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1 UVOD 

 

Če smo v preteklosti za vrhunski šport trdili, da je v bistvu igra, se zdaj zavedamo, da gre za trdo 
ustvarjalno delo, v katerem se prepletajo osebni, narodni, gospodarski, politični in drugi interesi 
(Bednarik, Ferenčak in Turšič, 2002). 

Izrazite družbene spremembe v zadnjih dvajsetih letih so povzročile globoke spremembe tudi v 
športu. Te so najbolj opazne v vrhunskem športu, ki postaja vedno bolj profesionalen. S 
profesionalizacijo športa in z vrhunskimi rezultati so vse bolj povezane ekipe strokovnjakov in 
znanstvenikov, ki vsa najnovejša spoznanja o človeku in najnovejše tehnologije z raznih drugih 
področij prenašajo v športno prakso. Tako postaja vrhunski šport vedno bolj sistematična in do 
potankosti načrtovana dejavnost. Vrhunski dosežki že dolgo niso več naključni, pač pa 
največkrat plod dolgotrajnega dela, odpovedovanj in tudi nadpovprečne nadarjenosti športnika 
(Doupona Topič, 2002). 

Le nadarjeni posamezniki, ki se morajo že zelo zgodaj odločiti za izbrano športno panogo, 
pridejo do vrhunskega rezultata. Prav tako morajo biti deležni sistematičnega treninga, podpore 
staršev, šole, imeti morajo poseben odnos do svojega športa, vendar jim tudi vse to ne 
zagotavlja vrhunskih športnih uspehov. 

Bednarik, Ferenčak in Turšič (2002) ugotavljajo, da so glavni dejavniki uspeha v športu:  

- starši, ki so športnikovi glavni motivatorji, in njihova ekonomska moč, 

- dobro strokovno delo, trener, 

- dobra in sodobna opremljenost športnih objektov, 

- dobra urejenost razmerja med šolo in treningi ter  

- pomoč države pri zaposlovanju. 

Uspeh je odvisen še od številnih drugih dejavnikov, na katere športnik pogostokrat nima vpliva. 

Kariera športnikov je omejena z leti udejstvovanja, z nevarnostjo poškodb in s številnimi drugimi 
dejavniki, ki jim lahko spremenijo življenje. Zato morajo športniki med svojo kariero misliti tudi 
na preživetje po končani športni karieri, saj vsi ne zaslužijo toliko, da bi jim privarčevani kapital 
zadostoval za »brezdelno življenje«. Prav tu pa nastopi problem, saj vrhunski šport od 
posameznika zahteva popolno osredotočenost, skoncentriranost zgolj na proces treninga, 
regeneracije, tekmovanja, tehniko ... 

Številni perspektivni športniki ravno v času, ko bi lahko dosegali najbolj odmevne rezultate, 
končajo športno kariero, saj ne morejo uskladiti študijskih ali službenih obveznosti z zahtevami 
športa. Vrhunska športna kariera je v današnjem času do potankosti voden proces, v katerem 
deluje vrsta strokovnjakov, ki stremijo zgolj za vrhunskimi dosežki. 

Pošportno življenje - s tem je mišljena predvsem poklicna kariera in izobraževanje športnikov 
med kariero - zagotovo ni le stvar športnikov, ampak tudi vseh, ki delujejo v tem procesu. Zato 
je naloga vseh posredno in neposredno sodelujočih pri tem »problemu«, da v prihodnosti 
najdejo ustrezne rešitve. 

Športna tekmovanja ponavadi zahtevajo izjemno velik osebni vložek ne glede na to, ali je 
športnik pri vrhu ali le ''povprečen''. Naporni treningi športnikom dopuščajo le malo časa za 
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pripravo na življenje po koncu športne poti, mnogi med njimi s tekmovanji končajo šele v svojih 
poznih tridesetih letih, večina brez ustrezne izobrazbe, in do tega trenutka sploh niso razmišljali 
o svoji prihodnosti. Uspešni športnik je zagotovo skozi svojo športno pot dobil zveneče ime, kar 
je prednost pred (ne)športnikom v tem, da ga okolica že pozna. Republika Slovenija v 
zaposlovanju športnikov ne zaostaja veliko v primerjavi s tujino, vendar je razlika v njihovi 
poslovni naravnanosti, saj še niso naučena, kako izkoristiti prednosti vrhunskega športnika bodisi 
v promocijske namene skozi produkte in storitve ali kako športnikove sposobnosti prenesti v 
poslovno življenje. 

Merilo za uspešnega športnika so njegovi rezultati, vendar lahko športnik sam sebe dojema kot 
uspešen, če doseže cilje, ki si jih sam postavi, ali če športnika v mlajših letih šport odvrača od 
stranpoti, ter vztrajanje na športni poti, pojasni Tone Vogrinec ter dodaja, da si športnik mora 
zastaviti realne cilje, ki jim lahko sledi, ter da izpolnjuje tudi izven-športne cilje. 

Večina uspešnih športnikov ima lastnosti, kot so: vztrajnost, delovne navade, izkušnje, odprte 
oči, komunikacija. Eni tega nimajo, je pa možno ogromno stvari iz športa prenesti v poslovno 
življenje. Tisti, ki hoče v nekem športu uspeti, se mora temu 100 odstotno posvetiti. Je pa 
mladim jasno, da če hočeš uspeti, moraš v svet. Najpomembnejše je znanje jezikov. 

Prvi veliki mejnik v športni karieri je matura; takrat se ponavadi športniki odločijo, ali bodo sploh 
nadaljevali s športno potjo ali pa bodo prenehali in se posvetili študiju. Drugi mejnik je starost, 
vendar se meja aktivnih športnikov pomika krepko čez 30 leto starosti. Ponavadi športniki ne 
dobijo skoraj nobene pomoči, razen redki, ki dobijo nekaj pomoči sponzorjev, a jih je res zelo 
malo. V redkih primerih dobijo od kluba in trenerjev nekaj koristnih nasvetov, a pogosto ne 
poznajo trga dela, kar je kasneje pogosto le začasna rešitev. Praviloma dobri vrhunski športniki 
ne potrebujejo kvalitetne formalne izobrazbe, temveč le vztrajnost in iznajdljivost, kjer velja 
neko nepisano pravilo, ki pravi: višje kot si uvrščen na svetovni lestvici, več možnosti imaš 
kasneje biti uspešen, seveda k uspešni poslovni karieri vsekakor prispevajo znanja tujih jezikov in 
pa seveda pridobljena poznanstva v času športnikove kariere. Vendar je v Sloveniji tudi še tako 
vrhunskim športnikom težje zaradi majhnosti države. Za zapolnitev luknje v zaslužku športnikov 
kot eni izmed prvih v Sloveniji skrbijo v podjetju Adecco, ki je agencija za upravljanje storitev na 
področju zaposlovanja in upravljanja človeških virov. "Adecco sodeluje z Olimpijskim komitejem 
na mednarodni ravni, od letos naprej pa tudi z OKS-om, s katerim na nek način selekcionira 
športnike, ki bodo sodelovali v našem programu tekom njihove aktivne kariere, nato pa jih mi 
po pogovorih ustrezno usmerjamo pri iskanju zaposlitve," je povedal Miro Smrekar, izvršni 
direktor Adecco Slovenija, in dodal: "Vendar za uspešnega podjetnika ni dovolj le to, da te vsi 
poznajo, temveč mora uspešen podjetnik sprejemati tudi pomembne odločitve, zato mislim, da 
ta povezava ni tako pomembna, kljub temu da je športnik s seboj 'prinese' neko energijo in je 
vajen trdega dela, kar odlikuje tudi uspešnega podjetnika." 

Predvsem je pomembno, da mladi skušajo pravočasno ugotoviti, kaj ne želijo postati, saj potem 
ostane le še nekaj smeri. Meja, kjer se je potrebno odločiti, pada, današnji 14-letniki so prav 
gotovo bolj pripravljeni na življenje kot pa 14-letniki pred 50 leti. Potrebno je združevati interese 
in iskati informacije.  
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Športna era je časovno omejena. Tega se mladi športniki malo zavedajo, zato pretiranih 
vprašanj, vsaj v šolski dobi, če le niso na to posebej opozorjeni, ne zastavljajo. Vprašanje, kaj 
početi po koncu kariere, si mnogi športniki začnejo zastavljajo v zreli dobi. Le redki z dohodki iz 
športne dobe lahko živijo brezskrbno naprej tudi v pokoju. Tudi redki si lahko olajšajo eksistenco 
v zreli dobi. Vseeno velja trditev, da se športniki po koncu kariere dobro znajdejo. 

Šport je dobra popotnica v življenje. Redni trening jim je privzgojil delovne navade, športniki si 
znajo mnogo bolje urediti dnevni ritem ter oceniti pomembno od manj pomembnega. So bolj 
samozavestni, vztrajnejši, bolj komunikativni. Deloma so tudi bolj prepoznavni. Večina končuje 
kariero z znanjem tujih jezikov. Zaradi svojih vlog v športu so tudi boljši voditelji in v delovnih 
okoljih lažje napredujejo. So osebnostno bolj socialni, čeprav katera od lastnosti (egoizem) 
včasih ni ravno vrlina. Mnogi že v karieri navežejo dobre poslovne stike, v specifičnem okolju, ki 
je nešportnikom praktično nedostopen. Še največja pomanjkljivost se velikokrat izkaže šolska 
izobrazba. 

"Vrhunski športniki se tudi v življenju po končani karieri dobro znajdejo. So profesionalci z 
vrhunsko motivacijo, odnosom do dela in disciplino. To potem znajo prenesti tudi v delo po 
koncu kariere. Težava nastane, če imajo pomanjkljivo izobrazbo. Vendar če imajo vsaj 
srednješolsko izobrazbo, imajo vse poti odprte, saj s svojo vrhunskostjo, delom in pristopom 
zmorejo tudi napredovati. Težava je le pri nekaterih športnikih, predvsem v ekipnih športih, ki se 
pred zaključkom srednje šole povsem posvetijo športu. Določeni odkloni se verjetno dogajajo 
prav tem športnikom, denimo v nogometu, ki v karieri pridobijo kapital, a ga velikokrat zapravijo.  

Šport v določenih primerih zahteva polno zaposlenost. Projekt panožnih športnih šol delno 
podira tudi to oviro. Tudi z napredkom sodobnih komunikacij pade še več tovrstnih preprek. 
Kdor ima voljo, lahko študira na daljavo. In ne nazadnje večina, ki jih specifika športa prisili v skrb 
za zdravje, se zna tudi kasneje bolje spopasti s tovrstnimi tegobami časa. Da bi se športniki po 
koncu kariere laže znašli, pomaga tudi državni projekt državnih služb (vojska, policija, carina), s 
katerim je cvetu slovenskega športa omogočena zaposlitev v teh organih tudi po koncu kariere. 

Kot primer in iztočnico nalogi naj navedemo podatek raziskave, ki pravi, da ima med 20 in 25 
odstotkov nogometašev v Nemčiji, ki velja za eno najbolj sistemsko urejenih športnih nacij,  po 
končani športni karieri, finančne težave oziroma bankrotira.  

Športniki so vedno na očeh javnosti. Zaradi svojih uspehov. So oboževani in posnemani. So vzor 
mladim, ki želijo postati podobni svojim ljubljencem. Želeli smo spoznati kariere in razmišljanje 
ljudi, ki so naredili kariero v športu in ob njem.   
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2 METODOLOGIJA 

 

Prvotni cilji, ki sem si jih zadal in izpostavil pri izdelavi raziskovalne naloge, so predvsem trije: 

-  s pomočjo analize podatkov iz anketnih vprašalnikov poskušati dokazati, da so slovenski 
nogometaši, ki igrajo nogomet v Republiki Sloveniji, tipične ali atipične predstavniki iskalcev 
zaposlitve oziroma mladih na trgu delovne sile (TDS); 

- prav tako bom  poskušal dokazati, da država na področju športa v Republiki Sloveniji preko 
zakonske ureditve vpliva na področje zaposlovanja športnikov in skrb za prehod v drugo 
življenjsko obdobje; 

- kot zadnji cilj pa sem si zadal potrditev ali zavrnitev pozitivnega vpliva športa oziroma vrednot, 
ki jih le ta prinaša, na konkurenčnost športnikov na TDS, v Republiki Sloveniji. 

Cilji drugotnega pomena raziskovalne naloge so, v čim večji meri raziskati družbeni status in 
aktivnosti še aktivnih ter bivših slovenskih nogometašev oziroma športnikov.  

Raziskane odnose, bom kasneje poskušal primerjati s podobnimi raziskavami v ostalih evropskih 
državah ali ZDA in morda izvleči kakšno podrobnost ali idejo, ki bo uporabna in praktično 
izvedljiva na raziskovanem področju. 

