – organiziranje 

Trditev – spremenljivka Začetna 
vrednost 

Izvlečena 
vrednost – 

komunaliteta 
V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji 

1,000 0,676 

V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji 

1,000 0,647 

Struktura organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana 1,000 0,631 
Neformalne strukture –  subkulture pomembno vplivajo na delovanje vaše NPŠZ 1,000 0,702 
Procesi kot dinamični vidik urejenosti so v vaši NPŠZ jasno definirani 1,000 0,703 
Sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in načine delovanja so v vaši NPŠZ 
uveljavljeni 

1,000 0,775 

Pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem aktu in njemu 
podrejenih aktih 

1,000 0,645 

Poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano 1,000 0,649 
Vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna 1,000 0,433 
V vaši NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe 1,000 0,617 
Za posamezne naloge/projekte je v vaši NPŠZ treba formirati projektne skupine 1,000 0,780 
Za izvajanje pridobitne dejavnosti v NPŠZ je treba ustanoviti gospodarsko družbo 1,000 0,490 
V vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi 1,000 0,574 

 

Zmanjšanje lastne vrednosti smo ugotovili pri prvem in drugem faktorju, povečanje lastne 
vrednosti pa pri tretjem in četrtem faktorju. Te vrednosti so prikazane v preglednici 24 – 
lastne vrednosti za posamezne faktorje. 

Tudi po rotaciji faktorjev ugotavljamo, da s prvimi šestimi faktorji pojasnimo 64,02 % celotne 
variance. Faktorske uteži, dobljene z Varimax metodo, so prikazane v preglednici 26.  

Spremenljivke:  



 

95 

− v vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 
nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji; 

− v vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 
nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji;  

− procesi kot dinamični vidik urejenosti so v vaši NPŠZ jasno definirani; 
− sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in načine delovanja, so v vaši NPŠZ uveljavljeni, 

ter  
− pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem aktu in njemu podrejenih 

aktih,  
imajo visoke faktorske uteži pri prvem faktorju in pojasnijo 25,36 % celotne variance. Tako 
lahko prvi faktor poimenujemo pravila delovanja.  

Spremenljivke:  
− struktura organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana;  
− poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano; 
− vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna in  
− za izvajanje pridobitne dejavnosti v vaši NPŠZ je treba ustanoviti gospodarsko družbo,  
imajo visoko faktorsko utež pri drugem faktorju in pojasnijo 14,27 % celotne variance. Drugi 
faktor smo poimenovali oblika delovanja.  

Spremenljivki:  
− v vaši NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe in  
− v vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi, 
imata visoko faktorsko utež pri tretjem faktorju. Ta faktor pojasni 13,52 % celotne variance. 
Tretji faktor smo poimenovali ustreznost delovanja.  

Spremenljivki:  
− neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo na delovanje NPŠZ in  
− za posamezne naloge/projekte je v NPŠZ treba formirati projektne skupine,  
imata visoko faktorsko utež pri zadnjem četrtem faktorju, ki pojasni 10,87 % celotne variance. 
Četrti faktor smo poimenovali način delovanja.  
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Preglednica 26 Rotirane faktorske vrednosti – organiziranje  

Trditev – spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 
V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge 
po posameznih nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji 

0,814 -0,074 -0,056 0,074 

V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge 
po posameznih nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji 

0,781 0,183 0,032 0,049 

Struktura organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana 0,298 0,728 0,101 -0,037 
Neformalne strukture – subkulture pomembno vplivajo na delovanje 
vaše NPŠZ 

-0,007 0,374 0,036 0,748 

Procesi kot dinamični vidik urejenosti so v vaši NPŠZ definirani 0,769 -0,125 0,307 -0,043 
Sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in načine delovanja so v vaši 
NPŠZ uveljavljeni 

0,861 -0,013 -0,073 0,168 

Pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem aktu in 
njemu podrejenih aktih 

0,704 0,299 0,126 -0,209 

Poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano -0,106 0,771 -0,183 0,101 
Vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je 
pomembna 

-0,051 0,467 0,460 0,032 

V vaši NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe -0,041 0,064 0,762 0,175 
Za posamezne naloge/projekte je v vaši NPŠZ treba formirati projektne 
skupine 

0,236 -0,214 0,395 0,723 

Za izvajanje pridobitne dejavnosti v NPŠZ je treba ustanoviti 
gospodarsko družbo 

0,103 0,415 0,323 -0,451 

V vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi 0,161 -0,077 0,735 -0,043 

 

Faktorska analiza – vodenje 

Upoštevali smo naslednje trditve: 
− V vaši NPŠZ imate izdelan organigram organizacije. 
− Organ upravljanja v vaši NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah. 
− Predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah organizacije. 
− Druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager vpliva pri odločanju o 

tekočih poslovnih zadevah NPŠZ. 
− Druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše 

NPŠZ. 
− Aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa opravljajo tudi naloge 

managerja. 
− Manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno 

področje delovanja NPŠZ. 
− Manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati izvajanje nalog v vaši NPŠZ. 
− Manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo zagotavljati sredstev za izvajanje 

športnih programov. 
− Manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo nalog/doseganje ciljev. 
− Uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev. 
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− Manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi podrejenimi. 
− Manager mora biti kredibilen. 
− Manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi. 
− Manager mora imeti več strokovnih znanj kot njegovi podrejeni. 
− Manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji. 
− Manager mora nagrajevati podrejene sodelavce. 
− Manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje 

osebnega voditeljskega vedenja. 

Analiza odvisnosti med spremenljivkami kaže na smiselnost uporabe faktorske analize, kar 
potrjujeta Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec. 

Stopnja značilnosti Barlettovega testa je 0,00, kar je manj od 0,05 in pomeni, da matrika ni 
enotska in so podatki ustrezni. 

Vrednost kazalca Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je večja od 0,5 in znaša 0,7, kar pomeni da 
so podatki primerni za analizo.  

Preglednica 27 Kaiser–Meyer–Olkin in Barlettov test – vodenje  
Kaiser-Meyer-Olkin mera enostavne ustreznosti 0,708 
Bartlettov test sferičnosti Približ. Hi-kvadrat 556,610 

Stopinje prostosti 153 
Stopnja značilnosti 0,000 

 

Naslednja preglednica prikazuje lastne vrednosti za posamezne faktorje. Prvih pet faktorjev 
ima lastno vrednost večjo od 1. Največja lastna vrednost pripada prvemu faktorju in znaša 
4,86. Z njim je pojasnjene 27,02 % celotne variance, z drugim faktorjem 13,57 %, s tretjim 
10,03 %, s četrtim 7,68 % ter s petim 7,26 %. 

Celotna varianca 18 spremenljivk s prvimi petimi faktorji pojasnjuje 65,56 % celotne 
variance.  
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Preglednica 28 Celotna pojasnjena varianca – vodenje 

Faktor 

Začetna lastna vrednost 
Izvleček vsote kvadratne 

obremenitve 
Rotirana vsota kvadratne 

obremenitve 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
1 4,864 27,022 27,022 4,864 27,022 27,022 4,223 23,460 23,460 
2 2,443 13,572 40,594 2,443 13,572 40,594 2,149 11,941 35,400 
3 1,805 10,025 50,619 1,805 10,025 50,619 2,139 11,882 47,283 
4 1,383 7,684 58,303 1,383 7,684 58,303 1,713 9,516 56,799 
5 1,307 7,261 65,564 1,307 7,261 65,564 1,578 8,766 65,564 
6 0,950 5,278 70,842       
7 0,886 4,921 75,764       
8 0,752 4,179 79,943       
9 0,704 3,911 83,853       

10 0,562 3,122 86,975       
11 0,454 2,520 89,496       
12 0,416 2,312 91,808       
13 0,386 2,143 93,950       
14 0,315 1,748 95,698       
15 0,286 1,591 97,289       
16 0,209 1,162 98,452       
17 0,162 0,902 99,353       
18 0,116 0,647 100,000       

 

Pet skupnih faktorjev kaže tudi Scree Plot diagram lastnih vrednosti, prikazan na spodnji sliki. 
Prelom linije je pri k=6. Po tem pravilu zadržimo tiste faktorje, ki imajo večjo lastno vrednost 
kot faktor, ki leži na prelomu.  

 

Slika 6: Scree diagram – vodenje 
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Ocene komunalitet nam prikazuje preglednica 29. Njihove vrednosti nam povedo delež 
variance spremenljivk, ki so pojasnjene s prvimi petimi faktorji.  

Preglednica 29 Ocene komunalitet – vodenje 

Trditev – spremenljivka Začetna 
vrednost 

Izvlečena 
vrednost – 

komunaliteta 
V vaši NPŠZ imate izdelano organigram organizacije 1,000 0,484 
Organ upravljanja v vaši NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah 1,000 0,596 
Predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah organizacije 1,000 0,469 
Druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager, vpliva pri 
odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ 

1,000 0,635 

Druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih 
zadevah vaše NPŠZ 

1,000 0,670 

Aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa opravljajo tudi 
naloge managerja  

1,000 0,522 

Manager, ki je odgovoren za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-
športno področje delovanja NPŠZ  

1,000 0,681 

Manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati izvajanje nalog v vaši 
NPŠZ 

1,000 0,806 

Manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo zagotavljati sredstev za 
izvajanje športnih programov 

1,000 0,672 

Manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo nalog/doseganje ciljev 1,000 0,691 
Uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev 1,000 0,704 
Manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi podrejenimi 1,000 0,704 
Manager mora biti kredibilen 1,000 0,799 
Manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi 1,000 0,629 
Manager mora imeti več strokovnih znanj kot njegovi podrejeni 1,000 0,692 
Manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji 1,000 0,590 
Manager mora nagrajevati podrejene sodelavce 1,000 0,718 
Manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje 
osebnega voditeljskega vedenja 

1,000 0,741 

 

S primerjavo lastnih vrednosti iz preglednice 28 smo ugotovili zmanjšanje prvega, drugega in 
tretjega faktorja ter povečanje četrtega in petega faktorja. Tudi po rotaciji je s prvimi petimi 
faktorji pojasnjene 65,56 % celotne variance. V obravnavanem primeru imajo spremenljivke:  
− v vaši NPŠZ imate izdelano organigram organizacije; 
− manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi podrejenimi;  
− manager mora biti kredibilen; 
− manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi;  
− manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji;  
− manager mora nagrajevati podrejene sodelavce in  
− manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje 

osebnega voditeljskega,  
visoko faktorsko utež pri prvem faktorju in pojasnijo 23,46 % celotne variance. Prvi faktor 
poimenujemo lastnosti managerja.  
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Spremenljivke:  
− manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati izvajanje nalog v vaši NPŠZ; 
− manager v vaši NPŠZ mora delovati celovito in ne samo zagotavljati sredstev za izvajanje 

športnih programov;  
− manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo nalog/doseganje ciljev,  
imajo visoko faktorsko utež pri drugem faktorju, ki pojasni 11,94 % celotne variance. Drugi 
faktor poimenujemo funkcije managerja.  

Spremenljivke:  
− predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah organizacije;  
− druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše 

NPŠZ; 
− aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa opravljajo tudi naloge 

managerja in  
− manager mora imeti več strokovnih znanj kot njegovi podrejeni, 
imajo visoko faktorsko utež pri tretjem faktorju in pojasnijo 11,88 % celotne variance. Tretji 
faktor smo poimenovali vodenje NPŠZ.  

Spremenljivki:  
− organ upravljanja v vaši NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah in  
− manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno 

področje delovanja NPŠZ,  
imata visoko utež pri četrtem faktorju, s katerim pojasnita 9,52 % celotne variance. Četrti 
faktor smo poimenovali odločanje pri vodenju.  