Pri nastanku raziskovalne naloge oziroma njeni izdelavi si bom pomagal z naslednjimi 
komplementarnimi tehnikami in metodami: 

- ANALIZA SEKUNDARNIH VIROV: to obliko zbiranja podatkov bom uporabil pri pisanju 
teoretskega dela raziskovalne naloge.  

- ANALIZA VSEBINE PRAVNIH AKTOV: to metodo bom uporabil pri opisu urejenosti oziroma 
organiziranosti športa v Republiki Slovenji, kot pomoč pri iskanju in ujemanju terminologije z 
izrazi oziroma pojmi, ki se pojavljajo v Zakonu o športu, Nacionalnem programu športa, itn . 

- METODA ZBIRANJA PODATKOV – ANKETA (anketni vprašalnik):  to vrsto metode raziskovanja 
pa bom uporabil za potrditev oziroma zavrnitev raziskovalnih  ciljev, ki sem jih postavil. Sestavil 
sem anketni vprašalnik, ki ima vprašanja zaprtega tipa, v glavnem z danimi odgovori oziroma 
odgovori na ordinalni (intervalni lestvici ali Likertovi lestvici) od 0 do 5. Pri nekaj vprašanjih sem 
na primeru pol odprtega vprašanja anketirancem dal možnost, da izrazijo svoje misli, poglede, 
želje in možne rešitve problemov, ki se pojavljajo v povezavi z zastavljenim vprašanjem; 

- METODE OBDELAVE PODATKOV: za obdelavo podatkov sem se v glavnem poslužil obdelave 
podatkov sprva s pomočjo računalniškega programa Microsoft Access in kasneje, ko so bili 
podatki že grobo obdelani, še statistične obdelave s pomočjo računalniškega programa 
Microsoft Excel. Podatke, ki so bili navedeni v besedni obliki, sem čim bolj smiselno uredil in jih 
analiziral. Številčne podatke pa sem s pomočjo prej omenjenega programa obdelal (izračunal 
aritmetične sredine) in nazadnje navedel dobljene rezultate. 
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3 ŠPORTNIK IN NJEGOV DRUŽBENI STATUS PO KONČANI ŠPORTNI 
KARIERI 

 

3.1 Vrhunski športnik 

Naziv vrhunskega športnika si pridobi državljan Republike Slovenije, ki doseže športni dosežek 
mednarodne vrednosti (Zakon o športu, 1998). Vrhunski športnik si lahko pridobi pravico do 
zdravstvenega, nezgodnega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, porodniškega varstva 
in prilagoditve obveznosti iz izobraževalnega programa. V zameno pa se mora udeleževati 
nastopov reprezentanc in ravnati skladno z mednarodnimi pravili in pravili nacionalnih športnih 
zvez ter normami športne etike in morale. 

Vrhunske športnike vedno bolj obravnavamo kot orodje za doseganje vrhunskih športnih 
rezultatov. Športnik postaja izdelek »industrije rezultatov«, v katero vlaga svoje delo množica 
strokovnjakov najrazličnejših profilov, politiki in drugi družbeni delavci, ki od športnika 
pričakujejo zmago, medaljo, rekord. Športniki so največkrat zaradi raznovrstnih želja za 
prestižem (klubskim, lokalnim, nacionalnim, rasnim in blokovskim) prisiljeni trenirati prek svojih 
zmožnosti, kar vodi do številnih poškodb, ki imajo trajne posledice, saj fiziologi ugotavljajo, da se 
napori vrhunskih športnikov začenjajo tam, kjer se po normah medicine dela konča težko fizično 
delo. Ne glede na to, da se z nekim športom ukvarja cel svet ali samo del njega, je za vrhunsko 
športno storitev potrebno izjemno veliko dela in talenta. Iz napisanega je razvidno, da gre za 
izjemno občutljivo, obsežno in velikokrat povezano problematiko. Nenehno se moramo 
zavedati, da se mladi ljudje v zdajšnjih družbenogospodarskih razmerah s tem, ko se odločajo za 
športno dejavnost, ki je usmerjena k vrhunskim dosežkom, podajajo na izjemno trdo pot, ki bo 
terjala od njih veliko umskih in telesnih naporov (Tušak in Bednarik, 2002). 

Tekmovalec je zanimiv, dokler niza vrhunske rezultate (zmage). To je »opravičilo« za pogosto 
deviantno obnašanje vrhunskih športnikov, ko si poskušajo v kratkem času svojih bleščečih 
uspehov zagotoviti socialno eksistenco za vse življenje. 

 

3.2 Zaključek športne kariere 

Športna kariera je definirana kot večletna športna dejavnost posameznika, ki je usmerjena k 
dosežkom na tekmovanjih najvišje ravni in k izboljševanju lastnih športnih sposobnosti 
(European Federation of Sport Psychology, 1997). Konec športne kariere označuje zaključek 
posameznikovega tekmovalnega športnega udejstvovanja ter prehod v pošportno življenje. Le 
ta od posameznika zahteva prilagoditev na psihološkem, socialnem, poklicnem in finančnem 
področju življenja. To pomeni, da se mora posameznik prilagoditi na nov način življenja, nov 
status in novo socialno mrežo. 

 

3.3 Dejavniki, ki vplivajo na konec športne kariere 

Taylor in Ogilvie (1994; 1998; v Cecić Erpič, 2002a), avtorja konceptualnega modela konca 
športne kariere, navajata, da na športnikovo prilagoditev na pošportno življenje vplivajo številni 
dejavniki, ki so v medsebojni interakciji. Avtorja sta v model vključila dognanja več empiričnih 
študij in teoretičnih pristopov. Sicer pa konceptualni model temelji na podobnih predpostavkah 
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kot tranzicijski, saj konca športne kariere ne pojmuje kot nujno težavne izkušnje posameznika 
(Tušak in Bednarik, 2002; po Cecić Erpič, 2002a). 

Konceptualni model deli dejavnike, ki vplivajo na konec športne kariere, na vzročne, mediacijske 
in posledične. Med vzročnimi dejavniki model identificira kronološko starost, selekcijo, 
poškodbe in posameznikovo lastno izbiro. V model so vključeni dejavniki, ki vplivajo na 
prilagajanje na pošportno življenje: identiteta, socialna identiteta, mesto nadzora oz. percepcija 
kontrole nad koncem kariere, finančna odvisnost od športa, družinski status, zdravje, starost, 
izobrazbeni status in subjektivna vrednost športnih dosežkov. Taylor in Ogilvie (1994) med 
mediacijske dejavnike uvrščata socialno podporo, načrtovanje pošportnega življenja in 
strategije spoprijemanja s težavami, med posledične dejavnike pa psihične težave, težave na 
poklicnem, družinskem in socialnem področju (Cecić Erpič, 2002a). 

 

3.4 Vzročni dejavniki 

Na zaključek kariere običajno ne vpliva le en vzročni dejavnik, temveč kombinacija večih. Taylor 
in Ogilvie (1994; po Cecić Erpič, 2002a) med vzročne dejavnike konca športne kariere uvrščata 
kronološko starost, proces selekcije, poškodbe in posameznikovo lastno izbiro. 

 

3.5 Mediacijski dejavniki 

Na kakovost prilagoditve na pošportno življenje posredno vplivajo značilnosti posameznika, 
okolja in prehoda. Taylor in Ogilvie (1994) navajata, da na prilagajanje na pošportno življenje 
vplivajo naslednji dejavniki: identiteta, socialna identiteta, prostovoljnost konca športne kariere 
oz. percepcija kontrole nad koncem kariere, finančna neodvisnost od športa, družinski status, 
zdravstveno stanje, socialno- izobrazbeni status in subjektivna vrednost športnih dosežkov. 
Proces prilagajanja meditirajo tudi socialna opora, načrtovanje pošportnega življenja in 
strategije spoprijemanja s tet ̧avami. 

 

3.6 Identiteta 

Glede na to, da dolgotrajno aktivno udejstvovanje vpliva na razvoj in spreminjanje 
posameznikovih psiholoških značilnosti (Hale, James in Stambulova, 1999), je identiteta eden 
pomembnejših dejavnikov konca športne kariere in prilagajanja na pošportno življenje. Športna 
identiteta je konstrukt, definiran kot stopnja, do katere posameznik vrednoti samega sebe skozi 
športne dosežke (Brewer, Van Raalte in Linder, 1993). 

Športna identiteta je komplicirana na podlagi večprostorskega pojma samega sebe (Brewer, Van 
Raalte in Petitpas, 2000). 

Prevladovanje športne vloge v posameznikovi identiteti lahko negativno vpliva na težavnost 
konca športne kariere. Posamezniki, ki investirajo le v športno vlogo, na druga področja pa se ne 
osredotočajo, so pogosto izpostavljeni težavam ob prilagajanju na konec športne kariere in 
prilagajanju na pošportno življenje. Te ugotovitve potrjujejo številne empirične študije (Cecić 
Erpič, 2002a). 

Na učinkovito prilagajanje na konec športne kariere vpliva tudi posameznikovo zanimanje za 
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druga področja življenja. Športniki, ki so bili ob koncu kariere osredotočeni še na druga 
področja, so se lažje prilagodili na zaključek kariere in pošportno življenje. Če po zaključku 
športne kariere pride do upada pomembnosti športne identitete, to običajno vodi k 
uspešnejšemu in manj težavnemu spoprijemanju s pošportnim življenjem, medtem ko močno 
izražena športna identiteta ob koncu športne kariere lahko vpliva na posameznikove težave ob 
iskanju in oblikovanju poklicne identitete (Brewer,Van Raalte in Petitpas, 2000). To dokazujejo 
tudi rezultati študije, v kateri so sodelovali študenti športniki (Owens, 1994; v Brewer, Van Raalte 
in Petitpas, 2000). Študenti športniki so se identificirali z obema vlogama. Študenti športniki z 
visoko izraženo identiteto pogosteje odlagajo odločitev o lastni poklicni karieri. Ta dognanja se 
ujemajo z rezultati drugih empiričnih študij, ki prav tako ugotavljajo, da je športna identiteta v 
času zaključka športne kariere povezana z raziskovanjem poklicnih možnosti. 

 

3.7 Prostovoljnost konca športne kariere 

Prostovoljnost konca športne kariere je pomemben dejavnik, ki vpliva na potek konca športne 
kariere in na prilagajanje na pošportno življenje. Nekateri avtorji, predvsem Ogilvie in Taylor 
(1993), prostovoljnost konca športne kariere uvrščajo med vzročne dejavnike, sodobnejši avtorji 
pa ga prištevajo med mediacijske dejavnike. Na prostovoljno odločitev o koncu športne kariere 
vpliva kombinacija več dejavnikov, med njimi osebnih (npr. slabo finančno stanje), socialnih 
(npr. posameznik se posveti družini, partnerskemu odnosu) in psiholoških (npr. upad 
subjektivnega zadovoljstva) (Allison in Meyer, 1988; Baillie, 1993). Na neprostovoljni konec pa 
vplivajo določeni vzročni dejavniki, na katere ima posameznik s svojimi dejavnostmi malo vpliva. 
Med takšne vzročne dejavnike sodijo poškodbe in z njimi povezane zdravstvene težave, proces 
selekcije in kronološka starost (Taylor in Ogilvie, 1998; v Cecić Erpič, 2002a). Udeleženci, ki so 
imeli nadzor nad koncem športne kariere, so pogosteje uporabljali aktivne strategije 
spoprijemanja (npr. iskanje zaposlitve, poklicne in prostočasne dejavnosti). Te strategije so 
izražale njihovo potrebo po osredotočanju in uveljavljanju v dejavnostih, vezanih na pošportno 
življenje (Cecić Erpič, 2002a). 

 

3.8 Načrtovanje pošportnega življenja 

Pomemben dejavnik, ki vpliva na prilagoditev športnikov, je tudi načrtovanje pošportnega 
življenja. Športniki, ki načrtujejo svojo aktivnost v dejavnostih, alternativnem športu, se soočajo z 
manj težavnim koncem športne kariere (npr. Hearle, 1975; v Cecić Erpič, 2002a). Pomen 
načrtovanja alternativnih dejavnosti in povezanost tega z učinkovitim prilagajanjem poudarjajo 
tudi študije s področja poklicne upokojitve. Izsledki teh študij kažejo, da poklicno svetovanje, 
nadaljevanje izobraževanja in posameznikova socialna mreža pozitivno vplivajo na procese 
prilagajanja. 

Čeprav je zaključek športne kariere neizogiben, pa večina športnikov ne načrtuje pošportnega 
življenja. Posamezniki med aktivno kariero ne razmišljajo in ne načrtujejo pošportnega življenja, 
ampak začnejo o tem razmišljati tik pred koncem športne kariere (Stambulova, 1998). Na 
uspešnejšo prilagoditev na pošportno življenje vpliva novo središče zanimanja (Coakley, 1983; 
Werther in Orlick, 1986; v Cecić Erpič, 2002a), ki se mu posamezniki posvetijo po zaključku 
športne kariere. Najmanj težav pri prilagajanju imajo tisti posamezniki, ki se neposredno po 
koncu kariere popolnoma osredotočijo na novo dejavnost (Werther in Orlick, 1986; v Cecić Erpič, 
2002a). Večina slovenskih športnikov se po koncu kariere osredotoči na družino, partnerski 
odnos, izobraževanje in poklicno kariero (Cecić Erpič, 1998). Športniki se večinoma zavedajo 
pomena načrtovanja pošportnega življenja in njegovega vpliva na proces adaptacij na 



 
10 

pošportno življenje (Crook in Robertson, 1991), vendar kljub temu pošportnega življenja ne 
načrtujejo v času aktivne športne kariere. Športniki vzrok za  slabo načrtovanje pošportnega 
življenja pripisujejo svoji intenzivni osredotočenosti na šport in na s športom povezano okolje 
(Swain, 1991). 

 

3.9 Socialna identiteta 

Prilagajanje na pošportno življenje, ki sledi aktivni športni karieri, je odvisno od raznolikosti 
posameznikove socialne identifikacije s športom. Zaradi dolgoletnega ukvarjanja s športom 
poteka primarna socializacija športnikov v športnem okolju (Ogilvie in Taylor, 1993; Taylor in 
Ogilvie, 1994). To pomeni, da se športniki večinoma naučijo prevzemati le tiste vloge, ki so 
povezane s športom, prav tako pa se večji del interakcij dogaja znotraj ozkega, s športom 
povezanega okolja. Za vrhunske športnike sta pogosto značilna manjše število in manjša 
raznolikost socialnih vlog (Brewer, 1993; v Cecić Erpič, 2002a). 

Izgubo socialne identitete ob koncu športne kariere so potrdile tudi številne empirične študije 
(npr. Botterill, 1982; Ogilvie in Howe, 1986; Werther in Orlick, 1986; v Cecić Erpič, 2002a). 
Športniki, ki se identificirajo le z vlogo športnika, se morajo na pošportno življenje prilagoditi v 
večji meri kot tisti, ki se identificirajo z več socialnimi vlogami. Na pošportno življenje se bolje 
prilagodijo tisti, ki so imeli že med aktivnim športnim udejstvovanjem več različnih socialnih 
vlog (Ogilvie in Taylor, 1993). Manj težavno prilagajanje na pošportno življenje imajo tisti, ki so 
vztrajali v procesu izobraževanja med aktivno kariero, in tisti, ki so imeli po tekmovalni sezoni še 
drugo pomembno zaposlitev (Taylor in Ogilvie,1998; v Cecić Erpič, 2002a). Ti športniki so na 
koncu športne kariere lažje prevzeli nove socialne vloge in se vključili v, s športom nepovezano 
okolje. 

 

3.10 Strategije spoprijemanja s težavami 

Zaključek športne kariere je pomembna sprememba, ki pomembno vpliva na posameznikovo 
življenje (Taylor in Ogilvie, 1998; v Cecić Erpič, 2002a). Spremembe, ki spremljajo konec športne 
kariere in prilagajanje na pošportno življenje, vplivajo na večino področij posameznikovega 
življenja, med njimi na osebno, socialno in poklicno sfero. V prilagajanju na pošportno življenje 
se kažejo individualne razlike, saj se nekateri športniki ob koncu športne kariere soočajo s 
številnimi težavami, drugi pa to storijo dokaj netežavno. Različni avtorji (npr. Madden, 1995; 
Murphy, 1995; Pearson in Petitpas, 1990; Taylor in Ogilvie, 1998; v Cecić Erpič, 2002a) 
ugotavljajo, da gre za razliko v doživljanju konca športne kariere pripisati posameznikovim 
strategijam spoprijemanja s težavami. Športniki, ki imajo razvitih več in ustreznejše strategije 
spoprijemanja s težavami, se ob koncu kariere soočajo z manjšim številom težav. Sinteza 
rezultatov različnih študij kaže, da je celotna prilagoditev na pošportno življenje v veliki meri 
odvisna od posameznikovih strategij spoprijemanja s težavami (Cecić Erpič, 2002a). 

 

3.11 Drugi mediacijski dejavniki konca športne kariere 

Literatura o koncu športne kariere navaja še nekatere dejavnike, ki mediirajo proces 
zaključevanja športne kariere in prilagajanja na pošportno življenje. Med njimi velja izpostaviti 
finančno (ne)odvisnost od športa, postopnost konca športne kariere, zdravstveno stanje, 
izobrazbeni in družinski status, spol in starost posameznika ob koncu športne kariere. 
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Bolj podrobno bo obravnavana finančna (ne)odvisnost od športa kot specifični dejavnik, saj ga 
lahko uvrstimo med vzročne, mediacijske ali posledične dejavnike. Lahko je povod za 
posameznikovo odločitev o koncu kariere in-ali mediira proces njegovega prilagajanja na 
pošportno življenje. Finančne težave, ki sledijo zaključku športne kariere, pa obenem 
predstavljajo posledični dejavnik. Športniki, ki so v večji meri finančno odvisni od športa, se 
soočajo s težavnejšim prilagajanjem na konec športne kariere (npr. Cecić Erpič, 1998; 
McPherson, 1980; Ogilvie in Taylor, 1993b; Taylor in Ogilvie, 1998; Werthener in Orlick, 1986; 
Wylleman idr., 1993; v Cecić Erpič, 2002a). Navedene študije ugotavljajo, da številni športniki 
zaradi športne dejavnosti opustijo delo v poklicu in se v času kariere preživljajo izključno z 
zasluženimi nagradami in denarjem, ki ga športnikom namenjajo pokrovitelji in država. S 
koncem športne kariere ti viri usahnejo, športniki pa se spoprijemajo z določeno mero 
materialnih težav. Od bivših vrhunskih športnikov, ki so sodelovali v študiji Werthnerjeve in 
Orlicka (1986), jih je imela finančne težave približno polovica. Z denarnimi težavami, ki so 
posledica finančne odvisnosti od športa, se srečujejo tudi vrhunski slovenski športniki (Cecić 
Erpič, 1998). Športniki so se ob koncu kariere soočili s finančnimi težavami, saj so imeli med 
kariero stalen in reden vir dohodka. Ob koncu kariere so morali poiskati nov vir dohodka, kar je 
bilo povezano z doživljanjem strahu zaradi izgube socialne varnosti, ki so je bili deležni med 
aktivno vrhunsko športno kariero. 

Na proces konca športne kariere in prilagajanja na pošportno življenje vpliva tudi socialno-
ekonomski status (Hill in Lowe, 1974; Svoboda in Vanek, 1982; Wylleman idr., 1993; v Cecić Erpič, 
2002a), vendar vpliv ni natančno znan. Ker je socialno-ekonomski status tudi finančno odvisen 
od športa, se na pošportno življenje lažje prilagodijo tisti posamezniki, ki so manj finančno 
odvisni od športa (Svoboda in Vanek, 1982; v Cecić Erpič, 2002a). 

 

3.12 Posledični dejavniki 

Ogilvie in Taylor (1993) v konceptualni model konca športne kariere uvrščata več posledičnih 
dejavnikov, med njimi težave ob prilagajanju, psihične težave, težave na poklicnem, družinskem 
in socialnem področju ter zlorabo nedovoljenih substanc. Avtorja vseh dejavnikov, ki sodijo v 
omenjene kategorije, ne opredeljujeta natančno, poleg tega pa med posledične dejavnike ne 
uvrščata vidikov netežavnega konca športne kariere. 

Večina deskriptivnih študij s tega področja (več avtorjev v Cecić Erpič, 2002a) je usmerjenih na 
posameznikov razvoj, poklicni uspeh in življenjsko zadovoljstvo po koncu športne kariere. 
Rezultati kažejo, da so na različnih področjih odraslega življenja bivši športniki enako uspešni kot 
njihovi vrstniki, ki se niso dejavno ukvarjali s športom. Kljub porastu znanstvenega zanimanja za 
značilnost konca športne kariere ni povsem jasno, kolikšen delež športnikov se sploh srečuje s 
težavami ob koncu kariere in prilagajanju na pošportno življenje (Lavallee, Wylleman in Sinclair, 
2000). Rezultati empiričnih študij kažejo, da težaven konec športne kariere doživlja večji del 
športnikov (Allison in Meyer, 1988; Werthner in Orlick, 1986). McInally, Cavin-Stice in Knoth 
(1992, v Lavallee in dr., 2000) ugotavljajo, da je 88 odstotkov športnikov, ki so sodelovali v študiji, 
konec svoje kariere označilo kot razmeroma problematičnega. Športniki so se srečali z zmernimi 
do resnimi težavami pri finančnem in poklicnem (31 odstotkov), emocionalnem (16 odstotkov) 
in socialnem (23 odstotkov) prilagajanju na pošportno življenje. 
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3.13 (Ne)težaven konec športne kariere 

Težavnost prilagajanja je do neke mere odvisna tudi od posameznikovega dojemanja in razlage 
konca športne kariere. Športniki se ob zaključevanju aktivnega športnega udejstvovanja soočajo 
s težavami na različnih ravneh, to je na psihološki (npr. kriza identitete, upad samo-vrednotenja, 
zloraba alkohola in drog), fizični (npr. težave z odvajanjem), psihosocialni (osamljenost) in socio-
ekonomski oz. finančni ravni (npr. upad prihodkov, neustrezna poklicna kariera zaradi 
pomanjkanja izkušenj in poklicnega znanja) (Wylleman idr., 1993; v Cecić Erpič, 2002a). 

Bolj podrobno bo predstavljeno področje socio-ekonomske ravni, kjer Werthner in Orlick (1986; 
po Cecić Erpič, 2002a) ter Wylleman (Wylleman idr., 1993; po Cecić Erpič, 2002a) pravijo, da po 
zaključku aktivnega športnega udejstvovanja lahko sledijo tet ̧ave na tem področju. Športniki se 
po koncu kariere soočajo z upadom prihodkov, s težavami pri iskanju zaposlitve in zagotavljanju 
socialne varnosti. Denarne težave spremljajo konec športne kariere približno pri polovici 
športnikov (Werthner in Orlick, 1986; po Cecić Erpič, 2002a) in pomembno vplivajo na potek in 
značilnosti konca športne kariere ter prilagajanja na pošportno življenje. 

Broom (1982; povzeto po Cecić Erpič, 2002a) poudarja, da eksistenčne težave pogosto 
spremljajo konec športne kariere in posameznikovo prilagajanje na pošportno življenje zato, ker 
je športna kariera običajno kratkotrajna. Večina športnikov se posveti pošportnemu življenju v 
tridesetih letih, le redki med njimi pa s športnim udejstvovanjem zaslužijo dovolj denarja. Kljub 
temu, da so zaslužki večine aktivnih športnikov povprečni, vendar še vedno višji od dohodkov 
večine, se športniki ob koncu kariere pogosto soočajo z denarnimi težavami. Povezano je tudi s 
tem, da ima večina športnikov, ki so mladi odrasli, svoje družine, ki jih morajo vzdrževati. 

Zgodnje študije konca športne kariere so temeljile na hipotezi, da je zaključek aktivnega 
športnega udejstvovanja travmatičen dogodek, ob katerem je treba športnikom nuditi različne 
oblike psihološke pomoči (Ogilvie in Howe, 1986; v Cecić Erpič, 2002a). Sodobna teoretična 
izhodišča pojmujejo konec športne kariere kot življenjski dogodek, ki se mu mora posameznik 
prilagoditi, vendar lahko temu dogodku sledijo pozitivne spremembe. Rezultati študij (več 
avtorjev, v Cecić Erpič, 2002a), ki temeljijo na takšnih izhodiščih, večinoma kažejo bivše vrhunske 
športnike kot relativno zadovoljne in enako uspešne kot vrstnike nešportnike. Tudi študija Cecić 
Erpičeve (1998) je na vzorcu slovenskih vrhunskih športnikov pokazala, da so opredeljevali 
konec kariere s pozitivnimi vidiki pošportnega življenja. Udeleženci so na različnih področjih 
pošportnega življenja, najpogosteje na poklicnem, dosegali pomembne uspehe. 

 

3.14 Izobraževanje 

Osnovni cilj izobraževanja je kakovostno usposabljanje za opravljanje poklicnih in profesionalnih 
nalog, ne smemo pa zanemariti vlogo šole v procesu socializacije mladostnika, ki odločilno 
vpliva na njegov psihični in socialni razvoj iz otroka v odraslo osebo. Izobrazba velja za 
najpomembnejši dejavnik družbene mobilnosti; in čeprav višja izobrazba ne prinese nujno 
ugodnejše zaposlitve in večje kakovosti življenja, so pričakovanja ugodnosti, vezanih na 
izobrazbo, dovolj močna in utrjena, da so učinkovita. Izobrazba je, če ne že najbolj vpliven, pa 
vsekakor eden izmed kanalov družbene gibljivosti in s tem dejavnik, ki vpliva tudi na druge 
položaje osebe. 