Spremenljivki:  
− druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager vpliva pri odločanju o 

tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ in  
− uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev,  
imata visoko utež pri zadnjem, petem faktorju. Ta faktor pojasni 8,77 % celotne variance. Peti 
faktor smo poimenovali zunanji vplivi na uspešnost vodenja. 
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Preglednica 30 Rotirane faktorske vrednosti – vodenje 

Trditev – spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 5 
V vaši NPŠZ imate izdelano organigram organizacije 0,246 0,003 -0,173 -0,602 0,176 
Organ upravljanja v vaši NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih 
zadevah 

0,133 -0,174 -0,072 0,732 0,082 

Predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah 
organizacije 

-0,044 0,149 0,658 -0,049 -0,098 

Druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager, 
vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ 

0,325 -0,167 0,466 -0,107 0,522 

Druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih 
poslovnih zadevah vaše NPŠZ 

0,054 -0,016 0,786 0,119 0,186 

Aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa 
opravljajo tudi naloge managerja  

-0,058 -0,068 0,638 0,274 -0,177 

Manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za 
strokovno-športno področje delovanja NPŠZ  

0,029 0,277 0,199 0,750 0,041 

Manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati 
izvajanje nalog v vaši NPŠZ 

0,110 0,879 0,105 -0,095 0,028 

Manager v NPŠZ mora delovati celovito in ne samo zagotavljati 
sredstev za izvajanje športnih programov 

0,306 0,607 -0,409 -0,048 -0,200 

Manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo 
nalog/doseganje ciljev 

0,241 0,761 0,088 0,165 0,136 

Uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev 0,347 0,293 0,057 0,172 0,681 
Manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi 
podrejenimi 

0,701 0,156 -0,044 0,029 0,430 

Manager mora biti kredibilen 0,861 0,164 0,022 -0,080 0,153 
Manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med 
zaposlenimi 

0,748 0,226 -0,098 -0,011 0,091 

Manager mora imeti več strokovnih znanj, kot njegovi podrejeni 0,295 0,131 0,378 0,227 -0,628 
Manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji 0,716 0,243 -0,087 0,104 0,010 
Manager mora nagrajevati podrejene sodelavce 0,787 -0,033 0,191 -0,103 -0,225 
Manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost 
in izboljšanje osebnega voditeljskega vedenja 

0,857 0,028 0,022 0,021 0,071 

 

Faktorska analiza – kontroliranje 

Upoštevali smo naslednje trditve: 
− V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno merilo/standard/kazalnik 

uspešnosti. 
− V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti. 
− V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev. 
− V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih ciljev. 
− V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev. 
− Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s 

samokontrolo. 
− Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi 

organizacije. 



 

102 

− Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi. 
− Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s samokontrolo. 
− Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije. 
− Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi. 
− Revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se izvaja sproti med procesom. 
− Med procesom izvajanja nalog se odgovornost managerja stalno preverja. 
− Zaradi morebitnih odstopanj od ciljev se revidira dejavnost vaše NPŠZ. 

Analiza odvisnosti med spremenljivkami kaže na smiselnost uporabe faktorske analize, kar 
potrjujeta Bartlettov test sferičnosti in Kaiser-Meyer-Olkinov kazalec. 

Stopnja značilnosti Barlettovega testa je 0,00, kar je manj od 0,05 in pomeni da matrika ni 
enotska in so podatki ustrezni. 

Vrednost kazalca Kaiser-Meyer-Olkinovega testa je večja od 0,5 in znaša 0,8, kar pomeni, da 
so podatki primerni za analizo.  

Preglednica 31 Kaiser–Meyer–Olkin in Barlettov test – kontroliranje  
Kaiser-Meyer-Olkin mera enostavne ustreznosti 0,807 
Bartlettov test sferičnosti Približ. Hi-kvadrat 518,926 

Stopinje prostosti 91 
Stopnja značilnosti 0,000 

 

Naslednja preglednica nam prikazuje lastne vrednosti za posamezne faktorje. Prvih pet 
faktorjev ima lastno vrednost večjo od 1. Največja lastna vrednost pripada prvemu faktorju in 
je 5,64. Z njim je pojasnjene 40,31 % celotne variance, z drugim faktorjem 11,65 %, s tretjim 
8,46 %, s četrtim 7,67 % ter s petim 7,22 %. 

Celotna varianca 14 spremenljivk s prvimi petimi faktorji pojasnjuje 75,30 % celotne 
variance.  
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Preglednica 32 Celotna pojasnjena varianca – kontroliranje 

Faktor 

Začetna lastna vrednost 
Izvleček vsote kvadratne 

obremenitve 
Rotirana vsota kvadratne 

obremenitve 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
Vsota 

vrednosti 
Delež 

variance 
Kumulativni 

delež 
1 5,644 40,312 40,312 5,644 40,312 40,312 3,894 27,815 27,815 
2 1,630 11,646 51,957 1,630 11,646 51,957 2,030 14,503 42,318 
3 1,184 8,457 60,415 1,184 8,457 60,415 1,704 12,171 54,489 
4 1,074 7,668 68,083 1,074 7,668 68,083 1,681 12,007 66,496 
5 1,011 7,221 75,304 1,011 7,221 75,304 1,233 8,809 75,304 
6 0,796 5,688 80,992       
7 0,585 4,179 85,171       
8 0,471 3,365 88,537       
9 0,452 3,228 91,765       

10 0,355 2,535 94,300       
11 0,283 2,023 96,323       
12 0,235 1,681 98,005       
13 0,194 1,389 99,393       
14 0,085 0,607 100,000       

 

Pet skupnih faktorjev kaže tudi Scree Plot diagram lastnih vrednosti, prikazan na spodnji sliki. 
Prelom linije je pri k=6. Po tem pravilu zadržimo tiste faktorje, ki imajo večjo lastno vrednost 
kot faktor, ki leži na prelomu.  

 

Slika 7: Scree diagram – kontroliranje 

Ocene komunalitet nam prikazuje preglednica 33. Njihove vrednosti nam povedo stopnjo 
variance spremenljivk, ki so pojasnjene s prvimi petimi faktorji. 
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Preglednica 33 Ocene komunalitet – kontroliranje  

Trditev – spremenljivka Začetna 
vrednost 

Izvlečena 
vrednost – 

komunaliteta 
V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti 

1,000 0,757 

V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik 
uspešnosti 

1,000 0,681 

V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev 1,000 0,754 
V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih ciljev 1,000 0,840 
V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev 1,000 0,774 
Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo 
managerji s samokontrolo 

1,000 0,864 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi 
organizacije 

1,000 0,578 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji 
organi 

1,000 0,715 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajamo managerji s 
samokontrolo 

1,000 0,869 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije 1,000 0,737 
Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi 1,000 0,793 
Revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se izvaja sproti med procesom 1,000 0,837 
Med procesom izvajanja nalog se odgovornost managerja stalno preverja 1,000 0,643 
Zaradi morebitnih odstopanj od ciljev se revidira dejavnost vaše NPŠZ 1,000 0,700 

 

Zmanjšanje lastne vrednosti smo ugotovili pri prvem faktorju. Pri ostalih štirih faktorjih smo 
ugotovili povečanje lastne vrednosti. Te vrednosti so prikazane v preglednici 32.  

Spremenljivke:  
− v vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno merilo/standard/kazalnik 

uspešnosti;  
− v vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti; 
− v vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev;  
− v vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih ciljev;  
− v vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev;  
− nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi 

organizacije,  
imajo visoko utež pri prvem faktorju, tako ta faktor pojasnjuje 27,82 % celotne variance. Prvi 
faktor smo poimenovali presojanje in merila uspešnosti.  

Spremenljivke:  
− revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se izvaja sproti med procesom;  
− med procesom izvajanja nalog se odgovornost managerja stalno preverja in  
− zaradi morebitnih odstopanj od ciljev se revidira dejavnost NPŠZ, 
imajo visoko utež pri drugem faktorju. Drugi faktor pojasnjuje 14,5 % celotne variance. Drugi 
faktor smo poimenovali kontroliranje procesov.  
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Spremenljivki:  
− nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s 

samokontrolo« in  
− nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s samokontrolo, 
imata visoko faktorsko utež pri tretjem faktorju, ki pojasni 12,17 % celotne variance. Tretji 
faktor smo poimenovali nadziranje doseganja ciljev.  

Spremenljivki:  
− nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi in  
− nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije,  
imata visoko faktorsko utež pri četrtem faktorju, ki pojasnjuje 12 % celotne variance. Četrti 
faktor smo poimenovali nadziranje doseganja ciljev s strani drugih organov.  

Spremenljivka »nadziranje doseganja športnih ciljev v NPŠZ izvajajo zunanji organi« ima 
največjo utež pri petem faktorju in pojasnjuje 8,81 % celotne variance. Ker je le ena 
spremenljivka, je nismo preimenovali.  

Preglednica 34 Rotirane faktorske vrednosti – kontroliranje 

Trditev – spremenljivka 
Faktor 

1 2 3 4 5 
V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti 

0,803 0,161 -0,003 -0,037 0,292 

 V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti 

0,808 -0,001 0,012 -0,021 0,165 

V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev 0,766 0,190 0,202 0,290 -0,083 
V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih ciljev 0,814 0,271 0,089 0,308 -0,026 
V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev 0,750 0,303 0,056 0,334 -0,070 
Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajamo managerji s samokontrolo 

0,132 0,230 0,872 -0,028 -0,181 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajajo organi organizacije 

0,501 0,295 0,015 0,362 -0,330 

Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ 
izvajajo zunanji organi 

0,417 -0,009 0,069 0,652 0,334 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo 
managerji s samokontrolo 

0,016 0,022 0,889 0,134 0,246 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v NPŠZ izvajajo organi 
organizacije 

0,075 0,163 0,054 0,835 0,066 

Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji 
organi 

0,125 0,224 0,048 0,208 0,825 

Revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se izvaja sproti med procesom 0,110 0,901 0,036 0,088 0,062 
Med procesom izvajanja nalog se odgovornost managerja stalno 
preverja 

0,276 0,656 0,252 0,251 0,105 

Zaradi morebitnih odstopanj od ciljev se revidira dejavnost vaše 
NPŠZ 

0,483 0,587 0,164 -0,047 0,307 
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3.5.4 Preizkus hipotez  

Na podlagi teoretičnih izhodišč, proučene literature in že opravljenih raziskav smo definirali 
tri hipoteze. Prva hipoteza se nanaša na vpliv izvajanja managerskih funkcij na uspešnost 
nacionalne panožne športne zveze merjeno s številom kategoriziranih športnikov. Druga 
hipoteza se nanaša na področje ciljev organizacije, ki se v nacionalnih panožnih športnih 
zvezah delijo na športne in poslovne. Tretja hipoteza se nanaša na področje izobrazbe 
managerjev in njen vpliv na uspešnost organizacije, ki smo jo ugotovili z istim merilom 
uspešnosti kot pri prvi hipotezi – številom kategoriziranih športnikov. 

Hipoteza 1: Izvajanje temeljnih managerskih funkcij ima statistično pozitiven vpliv na število 
kategoriziranih športnikov v posamezni nacionalni panožni športni zvezi. 

Analizo variance uporabljamo, kadar analiziramo značilnost razlik med povprečnimi 
vrednostmi za več kot dva vzorca, pri čemer so vzorci med seboj neodvisni. V našem primeru 
smo se ukvarjali z enostavno analizo variance, kjer analiziramo le eno spremenljivko in 
imamo več kot dva vzorca (enostavno analizo variance imenujemo z angleškim izrazom tudi 
one-way analyis of variance). Ta metoda se tako imenuje zato, ker celotno variiranje 
vrednosti (merjeno z povprečnim kvadratnim odklonom vrednosti od aritmetične sredine = 
varianca) razdelimo na variiranje vrednosti zaradi razlik znotraj vzorcev in na variiranje 
vrednosti zaradi razlik med vzorci. Obe sestavini variance nato primerjamo med seboj (Bastič 
2007, 19). 

S prvo hipotezo smo želeli ugotoviti, ali izvajanje temeljnih managerskih funkcij, kot jih 
predlaga teorija, vpliva na število kategoriziranih športnikov v posamezni nacionalni panožni 
športni zvezi. Izdelali smo več analiz z različnih zornih kotov. Primerjali smo vse 
kategorizirane športnike – seštevek vseh razredov v posamezni nacionalni panožni zvezi, z 
izvajanjem posameznih managerskih funkcij v isti nacionalni panožni športni zvezi. 
Ugotavljali smo obstoj statistične značilnosti glede na posamezno vrsto kategorizacije 
športnikov po merilih OKS – ZŠZ in izvajanje managerskih funkcij v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah. V zadnjem primeru smo bazo podatkov, to je nacionalne panožne športne 
zveze, razdelili na tri dele po skupinah, kot jih po statusu razdeljuje OKS – ZŠZ: 
− nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov, 
− nacionalne panožne športne zveze, ki jih Mednarodni olimpijski komite priznava, 
− nacionalne panožne športne zveze neolimpijskih športov. 

V vsaki skupini smo preverjali, ali obstaja statistična značilnost med številom kategoriziranih 
športnik glede na izvajanje temeljnih managerskih funkcij – načrtovanje, organiziranje, 
vodenje in kontroliranje.  
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Skupine, ki smo jih primerjali, smo oblikovali za posamezne NPŠZ z določenimi razredi 
glede na število kategoriziranih športnikov: od 0 do 50; od 51 do 100; od 101 do 150; od 151 
do 200 in več kot 200 za analizo variance vseh kategoriziranih športnikov.  

Za analizo variance po posameznih razredih kategoriziranih športnikov pa so bile skupine 
oblikovane glede na število kategoriziranih športnikov: od 0 do 10; od 11 do 20; od 21 do 30; 
31 do 40 in več kot 40. 

Izidi analize variance so prikazani v spodnjih preglednicah.  

Ker so stopnje značilnosti v vseh primerih višje od 0,05, s tem testom postavljene hipoteze ne 
moremo potrditi.  

Preglednica 35 Analiza variance vseh kategoriziranih športnikov 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 1,242 4 0,310 1,022 0,402 
Znotraj skupin 22,779 75 0,304   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 1,762 4 0,440 1,182 0,326 
Znotraj skupin 27,942 75 0,373   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 3,618 4 0,904 1,302 0,277 
Znotraj skupin 52,101 75 0,695   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami ,880 4 0,220 0,292 0,882 
Znotraj skupin 55,707 74 0,753   
Skupaj 56,587 78    

 

Preglednica 36 Analiza variance – kategorizirani športniki svetovnega razreda 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,058 2 0,029 0,093 0,911 
Znotraj skupin 23,962 77 0,311   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 0,079 2 0,040 0,103 0,903 
Znotraj skupin 29,625 77 0,385   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 1,386 2 0,693 0,982 0,379 
Znotraj skupin 54,333 77 0,706   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami 1,004 2 0,502 0,686 0,506 
Znotraj skupin 55,583 76 0,731   
Skupaj 56,587 78    
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Preglednica 37 Analiza variance – kategorizirani športniki mednarodnega razreda 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,622 4 0,155 0,498 0,737 
Znotraj skupin 23,399 75 0,312   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 1,031 4 0,258 0,674 0,612 
Znotraj skupin 28,673 75 0,382   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 1,729 4 0,432 0,600 0,663 
Znotraj skupin 53,990 75 0,720   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami 2,204 4 0,551 0,750 0,561 
Znotraj skupin 54,383 74 0,735   
Skupaj 56,587 78    

 

Preglednica 38 Analiza variance – kategorizirani športniki perspektivnega razreda 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,505 3 0,168 0,544 0,653 
Znotraj skupin 23,515 76 0,309   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 0,245 3 0,082 0,211 0,889 
Znotraj skupin 29,459 76 0,388   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 0,786 3 0,262 0,362 0,780 
Znotraj skupin 54,933 76 0,723   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami 2,493 3 0,831 1,152 0,334 
Znotraj skupin 54,094 75 0,721   
Skupaj 56,587 78    
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Preglednica 39 Analiza variance – kategorizirani športniki državnega razreda 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,413 3 0,138 0,443 0,723 
Znotraj skupin 23,607 76 0,311   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 0,315 3 0,105 0,272 0,846 
Znotraj skupin 29,389 76 0,387   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 0,468 3 0,156 0,215 0,886 
Znotraj skupin 55,251 76 0,727   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami 0,504 3 0,168 0,225 0,879 
Znotraj skupin 56,083 75 0,748   
Skupaj 56,587 78    

 

Preglednica 40 Analiza variance – kategorizirani športniki mladinskega razreda 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,481 4 0,120 0,383 0,820 
Znotraj skupin 23,539 75 0,314   
Skupaj 24,020 79    

Organiziranje 
Med skupinami 0,553 4 0,138 0,356 0,839 
Znotraj skupin 29,151 75 0,389   
Skupaj 29,704 79    

Vodenje 
Med skupinami 1,062 4 0,266 0,364 0,833 
Znotraj skupin 54,657 75 0,729   
Skupaj 55,719 79    

Kontroliranje 
Med skupinami 1,310 4 0,328 0,439 0,780 
Znotraj skupin 55,277 74 0,747   
Skupaj 56,587 78    
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Preglednica 41 Analiza variance – vsi kategorizirani tekmovalci v nacionalnih 
panožnih športnih zvez olimpijskih športov 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,123 4 0,031 0,184 0,946 
Znotraj skupin 8,515 51 0,167   
Skupaj 8,638 55    

Organiziranje 
Med skupinami 1,067 4 0,267 1,557 0,200 
Znotraj skupin 8,740 51 0,171   
Skupaj 9,807 55    

Vodenje 
Med skupinami 2,384 4 0,596 0,945 0,446 
Znotraj skupin 32,164 51 0,631   
Skupaj 34,548 55    

Kontroliranje 
Med skupinami 1,437 4 0,359 0,448 0,774 
Znotraj skupin 40,927 51 0,802   
Skupaj 42,364 55    

 

Preglednica 42 Analiza variance – vsi kategorizirani tekmovalci v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah, ki jih MOK priznava 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 1,531 1 1,531 1,714 0,220 
Znotraj skupin 8,933 10 0,893   
Skupaj 10,465 11    

Organiziranje 
Med skupinami 0,285 1 0,285 0,229 0,643 
Znotraj skupin 12,464 10 1,246   
Skupaj 12,750 11    

Vodenje 
Med skupinami 0,272 1 0,272 0,184 0,677 
Znotraj skupin 14,823 10 1,482   
Skupaj 15,095 11    

Kontroliranje 
Med skupinami 1,881 1 1,881 3,867 0,081 
Znotraj skupin 4,378 9 0,486   
Skupaj 6,260 10    
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Preglednica 43 Analiza variance – vsi kategorizirani tekmovalci v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah neolimpijskih športov 

Managerska funkcija Vsota ob 
uskladitvi 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
uskladitve F Statistična 

značilnost 

Načrtovanje 
Med skupinami 0,182 1 0,182 1,216 0,292 
Znotraj skupin 1,793 12 0,149   
Skupaj 1,974 13    

Organiziranje 
Med skupinami 0,001 1 0,001 0,001 0,971 
Znotraj skupin 4,513 12 0,376   
Skupaj 4,514 13    

Vodenje 
Med skupinami 0,006 1 0,006 0,029 0,868 
Znotraj skupin 2,547 12 0,212   
Skupaj 2,553 13    

Kontroliranje 
Med skupinami 0,000 1 0,000 0,000 0,986 
Znotraj skupin 9,604 12 0,800   
Skupaj 0,182 1 0,182 1,216  

 

Regresijska analiza za hipotezo 1 

Izdelali smo multiplo regresijsko analizo z različnimi odvisnimi spremenljivkami, dobljenimi 
s faktorsko analizo.  Za prvo regresijsko analizo smo določili spremenljivke: 
− Odvisna spremenljivka: število kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in 

perspektivnega razreda. 
− Neodvisne spremenljivke: izvajanje managerskih funkcij – načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje – skupni faktorji ugotovljeni s faktorsko analizo. 

Z regresijsko analizo ugotavljamo medsebojno odvisnost med dvema ali več skupinami 
spremenljivk. Z njo je mogoče ugotoviti odvisnost med odvisno in eno ali več neodvisnimi 
spremenljivkami in jo izraziti v obliki regresijske enačbe.  

Kadar na vrednosti ene odvisne spremenljivke vpliva več dejavnikov – spremenljivk, 
govorimo o multipli regresiji.  

Na osnovi vzorčnega pristopa ter z uporabo metode najmanjših kvadratov dobimo ocene 
regresijskih koeficientov.  

R – korelacijski koeficient kaže na jakost odvisnosti med odvisno in neodvisnimi 
spremenljivkami. Multipli determinacijski koeficient R2 predstavlja delež pojasnjene variance 
v odvisni spremenljivki, ki je pojasnjena z variabilnostjo v neodvisni spremenljivki. 
Popravljen determinacijski koeficient upošteva samo tiste spremenljivke, ki prinesejo 
pojasnjevalno moč (Bastič 2006, 30).  
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Na podlagi vrednosti korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,13, ocenjujemo, da je odvisnost 
števila kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razred od 
izvajanja managerskih funkcij v nacionalnih panožnih športnih zvezah šibka. 

Na podlagi vrednosti determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,02, sklepamo, da lahko 
približno 2 % variabilnosti števila kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda pojasnimo z linearnim vplivom izvajanja managerskih funkcij v 
nacionalnih panožnih športnih zvezah. Izidi so v preglednici 44. 

Preglednica 44 Regresijska analiza za hipotezo 1: korelacijski in determinacijski 
koeficient; svetovni, mednarodni in perspektivni razred – model 
povzetka 

Model 
Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient 

R2 

Popravljen determinacijski 
koeficient 

R2 

Standardna napaka 
od ocene 

1 0,131a 0,017 -0,036 0,57224 

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: svetovni, mednarodni, perspektivni razred 

 

F-test, ki znaša 0,32, in stopnja značilnosti, ki znaša 0,86, kažeta, da niti ena izmed 
neodvisnih spremenljivk ne vpliva na odvisno spremenljivko oziroma da nobeden od 
dejavnikov izvajanja managerskih funkcij ne vpliva na število kategoriziranih športnikov 
svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda. Izidi so v preglednici 45. 

Preglednica 45 Regresijska analiza za hipotezo 1: F test; svetovni mednarodni in 
perspektivni razred 

Model Vsota vrednosti 
od kvadratov 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
kvadrata F Statistična 

značilnost 
1 Regresija 0,423 4 0,106 0,323 0,862a 
Ostanek 24,232 74 0,327   
Skupaj 24,655 78    

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: svetovni, mednarodni, perspektivni razred 

 

Vrednost statistike t in stopnja statistične značilnosti, ki je v vseh primerih večja od 0,05, 
kažeta, da nobena izmed neodvisnih spremenljivk nima značilnega vpliva na število 
kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda, kar je 
razvidno iz preglednice 46. 
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Preglednica 46 Regresijska analiza za hipotezo 1: statistika t; svetovni, mednarodni in 
perspektivni razred 

Model 
Nestandardizirani koeficienti 

Standardizirani 
koeficienti 

t Statistična značilnost B Stan. napaka Beta 
1 (Konstanta) 1,062 0,422  2,517 0,014 

Načrtovanje -0,116 0,169 -0,115 -0,682 0,497 
Organiziranje 0,113 0,161 0,122 0,700 0,486 
Vodenje 0,010 0,101 0,015 0,101 0,919 
Kontroliranje 0,048 0,09 0,076 0,541 0,590 

a. Odvisna spremenljivka: svetovni, mednarodni, perspektivni razred 

 

Za drugo regresijsko analizo smo določili spremenljivke: 
− Odvisna spremenljivka: število kategoriziranih športnikov državnega in mladinskega 

razreda. 
− Neodvisne spremenljivke: izvajanje managerskih funkcij – načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje – skupni faktorji ugotovljeni s faktorsko analizo. 

Naslednje preglednice izražajo podobne izide, kot smo jih dobili pri regresijski analizi z 
odvisno spremenljivko število kategoriziranih športnikov svetovnega, mednarodnega in 
perspektivnega razreda.  

Na podlagi vrednosti korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,16, ocenjujemo, da je odvisnost 
števila kategoriziranih športnikov državnega in mladinskega razred od izvajanja managerskih 
funkcij v nacionalnih panožnih športnih zvezah šibka. 

Na podlagi vrednosti determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,03, sklepamo, da lahko 
približno 3 % variabilnosti števila kategoriziranih športnikov državnega in mladinskega 
razreda pojasnimo z linearnim vplivom izvajanja managerskih funkcij v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah. Izidi so v preglednici 47. 

Preglednica 47 Regresijska analiza za hipotezo 1: korelacijski in determinacijski 
koeficient; državni in mladinski razred 

Model 
Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient 

R2 

Popravljen determinacijski 
koeficient 

R2 

Standardna napaka 
od ocene 

1 0,159a 0,025 -0,027 0,78188 

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: državni, mladinski razred 

 

F-test, ki znaša 0,48, in stopnja značilnosti, ki znaša 0,75, kažeta, da niti ena izmed 
neodvisnih spremenljivk ne vpliva na odvisno spremenljivko oziroma da nobeden od 



 

114 

dejavnikov izvajanja managerskih funkcij ne vpliva na število kategoriziranih športnikov 
državnega in mladinskega razreda. Izidi so v preglednici 48. 

Preglednica 48 Regresijska analiza za hipotezo 1: F test; državni in mladinski razred 

Model Vsota vrednosti 
od kvadratov 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
kvadrata F Statistična 

značilnost 
1 Regresija 1,179 4 0,295 0,482 0,749a 
Ostanek 45,239 74 0,611   
Skupaj 46,418 78    

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: državni, mladinski razred 

 

Vrednost statistike t in stopnja značilnosti, ki je v vseh primerih večja od 0,05, kažeta, da 
nobena izmed neodvisnih spremenljivk nima značilnega vpliva na število kategoriziranih 
športnikov državnega in mladinskega razreda, kar je razvidno iz preglednice 49. 

Preglednica 49 Regresijska analiza za hipotezo 1: statistika T; državni in mladinski 
razred 

Model 
Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti t Statistična značilnost 
B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 0,785 0,576  1,363 0,177 
Načrtovanje -0,123 0,232 -0,090 -0,531 0,697 
Organiziranje 0,176 0,220 0,139 0,799 0,427 
Vodenje -0,004 0,139 -0,004 -0,029 0,977 
Kontroliranje 0,098 0,122 0,106 0,766 0,446 

a. Odvisna spremenljivka: državni, perspektivni razred 

 

Za tretjo regresijsko analizo smo določili spremenljivke: 
− Odvisna spremenljivka: število vseh kategoriziranih športnikov (svetovni, mednarodni, 

perspektivni, državnega in mladinski razreda). 
− Neodvisne spremenljivke: izvajanje managerskih funkcij – načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in kontroliranje – skupni faktorji ugotovljeni s faktorsko analizo. 