Dandanes so zahteve v športu višje, kot so bile včasih, kar je predvsem posledica večje 
vpletenosti medijev in sponzorjev v športne dogodke. Mladi športniki tako že zgodaj začutijo 
močan pritisk staršev in trenerjev po doseganju vrhunskih športnih rezultatov, ki imajo danes 
edino veljavo. Kmalu postane »nedolžno« ukvarjanje s športom le še tekma za doseganje boljših 
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rezultatov in uvrstitev. Tako so iz leta v leto obveznosti večje, povečuje se število treningov in 
tekem, za kar je potrebno vedno več časa. Na splošno je v zdajšnjem času zelo težko združiti 
šolo in šport, saj so zahteve sodobnega profesionalizma vse bolj krute. 

 

3.15 Športniki in izobraževalni sistem 

Skrb države za izobraževanje športnikov se v našem šolskem sistemu kaže v prilagoditvi 
šolskega dela in v organizaciji športnih oddelkov v osnovnih šolah in gimnazijah ter dodelitvi 
statusa športnika dijakom in učencem. Na ravni osnovnošolskega in srednješolskega 
izobraževanja je prilagajanje obveznostim programa sistemsko dobro rešeno (Kovač in 
sodelavci, 1998; v Sivec, 2005), kar se kaže tudi v uspešnem prilagajanju učnih in športnih 
obveznosti dijakov športnikov. Avtorji raziskave (Jurak, Kovač in Strel, 2005) so prišli do 
rezultatov, da se dijaki s statusom športnika poslužujejo predvsem napovedanega spraševanja, 
večje odsotnosti od pouka in možnost preverjanja in ocenjevanja z opravljanjem izpitov. V 
primerjavi s športnimi oddelki gimnazij ni zaznati dodatne individualne pomoči, dogovorov o 
načinu preverjanja znanja in načinov posredovanja znanja prek spleta. Omenjene so nekatere 
smernice za uspešnejšo prilagoditev športnih in šolskih vsebin. V srednješolskih programih (v 
okviru financ, namenjenih štipendijam) je zagotovitev ugodnejšega nakupa računalnika in 
dostopa do spleta, priprava gradiv za posamezne izobraževalne programe (znotraj njih pa za 
posamezne predmete), ugodnejši (brezplačni) nakup šolskih knjig, individualna učna pomoč 
zunaj organizacije šole in mobilna učna pomoč, pri kateri je za skupino športnikov v času priprav 
zunaj kraja šolanja organizirana pomoč študenta ali učitelja. 

V osnovni šoli učenci športniki najpogosteje uporabljajo naslednje ugodnosti: večja odsotnost 
od pouka, napovedano spraševanje, možnost opravljanja in ocenjevanja znanja z izpitom, 
organizirana učna pomoč, priprava dodatnih učnih gradiv, najmanj pa možnost vpisa v 
naslednji letnik brez opravljenih obveznosti ter na zadnjem mestu možnost opravljanja 
obveznosti prek spleta. Za učence športnike ni preveč zahtevno usklajevanje športnih in šolskih 
vsebin, saj so v povprečju zelo redko izkoriščali ugodnosti, ki so jim jih v ta namen ponujale šole, 
kljub temu pa so imeli zelo dober učni uspeh. Spremembe slovenskega šolstva, ki zahteva 
boljše razumevanje učne snovi prek medpredmetnega sodelovanja, bolj dejavno vlogo 
učencev pri obravnavi učne snovi in večje upoštevanje različnosti učencev, bodo zahtevale 
uvajanje alternativnih oblik poučevanja. Športnikom bo treba zaradi večje odsotnosti 
individualizirati pouk ali organizirati učenje na daljavo (e-učenje). Ko bodo učenci športniki zunaj 
kraja šolanja, bodo imeli stik z učno snovjo prek učenja na daljavo. 

Najslabše je v izobraževalnem sistemu poskrbljeno za športnike na univerzah. Zakon o visokem 
šolstvu opredeljuje, da visokošolski zavodi sami določajo študijski režim, oblike in obdobja 
preverjanja. Prilagajanje športnih obveznosti študentov športnikov je odvisno od posameznih 
visokošolskih zavodov. Da bi športnikom zagotovili enake možnosti izobraževanja, je potrebno 
prilagoditi opravljanje obveznosti izobraževalnega programa (Sivec, 2005). V raziskavi (Jurak, 
Kovač in Strel, 2005) so ugotovili, da ima status študenta športnika velik del vrhunskih 
športnikov, ki študirajo, vendar pa so ugodnosti, ki jih nudijo univerze in visoke šole, zelo 
različne. Športniki s statusom študenta športnika se od svojih kolegov brez statusa ločijo v tem, 
da imajo možnost zmanjšane obvezne prisotnosti pri študijskih obveznostih, možnost vpisa v 
višji letnik ob opravljeni vsaj polovici predpisanih pogojev za vpis v višji letnik in možnost 
opravljanja izpitov zunaj rednih rokov. Šole pa nudijo športnikom malo pomoči, ki je vezana na 
povezavo študijskih obveznosti študentov (priprava dodatnih študijskih gradiv, organizirana 
dodatna študijska pomoč, možnost opravljanja obveznosti prek spleta,...). 
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3.16 Šport in izobraževanje 

Kovačeva in sodelavci (1999) menijo, da le uspešnost v šoli in športu daje mlademu človeku 
trdno zagotovilo za kasnejši poklic in bogato osebno življenje. 

Schafer in Armer (1968; v Sivec, 2005) sta skušala obrazložiti odnos med športom in 
izobraževanjem: 
  -  športniki se vrednotijo bolj popustljivo,  
  -  vrednote, pridobljene v športu, se uporabijo na področju študija,  
  -  telesna pripravljenost krepi umske sposobnosti,  
  -  športniki vlagajo več napora za napredovanje,  
  -  so bolj uspešni in učinkoviti v izrabi svojega omejenega študijskega časa,  
  -  so bolj motivirani.  

Clarke (1975; v Sivec, 2005) meni, da športniki dosegajo enako visoke ocene kot nešportniki, 
nekateri celo višje. V Sloveniji so prišli do podobnih rezultatov v raziskavah Juraka, Kovačeve in 
Strela (2003 in 2005), kjer srednješolski športniki dosegajo podoben splošen uspeh na maturi kot 
njihovi vrstniki in nekoliko nadpovprečen v obveznih maturitetnih predmetih.  

Adler in Adler (1999; v Sivec, 2005) v svoji študiji ugotavljata, da nekateri športniki v letih, ki jih 
preživijo na univerzi, pridobijo izkušnje, nekateri prestopijo v profesionalne vrste, večina pa je 
grobo vržena nazaj v družbo, ki jih več ne ceni in ne favorizira in ki jih je pozabila tako hitro, kot 
so se hitro pojavili in postali pomembni. Dotik slave in njeni vplivi so imeli globoke učinke na 
njihovo samopodobo. Obžalovali so, da niso poslušali nasvetov, da naj se osredotočijo na študij 
in na druge poklicne možnosti. Pravijo, da leta na univerzi ne bi zamenjali, vendar pa bi jih 
preživeli drugače. Vse, kar so vložili v šport, je izhlapelo v megli spominov, ostali so brez 
možnosti za poklic in zaposlitev. Ko so poskušali preusmeriti svojo osredotočenost in identiteto, 
prej namenjeno športu, drugam, tega niso uspeli ali niso zmogli. Nobena stvar jih ni več 
vzpodbudila tako močno, nič ni moglo zapolniti praznine, ki je nastala. 

Rezultati študije Coakleya (1990; v Sivec, 2005) pa so pokazali, da večina visokošolskih fantov in 
deklet bolj ceni uspeh v športu kot v šoli. Večina mladih si bolj želi, da se jih spominja kot 
športne zvezde. Marsh (1993; v Sivec, 2005) v svoji raziskavi ugotavlja, da obstajajo pozitivni 
učinki ukvarjanja s športom, od katerih je največji učinek na socialno samopodobo mlade osebe 
(percepcijo, zaznavo socialnega statusa nekoga in njegove priljubljenosti). Avtor ugotavlja 
manjši pozitiven učinek ukvarjanja s športom na študijsko samopodobo. Vendar pa je zanimivo, 
da njegova študija ni ugotovila izboljšanje v celotni samopodobi. Ugotovil, je da so športniki 
bolj predani šolskim vrednotam in so bolj vključeni v šolo. Šport očitno več daje, čeprav tudi 
jemlje. Hkrati pa njegove raziskave kažejo, da ima šport pozitiven učinek na to, da športniki 
sledijo študiju, obiskujejo predavanja in nadaljujejo izobraževanje. Glede na Marshove 
ugotovitve ne moremo reči, da šport vpliva na boljše študijsko delo. V raziskavi tudi ne najdemo 
izsledkov, ki bi opozarjali, da šport verjetno škoduje študijskemu uspehu, vsaj glede na to, kako 
raziskovalci definirajo uspešnost, povprečne ocene in univerzitetna prizadevanja. Ne moremo 
trditi, da je šport tisti, ki prispeva k povečani ravni študijskega dosežka. 

 

3.17 Raziskave področja izobrazbe športnikov 

Petrovič (1984) je v svoji raziskavi ugotavljal izobrazbeno strukturo reprezentančnih športnikov 
31-tih panog bivše SFRJ in prišel do naslednjih rezultatov: 42% anketirancev je imelo višjo in 
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visoko izobrazbo ali celo magisterij ali doktorat, le 3% končano samo osnovno šolo, več kot 50% 
pa je imelo končano srednjo ali poklicno izobrazbo. 

Turšič (2002) je v svoji diplomski nalogi ugotovila, da je izobrazbena struktura slovenskih 
športnikov naslednja: 42% anketirancev ima končano srednjo šolo, 22% osnovno šolo, 
študentov je bilo 18%, medtem ko je športnikov z visoko izobrazbo 6%. Do podobnih rezultatov 
je prišel Kostič (2003), ki je v svoji diplomi raziskoval pogoje treniranja, izobraževanja in socialni 
status vrhunskih mladih odbojkarjev, košarkarjev in nogometašev, starih od 18-22 let. Vsi imajo 
končano srednjo šolo, večina od njih nadaljuje šolanje na fakultetah in visokih šolah. Velike 
razlike so bile ugotovljene med nogometaši in odbojkarji. Prvi imajo v povprečju višje zaslužke, 
zato dajo manj poudarka na dodatno šolanje, medtem ko je pri odbojkarjih ravno obratno, saj 
vsi anketirani odbojkarji nadaljujejo šolanje. 

Tudi Kotnik (2002), ki je v svoji diplomski nalogi raziskoval pogoje treniranja, izobraževanja in 
socialni status slovenskih odbojkarjev in odbojkaric, je ugotovil, da je največ tistih, ki imajo 
zaključeno srednješolsko izobrazbo (51%), 19% je tistih, ki imajo zaključeno visokošolsko 
izobrazbo, s končano osnovno šolo pa jih je 20%, vendar vsi nadaljujejo šolanje. Največ 
anketiranih odbojkarjev in odbojkaric se šola tako, da izkoriščajo bonitete statusa športnika. 

Raziskava Jurage (2003) je na 211-tih slovenskih vrhunskih športnikih in športnicah pokazala, da 
se 77% anketirancev šola med športno kariero. Ugotovljeno je bilo tudi, da imajo športniki, ki so 
popolnoma finančno odvisni od športa, v večjem številu poklicno ali srednjo šolo, medtem ko 
imajo športniki, ki niso odvisni od športa, višjo ali visoko šolo. Športniki z visoko in višjo šolo so 
verjetno nadaljevali šolanje, ker prihodki v njihovi športni panogi niso dovolj visoki za 
brezskrbno življenje. Predvsem imajo višjo izobrazbo športniki iz regij, kjer so univerzitetna 
središča. 

V raziskavi Zevnikove (2003), ki je bila izvedena na 40-ih slovenskih smučarjih tekačih in 
tekačicah, je bilo ugotovljeno, da je 60% anketirancev končalo srednjo šolo (71% se jih še šola v 
srednji) ter da se jih več kot 50% šola naprej. Potrebno je poudariti, da je bilo v raziskavi največ 
športnikov starih od 16-18 let. 85% se jih redno šola in večina ni finančno odvisna od športa. 

Močnikova (2003a) ugotavlja, da imajo vrhunski športniki najpogosteje srednješolsko izobrazbo, 
največji odstotek pa se jih še vedno izobražuje, zato lahko pričakujemo, da se bo odstotek 
fakultetno izobraženih vrhunskih športnikov v Sloveniji še povečal. 

Cecić Erpičeva (2002) v svoji raziskavi tudi ugotavlja, da ima največ naših športnikov 
srednješolsko izobrazbo (65%), 28% je šolanje zaradi športne kariere zapustilo, 5% pa se zaradi 
kariere za šolanje ni odločilo. 