Spodnje preglednice izkazujejo podobne izide, kot smo jih dobili pri prvih dveh regresijskih 
analizah.  

Na podlagi vrednosti korelacijskega koeficienta, ki znaša 0,15, ocenjujemo, da je odvisnost 
števila vseh kategoriziranih športnikov v nacionalnih panožnih športnih zvezah od izvajanja 
managerskih funkcij v nacionalnih panožnih športnih zvezah šibka. 
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Na podlagi vrednosti determinacijskega koeficienta, ki znaša 0,02, sklepamo, da lahko 
približno 2 % variabilnosti števila vseh kategoriziranih športnikov pojasnimo z linearnim 
vplivom izvajanja managerskih funkcij v nacionalnih panožnih športnih zvezah, kar je 
razvidno iz preglednice 50. 

Preglednica 50 Regresijska analiza za hipotezo 1: korelacijski in determinacijski 
koeficient; vsi razredi 

Model 
Korelacijski 
koeficient 

R 

Determinacijski 
koeficient 

R2 

Popravljen determinacijski 
koeficient 

R2 

Standardna napaka 
od ocene 

1 0,147a 0,022 -0,031 1,284 

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: vsi razredi 

 

F-test, ki znaša 0,40, in stopnja značilnosti, ki znaša 0,80, kažeta, da niti ena izmed 
neodvisnih spremenljivk ne vpliva na odvisno spremenljivko oziroma da nobeden od 
dejavnikov izvajanja managerskih funkcij ne vpliva na število vseh kategoriziranih 
športnikov. Izidi so v preglednici 51. 

Preglednica 51 Regresijska analiza za hipotezo 1: F test; vsi razredi 

Model Vsota vrednosti 
od kvadratov 

Odstotne 
točke 

Povprečje 
kvadrata F Statistična 

značilnost 
1 Regresija 2,692 4 0,673 0,408 0,802a 
Ostanek 122,017 74 1,649   
Skupaj 124,709 78    

a. Predvidljivost: (Konstanta), kontroliranje, načrtovanje, vodenje, organiziranje 
b. Odvisna spremenljivka: vsi razredi 

 

Vrednost statistike t in stopnja značilnosti, ki je v vseh primerih večja od 0,05, kažeta, da 
nobena izmed neodvisnih spremenljivk nima značilnega vpliva na število kategoriziranih 
športnikov državnega in mladinskega razreda, kar prikazuje preglednica 51. 

Preglednica 52 Regresijska analiza za hipotezo 1: statistika T; vsi razredi 

Model 
Nestandardizirani koeficienti Standardizirani 

koeficienti t Statistična značilnost 
B Stan. napaka Beta 

1 (Konstanta) 1,327 0,946  1,402 0,165 
Načrtovanje -0,165 0,380 -0,073 -0,434 0,666 
Organiziranje 0,139 0,361 0,067 0,385 0,702 
Vodenje -0,078 0,228 -0,052 -0,343 0,732 
Kontroliranje 0,223 0,201 0,155 1,109 0,271 

a. Odvisna spremenljivka: vsi razredi 
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Na osnovi izidov preizkusa lahko prvo hipotezo zavrnemo in sprejmemo sklep, da na 
uspešnost nacionalnih panožnih športnih zvez, merjeno s številom kategoriziranih športnikov, 
ne vpliva izvajanje temeljnih managerskih funkcij – načrtovanje, organiziranje, vodenje in 
kontroliranje. 

Hipoteza 2: Managerjem so v procesih načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 
bolj pomembni športni kot poslovni cilji. 

Z drugo hipotezo smo v procesih načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja 
ugotavljali pomembnost ciljev v nacionalnih panožnih športnih zvezah, ki jih delimo na 
športne in poslovne. 

Pri vsaki managerski funkciji smo vzeli tiste trditve, ki se nanašajo na poslovne cilje, ter tiste 
trditve, ki se nanašajo na športne cilje. 

Trditve, ki se nanašajo na poslovne cilje, so: 
− Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 
− V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 

nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji. 
− Manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno 

področje delovanja NPŠZ. 
− V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno merilo/standard/kazalnik 

uspešnosti. 

Trditve, ki se nanašajo na športne cilje, so: 
− Za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 
− V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 

nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji. 
− Manager, ki odgovarja za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-športno 

področje delovanja NPŠZ. 
− V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti. 

Vsaka trditev je bila merjena na petstopenjski Likertovi lestvici, pri čemer sta bili podani dve 
skrajnosti – »sploh se ne strinjam« in »zelo se strinjam«. Na pridobljenih izidih raziskave smo 
izvedli izračun povprečij. 

Kot nam kažejo spodnji izidi, ugotavljamo, da so v procesu načrtovanja managerjem bolj 
pomembni športni kot poslovni cilji, saj znaša povprečna vrednost za športne cilje 3,99; 
povprečna vrednost za poslovne cilje pa 3,42.  

Tudi v procesu izvajanja druge temeljne managerske funkcije – organiziranje smo dobili 
podoben izid. Povprečna vrednost strinjanja anketirancev s pomembnostjo športnih ciljev, ki 
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se nanašajo na organiziranje, je 4,16, medtem ko je za poslovne cilje za 0,45 nižja in znaša 
3,71. 

Managerji, ki so odgovorni za poslovno področje v nacionalnih panožnih športnih zvezah, so 
večinoma enako odgovorni za vodenje športnega področje, kar dokazuje povprečna vrednost, 
ki znaša 2,49.  

V nacionalnih panožnih športnih zvezah so standardi uspešnosti bolj izdelani za športne kot 
poslovne cilje, kar dokazujejo izidi merjenja za zadnjo temeljno managersko funkcijo – 
kontroliranje.  

Preglednica 53 Povprečna vrednost za hipotezo 2: načrtovanje 

 Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev 
imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo 

  Za doseganje športnih ciljev imate v vaši 
NPŠZ izoblikovano strategijo 

Povprečje 3,42 3,99 
N 78 79 
Stan. odklon 1,000 0,899 

 

Preglednica 54 Povprečna vrednost za hipotezo 2: organiziranje 

 

V vaši NPŠZ so formalno razdeljene 
pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s 

poslovnimi cilji 

V vaši NPŠZ so formalno razdeljene 
pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s 

športnimi cilji 
Povprečje 3,71 4,16 
N 80 80 
Stan. odklon 1,034 0,947 

 

Preglednica 55 Povprečna vrednost za hipotezo 2: vodenje 

 Manager, ki je odgovoren za poslovno področje,  je odgovoren tudi za 
strokovno športno področje delovanje NPŠZ 

Povprečje 2,49 
N 80 
Stan. odklon 1,322 

 

Preglednica 56 Povprečna vrednost za hipotezo 2: kontroliranje 

 
V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-

ekonomski cilj določeno merilo/ standard/ 
kazalnik uspešnosti 

V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj 
določeno merilo/ standard/ kazalnik 

uspešnosti 
Povprečje 2,80 3,40 
N 80 80 
Stan. odklon 1,163 1,176 
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Izvedli smo tudi T-preizkus parov, ki je namenjen primerjavi povprečij dveh odvisnih 
spremenljivk. Gre za iste enote na dveh različnih področjih. 

Oblikovali smo raziskovalne podrejene hipoteze za tri pare. V ničelni domnevi vsakega para 
predpostavljamo, da je povprečje deležev odgovorov, ki se nanašajo na športne cilje, enako 
kot povprečje deležev odgovorov, ki se nanaša na poslovne cilje. V alternativni domnevi 
vsakega para predpostavljamo, da je povprečje deležev odgovorov, ki se nanašajo na športne 
cilje, večje kot povprečje deležev odgovorov, ki se nanašajo na poslovne cilje. 

Na podlagi vzorčnih podatkov zavrnemo vse ničelne domneve in sprejmemo sklep, da je 
povprečje deležev odgovorov, ki se nanašajo na športne cilje, večje kot povprečje deležev 
odgovorov, ki se nanašajo na poslovne cilje. Izide preizkusa parov za deleže odgovorov 
prikazuje preglednica 57. 

Preglednica 57 Preizkus parov za delež odgovorov ki se nanašajo na športne in 
poslovne cilje  

 P a r n e  r a z l i k e  

t 
Stopinje 
prostosti 

Statistična 
značilnost 

(dvostransko) 

 
95 % interval 

zaupanja za razliko 
Aritmetična 

sredina - 
povprečje 

Standardni 
odklon 

Standardna 
napaka 

povprečja 
Spodnja 

meja 
Zgornja 

meja 
Par 1 -0,600 0,922 0,103 -0,805 -0,395 -5,819 79 0,000 
Par 2 0,450 0,870 0,097 0,256 0,644 4,626 79 0,000 
Par 3 -0,600 0,894 0,100 -0,799 -0,401 -6,000 79 0,000 

Legenda: 
Par 1: - Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo.  

- Za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 
Par 2:  - V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 

nosilcih in so povezane s poslovnimi cilji. 
- V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po posameznih 
nosilcih in so povezane s športnimi cilji. 

Par 3:  -  vaši NPŠZ imate za  vsak poslovno-ekonomski cilj določeno merilo/standard/kazalnik 
uspešnosti.  
- V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik uspešnosti. 

Na osnovi izidov preizkusa lahko drugo hipotezo potrdimo in sprejmemo sklep, da so 
managerjem v procesih načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja bolj pomembni 
športni kot poslovni cilji.  

Hipoteza 3: Managerji, ki so izobraženi s področja športa, imajo signifikantno več 
kategoriziranih športnikov kot managerji, ki so izobraženi z nešportnega področja. 

Preizkus tretje hipoteze smo opravili s t preizkusom za neodvisni vzorec, ki ga uporabljamo, 
kadar imamo majhen vzorec. Pri t preizkusom velja predpostavka o homogenosti varianc, kar 
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pomeni, da je variabilnost v obeh vzorcih enaka. S t preizkusom preverjamo domneve o 
povprečnih vrednostih številskih spremenljivk na populaciji (Knežević 2004, 187). 

Za neodvisno spremenljivko smo postavili izobrazbo, ki je lahko s športnega ali z nešportnega 
področja. Odvisne spremenljivke so razredi kategoriziranih športnikov. 

V vsakem od razredu je bilo v vzorec zajetih 20 anketirancev oziroma managerjev, ki imajo 
izobrazbo s športnega področja, ter 57 anketirancev oziroma managerjev, ki imajo doseženo 
najvišjo stopnjo izobrazbe z nešportnega področja. V preglednici 58 je v stolpcu povprečje 
vidno področje izobrazbe managerja ter povprečno število kategoriziranih športnikov. 
Standardni odklon nam kaže, da so bili odgovori najbolj razpršeni pri trditvah, ki se nanašajo 
na status kategoriziranega športnika mladinskega razreda v povezavi s managerji, ki so 
izobraženi s športnega področja. Prav tako so bili odgovori razpršeni pri upoštevanju vseh 
statusov kategoriziranih športnikov. Pri ostalih skupinah so odgovori manj razpršeni, najmanj 
pa pri skupini športnikov s kategorizacijo svetovnega razreda, kar pomeni, da gre v tem 
primeru za koničasto porazdelitev. Pri ostalih je porazdelitev sploščena. 

Iz preglednice Skupna statistika vidimo, da imajo managerji, ki so izobraženi z nešportnega 
področja, več kategoriziranih športnikov kot tisti managerji, ki imajo izobrazbo s športnega 
področja. Izjema je le v primeru športnikov mladinskega razreda. Managerji, ki imajo športno 
izobrazbo, imajo več kategoriziranih športnikov mladinskega razreda. 

Preglednica 58 Skupna statistika za hipotezo 3 
 Znanje N Povprečje Standardni odklon Standardna napaka 

Vsi razredi športnega področja 20 1,50 1,235 0,276 
nešportnega področja 57 1,77 1,296 0,172 

Svetovni 
razred 

športnega področja 20 1,05 0,224 0,050 
nešportnega področja 57 1,14 0,441 0,058 

Mednarodni 
razred 

športnega področja 20 1,25 0,910 0,204 
nešportnega področja 57 1,30 0,706 0,094 

Perspektivni 
razred 

športnega področja 20 1,35 0,988 0,221 
nešportnega področja 57 1,40 0,904 0,120 

Državni razred športnega področja 20 1,20 0,696 0,156 
nešportnega področja 57 1,23 0,655 0,087 

Mladinski 
razred 

športnega področja 20 1,45 1,395 0,312 
nešportnega področja 57 1,28 0,940 0,125 

 

Iz naslednje preglednica vidimo, da imajo spremenljivke statistično značilnost višjo od 
dovoljene, ki znaša 0,05, kar pomeni, da področje izobrazbe managerjev ne vpliva na število 
kategoriziranih športnikov. 
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Preglednica 59 t-test za neodvisni vzorec za hipotezo 3 

 

Levenov 
preizkus o 
enakosti 
variance 

t-test enakosti povprečij 

F Statistična 
značilnost t Odstotne 

točke 

Statistična 
značilnost pri 
dvostranskem 

preizkusu 

Razlika 
povprečij 

Stan. 
napaka 
razlike 

povprečij 

95 % interval 
zaupanja za 

razliko povprečij 

Od Do 

Vsi 

Velja homogenost 
variance 0,856 0,358 -0,817 75 0,417 -0,272 0,333 -0,935 0,391 

Homogenost 
variance ne velja   -0,836 34,744 0,409 -0,272 0,325 -0,932 0,388 

SR 

Velja homogenost 
variance 3,363 0,071 -0,875 75 0,384 -0,090 0,103 -0,296 0,115 

Homogenost 
variance ne velja   -1,176 65,075 0,244 -0,090 0,077 -0,244 0,063 

MeR 

Velja homogenost 
variance 0,075 0,785 -0,243 75 0,808 -0,048 0,198 -0,443 0,347 

Homogenost 
variance ne velja   -0,215 27,454 0,831 -0,048 0,224 -0,508 0,411 

PR 

Velja homogenost 
variance 0,025 0,875 -0,222 75 0,825 -0,054 0,241 -0,533 0,426 

Homogenost 
variance ne velja   -0,213 30,883 0,833 -0,054 0,251 -0,566 0,459 

Dr 

Velja homogenost 
variance 0,052 0,820 -0,162 75 0,872 -0,028 0,173 -0,373 0,317 

Homogenost 
variance ne velja   -0,158 31,619 0,876 -0,028 0,178 -0,391 0,335 

MR 

Velja homogenost 
variance 1,881 0,174 0,607 75 0,546 0,169 0,279 -0,387 0,725 

Homogenost 
variance ne velja   0,504 25,326 0,618 0,169 0,336 -0,522 0,860 

Legenda: 
Vsi – vsi kategorizirani športniki 
SR – svetovni razred 
MeR – mednarodni razred 
PR – perspektivni razred 
DR – državni razred 
MR – mladinski razred 

 

Na osnovi izidov preizkusa zavrnemo tretjo hipotezo in sprejmemo sklep, da managerji, ki so 
izobraženi s področja športa, nimajo signifikantno več kategoriziranih športnikov.  
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3.6 Sklepi iz empiričnega dela raziskave 

Nacionalne panožne športne zveze delujejo v okolju civilne družbe. Ohlapnost 
institucionalnih okvirov ter relativna prostost pri izvajanju dejavnosti se izkazuje v raznoliki 
urejenosti organizacij. Raznoliko je njihovo obvladovanje, upravljanje, pa tudi vodenje.  

V začetni fazi raziskave smo se soočili s temeljnim problemom slovenskega športa. Kljub 
deklarativni vertikalni povezanosti športnih organizacij in njihovi pričakovani urejenosti vsaj 
na najvišji ravni  v posameznih športnih panogah in v krovni športni organizaciji v Sloveniji – 
OKS – ZŠZ v Sloveniji ni vzpostavljena ažurna evidenca nacionalnih panožnih športnih zvez 
z zakonitimi zastopniki ter kontaktnimi naslovi. Nezadostna horizontalna povezanost športnih 
subjektov iz različnih okolij se izkazuje v zadovoljevanju parcialnih interesov in poslanstev, 
ne glede na poslanstvo športa v družbi in stremljenje k učinkovitejšemu delovanju tega 
pomembnega področja družbe. Zavod za šport Republike Slovenije Planica, ki je bil 
ustanovljen tudi za administrativno, strokovno, organizacijsko in tehnično podporo športu na 
državni in lokalni ravni s pomembnim ciljem zagotoviti vsem izvajalcem športa kakovosten 
informacijski sistem in dostopnost do baz podatkov, ki jih potrebujejo za svoje delo, še ni 
vzpostavil potrebne baze podatkov. 

Večina športnih organizacij se delno financira iz javnega vira. Kandidiranje za sofinanciranje 
športnih programov nacionalnih panožnih športnih zvez od njih terja osnovne statusne 
podatke. Ministrstvo za šport Republike Slovenije, Direktorat za šport ter Fundacija za 
financiranje športnih dejavnosti imajo ali bi lahko imeli prek vzvoda, ki jim je na voljo, 
ažurne podatke o izvajalcih športnih programov. Prenos podatkov do OKS – ZŠZ je samo 
zadeva tehnologije in seveda volje. 

Ker niso dostopni statusni in kontaktni podatki o nekaterih nacionalni panožnih športnih 
zvezah, je nesmiselno pričakovati evidenco njihovih poslovodečih. V kolikor obstajajo 
podatki o zakonitih zastopnikih, ki so običajno predsedniki organizacij, register poslovodečih 
sploh ne obstaja.  

Raven delovanja nekaterih panožnih športnih zvez kaže tudi to, da poslujejo na domačem 
naslovu posameznega volonterja. Popolno nasprotje manjšim, predvsem finančno 
podhranjenim krovnim športnim organizacijam so nacionalne panožne zveze z 
večmilijonskim letnim proračunom in številnimi profesionalno zaposlenimi sodelavci. 

V procesu anketiranja smo pri posameznih poslovodečih v nekaterih nacionalnih panožnih 
zvezah ugotovili skromnost pri uporabi naziva manager ali njegovo odklanjanje, čeprav oseba 
opravlja poslovodeče naloge. Predvsem volonterji, ki vodijo nacionalne panožne športne 
zveze in so hkrati tudi izvajalci nalog, se ne zavedajo (ali se nočejo zavedati) svojega 
managerskega statusa. Vzrok odklanjanja naziva je poleg nepoznavanja terminologije in 
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discipline managementa iskati tudi v psihološki obremenjenosti, ki jo terja naziv in z njim 
morebitno povečanje odgovornosti. 

Namen empiričnega dela raziskave je bil ugotoviti veljavnost treh hipotez magistrske naloge, 
in sicer da: 
− ima izvajanje temeljnih managerskih funkcij statistično pozitiven vpliv na število 

kategoriziranih športnikov v posamezni nacionalni panožni zvezi; 
− so managerjem v procesih načrtovanja, vodenja in kontroliranja bolj pomembni športni 

kot poslovni cilji ter 
− da imajo managerji, ki so izobraženi s področja športa, signifikantno več kategoriziranih 

športnikov kot managerji, ki so izobraženi z nešportnega področja. 

Z demografsko analizo smo ugotavljali značilnosti managementa v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah, njihov status, izobrazbo ter potrebna znanja za opravljanje nalog 
poslovodečega. Spoznali smo, da so managerji v nacionalnih panožnih športnih zvezah visoko 
izobraženi. Skoraj tri četrtine od njih ima izobrazbo z nešportnega področja (59 od 80 
anketirancev), med njimi pa se jih je več kot tri četrtine izobraževalo na poslovnem področju 
37 od 59 anketirancev). Pomembno je poznavanje športnega okolja, vendar ne moremo 
sklepati, da imajo znanja  s področja športnega managementa. Managerji v krovnih športnih 
organizacijah so ali so bili v preteklosti trenerji. Tem osebam je poslovodenje organizacije 
primarna dejavnost. Trenerjev, katerih osnovna naloga je izvajanje športnih programov, nismo 
vključili v raziskavo. Dokazali smo, da se razvoj športnega managerja pogosto začne s 
tekmovalcem, nadaljuje prek opravljanja trenerskega poklica, ki se nato iz športne stroke 
preseli na poslovno področje.  

Managerjem je v nacionalnih panožnih športnih zvezah najbolj pomembno, da so opremljeni z 
znanjem iz poslovnega managementa. Presenetljiva je ugotovitev, da je pomembnost znanj s 
področja športnega managementa manjša kot iz splošnega poslovnega področja, kar smo 
povezali z izobrazbo, ki je, kot smo ugotovili, prevladujoča na splošnem poslovnem področju. 
Znanja iz načrtovanja, organiziranja in vodenja so najpomembnejša. Kontroliranje kot četrta 
temeljna managerska funkcija je v nacionalnih panožnih športnih zvezah manj zahtevna. 
Poslovni cilji so podrejeni športnim, ti pa so merljivi s športnim izidom na posameznem 
tekmovanju, v sistemu tekmovanj ali vrednotenju z institucionalnimi merili in so 
transparentni. 

Raziskava je dokazala, da managerji v športnih organizacijah potrebujejo znanja, ugotovljena 
že v teoretičnem delu, vendar ima posebno težo na splošnem področju trženje ter 
komuniciranje z javnostmi. Ni presenetljivo, da je v športu treba obvladovati projektni 
management in poznati splošno zakonodajo – institucionalne okvire.  

Enako ne preseneča, da so poleg znanj iz športnega managementa in temeljnih managerskih 
funkcij potrebna specialna znanja iz trženja v športu. Pridobivanje virov financiranja športnih 
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programov je odgovoren in zahteven posel. Nič manj niso v nacionalnih panožnih športnih 
zvezah pomembna znanja iz managementa športnih organizacij in managementa športnih 
dogodkov. Managerji želijo poznati športno zakonodajo in akte povezanih organizacij, kot 
tudi upravne postopke v športu.  

Izidi raziskave dokazujejo, da je za delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez potrebno 
poznavanje športnega managementa in temeljnih managerskih funkcij ter na eni strani 
obvladati trženje, kar zagotavlja generiranje dejavnosti organizacije, na drugi strani pa so 
poslovna znanja s področja zakonodaje, upravnih postopkov, komuniciranja ter managementa 
športnih organizacij in dogodkov, zlasti s slednjim pa je tesno povezan projektni management.  

Kongresi in seminarji v Sloveniji in tujini ter strokovna in znanstvena literatura so 
najpogostejši vir neformalnega znanja managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah.  

Izidi analize demografskega dela so potrdili pričakovanja, z izjemo velikega števila visoko 
izobraženega managementa v nacionalnih panožnih športnih zvezah. Ugotovitve, ki smo jih 
dobili pri preverjanju hipoteze 1, nam to ne potrjujejo. Izvajanje temeljnih managerskih 
funkcij – načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje – nima statistično pozitivnega 
vpliva na število kategoriziranih športnikov. Primerjali smo dve področji, o katerih je v 
športnem okolju veliko razprav. Športno področje, ki je primarna dejavnost nacionalnih 
panožnih športnih zvez z enim od možnih ciljev, to je ustvarjanje športnih izidov, ter na drugi 
strani poslovno področje, ki je servis prvemu in skrbnik, da organizacija posluje v okviru 
institucionalnih okvirov, zaradi načina izvajanja managerskih funkcij medsebojno nista 
odvisna. Proces treniranja oziroma izvajanje športne dejavnosti se v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah izvaja na lasten način. Športne panoge so edinstvene in tak je tudi način 
doseganja športnih izidov, na katere vpliva mnogo dejavnikov. Delovanje športnih organizacij 
je povezano tudi s tradicijo panoge, procesom treniranja ter z upravljavci.  

Potrditev hipoteze 2 se navezuje na ugotovitve iz hipoteze 1. Športni cilji so managerjem v 
procesu načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja bolj pomembni kot poslovni cilji. 
Zagotavljanje sredstev ter finančna vzdržnost sta temeljna poslovna cilja v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah, ki generirata športno dejavnost. Poslovni cilji so teže dosegljivi, če 
niso podprti s športnimi izidi, ki vplivajo na pridobivanje sredstev tako iz javnega kot iz 
zasebnega vira, med katerimi so glavni vir sponzorska sredstva. Nacionalne panožne športne 
zveze delujejo kot društva oziroma zveza društev, katerih primarni cilj ni ustvarjanje dobička, 
temveč se presežek prihodkov nad odhodki namenja za izvajanje dejavnosti, kar govori v prid 
izidu raziskave in potrditvi hipoteze 2. 

Managerji, ki so izobraženi s področja športa, v svoji nacionalni panožni športni zvezi nimajo 
več kategoriziranih športnikov kot managerji, ki so izobraženi z nešportnega področja. Čeprav 
je raziskava z zavrnitvijo hipoteze 3 dokazala, da področje izobrazbe ne vpliva na uspešnost 
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nacionalnih panožnih športnih zvez, merjeno s številom kategoriziranih športnikov, je izid 
presenetljiv. 

V raziskavi smo ugotovili stališča anketirancev – poslovodečih managerjev o izvajanju 
temeljnih managerskih funkcija v nacionalnih panožnih športnih zvezah. Managerji so 
večinoma visoko izobraženi, vendar nam ni znano njihovo poznavanje teoretičnih izhodišč 
oziroma ali je bilo strinjanje s trditvami izraženo na enakih teoretičnih predpostavkah, kot so 
bile naše hipoteze oziroma teze v anketnem vprašalniku. 

Poenostavljeno ugotavljamo, da športni dosežek ni povezan z izvajanjem temeljnih 
managerskih funkcij ter s področjem izobrazbe managerjev. Nanj vplivajo drugi dejavniki. 