Zaradi aktivnega športnega udejstvovanja športniki pogosto zapustijo šolanje (Ogilvie in 
Howe,1982, 1986; v Cecić Erpič, 2002a), številni športniki se posvetijo šolanju in izobraževanju 
šele po končani karieri (Broom 1982; v Cecić Erpič, 2002a). Vrhunska športna kariera zahteva od 
posameznika popolno osredotočenost, zato nekateri posamezniki športu podredijo vse druge 
aktivnosti, tudi šolanje in izobraževanje. Zaradi tega imajo športniki ob koncu kariere pogosto 
nižjo in slabšo izobrazbo kot njihovi sovrstniki nešportniki. 

Literatura večinoma eksplicitno ne navaja, kako izobrazba vpliva na posameznikov zaključek 
športne kariere in njegove občutke na prilagajanje na pošportno življenje. Rezultati študije, kjer 
so raziskovali vpliv izobrazbe na konec kariere, so pokazali, da se športniki z višjo izobrazbo lažje 
in hitreje vključijo v pošportno življenje (Haerle, 1975; v Gorbett, 1985). 
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V raziskavi Cecić Erpičeve (2002a) o zaključku kariere bivših slovenskih športnikov so 
posamezniki menili, da izobrazba pomembno vpliva na uspešno življenje. Po njihovem mnenju 
bi se morali med športno kariero bolj posvečati šolanju, vendar se takrat niso zavedali pomena 
izobrazbe za nadaljnje življenje. Kljub temu pa velja poudariti, da je večina anketirancev uspešno 
zaključila šolanje. Nekateri so se zaradi športnih obveznosti šolali dlje ali pa so šolo začasno 
zapustili, vendar so kljub temu dosegli želeno izobrazbo in večina tudi želeni poklic. Financiranje 
nadaljevanja izobraževanja še poveča športnikove eksistencialne težave v pošportnem življenju 
(Broom 1982; v Cecić Erpič, 2002a). 

 

3.18 Izobraževanje na daljavo za športnike 

Učenje na daljavo se je začelo pred okrog sto leti z dopisnim učenjem v redko poseljenih 
državah Avstralije, Nove Zelandije in ZDA. Razmahnilo se je zlasti v zadnjih letih, ko je postala 
informacijsko komunikacijska tehnologija dostopna vsem in si pravzaprav danes več niti ne 
znamo predstavljati življenja brez nje. Zlasti s pojavom svetovnega medmrežja in na njem 
temelječih šolskih omrežjih se je možnost za uporabo učenja na daljavo bistveno razširila. 
Omrežja postajajo sredstvo za razpečevanje in izmenjavo virov (gradiv, programov) za učitelje, 
učence in starše, on-line komunikacijo (e-pošta, forumi, pogovori, e-konference, orodja za 
sodelovanje ipd.), vir informacij in dejavnosti v prostem času. Omrežja pa niso priložnost samo 
za učitelje, ampak vedno bolj tudi za učence (npr. kot vir za dopolnilno in dodatno 
izobraževanje, preverjanje znanja, medsebojno pomoč ipd.) in starše (obveščanje o dogajanju v 
šoli, komunikacija z učitelji ipd). 

Pri učenju na daljavo, kjer sta učenec in učitelj dejansko ločena v prostoru in času, je učenec z 
izobraževalnimi vsebinami oz. učiteljem povezan s pomočjo sodobnih izobraževalnih 
tehnologij. 

Vrhunski športniki so vsekakor ena od ciljnih skupin, ki je z uvedbo in razvojem zgoraj 
omenjenih tehnologij ter programov, ogromno pridobila. Velikokrat se športniki znajdejo v 
situaciji, ko bi si želeli študirati, a jim je zaradi obilice obveznosti ali odsotnosti od doma, oziroma 
nadaljevanja športne poti izven Slovenije, to žal onemogočeno.  Kakorkoli, ti posamezniki so vrh 
športne piramide in vzor mladim športnikom v procesu treniranja ter tekmovanj. Profesionalni 
šport zahteva veliko osebnega angažiranja, tako da športniki pogosto pozabijo na »poklicno« 
prihodnost po koncu športne kariere, v kar pa vsekakor sodi izobraževanje. Mnogi med njimi 
imajo nizko izobrazbeno stopnjo in zelo malo delovnih izkušenj izven sveta športa. Dejstvo je, 
da mnogi športniki zaključijo športno kariero v zrelih letih, kar pomeni težje vključevanje na trg 
dela, še posebej, če upoštevamo, da mnogi med njimi nimajo ustrezne izobrazbe. Ko športnik 
dopolni 30 let, se potreba po varnem prihodku in urejenem življenjskem statusu močno poveča. 
Le malo športnikov v času svoje športne kariere zasluži toliko denarja, da jim takoj po koncu le-te 
ni potrebno poskrbeti za redni prihodek. Izpostaviti je potrebno tudi faktor športnih poškodb, ki 
nemalokrat povzročijo predčasen zaključek poklicne športne poti in prepuščenost športnika 
samemu sebi – največkrat brez rednih dohodkov. Športniki se morajo namreč zavedati, da sta za 
kvalitetnejši prehod, iz športne v »drugo« življenjsko obdobje ali poslovno kariero, potrebna na 
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eni strani izobrazba, na drugi strani pa dodatna strokovna znanja, ki pomagajo pri iskanju nove 
zaposlitve. 

In prav učenje/študij na daljavo je ena od edinstvenih priložnosti, ki lahko ciljnim skupinam kot 
so športniki, olajša marsikatero težavo in skrb po končani športni karieri. 

 

3.19 Izobraževanje na daljavo za športnike na mednarodni ravni 

Svetovno združenje nogometnih sindikatov (FIFPro) je v okviru projekta, ki ga je (so)financirala 
Evropska komisija, v želji in z namenom omogočiti profesionalnim nogometašem dokončanje 
študija in pridobitev visokošolske izobrazbe ter jih pripraviti na čim lažji prehod v življenjsko 
obdobje po zaključeni športni karieri, pripravilo program tako imenovanega »študija na daljavo« 
(FIFPro Online Academy). S tem je nogometašem in ostalim športnikom omogočeno to, česar v 
preteklosti niso bili deležni oziroma se niso imeli možnosti poslužiti, pod takšnimi pogoji. 

K projektu se je v študijskem letu 2012/2013 priključila tudi organizacija EU Athletes, ki združuje 
sindikate s področja športa, znotraj EU. Tako se je možnost sodelovanju ponudila vsem 
športnikom, ne le profesionalnim nogometašem.  

Izobraževanje poteka preko izobraževalne spletne platforme iDucation® podjetja Green Square, 
ki študentom omogoča izobraževanje na daljavo z vzajemnim sodelovanjem »v živo« preko 
spleta. Aplikacija je interaktivna nadgradnja programske rešitve Blackboard, ki je uporabniško 
mnogo bolj prijazna. Sodelujoči so seveda deležni obširnih navodil ter vodenja v času študija, 
vse z namenom doseganja večje učinkovitosti in boljših učnih uspehov v času njihove 
profesionalne športne kariere. Ta orodja omogočajo opravljanje študija iz kateregakoli kraja na 
svetu, kjer se športnik oziroma v tem primeru študent, nahaja.  

Delovna skupina, zadolžena za področje izobraževanje v okviru organizacije FIFPro se je odločila, 
da se študij izvaja na danski univerzi UCN Denmark (University College of Northern Denmark), ki 
je predstavila izredno ugodne pogoje sodelovanja (brezplačno šolnino), hkrati pa so študijski 
programi kvalitetni in mednarodno priznani. 

Predlog programskih vsebin se nanaša predvsem na področje športnega menedžmenta in 
poslovne administracije. Ti dve področji združujeta vse tiste vsebine in področja, za katere med 
ciljno skupino (nogometaši) obstaja največ zanimanja in za katere se predpostavlja, da bodo 
imeli v praksi posameznika pozitiven učinek. 

Univerza UCN Denmark zagotavlja programe, prilagojene bolonjski reformi. Dodiplomski študij 
športnega menedžmenta je poslovno naravnan študij, ki traja tri leta in pol oziroma sedem 
semestrov. Ta program je možno nadgraditi z eno in pol letnim študijem trženjskega 
menedžmenta, finančnega menedžmenta ali turističnega menedžmenta. Osredotočenost 
programa temelji na pripravi študentov na dinamično vlogo v športu ali organizaciji s športom 
povezanih  dogodkov  širom po svetu. 

Športnik bo z uspešno zaključenim programom lahko iskal zaposlitev kot svetovalec na področju 
športa, športni funkcionar, načrtovalec razvoja športa, klubski menedžer (vodja), koordinator 
trženja (marketinga) na področju športa ali koordinator športnih dogodkov in prireditev . 

Študijski program poleg splošnih programskih vsebin, ki jih študentje spoznajo v začetnih 
semestrih študija obsega naslednje vsebine: industrija v športu in njene vsebine; trženje v športu 
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– vedenje potrošnika; sponzoriranje in zbiranje sredstev; menedžment v športu (strateške, 
organizacijske in teorije menedžmenta); ekonomija v športu (šport kot produkt in finance na 
področju športa); metodologija in raziskovanje na področju športa; pravo in šport, pogodbe v 
športu in krizni menedžment. 

V Sloveniji se je v dveh študijskih letih, v izobraževalni program uspešno vključilo 16 
posameznikov, profesionalnih športnikov. Od teh, jih je 15 nogometašev in 1 rokometaš. V 
študijskem letu 2013/2014 načrtujemo, da se bo k programu priključilo okoli 20 športnikov, 
predvsem iz ekipnih športnih panog. 

 

3.20 Poklicna kariera športnika 

Koncu športne kariere običajno sledi iskanje zaposlitve, pri čemer imajo športniki pogosto težave. 
Take težave je imela večina športnikov, ki je sodelovala v Mihovilovićevi študiji (1968; v Cecić 
Erpič, 2002a). Športniki menijo, da imajo zaradi aktivne športne kariere manj poklicnih izkušenj 
kot njihovi vrstniki nešportniki (Svoboda in Vanek, 1982; v Cecić Erpič, 2002a). Običajno imajo 
najmanj težav pri zaposlitvi tisti, ki ostanejo v športu in se zaposlijo kot trenerji ali drugi športni 
delavci. Nizka izobraženost športnikov predstavlja resen socialni problem (Mihovilovic ́, 1968; v 
Cecić Erpič, 2002a). 

Raziskava slovenskih vrhunskih športnikov (Cecić Erpič, 1998) je pokazala, da se ob koncu kariere 
soočajo s finančnimi težavami, saj so imeli med kariero stalen in reden dohodek, ki je potem 
usahnil. Po koncu kariere so morali poiskati nov vir dohodka. Športniki vstopajo v poklicni svet 
pozneje kot njihovi vrstniki, ki niso bili aktivni v športu. To tudi pomeni, da so športniki v 
poklicnem okolju na hierarhično nižjih in slabše plačanih položajih. Športniki so pogosto slabše 
pripravljeni na delo v poklicu. Zaradi neustrezne izobrazbe morajo bivši športniki sprejemati 
slabše plačana in manj zahtevna dela (Ogilvie in Howe,1982, 1986; v Cecić Erpič, 2002a). 

Različni avtorji, ki so se ukvarjali z vprašanji športnikov o načrtovanju pošportnega življenja, so 
prišli do različnih rezultatov. Avtorji starejših študij (Mihovilovič, 1968; Svoboda in Vanek, 1982; 
Werthner in Orlick, 1986; v Cecić Erpič, 2002a) navajajo, da športniki med aktivno kariero ne 
razmišljajo in ne načrtujejo pošportnega življenja, ampak začnejo o tem razmišljati tik pred 
koncem kariere. Študija Cecić Erpičeve (2002a) pravi, da je približno polovica razmišljala o tej temi 
že med kariero. 

 

3.21 Vrhunski športnik uspešen tudi v poklicni karieri? 

Podjetja, ki iščejo nove zaposlene, od kandidatov pričakujejo podobne sposobnosti, kot od 
vrhunskega športnika. Če boste srečali na mestu poslovneža bivšega športnika, bodite prepričani, 
da bo svoje osebnostne lastnosti, ki jih je razvil na športnem področju, prenesel v poslovno 
okolje. Uspešen športnik je pripravljen trenirati ure in ure, uspešen poslovnež je pripravljen delati 
do poznih večernih ali zgodnjih ur. Oba imata pred seboj le en cilj: uresničiti svoje cilje, ki pa pri 
uspešnežih običajno niso majhni. Nadalje, oba odlikuje sposobnost, da zdržita psihične pritiske, 
športnik tiste pred tekmovanji, poslovnež tiste pred pomembnimi odločitvami in bitkami za 
posel. Nenazadnje je poslovna terminologija prevzela nekaj športne terminologije. Poslovni svet 
ni nič drugega kot ena sama tekma z zmagovalci in poraženci (Čelebič, 2009). 