3.7 Priporočila za izboljšanje stanja na področju organiziranosti nacionalnih panožnih 
športnih zvez 

Raven poslovodenja, predvsem pa odgovornost do notranjega in zunanjega okolja v 
nacionalnih panožnih športnih zvezah se bo dvignila z ustrezno izobraženim kadrom, ki se bo 
razvil v procesu formalnega izobraževanja in je, kot kaže raziskava, na področju športnega 
managementa še dokaj nerazvit.  

V Sloveniji pogrešamo kakovostne študijske programe managementa v športu. Dodiplomski 
programi, ki so usmerjeni v pridobitev posebnih poslovnih znanj s športnega področja, nam 
niso poznani. Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani s svojimi programi študente ne opremlja 
z znanji s področja managementa v športu, ekonomije, prava, računovodstva ter drugih 
podobnih disciplin v športu. Na Ekonomski fakulteti v Ljubljani se izvaja podiplomski 
študijski program športnega managementa, ki diplomantom Fakultete za šport v enoletnem 
izobraževanju težko nudi celovit nabor potrebnih znanj za vodenje športnih organizacij. 
Večina študentov s predhodno izobrazbo, pridobljeno v drugih visokošolskih ustanovah, pa 
nadgrajuje svoje znanje s področja managementa dve leti.  

Zavedanje potrebe po izvajanju temeljnih managerskih funkcij v nacionalnih panožnih zvezah 
smo ugotovili z raziskavo. Učinkovitost izvajanja se lahko poveča z razvojem kadra in 
medsebojno konkurenčnostjo, zato pa so potrebni predvsem novi dodiplomski študijski 
programi športnega managementa.  

Sistem strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja strokovnega kadra s področja športa 
(učiteljev in trenerjev) je v Sloveniji razvit. Smiselna je uvedba podobnega sistema 
izobraževanja in programa »management v športu«. Po vzpostavitvi enotne evidence 
tovrstnega kadra po vzoru prej omenjenega strokovnega področja, ki jo vodi Zavod Republike 
Slovenije za šport Planica, in vzpostavitvi horizontalne povezave med njim, Ministrstvom za 
šolstvo in šport, Direktoratom za šport ter OKS – ZŠZ naj le ta v skladu s svojimi 
pristojnostmi uvede sistem licenciranja poslovodečih managerjev v nacionalnih panožnih 
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športnih zvezah. Z ustreznimi strokovnimi merili in standardi bo slovenski šport pridobil 
večjo kakovost in bo preglednejši. Povečala se bo odgovornost do povezanih organizacij s 
posamezno nacionalno panožno športno zvezo, predvsem do društev ter posameznikov, ki 
delujejo v njih. 

S sistemskim pristopom, ki bo voden z najvišje organizacijske ravni športa v Sloveniji, bo 
nacionalnim panožnim zvezam omogočeno oblikovanje dolgoročne politike organizacije. 
Obstaja možnost in potreba po načrtnem razvoju kadrov in njihovih karier v športnih 
organizacijah. Predlagamo, da se z iste ravni usmerja tudi kultura v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah, ki bo temeljila na stalnosti managerjev in profesionalizaciji managementa, ki 
bo celovito odgovoren za pravilno in zakonito poslovanje organizacije. 
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4 ZAKLJUČEK 

V nacionalnih panožnih športnih zvezah ločujemo športno in poslovno področje delovanja, 
vendar je povezovanje obeh zaradi sledenja ciljem organizacije nujno potrebno. Poslanstva 
krovnih športnih organizacij brez učinkovitega managementa ni mogoče izvajati. Ta potrebuje 
ustrezna znanja, pridobljena prek formalnega sistema izobraževanja ali na neformalen način, 
lahko pa je tudi posledica izkušenj. Identificiranje znanj slovenskih športnih managerjev je 
izziv za prihodnje. 

4.1 Predpostavke in omejitve magistrske naloge 

Raziskava je temeljila na naslednjih predpostavkah: 
− Nacionalne panožne športne zveze so v nacionalnem okolju najvišje v vertikalni hierarhiji 

povezanosti športnih društev, zato se od njih in njenih managerjev pričakuje najvišja 
organizacijska in strokovna usposobljenost. 

− Nacionalne panožne športne zveze so sistemsko urejene. 
− V svetu je zelo malo raziskav povezanih z nacionalnimi panožnimi športnimi zvezami. 
− V Sloveniji enake ali podobne raziskave v nacionalnih panožnih športnih zvezah še niso 

bile opravljene. 
− Managerji v nacionalnih panožnih športnih zvezah so poznavalci športne panoge s 

sekundarno pridobljenim specialnim poslovnim znanjem. 
− V Sloveniji profil managerja v športu ni izoblikovan. 
− Usposobljenost managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah je povezana z 

velikostjo in uspešnostjo zveze. 
− Managerji v nacionalnih panožnih zvezah poznajo temeljne managerske funkcije – 

načrtovanje, organiziranje, vodenje in kontroliranje. 
− Pridobivanje podatkov z anketnim vprašalnikom je najprimernejši način izvedbe 

kvantitativne raziskave. 

Omejitve magistrske naloge so: 
− Kvantitativno raziskavo smo izvedli samo v nacionalnih panožnih športnih zvezah, ki so 

članice Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
− V posamezni nacionalni panožni zvezi smo izvedli raziskavo na managerjih, ki opravljajo 

tudi poslovne naloge. Trenerjev, ki jim je treniranje izključna naloga, nismo vključili v 
raziskavo. 

− Raziskava je bila izvedena na majhnem vzorcu zaradi majhne populacije za empirično 
raziskavo (69 nacionalnih panožnih športnih zvez, 100 managerjev). 

− Raziskava ni bila anonimna. 
− Dobljene izide lahko posplošimo le na nacionalne panožne športne zveze, medtem ko jih 

na športna društva in druge športne organizacije ne moremo. 
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− Naleteli smo na nepripravljenost za sodelovanje v nekaterih panožnih športnih zvezah. 
− Kontaktni podatki nekaterih panožnih športnih zvez niso dostopni ali pa niso ažurirani v 

bazi podatkov OKS – ZŠZ. 
− Pri analizi in interpretaciji izidov smo težko upoštevali razlike v velikosti med 

nacionalnimi panožnimi zvezami in razširjenostjo panoge.  
− Podatkov o velikosti in uspešnosti zaradi ohranitve njihove verodostojnosti nismo 

zrelativizirali. 

4.2 Prispevek k znanosti 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo prispevali k znanosti s pridobitvijo znanj s 
področja managementa ter njegovo aplikacijo na športno področje ter ožje na nacionalne 
panožne športne zveze. Z analizo domače in tuje literature ter spletnih virov smo združili 
znanja z različnih managerskih področij, ki bodo poleg sklepov iz empiričnega dela 
magistrske naloge koristili pri oblikovanju meril za kadrovanje v nacionalnih panožnih 
športnih zvezah in drugih športnih organizacijah. Postavili smo merila za ugotavljanje 
potrebnih zanj managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah ter nakazali smernice za 
oblikovanje formalnih programov izobraževanja športnih managerjev.  

Empirične ugotovitve smo pridobili potem, ko smo na podlagi teoretičnih izhodišč zasnovali 
anketni vprašalnik, s katerimi smo pridobili potrebne podatke, na podlagi katerih sklepamo, 
da za uspešnost nacionalnih panožnih športnih zvez, ki je merjena s številom kategoriziranih 
športnikov, ni ključen vpliv izvajanje temeljnih managerskih funkcij, temveč nanjo vplivajo 
drugi dejavniki. Dokazali smo, da je poslovno znanje športnim managerjem potrebno, vendar 
trenutni obseg nima neposrednega vpliva na športni dosežek. 

Športni cilji so v nacionalnih panožnih športnih zvezah bolj pomembni kot poslovni cilji. 
Pokazali smo, kakšna je usmeritve krovnih športnih organizacij in pomembnost posameznega 
področja delovanja. K znanosti smo dodatno prispevali z ugotovitvijo, da na športni dosežek 
ne vpliva niti izobrazba managerjev s področja športa. 

Način poslovanja in športni dosežek nista vzročno-posledično povezana. Prispevek znanosti je 
ugotovitev, da ju je treba obravnavati ločeno, športno in poslovno delovanje pa smiselno 
povezati.  

4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

V procesu raziskovanja smo spoznali možnosti nadaljnjega raziskovanja. Predlagamo, da se 
raziskava razširi na vse športne organizacije v Sloveniji, torej na športna društva kot tudi na 
druge športne subjekte, ki delujejo v različnih statusno-pravnih oblikah. Celotna populacija 
obsega več kot 10.000 managerjev, ki delujejo v več kot 7.400 organizacijah. S tem bi 
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pridobili pregled nad managementom vseh športnih organizacij ter vplivom polovodenja na 
športne izide tudi na drugih ravneh športa. 

V raziskavi smo ugotovili potrebo po znanjih in veščinah s področja managementa. 
Sposobnosti načrtovanja, organiziranja, vodenja in kontroliranja imajo prednost pred drugimi 
sposobnostmi managerja. V raziskavi smo predpostavljali, da managerji v nacionalnih 
panožnih športnih zvezah poznajo temeljne managerske funkcije. V nadaljevanju je smiselno 
raziskati trenutno znanje managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah s tega področja. 
Obstaja možnost različnega dojemanja in poznavanja posamezne funkcije. Izide morebitne 
nadaljnje raziskave bo mogoče smiselno primerjati z izidi našega dela. 

Raziskavo je vredno razširiti tudi na podrejene sodelavce poslovodečih managerjev v 
nacionalnih panožnih športnih zvezah, ki bodo ocenili njihovo uspešnost, znanje in slog 
vodenja ter njihovo stališče o vplivu managerjev na uspešnost organizacije. S tem bomo 
pridobili relevantne podatke o pomembnosti managerjev v nacionalnih panožnih športnih 
zvezah, poleg katerih na uspeh organizacije vplivajo tudi trenerji oziroma strokovno osebje 
organizacije, tekmovalci ter organi upravljanja. Ugotoviti je treba druge dejavnike, ki vplivajo 
na uspešnost nacionalnih panožnih športnih zvez. 

Svetujemo, da se v kontekstu iste predlagane raziskave ugotovi način vodenja nacionalnih 
panožnih športnih zvez, opirajoč se na posamezne sloge, ki jih opredeljujejo teoretična 
izhodišča. Nacionalne panožne zveze delujejo v okolju civilne družbe, zato je zanimivo 
spoznati korelacijo med uspehom organizacije skozi daljše obdobje in načinom vodenja. 
Pomembni so tudi odnosi managerjev s sodelavci, trenerji ter tekmovalci. Z ugotavljanjem 
načina kadrovanja managerjev bi pridobili razširjen pogled v strukturo nacionalnih panožnih 
športnih zvez in v njihove vrednote.  

Predlagamo, da se v nadaljnji raziskavi uporabijo tudi druga merila uspešnosti nacionalnih 
panožnih športnih zvez, kot so: 
− letni prihodek nacionalne panožne športne zveze, razdeljen na javne in lastne vire, ter 

njihova kapitalizacija; 
− število strokovno usposobljenega kadra s področja športa, v katerem deluje posamezna 

nacionalna panožna športna zveza; 
− status posamezne panožne športne zveze po merilih Ministrstva za šolstvo in šport 

Republike Slovenije; 
− velikost nacionalne panožne športne zveze, merjena s številom včlanjenih društev. 

Relevanten podatek o velikosti posamezne nacionalne panožne zveze je moč pridobiti samo z 
raziskavo. V Sloveniji je treba ugotoviti število društev, včlanjenih v posamezno nacionalno 
panožno športno zvezo, ter število članov s plačano članarino v posameznem društvu. Dobili 
bomo podatek o razširjenosti panoge ter o obsegu in vplivu managementa posamezne 
nacionalne panožne športne zveze.  
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Smiselno je nadaljevati raziskovanje dejanskega, in ne s stopnjo izobrazbe deklariranega 
znanja managerjev v nacionalnih panožnih športnih zvezah.  

Ker je naša raziskava prva tovrstna v slovenskem športnem prostoru, je odprtih veliko 
možnosti za nadaljnje raziskovanje.  
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Priloga 1 

 

A NK E T NI  V PR A ŠA L NI K  

Spoštovani, 

Matjaž Štibelj, Pot za krajem 17, 4000 Kranj; tel.: 031 635 500; e-pošta: matjaz.stibelj@t-
2.net, sem študent znanstvenega magistrskega programa Management na Univerzi na 
Primorskem, Fakulteti za management Koper. Za svojo magistrsko delo z naslovom 
Management nacionalnih panožnih športnih zvez in njihova uspešnost zbiram podatke o 
organiziranosti nacionalnih panožnih športnih zvez in nalogah managerjev (direktorjev, 
sekretarjev, vodij ekip ipd.). Anketa bo opravljena z managerji v vseh 69 nacionalnih 
panožnih športnih zvezah v Sloveniji. Zbrani podatki bodo namenjeni izključno za 
raziskovalni namen magistrske naloge, v kateri bodo objavljeni tudi izidi raziskave.  

Prosim vas, da izpolnete spodnji vprašalnik. 