Nekateri športniki so zelo uspešno nadaljevali svojo pot v poklicno kariero. Nekaj jih bom omenil:  
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- Marko Simeunovič: nekdanji reprezentančni vratar je direktor športnega televizijskega programa 
Sportklub Slovenija. Zadnjič se je med vratnicama znašel leta 2007, ko je za kratek čas v 1. SNL 
pomagal Interblocku.  

- Željko Milinovič: nekdanji branilec je bil z nogometom nazadnje povezan v strokovnem štabu 
Interblocka, kjer je opravljal vlogo pomočnika trenerja. Nato je z nogometom prekinil in se 
posvetil treniranju triatlona. Sodeluje tudi s Tomažem Kovačom, leta 2013 pa načrtuje, da bo že 
dovolj pripravljen, da tekmuje v vrhunski konkurenci. 

- Muamer Vugdalič: nekdanji branilec je še leta 2009 branil barve Olimpije, nato pa zaradi 
poškodb prekinil kariero. Deluje v nogometnem klubu Maribor, kjer kot trener mlajših kategorij 
bedi nad upi ''vijolic''. 

- Marinko Galič: nekdanji prosti branilec se je nazadnje na zelenici preizkusil leta 2007, ko je 
odigral nekaj prvoligaških tekem v dresu Interblocka, nato pa končal kariero in se predal vodenju 
lastnega športnega centra v Mariboru. 

- Džoni Novak: nekdanji branilec je kariero zaključil pred leti, ko je branil barve grškega klubskega 
velikana Olympiacosa. Z nogometom se ukvarja le še rekreativno, večino časa pa posveti 
podjetništvu in gostinstvu. 

- Aleš Čeh: nekdanji kapetan slovenske reprezentance je kariero zaključil v dresu Olimpije, ravno v 
obdobju, ko so si Ljubljančani priigrali vrnitev v prvo ligo. Trenersko pot je gradil z mladimi upi 
Olimpije, bil nato pomočnik Dušanu Kosiču, od jeseni pa se dokazuje v vlogi samostojnega 
trenerja pri graškem GAK-u. Za zdaj mu kaže odlično, saj je z avstrijskim tretjeligašem prepričljivo 
na prvem mestu. 

- Milan Osterc: eden redkih članov Katančeve čete, ki še ni zaključil z aktivnim igranjem 
nogometa. Le zakaj bi, ko pa še vedno spada med najboljše napadalce v 1. SNL? V minuli sezoni 
je osvojil naslov najboljšega strelca, v tej pa je v dresu Kopra dosegel še en mejnik, saj je zbral več 
kot sto zadetkov v prvi slovenski ligi. 

- Miran Pavlin: nekdanji reprezentant je v sezoni 2009/10 dokazal, da še ni za staro šaro in v dvojni 
vlogi – igralca ter športnega direktorja - pomagal Koprčanom do zgodovinskega državnega 
naslova. S Koprom je nato sredi minule sezone prekinil sodelovanje, v zadnjem obdobju pa ga 
lahko še vedno opazimo v nogometnih krogih, prav na deseto obletnico tekme iz Bukarešte pa 
so pri Mariboru uradno naznanili, da je začel sodelovati z njihovim klubom. 

- Mladen Rudonja: nekdanji napadalec, ki je pod vodstvom Srečka Katanca osvajal prostor po levi 
strani in prispeval zlata vreden zadetek v Bukarešti, je kariero zaključil pri Olimpiji. Po 
Portsmouthu in Leicester Cityju je nadaljeval sodelovanje z Milanom Mandarićem pri 
angleškemu ''tretjeligašu'' Sheffield Wednesday, kjer je oglednik in skrbi za prihod novih talentov. 
 
- Milenko Ačimovič: nekdanji zvezni igralec je kariero zaradi poškodbe kolena zaključil pri dunajski 
Austrii, nato pa po polletnem premoru sklenil, da se vrne aktivno v nogomet. Postal je športni 
direktor Olimpije, s katero zaseda na lestvici drugo mesto. 

- Goran Sankovič: nekdanji branilec je pred sedmimi leti zaradi poškodb sklenil kariero, nazadnje 
je igral pri Panionisu v Grčiji. Nato je bil povezan z upravo celjskega kluba, zdaj pa je mednarodni 
agent igralcev. 

- Zoran Pavlovič: nekdanji reprezentant še ni končal kariere. Nosi dres celjskega prvoligaškega 
kluba, kjer navkljub 35 letom izstopa s podajami, dobrim pregledom igre, pa tudi zadetki. 
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- Mladen Dabanovič: nekdanji vratar se je lotil trenerskih izzivov. Nazadnje je stal med vratnicama 
v Kidričevem pri Aluminiju, pri celjskem prvoligašu pa je trener vratarjev. V organizacijskem smislu 
skrbi tudi za šolo tujih jezikov v Mariboru. 

- Saša Gajser: nekdanji branilec je še osem let nazaj igral na Cipru pri Olympiacosu iz Nikozije, po 
odhodu Anteja Šimundže v Mursko Soboto pa opravlja vlogo pomočnika trenerja NK Maribor. 

- Senad Tiganj: Jeseničan v neformalni vlogi športnega direktorja pomaga domačemu 
tretjeligašu, ki bo prihodnje leto praznoval stoletnico obstoja. Nogometnih čevljev še vedno ni 
obesil na klin. Mreže trese v tretji avstrijski ligi v dresu Rapida iz Lienza. 

- Franci Petek, bivši skakalec in svetovni prvak, je zaključil doktorat iz geografije in je uspešen 
raziskovalec na Geografskem inštitutu Antona Melika. Bil je tudi športni direktor nordijskih 
disciplin. 

- Slavko Kotnik je svojo uspešno košarkarsko kariero povezal s poslovno. Sedaj zastopa in skrbi za 
igralce ter trenerje, poleg tega po Evropi išče tudi mlade upe, zvezdnike prihodnosti.  

- Urška Hrovat, zelo uspešna smučarka, ki je med leti 1994 in 1996 dosegla pet slalomskih zmag 
svetovnega pokala, je projektni vodja v Elanovem W-studiu za žensko linijo smuči. Prav tako 
uspešno svojo smučarsko šolo, v Kranjski gori. 

- Jure Košir, večkratni zmagovalec svetovnega pokala v smučanju, je nadaljeval v poslovnih 
vodah ter odprl športno trgovino.  

- Andraž Vehovar, slalomist na divjih vodah je leta 1996 na olimpijskih igrah v Atlanti posegel po 
srebru, danes pa se posveča politiki in gospodarstvu. Po izobrazbi diplomant metalurgije, 
magistriral je na ekonomiji ter doktorat končal na kemiji. 

- Primož Ulaga, dobitnik dveh srebrnih olimpijskih medalj, je po uspešni športni karieri skočil v 
podjetniške vode. Leta 2008 je postal direktor nordijskih disciplin in nordijskega pool-a pri 
Smučarski zvezi Slovenije. Leta 2012 je postal tudi predsednik Smučarske zveze Slovenije. 

- Brigita Bukovec: Srebrna olimpijka iz Atlante 1996 ima svojo atletsko šolo, uspešna pa je tudi v 
zasebnem življenju. 

- Jure Zdovc: V košarkarskih vodah nekdanji igralec in reprezentant blesti tudi kot trener. 

Manj uspešni: 

- Gregor Polončič: Po koncu hokejske kariere poslovno ni bil najbolj uspešen. V zadnjem obdobju 
je prevzel vlogo pomočnika trenerja pri HK Slavija iz Zaloga. 

- Saša Dončič: Po slovesu od košarke se je znašel v zasebnih in poslovnih težavah, zdaj pa naj bi 
vozil taksi. Potrebno je dodati, da je v zadnjem letu prevzel vlogo trenerja v KK Škofja Loka. V letih 
odraščanja svojega sina, je skrbel za prenos košarkarskih veščin, saj je po zadnjih informacijah, 
slednji eden najbolj perspektivnih mladih košarkarjev v Evropi. Trenutno nastopa za kraljevi klub 
iz Madrida. 

- Primož Peterka: Zmagovalec svetovnega pokala v smučarskih skokih je po karieri dobil 
(tolažilno) delo pomočnika v ženski reprezentanci, v zasebnem življenju pa se je znašel v velikih 
težavah. 

Nekateri uspešni športniki so povezani s poslovnim svetom že med športno kariero: 

- Iztok Čop, večkratni svetovni prvak, združuje zasebno, poslovno in športno plat življenja. Že dlje 



 
21 

časa se ukvarja s prodajo veslaških čolnov, pomemben del posla pozimi predstavljajo veslaški 
simulatorji, obenem pa je dejaven tudi na področju specializiranih športnih oblačil za veslače ter 
se spogleduje tudi z morebitno organizacijo proizvodnje veslaških čolnov v Sloveniji.  

- Rok Flander, svetovni prvak v paralelnem veleslalomu, se je podal v gostinske posle in je odprl s 
poslovnimi partnerji restavracijo na rajskem otoku Mauritius. Kljub novemu delu namerava tudi 
vnaprej ostati zvest snežni deski in osvajati odličja in še ne razmišlja o športnem pokoju. 

(Vir: MMC, Sportal; 2012) 

 

3.22 Vrhunski športnik v državni službi 

Slovenski športnik si v času vrhunske kariere težko zagotovi nadaljnjo eksistenco. 126 športnikov, 
med njimi tudi nekaj vrhunskih, ki jim država pomaga med njihovo kariero, je zaposlenih v okviru 
slovenske vojske, policije ali carinske uprave. Ti prejemajo mesečno plačo od približno 800 do 
1000 evrov neto na mesec, plačane pa imajo tudi prispevke za socialno in pokojninsko 
zavarovanje. To seveda ni znesek, ki bi omogočal posebne prihranke, omogoča pa nemoteno 
treniranje, saj zaposlenim športnikom ni treba hoditi v službo. Športnik mora za tovrstno 
zaposlitev izpolnjevati nekatere pogoje; dosegati mora vsaj mednarodni razred, imeti vsaj peto 
stopnjo izobrazbe, dosegati določeno starost in biti državljan Slovenije. Trajanje zaposlitve je 
odvisna od razreda, ki ga dosega športnik. Tisti v državnem razredu ima pogodbo za leto dni, v 
mednarodnem dve in v svetovnem razredu tri leta. Po koncu športne kariere imajo v vojski 
možnost, da športniku ponudijo redno zaposlitev, če seveda izpolnjuje izobrazbene pogoje. V 
skladu s tem in pa s športno panogo, ki jo je gojil, poskušajo najti čim ustreznejše delovno mesto 
zanj. 

 

3.23 Pomoč pri zaposlovanju vrhunskih športnikov po končani karieri 

Veliko nekdanjih vrhunskih športnikov si mora po končani športni poti priskrbeti službo, to pa 
pomeni, da se tudi oni znajdejo v množici ljudi, ki si iščejo delo. Ko so bili še aktivni športniki, smo 
jih vsi občudovali, zanje navijali, se z njimi veselili in bili žalostni. Ko pa se njihova kariera konča, so 
za svojo prihodnost odgovorni sami. Veliko športnikov ima nadpovprečno visoka pričakovanja, 
tako finančna kot tudi pričakovanja glede delovnega mesta. 

OKS je marca 2005 skupaj s svojim poslovnim partnerjem, kadrovsko agencijo Adecco, in 
Mednarodnim olimpijskim komitejem (MOK) razvil program, ki v 15-ih korakih športnikom 
pomaga skozi proces zaposlovanja - od analize osebnostnih lastnosti in zaposlitvenih želja do 
priprav na pogovore z delodajalci. Projekt je v letu 2005 zagotovil zaposlitev 18-tim bivšim 
športnikom, ki so svoje delovno mesto našli v gospodarstvu na področjih turizma, oglaševanja, 
kadrovanja, kemične industrije oziroma so ostali dejavni v športu kot trenerji. Namen projekta je 
zagotavljanje pomoči profesionalnim športnikom po končani športni karieri pri iskanju zaposlitve. 
S programom zaposlovanja je profesionalnim športnikom ob koncu njihove športne kariere 
zagotovljena strokovna pomoč pri prehodu na trg delovne sile. Posebna metodologija vključuje 
profesionalno osebnostno analizo, načrtovanje kariere, dodatno izobraževanje, svetovanje ter 
posredovanje dela in moralno oporo. Pri tem so znanje in sposobnosti športnikov, ki so si jih 
pridobili v času športne kariere, izjemno pomembni. Marsikdo se odloči za nadaljevanje oziroma 
dokončanje šolanja, tudi pri tem mu pomagajo z informacijami. 
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3.24 Poklicni športnik 

Poklicni športnik je tisti, ki se preživlja s športom in je v delovnem razmerju v neki športni 
organizaciji, ali pa je zasebni poklicni športnik in dobiva za to plačo. Na drugi strani amaterski 
športniki niso v delovnem razmerju in za športno udejstvovanje običajno ne dobivajo nobenega 
plačila (lahko pa skladno z določenimi družbenimi normami dobivajo hranarine, povrnjene 
materialne stroške ...). Amater je tisti, ki iz veselja, nepoklicno opravlja svoje delo. Ni nujno, da so 
vsi vrhunski športniki tudi profesionalci. Največ profesionalnih športnikov pri nas ne dosega 
vrhunskih rezultatov, ki so skladni s priznanimi normami v svetu. V zadnjih letih je v Sloveniji 
nastala zmeda. Navedimo primer športnika, ki smo ga fiktivno zaposlili, npr. v policiji. Dejansko 
gre za »profesionalnega športnika« z najvišjimi rezultati, primerljivimi v svetu; tako mi kot tudi on 
sam pravimo, da je profesionalni športnik (saj dobiva za to vse nagrade in druge prejemke iz 
naslova poklicnega športnika in se s tem denarjem preživlja), ne pa policist (Šugman in sodelavci, 
2006). 