Matjaž Štibelj 

 

 

Kratice: 

NPŠZ Nacionalna panožna športna zveza 

OKS-ZŠZ  Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez 

MŠŠ Ministrstvo za šolstvo in šport 
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Splošni del: podatki o organizaciji in anketirancu – managerju v nacionalni panožni 
športni zvezi 

1. Naziv organizacije – NPŠZ: ______________________________________________________ 

2. Naziv delovnega mesta – funkcije v NPŠZ: _________________________________________ 

3. Spol in starost anketiranca:  

 moški  ženski; ______ let 

4. Število let delovanja v športu: _____; od tega v NPŠZ: ____; od tega kot manager: _______ 

5. Kakšno je vaše delovno razmerje z NPŠZ: 

 pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas  pogodba o zaposlitvi za določen čas 

 civilna pogodba o opravljanju storitev s poslovnim subjektom 

 volontersko delo  pogodba o poslovodenju 

 drugo, navedite: _________________________________ 

6. Ali je delovanje v NPŠZ vaša edina poslovna dejavnost? 

 da   ne 

7. Če je odgovor na prejšnje vprašanje NE, ali je delovanje v NPŠZ vaša glavna poslovna 
dejavnost? 

 da  ne 

8. Ali ste tudi predsednik NPŠZ? 

 da   ne 

9. Ali ste tudi član organa upravljanja (upravnega, izvršilnega odbora …) NPŠZ? 

 da  ne 

10. Stopnjo in naziv vaše formalne izobrazbe: ________________________________________ 

11. S katerega področja je vaša najvišja stopnja formalne izobrazbe?  

 področja športa  nešportnega področja 

Katerega področja športa? Katerega nešportnega področja? 

 športni management  managementa 

 specialne športne panoge  trženja 

 pedagogike športa  financ 

 športnega treniranja  računovodstva 

 kineziologije športa  ekonomije 

 sociologije športa  prava 

 psihologije športa  organizacijskega 
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 filozofije športa  

 drugega poslovnega področja, navedite: _________________________________ 

 zgodovine športa  

 drugega, navedite:____________   neposlovnega področja 

12. Ali imate predhodno formalno izobrazbo iz nešportnega področja (srednja, višja šola …)? 

 da  ne 

Če imate, katere stopnje? _____________ Iz katerega področja? 

 managementa   trženja  

 financ   računovodstva  

 ekonomije   prava 

 drugega poslovnega področja, navedite: _____________________________________ 

 neposlovnega področja (družboslovje – npr. gimnazija) 

13. Ali ste kdaj imeli oziroma imate status kategoriziranega športnika po merilih OKS-ZŠZ? 

 da  ne 

Če je odgovor DA, kateri je bil/je vaš najvišji status kategoriziranega športnika? 

 športnik mladinskega razreda   športnik državnega razreda  

 športnik perspektivnega razreda  športnik mednarodnega razreda  

 športnik svetovnega razreda   drug status, navedite: _____________ 

14. Ali ste oziroma ste kdaj bili športni trener? 

 da  ne 

15. Ali imate v vaši NPŠZ določeno minimalno stopnjo izobrazbe za managerje? 

 da  da, vendar ne za vse  ne  ne vem 

16. Katera poslovna znanja iz nešportnega področja so po vašem mnenju potrebna za 
opravljanje funkcije managerja v vaši NPŠZ? Možnih več odgovorov.. Označite iz katerih 
poslovnih nešportnih področij.  

 poslovnega managementa 

 načrtovanje  organiziranje  vodenje  kontroliranje 

 

 strateškega managementa    managementa človeških zmožnosti 

 projektnega managementa    managementa nepridobitnih organizacij 

 davčnega sistema   trženja  ekonomije 

 računovodstva    organizacijske teorije – strukture in procesi 

 statusnega prava  obligacijskega prava  kadrovskega prava 

 druga pravna znanja  poznavanja splošne zakonodaje – institucionalnih okvirov 
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 upravnih postopkih   informatike 

 komuniciranja z javnostmi   drugega področja, navedite: ______________ 

17. Katera poslovna znanja iz športnega področja so po vašem mnenju potrebna za opravljanje 
funkcije managerja v vaši NPŠZ? Možnih več odgovorov. Označite iz katerih poslovnih 
športnih področij.  

 športnega managementa 

 načrtovanje  organiziranje  vodenje  kontroliranje 

 managementa človeških zmožnosti v športnih organizacijah 

 managementa športnih organizacij    managementa športnih dogodkov 

 managementa športnih objektov    projektnega managementa v športu 

 davčnega sistema v športnih organizacijah   trženja v športu 

 ekonomije v športu     računovodstva v športu 

 organizacijske teorije v športnih organizacijah  prava v športu 

 poznavanja športne zakonodaje in aktov v povezanih organizacija 

 upravnih postopkih v športu     informatike v športu 

 metod raziskovalnega dela v športu 

 drugih športnih znanj, navedite: __________________________________________ 

18. Na kakšen neformalen način ste pridobili poslovna znanja iz nešportnega področja? Možnih 
več odgovorov.  

 na kongresih in seminarjih v Sloveniji 
 na kongresih in seminarjih v tujini 

 v dodiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 

 v podiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 

 prek strokovne in znanstvene literature  

 na drug način, navedite: ________________________________________________ 

 imam samo formalno pridobljena znanja 

19. Na kakšen neformalen način ste pridobili poslovna znanja s športnega področja? Možnih 
več odgovorov. 

 na kongresih in seminarjih v Sloveniji 

 na kongresih in seminarjih v tujini 

 v dodiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 

 v podiplomskem šolskem sistemu, ki ni nostrificiran v Sloveniji 

 prek strokovne in znanstvene literature   

 na drug način, navedite: ________________________________________________ 

 imam samo formalno pridobljena znanja  
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1. del: Vprašanja/trditve o poslovodenju organizacije – NAČRTOVANJE  

Prosim, da v razdelku ODGOVOR pri vsaki trditvi označite vaše strinjanje z njo. Pomen odgovorov:  

1 – sploh se ne strinjam; 2 – se ne strinjam; 3 – sem neodločen; 4 – se strinjam; 5 – se zelo strinjam 

ŠT. TRDITEV ODGOVOR 

1 V vaši NPŠZ imate oblikovano politiko organizacije (vizijo, smoter, cilje in 
strategijo). 1 2 3 4 5 

2 Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv predsednik NPŠZ. 1 2 3 4 5 

3 Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv organ upravljanja (izvršilni, 
upravni odbor ipd.). 1 2 3 4 5 

4 Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali 
organizacija iz notranjega okolja. 1 2 3 4 5 

5 Pri načrtovanju politike vaše NPŠZ ima vpliv druga oseba, skupina ali 
organizacija iz zunanjega okolja. 1 2 3 4 5 

6 Z menjavo vodstva se politika vaše NPŠZ spreminja. 1 2 3 4 5 

7 Poslovno-ekonomski smotri in cilji vaše NPŠZ so bolj pomembni kot športni 
smotri in cilji. 1 2 3 4 5 

8 Poslovno-ekonomski cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let 
(obdobje olimpijade). 1 2 3 4 5 

9 Športni cilji vaše NPŠZ so postavljeni za obdobje štirih let (obdobje 
olimpijade). 1 2 3 4 5 

10 Kvantitativni (merljivi) cilji so v vaši NPŠZ pomembni. 1 2 3 4 5 

11 Med kvantitativnimi (merljivi) cilji v vaši NPŠZ so najbolj pomembni 
ekonomsko finančni cilji. 1 2 3 4 5 

12 Kvalitativni (opisni) cilji so v vaši NPŠZ pomembni. 1 2 3 4 5 

13 Za doseganje poslovno-ekonomskih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano 
strategijo. 1 2 3 4 5 

14 Za doseganje športnih ciljev imate v vaši NPŠZ izoblikovano strategijo. 1 2 3 4 5 

15 Za doseganje ciljev so pomembna zadostna sredstva.  1 2 3 4 5 

16 Za doseganje ciljev je pomembna urejenost (struktura organiziranosti) 
organizacije.  1 2 3 4 5 
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2. del: Vprašanja/trditve o poslovodenju organizacije – ORGANIZIRANJE 

ŠT. TRDITEV ODGOVOR 

1 V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s športnimi cilji. 1 2 3 4 5 

2 V vaši NPŠZ so formalno razdeljene pristojnosti, odgovornosti in naloge po 
posameznih nosilcih, ki so povezane s poslovnimi cilji. 1 2 3 4 5 

3 Struktura organiziranosti v vaši NPŠZ je strogo formalizirana. 1 2 3 4 5 

4 Neformalne skupine – subkulture, pomembno vplivajo na delovanje vaše NPŠZ. 1 2 3 4 5 

5 Procesi kot dinamični vidik urejenosti so v vaši NPŠZ jasno definirani. 1 2 3 4 5 

6 Sistemi, ki obsegajo pravila, usmeritve in način delovanja so v vaši NPŠZ 
uveljavljeni.  1 2 3 4 5 

7 Pravila delovanja v vaši NPŠZ so strogo določena v temeljnem aktu in njemu 
podrejenih aktih. 1 2 3 4 5 

8 Poslovodenje vaše NPŠZ je centralizirano. 1 2 3 4 5 

9 Vsakodnevna prisotnost vseh sodelavcev na sedežu vaše NPŠZ je pomembna. 1 2 3 4 5 

10 V vaši NPŠZ so potrebne lastne strokovne službe (finančno – računovodska, 
pravna služba…). 1 2 3 4 5 

11 Za posamezne naloge/projekte je v vaši NPŠZ treba formirati projektne skupine. 1 2 3 4 5 

12 Za izvajanje pridobitne dejavnosti v NPŠZ je treba ustanoviti gospodarsko 
družbo. 1 2 3 4 5 

13 V vaši NPŠZ delujete v skladu z ISO standardi. 1 2 3 4 5 
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3. del: Vprašanja/trditve o poslovodenju organizacije – VODENJE 

ŠT. TRDITEV ODGOVOR 

1 V vaši NPŠZ imate izdelan organigram organizacije. 1 2 3 4 5 

2 Organ upravljanja (upravni, izvršilni odbor) v vaši NPŠZ vpliva pri odločanju o 
tekočih zadevah. 1 2 3 4 5 

3 Predsednik vaše NPŠZ vpliva pri odločanju o tekočih zadevah organizacije. 1 2 3 4 5 

4 Druga oseba iz notranjega okolja, ki ni poslovodeči – manager vpliva pri 
odločanju o tekočih poslovnih zadevah vaše NPŠZ. 1 2 3 4 5 

5 Druga oseba iz zunanjega okolja vpliva pri odločanju o tekočih poslovnih 
zadevah vaše NPŠZ. 1 2 3 4 5 

6 Aktivni trenerji v vaši NPŠZ poleg izvajanja trenažnega procesa opravljajo tudi 
naloge managerja. 1 2 3 4 5 

7 Manager, ki je odgovoren za poslovno področje, je odgovoren tudi za strokovno-
športno področje delovanje NPŠZ. 1 2 3 4 5 

8 Manager mora načrtovati, organizirati, voditi in kontrolirati izvajanje nalog v vaši 
NPŠZ. 1 2 3 4 5 

9 Manager v NPŠZ mora delovati celovito in NE samo zagotavljati sredstev za 
izvajanje športnih programov. 1 2 3 4 5 

10 Manager mora prevzemati celotno odgovornost za izvedbo nalog/doseganje ciljev. 1 2 3 4 5 

11 Uspeh managerja je odvisen od delovne uspešnosti sodelavcev. 1 2 3 4 5 

12 Manager mora pogosto in vljudno komunicirati z vsemi podrejenimi. 1 2 3 4 5 

13 Manager mora biti kredibilen. 1 2 3 4 5 

14 Manager mora spodbujati in pospeševati sodelovanje med zaposlenimi. 1 2 3 4 5 

15 Manager mora imeti več strokovnih znanj, kot njegovi podrejeni. 1 2 3 4 5 

16 Manager mora spodbujati in podpirati izobraževanje v organizaciji. 1 2 3 4 5 

17 Manager mora nagrajevati podrejene sodelavce. 1 2 3 4 5 

18 Manager mora spodbujati pooblaščanje, ustvarjalnost, inovativnost in izboljšanje 
osebnega voditeljskega vedenja. 1 2 3 4 5 
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4. del: Vprašanja/trditve o poslovodenju organizacije – KONTROLIRANJE 

ŠT. TRDITEV ODGOVOR 

1 V vaši NPŠZ imate za vsak poslovno-ekonomski cilj določeno 
merilo/standard/kazalnik uspešnosti. 1 2 3 4 5 

2 V vaši NPŠZ imate za vsak športni cilj določeno merilo/standard/kazalnik 
uspešnosti. 1 2 3 4 5 

3 V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja kratkoročnih ciljev. 1 2 3 4 5 

4 V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja srednjeročnih ciljev. 1 2 3 4 5 

5 V vaši NPŠZ presojate uspešnost izvajanja dolgoročnih ciljev. 1 2 3 4 5 

6 Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo 
managerji s samokontrolo. 1 2 3 4 5 