 

3.25 Smernice izvajanja politike »dvojnih karier«, nadarjenih in vrhunskih 
športnikov, na področju športa, znotraj držav  EU  

(»Koncept dvojne kariere«) 

Smernice oziroma koncept , ki ga postavljajo  predstavniki športne sfere na področju Evropske 
unije ni prav nič drugačen od tistega, ki ga poznamo v Sloveniji. Tudi v dokumentih EU se 
zavedajo dejstva, da so športniki tista specifična skupina, ki izjemno težko združuje vsakodnevne 
fizične aktivnosti in obveznosti, z rednim obiskovanjem izobraževalnih ustanov oziroma delovnih 
mest. Zato je v zadnjih letih osredotočenost, tako vladnih kot nevladnih organizacij, k še bolj 
aktivnemu programu, namenjenem prav športnikom, ki to pomoč potrebujejo. 

Vzporedno ukvarjanje s športom in nemotenim opravljanjem službenih obveznosti ali 
izobraževalnega procesa, se imenuje »dvojna kariera«. Promocija le te je v veliki meri povezana z 
vsebina evropske strategije 2020, ki govori o preprečevanju opustitve šolanja, tendenci k 
večjemu številu uspešnih dijakov in višjemu odstotku zaposljivosti. 

Tako imenovane »dvojne kariere« naj bi v povprečju trajale od 15-20 let, odvisno od športne 
panoge in ostalih demografskih  faktorjev, kot so  spol in sposobnost posameznika. V predlogu 
temeljnega dokumenta na tem področju ločijo tri razrede, in sicer: 

- izobraževalna stopnja (me 6 in 28 letom starosti – traja od 5 do 10 let). V tem obdobju so 
posamezniki prepoznani kot talentirani športniki, ki združujejo športno aktivnost z rednim 
šolanjem; 

- strokovna/poklicna stopnja (od približno 16 leta – traja 5-10 let), ki zajema športnike v 
profesionalnih klubih, ekipe ali podjetja, športnike, ki nastopajo za nacionalne reprezentance na 
evropskih in svetovnih prvenstvih ali (para) olimpijskih igrah; 

- po-športna stopnja (med 20 in 36 letom – nepričakovano ali planirano), ki največkrat predstavlja 
nepredstavljiv življenjski slog za večino športnikov.  

»Dvojne kariere« športnikov, se velikokrat primerjajo s karierami glasbenikov, plesalcev ali drugih 
umetnikov. Kakorkoli, v primerjavi z omenjenimi poklici, vrhunske športnike spremlja močan 
tekmovalni karakter in široke mednarodne dimenzije. Mednarodna tekmovanja se razvijajo v vseh 
športnih panogah, začenši z najmlajšimi, kot na primer nastopajočimi na mladinskih olimpijskih 
igrah, ki štejejo med 16 in 18 let. Prav zato je kritična skupina oseb iz leta v leto večja.            
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Predlog temeljnega dokumenta na področju usmeritve politike področja športa, ki govori o 
»dvojih/vzporednih karierah« športnikov v EU, obsega mnogo pomembnih vsebin, ki naj bi jih 
države članice upoštevale oziroma prednostno začele izvajati. Ta področja so: potrebe po 
urejenem med-sektorskem in notranje-političnem pristopu posameznih držav članic EU na 
področju športa, športne akademije, trenerji, skrb za športnike s posebnimi potrebami, primarno 
in sekundarno izobraževanje, visokošolsko izobraževanje, strokovno izobraževanje, študij na 
daljavo, zdravstvena nega in zdravniški pregledi, kontrole kvalitete zdravniških pregledov, 
kombiniranje športa in delovnih aktivnosti, prehod na delovno mesto (pošportno obdobje), 
socialni dialog, štipendije za športnike, druge oblike finančne pomoči za vrhunske športnike, 
socialno in zdravstveno varstvo športnikov, pokojninski sklad za športnike, itn. . 
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4 PREDLAGANO REŠITEV SOCIALNEGA STATUSA ŠPORTNIKOV, PO 
ZAKLJUČENI POTNI POTI, IMAMO NA DLANI 

 

4.1 Zakon o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov 

Kariera poklicnega športnika je v primerjavi s poklicno kariero običajnega človeka, izredno kratka 
ter predvsem izpostavljena velikemu številu zunanjih dejavnikov/vplivov. V povprečju poklicni 
športniki končujejo svoje kariere nekaj po dopolnjenem tridesetem letu starosti. To je obdobje, 
ko začnejo razmišljati o novem poglavju in nadaljevanju aktivnega življenja ter s tem povezane 
sekundarne, »poslovne«, kariere. Zelo majhno je število športnikov, ki jim po končani športni 
karieri ni potrebno razmišljati o prihodnosti in z njo povezanimi aktivnostmi. Tako lahko trdimo, 
da je za večino poklicnih športnikov začetek novega življenjskega obdobja vse prej kot lahek.  

V kar nekaj evropskih državah so kot olajševalni ukrep za ublažitev prej omenjenega prehoda in 
morebitni dvig standarda športnikovega življenja v novem življenjskem obdobju, ustanovljeni 
tako imenovani premostitveni »karierni« skladi, ki športniku omogočajo ciklično izplačevanje 
privarčevanih sredstev. Predvsem je to pomembno za tisto začetno obdobje, ko posameznik 
morda ne najde prave ideje ali možnosti za nove izzive. 

Stanje oziroma razmere na področju športa v Republiki Sloveniji ter posledično pozitivni zgledi iz 
tujine, so pripeljali do odločitve, da se tudi v Republiki Sloveniji začne s postopkom priprave in 
izvedbe projektov, ki bodo koristili slovenskim športnikom in športnemu prostoru nasploh.  

Uresničevanje javnega interesa je opredeljeno v nacionalnem programu športa, s katerim država 
soustvarja pogoje za razvoj športa. "Način podpore športnikov" je določen z vsebinami ter 
strokovnimi in razvojnimi nalogami nacionalnega programa ter z Zakonom o športu, in je, 
odvisno od vsebine ali naloge, neposreden ali posreden, namenjen pa tako uveljavljenim 
vrhunskim športnikom, kot tudi mladim talentom.  

Poleg že obstoječih ukrepov na področju športa, ki jih vodijo državne institucije in Olimpijski 
komite Slovenije - Združenje športnih zvez, kot krovna organizacija, pa je Sindikat športnikov 
Slovenije uvidel veliko praznino na področju socialnih programov oziroma pomoči prilagajanju 
športnikov na nadaljevanje življenja po končani športni karieri (prilagajanju na drugo življenjsko 
kariero). Temu, izjemno aktualnemu, problemu do danes ni bilo namenjeno velike pozornosti, saj 
se tako športniki kot njihovi trenerji ali vodstva klubov oziroma športnih zvez, premalokrat 
zavedajo hitre minljivosti in velike možnosti socialne ogroženosti posameznega športnika po 
končani karieri. 

Prav s tem namenom je Sindikat športnikov Slovenije predlagal pripravo predloga Zakona o 
premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov, ki bi le-tem omogočal lažjo premostitev 
obdobja med koncem športne kariere in nadaljevanjem »druge« ter posledično uspešnejše in 
hkrati učinkovitejše načrtovanje novega življenjskega obdobja. 

Problem vključitve športnika v tako imenovalno “civilno” življenje ni le problem posameznika 
samega, temveč lahko za sabo potegne ničkoliko socialno-družbenih dejavnikov in posledic. 
Predvsem je potrebno poskrbeti za socialno varnost športnika, ki je lahko v prehodnem obdobju, 
po končani športni karieri velikokrat ogrožena. S tem imamo v mislih predvsem finančno 
stabilnost in nespametno razpolaganje z lastnimi finančnimi sredstvi. 

Velika večina poklicnih športnikov v Republiki Sloveniji nima sklenjenega delovnega razmerja s 
športnim društvom, ampak imajo preko registra (razvida), ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in 
šport, urejen status poklicnega športnika, kar jih enači s statusom samostojnega podjetnika ali pa 
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imajo ustanovljeno kakšno drugo obliko družbe, s pomočjo katere športnim društvom izstavljajo 
račune za »opravljeno delo«. Poleg peščice, ki je zaposlena v javni upravi Republike Slovenije, je 
prav tako kar nekaj športnikov zaposlenih v podjetjih, ki so sponzorji športnih društev, za katera 
nastopajo. 

 

4.2 Pregled in ocena sedanjega stanja1 

Po podatkih Ministrstva za notranje zadeve, je trenutno v Sloveniji (na dan, 15. 9. 2010) 
registriranih 7872 športnih društev, ki so razvrščena v skupino: športna in rekreativna društva. 

Ministrstvo za šolstvo in šport vodi dva registra na področju športa: register poklicnih športnikov 
in register oseb s statusom zasebnega športnega delavca. Slednjih je v registru 469 (na dan, 19. 
10. 2010). Aktiven športnik, član športnega društva in nacionalne panožne športne zveze, pa 
lahko opravlja naloge - delo v športu kot poklicni športnik (od dopolnjenega 15 leta starosti). Teh 
je po zadnjih podatkih 496 (na dan, 19. 10. 2010). 

V razvid poklicnih športnikov je vpisanih 496 poklicnih športnikov, v 24-tih športnih panogah: 

PANOGA ŠTEVILO PŠ % 

NOGOMET 200 40,32 

ROKOMET 112 22,58 

KOŠARKA 61 12,30 

ODBOJKA 34 6,85 

HOKEJ NA LEDU 24 4,84 

KOLESARSTVO 12 2,42 

SMUČANJE BIATLON 9 1,81 

SMUČANJE ALPSKO 8 1,61 

ATLETIKA 4 0,81 

PLES 4 0,81 

KAJAK - KANU 3 0,60 

AVTO MOTO - MOTOKROS 3 0,60 

PLAVANJE 3 0,60 

TENIS 3 0,60 

                                                             

1 Navedeni podatki so vezani na določeno časovno obdobje in se posledično temu tudi dnevno spreminjajo. 
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VESLANJE 3 0,60 

SMUČANJE SKOKI 2 0,40 

JUDO 2 0,40 

JADRANJE 2 0,40 

NAMIZNI TENIS 2 0,40 

NORDIJSKA KOMBINACIJA 1 0,20 

KONJENIŠTVO 1 0,20 

ŠAH 1 0,20 

KICKBOXING 1 0,20 

TEK NA SMUČEH 1 0,20 

SKUPAJ 496  

Država skrbi za športnike tudi preko zaposlovanja v državnih organih. V državni upravi je tako 
zaposlenih 116 (MF – 18, MNZ – 27, MORS – 71) vrhunskih športnikov in trenerjev (109 
športnikov, 7 trenerjev). 

 

4.3 Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga Zakona o premostitvenem 
zavarovanju poklicnih športnikov (ZPZPŠ) 

 

 4.3.1  Cilji 

Cilji predlaganega zakona o premostitvenem zavarovanju poklicnih športnikov so: 

− zagotoviti transparentnost in preglednost sistema zaposlovanja poklicnih športnikov v 
športnih društvih 
− odpreti sistemske možnosti in vzpostaviti posebno obliko poklicnega zavarovanja 
športnikov 
− omogočiti poklicnim športnikom, da v času športne kariere poskrbijo za svojo socialno 
varnost za čas po prenehanju poklicnega ukvarjanja s športom in do trenutka, ko se vključijo v 
»civilno« življenje 
− vključiti državo, da preko davčnih olajšav podpira in spodbuja varčevanje poklicnih 
športnikov za čas po končani športni karieri 

 

 4.3.2 Načela 

S predlaganim zakonom se uveljavljajo zlasti sledeča načela:  

− načelo obveznega zavarovanja 
− načelo zavarovanja na podlagi plačila prispevkov 
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− načelo odvisnosti pravic od višine vplačanih prispevkov 
− zaveza države za podpiranje premostitvenega zavarovanja z ustreznimi davčnimi 
olajšavami. 