7 Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi 
organizacije (nadzorni svet, revizijska komisija ipd.). 1 2 3 4 5 

8 Nadziranje doseganja poslovno-ekonomskih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo 
zunanji organi. 1 2 3 4 5 

9 Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo managerji s 
samokontrolo. 1 2 3 4 5 

10 Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo organi organizacije 
(nadzorni svet, revizijska komisija ipd.). 1 2 3 4 5 

11 Nadziranje doseganja športnih ciljev v vaši NPŠZ izvajajo zunanji organi. 1 2 3 4 5 

12 Revidiranje ciljev v vaši NPŠZ se izvaja sproti med procesom. 1 2 3 4 5 

13 Med procesom izvajanja nalog, se odgovornost managerja stalno preverja.  1 2 3 4 5 

15 Zaradi morebitnih odstopanj od ciljev, se revidira dejavnost vaše NPŠZ. 1 2 3 4 5 
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R A Z DE L I T E V  NA C I ONA L NI H  PA NOŽ NI H  ŠPOR T NI H  Z V E Z   

Razdelitev 69 nacionalnih panožnih športnih zvez, članic Olimpijskega komiteja Slovenije z 
glasovalno pravico v tri statusne skupine (OKS – ZŠZ 2010a, 13–20) 
1. Nacionalne panožne športne zveze olimpijskih športov, ki so vključene v mednarodne 

panožne zveze – 34 nacionalnih panožnih športnih zvez: Atletska zveza Slovenije, Zveza 
za baseball in softball Slovenije; Badmintonska zveza Slovenije; Bob zveza Slovenije; 
Boksarska zveza Slovenije; Zveza drsalnih športov Slovenije; Gimnastična zveza 
Slovenije; Golf zveza Slovenije; Hokejska zveza Slovenije; Jadralna zveza Slovenije; 
Judo zveza Slovenije; Kajakaška zveza Slovenije; Kolesarska zveza Slovenije; 
Košarkarska zveza Slovenije; Konjeniška zveza Slovenije; Lokostrelska zveza Slovenije; 
Namiznoteniška zveza Slovenije; Nogometna zveza Slovenije; Odbojkarska zveza 
Slovenije; Plavalna zveza Slovenije; Rokoborska zveza Slovenije; Rokometna zveza 
Slovenije; Rugby zveza Slovenije; Sabljaška zveza Slovenije; Sankaška zveza Slovenije; 
Smučarska zveza Slovenije, združenje smučarskih panog; Strelska zveza Slovenije; 
Taekwondo zveza Slovenije; Teniška zveza Slovenije; Težkoatletska zveza Slovenije; 
Triatlonska zveza Slovenije; Vaterpolska zveza Slovenije; Veslaška zveza Slovenije in 
Zveza za hokej na travi Slovenije. 

2. Nacionalne panožne športne zveze, ki jih priznava Mednarodni olimpijski komite, vendar 
jih ne vključuje v program olimpijskih iger, so pa včlanjene v mednarodne panožne 
športne zveze – 17 nacionalnih panožnih športnih zvez: Avto-moto zveza Slovenije; 
Balinarska zveza Slovenije; Bridge zveza Slovenije; Biljardna zveza Slovenije; Bowling 
zveza Slovenije; Karate zveza Slovenije; Kegljaška zveza Slovenije; Letalska zveza 
Slovenije; Orientacijska zveza Slovenije; Planinska zveza Slovenije; Plesna zveza 
Slovenije; Slovenska potapljaška zveza; Squash zveza Slovenije; Surf zveza Slovenije; 
Šahovska zveza Slovenije; Zveza kotalkarskih športov Slovenije; in Zveza Wushu-
taijiquan Slovenije. 

3. Nacionalne panožne športne zveze neolimpijskih športov, ki so včlanjene v mednarodne 
panožne zveze – 18 nacionalnih panožnih športnih zvez: Fitnes zveza Slovenije; Floorball 
zveza Slovenije; Go zveza Slovenije; Ju-jitsu zveza Slovenije; Kickboxing zveza 
Slovenije; Rafting zveza Slovenije; Ribiška zveza Slovenije; Zveza društev kegljanja na 
ledu Slovenije; Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite; Zveza za 
športni ribolov na morju Slovenije; Slovenska univerzitetna športna zveza; Sambo zveza 
Slovenije; Zveza tradicionalnega karateja; Zveza za avto šport Slovenije AŠ 2005; 
Slovenska zveza tajskega boksa; Pikado zveza Slovenije; Kendo zveza Slovenije; Savate 
zveza Slovenije. 
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V  R A Z I SK A V I  SODE L UJ OČ E  NA C I ONA L NE  PA NOŽ NE  ŠPOR T NE  Z V E Z E  

 

Nacionalna panožna športna zveza Število 
anketirancev 

Delež 
anketirancev 

v % 
Skupina Športna panoga 

 Atletska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Badmintonska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Balinarska zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Bob zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Bowling zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Bridge zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Fitnes zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Floorball zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. kolektivna 
Gimnastična zveza Slovenije 4 5,0 OL.Š. individualna 
Golf zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Hokejska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Jadralna zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Ju-jitsu zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Judo zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Kajakaška zveza Slovenije 2 2,5 OL.Š. individualna 
Kegljaška zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Kendo zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Kolesarska zveza Slovenije 3 3,8 OL.Š. individualna 
Konjeniška zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Košarkarska zveza Slovenije 5 7,5 OL.Š. kolektivna 
Letalska zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Lokostrelska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Namiznoteniška zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Nogometna zveza Slovenije 8 10,0 OL.Š. kolektivna 
Odbojkarska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Orientacijska zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Pikado zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Planinska zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Plavalna zveza Slovenije 2 2,5 OL.Š. individualna 
Rafting zveza Slovenije 1 1,3 NOL.Š. kolektivna 
Ribiška zveza Slovenije 2 2,5 NOL.Š. individualna 
Rokoborska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Rokometna zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Rugby zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Slovenska zveza tajskega boksa 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Slovenska zveza tradicionalnega 
karateja 

1 1,3 NOL.Š. individualna 

Smučarska zveza Slovenije 9 11,3 OL.Š. individualna 
Squash zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Strelska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Šahovska zveza Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Taekwon-do zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Teniška zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Težkoatletska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Triatlonska zveza Slovenije 2 1,3 OL.Š. individualna 
Vaterpolska zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Veslaška zveza Slovenije 1 1,3 OL.Š. individualna 
Zveza kotalkarskih športov Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
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Zveza wushu-taijiquan Slovenije 1 1,3 MOK P. individualna 
Zveza za baseball in softball 
Slovenije 

1 1,3 OL.Š. kolektivna 

Zveza za hokej na travi 1 1,3 OL.Š. kolektivna 
Zveza za šport invalidov Slovenije 1 1,3 NOL.Š. individualna 
Zveza za športni ribolov na morju 
Slovenije 

1 1,3 NOL.Š. individualna 

Skupaj 80 100,0   
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NA Z I V I  DE L OV NI H  M E ST  M A NA G E R J E V  

 
 Naziv delovnega mesta Število 

anketirancev 
Delež 

anketirancev v % Skupina  

 Direktor 3 3,8 direktor  
Direktor reprezentanc 1 1,3 direktor  
Direktor trženja 1 1,3 direktor  
Generalni sekretar 14 17,5 sekretar  
Namestnik generalnega sekretarja 1 1,3 sekretar  
Namestnik direktorja 1 1,3 direktor  
Namestnik generalnega selektorja 1 1,3 sekretar  
Podpredsednik 1 1,3 predsednik  
Poslovni direktor 1 1,3 direktor  
Poslovni sekretar 2 2,5 sekretar  
Predsednik 10 12,5 predsednik  
Predsednik strokovnega sveta 1 1,3 predsednik  
Sekretar 11 13,8 sekretar  
Sekretar lige 1 1,3 sekretar  
Sekretar zveze 3 3,8 sekretar  
Sekretar panog  1 1,3 sekretar  
Selektor  1 1,3 drugo  
Strokovni sodelavec 2 2,5 drugo  
Strokovni vodja  2 2,5 vodja  
Športni direktor 1 1,3 direktor  
Tajnik 3 3,8 tajnik  
Tehnični sekretar 2 2,5 sekretar  
V.d. direktorja 1 1,3 direktor  
V.d. generalnega sekretarja 1 1,3 sekretar  
Vodja ekipe 1 1,3 vodja  
Vodja finančnega sektorja 1 1,3 vodja  
Vodja glavne pisarne 1 1,3 vodja  
Vodja oddelka 2 2,5 vodja  
Vodja programa  2 2,5 vodja  
Vodja računovodsko finančne službe 1 1,3 vodja  
Vodja reprezentance 2 2,5 vodja  
Vodja sektorja 1 1,3 vodja  
Skupaj 80 100,0   
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POT R E B NA  POSL OV NA  Z NA NJ A  Z  NE ŠPOR T NE G A  PODR OČ J A  

 
 

Področje poslovnih znanj 
Odgovori Delež primerov 

v % 

 

Število Delež (v %) 

Poslovni management 

Načrtovanje 70 10,2 87,5 
Organiziranje 76 11,1 95 
Vodenje 73 10,7 91,3 
Kontroliranje 56 8,2 70,0 

Strateški management 19 3,2 27,5 
Management človeških zmožnosti 28 4,1 35,0 
Projektni management 36 4,8 41,3 
Management nepridobitnih organizacij 28 4,0 33,8 
Davčni sistemi 17 2,5 21,3 
Trženje  48 7,0 60,0 
Ekonomija 15 2,2 18,8 
Računovodstvo 32 4,7 40,0 
Organizacijske teorije – strukture in procesi 11 1,6 13,8 
Statusno pravo 13 1,9 16,3 
Obligacijsko pravo 6 0,9 7,5 
Kadrovsko pravo 5 0,7 6,3 
Druga pravna znanja 16 2,5 21,3 
Poznavanje splošne zakonodaje – 
institucionalnih okvirov 36 5,3 45,0 

Upravni postopki 21 3,1 26,3 
Informatike 25 3,7 31,3 
Komuniciranje z javnostmi 48 7,0 60,0 
Druga področja znanj 4 0,6 5,0 
Skupaj število odgovorov 683 100,0 853,8 
 Skupaj število anketirancev 80   

 


	1 UVOD
	1.1 Opredelitev problema 
	1.2 Namen in cilji magistrske naloge
	1.3 Hipoteze magistrske naloge
	1.4 Uporabljene metode raziskovanja

	2 TEORETIČNI DEL
	2.1 Organizacija
	2.1.1 Različni vidiki organizacije
	2.1.2 Značilnosti sodobne organizacije
	2.1.3 Temeljna delitev dela v organizaciji
	2.1.4 Okolje organizacije
	2.1.5 Strukture organiziranosti
	2.1.6 Dimenzije struktur organiziranosti

	2.2 Nepridobitne organizacije
	2.2.1 Delitev organizacij
	2.2.2 Značilnosti nepridobitnih organizacij
	2.2.3 Vrste nepridobitnih organizacij

	2.3 Management
	2.3.1 Management nepridobitnih organizacij
	2.3.2 Management v športu in upravljanje

	2.4 Športne organizacije in njihova organiziranost
	2.4.1 Pravni status športnih organizacij
	2.4.2 Organiziranost športa v Sloveniji
	2.4.3 Povezanost športnih organizacij
	2.4.4 Struktura organiziranosti športnih organizacij
	2.4.5 Uspešnost športnih organizacij

	2.5 Nacionalne panožne zveze
	2.6 Managerske funkcije v nacionalnih panožnih športnih zvezah
	2.6.1 Načrtovanje
	2.6.2 Organiziranje
	2.6.3 Vodenje
	2.6.4 Kontroliranje

	2.7 Znanje in sposobnost managerjev
	2.7.1 Splošna managerska znanja in sposobnosti
	2.7.2 Znanja in sposobnosti managerjev v športu
	2.7.3 Razmerje managerjev s športno organizacijo

	2.8 Pregled dosedanjih raziskav na področju managementa v športu
	2.9 Sklepi iz teoretičnega dela raziskave 

	3 EMPIRIČNI DEL
	3.1 Metodologija kvantitativne raziskave
	3.2 Vzorec
	3.3 Zbiranje podatkov in anketni vprašalnik
	3.4 Definiranje spremenljivk
	3.5 Analiza in interpretacija izidov
	3.5.1 Demografska analiza podatkov
	3.5.2 Deskriptivna analiza podatkov 
	3.5.3 Metode za preizkus hipotez
	3.5.4 Preizkus hipotez 

	3.6 Sklepi iz empiričnega dela raziskave
	3.7 Priporočila za izboljšanje stanja na področju organiziranosti nacionalnih panožnih športnih zvez

	4 ZAKLJUČEK
	4.1 Predpostavke in omejitve magistrske naloge
	4.2 Prispevek k znanosti
	4.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje

	LITERATURA IN VIRI
	PRAVNI VIRI
	PRILOGE