 

 4.3.3  Poglavitne rešitve 

V okviru splošnih določb so predstavljeni namen in temeljna načela zakona ter opredeljeni 
poklicni športniki. Temeljni namen zakona je, da se poklicnim športnikom zagotovi socialna 
varnost po zaključku njihove poklicne športne kariere ter da se jim zagotovijo sredstva v času, ko 
se vključujejo v življenje, ko jim šport ne bo več predstavljal osnovnega oziroma temeljnega vira 
zaslužka. Za poklicne športnike se po predlaganem zakonu štejejo osebe, ki imajo sklenjeno 
pogodbo o zaposlitvi in so na podlagi te pogodbe kot športniki zaposlene v Republiki Sloveniji, 
osebe, ki so vpisane v razvid poklicnih športnikov in imajo status poklicnega športnika po 
predpisih o športu ter osebe, ki na podlagi civilnih pogodb delajo kot športniki v tujini. 

V poglavju, ki govori o zavarovancih in pravicah iz zavarovanja, je določeno, da se v 
premostitveno zavarovanje obvezno vključijo tisti športniki, ki so v delovnem razmerju s 
športnimi društvi, pri čemer gre za športna društva, ki so člani nacionalnih panožnih športnih 
zvez.  Ostalim poklicnim športnikom, ki so bodisi zaposleni pri drugih delodajalcih, bodisi so 
samozaposleni, so študentje oziroma nimajo posebnega statusa, imajo pa naziv vrhunskega 
športnika in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, oziroma športnikom, ki kot državljani 
Republike Slovenije na podlagi različnih civilnih pogodb delajo v tujini, pa se s predlaganim 
zakonom omogoča prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje. 

Zavezanci za plačilo prispevka za premostitveno zavarovanje poklicnih športnikov so zavarovanci, 
ki plačujejo prispevke od osnove, ki jo predstavljajo plače ter premije oziroma nagrade, ki jih 
zavarovanci prejemajo za svoje športne dosežke. Pri tem predlog zakona določa, da prispevke 
zaposlenih v društvih v imenu in za račun zavarovanca odvajajo društva, tisti, ki se prostovoljno 
vključijo v obvezno zavarovanje, pa prispevke nakazujejo sami.  

Zavarovanci lahko pravico iz zavarovanja uveljavijo po dopolnjenem 35 letu starosti, to je starost, 
po kateri se v skladu z domačimi in tujimi izkušnjami, športniki običajno dokončno prenehajo 
poklicno ukvarjati s športom. Glede na to, da je osnovni namen zakona športnikom omogočiti 
blag in finančno čim manj boleč prehod iz aktivnega športnega v tako imenovano »civilno« 
življenje, je predlagatelj to starost predlagal kot mejnik za uveljavljanje pravic. V primeru, da bi 
športnik kariero končal prej, zato ker bi utrpel poškodbo ali zaradi kakih drugih razlogov 
zdravstvene narave, pa je v zakonu predvidena možnost predčasnega uveljavljanja pravice.  

Pravici po zakonu sta bodisi premostitvena renta, ki se izplačuje uživalcu v obliki mesečnega 
zneska, bodisi enkratno izplačilo.  

Premostitvena renta je časovno limitiran denarni prejemek, katerega višina in obdobje 
prejemanja sta odvisna od višine odkupne vrednosti enot premoženja kariernega sklada, 
vpisanega na osebnem računu zavarovanca. Višino premostitvene rente izračuna zavarovalnica, 
ki bo rento izplačevala. V davčno osnovo obdavčevanja dohodka po zakonu o dohodnini naj bi 
se ob izplačevanju premostitvene rente vštevalo 30 % rente, ki se izplačuje uživalcu v mesečnih 
zneskih.  

Enkratno izplačilo je izplačilo v višini odkupne vrednosti enot premoženja, vpisanega na 
osebnem računu in je predvideno v primeru, če sredstva na osebnem računu zavarovanca ob 
izpolnitvi pogojev ne presegajo 5.000 EUR. Izjemoma pa lahko zavarovanec zahteva enkratno 
denarno izplačilo v višini celotne odkupne vrednosti, pri čemer pa bo njegova davčna olajšava 
bistveno nižja.  
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Prispevki se v času trajanja varčevanja zbirajo na osebnih računih zavarovancev pri Skladu 
kariernega varčevanja. Oblikovanje tega sklada in pravila njegovega delovanja natančneje določa 
predlog zakona. Prav tako je s predlogom zakona določen tudi nadzor nad upravljanjem in 
poslovanjem sklada ter nad izplačevanjem rent.  
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5 AKTUALNO STANJE MLADIH NA TRGU DELOVNE SILE 

 

Ob prehodu v nov gospodarski in politični sistem ob koncu osemdesetih let prejšnjega stoletja je 
brezposelnost postala eden osrednjih problemov Slovenije. Na porast brezposelnosti je zlasti 
močno vplivalo prestrukturiranje gospodarstva, ki je povzročilo prehod velikega števila oseb v 
brezposelnost. 

V drugi polovici devetdesetih let se s ponovnim gospodarskim zagonom zaposlenost ni bistveno 
povečala. Produktivnost dela je bolj kot na rast zaposlovanja vplivala na povečanje gospodarske 
rasti, zato se je število registrirano brezposelnih le počasi zmanjševalo. 

V novem desetletju se soočamo z novimi izzivi na trgu dela. Ob zmanjševanju skupnega števila 
brezposelnih v brezposelnosti ostajajo osebe, ki morajo vložiti več truda za uspešno zaposlitev. 
Med temi v zadnjem c ̌asu še posebej izstopajo mladi, ki prvič stopajo na trg dela, potem ko so 
pridobili najvišje stopnje izobrazbe. 

 
ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH s VII+ STOPNJO IZOBRAZBE:  
oktober 2008:  4.388                                                                           Oktober 2009: 6.723 

 
Oktober 2010: 8.157 
 

Oktober 2011: 9.862 
 

ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH MLADIH; STAROST 25 DO 30 LET 
oktober 2008: 9.349 
                                                                    

Oktober 2009: 15.143 Oktober 2010: 16.456 
 

Oktober 2011: 16.599 
 

ŠTEVILO REGISTRIRANO BREZPOSELNIH MLADIH; STAROST DO 30 LET (SKUPAJ) 
oktober 2008:  17.396 
                                                                    

Oktober 2009: 27.856 
 

Oktober 2010: 28.982 
 

Oktober 2011: 27.562 
 

Vir: ZRSZ 
 
 
ŠTEVILO DIPLOMANTOV TERCIARNEGA IZOBRAŽEVANJA.. 
2007: 16680 
                                                                    

2008: 17221 
 

2009: 18103 
 

2010: 19694 
 

..OD TEGA ŠTEVILO MAGISTROV (SKUPAJ PREJŠNJI IN BOLONJSKI SISTEM)… 
2007: 1496 
                                                                    

2008: 1645 
 

2009: 1920 
 

2010: 1710 
 

… IN ŠTEVILO DOKTORANTOV (SKUPAJ PREJŠNJI IN BOLONJSKI SISTEM) 
2007: 415 
                                                                    

2008: 405 
 

2009: 466 
 

2010: 465 
 

Vir: ZRSZ 
 

5.1 Kakšne oblike dela se iščejo? Prerez atipičnih oblik dela 

DELO ZA DOLOČEN ČAS 

 2007 2008 2009 2010 
2011 (do konca 

oktobra) 
Število prijav 

prostih delovnih 
mest 

242.927 240.532 161.310 174.613 166.522 

Od tega za 
določen čas (v 

%) 
76,6 74,5 78,1 80,7 

83,9 (podatek 
zgolj za 

september) 
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AGENCIJSKO DELO  

 2007 2008 2009 2010 
2011 (do konca 

oktobra) 
Število zaposlenih v 

zaposlovalnih 
dejavnostih 

(oktober) 

5.132 6.086 4.828 6.008 6.673 

 
Podjetja, 
ki so na 

ZRSZ 
objavila 
največ 
prostih 

delovnih 
mest 

2009 2010 2011 (jan.-sep.) 

PODJETJE 

ŠT. 
PROSTIH 

DELOVNIH 
MEST 

PODJETJE 

ŠT. 
PROSTIH 

DELOVNIH 
MEST 

PODJETJE 
ŠT. PROSTIH 
DELOVNIH 

MEST 

1. 
TRENKWALDER 

kadrovske 
storitve, d.o.o 

582 
TRENKWALDER 

kadrovske 
storitve, d.o.o 

631 
ADECCO H.R., 

kadrovsko 
svetovanje, d.o.o. 

1.347 

2. 
ADECCO H.R., 

kadrovsko 
svetovanje, d.o.o. 

555 

MANPOWER 
agencija za 

zaposlovanje, 
d.o.o. 

583 
TRENKWALDER 

kadrovske 
storitve, d.o.o 

1.262 

3. 
UNIVERZITETNI 

KLINIČNI CENTER 
LJUBLJANA 

487 
ADECCO H.R., 

kadrovsko 
svetovanje, d.o.o. 

501 
AKTIVA HRM 

kadrovske rešitve 
d.o.o. 

1.012 

 
SAMOZAPOSLOVANJE 

 2007 2008 2009 2010 
2011 (do konca 

oktobra) 
Število 

samozaposlenih 
(razen kmetov) 

(oktober) 

53.459 55.365 59.040 59.794 61.254 

 
ŠTUDENTSKO DELO 

 
Objave 
prostih 

delovnih 
mest dne 
9.11. 2011 

 
Zavod RS za 
zaposlovanje 

 
Število 
prostih 

delovnih 
mest 

 
Število 

registrirano 
brezposelnih 

 
 

Študentsko 
delo 

Število 
prostih del 
(trije večji 
študentski 

servisi) 

Število 
študentov in 

dijakov 
(podatek za 

2010) 
 

1.071 
 

110.905 
2.510 

 
189.401 

 
DRUGA POGODBENA RAZMERJA (med njimi tudi avtorske pogodbe)2  

 2007 2008 2009 2010 
št. Zavezancev, ki je imelo 

dohodek iz drugega pogodbena 
razmerja (med njimi tudi avtorsko 

pogodbo) 
 

136.461 147.676 129.481 133.258 

Vir: ZRSZ, SURS, DURS, študentski servisi 
 
 

                                                             

2 Po 38. členu Zakona o dohodnini  
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PRIMER POVPRAŠEVANJA PO VISOKO (ŠOLSKO STROKOVNEM) IZOBRAŽENEM KADRU 

 
Diplomanti terciarnega 

izobraževanja po vrstah zaključenega 
izobraževanja, 2010 

Objave prostih delovnih mest na 
ZRSZ, 9.11. 2011 

Visokošolsko strokovno (prejšnje) 4279 70 
Visokošolsko strokovno (1. bolonjska 

stopnja) 
1331 8 

Visokošolsko univerzitetno (1. 
bolonjska stopnja) 

1997 1 

Visokošolsko univerzitetno (prejšnje) 6235 103 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja)- 

enovito magistrsko 
53 

1 
Magistrsko (2. bolonjska stopnja) – po 

končani 1. bolonjski stopnji 
630 

Magisterij znanosti (prejšnji) in 
specializacija (prejšnja) - vključeni so 

diplomanti specialističnega 
izobraževanja po visokošolski 

strokovni in po univerzitetni izobrazbi 
(prejšnji) 

1027 
24 

 

Doktorska (prejšnja) 430 5 
Doktorska (3. bolonjska stopnja) 35 0 

 16017 204 
Vir: ZRSZ3 

 

                                                             

3 Komentar: V Nemčiji je bila bolonjska reforma vpeljana skorajda sočasno  z našo. Po poročanju medijev je nemški visokošolski sistem postregel s 
podatkom, da so eno leto po prvi bolonjski stopnji brez dela le trije odstotki mladih, po drugi stopnji pa štirje. Če pa pogledamo zgornje podatke, vidimo 
da je bilo na dan 9.11. 2011 za vse stopnje bolonjskih diplomantov specifično na voljo deset prostih delovnih mest med skupno 1.072. Po drugi strani pa 
je bilo v letu 2010 4.046 bolonjskih diplomantov na vseh ravneh.  
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5.2 Vsak šesti prebivalec Slovenije, starejši od 15 let, ima vsaj višješolsko izobrazbo 

V skladu z mednarodnimi priporočili se izobrazba spremlja za osebe, stare 15 ali več let, čeprav v 
razvitih državah (tudi v Sloveniji) velika večina otrok, ki so končali osnovnošolsko obveznost, 
nadaljuje izobraževanje. Ob zadnjem terenskem popisu leta 2002 smo našteli 215.000 oseb z vsaj 
višješolsko izobrazbo (12,9 %), 1. januarja 2011 pa jih je bilo že več kot 307.000 (17,5 %). Dvig 
izobrazbene ravni je tudi posledica razvoja mreže višjih in visokih šol, številnih novih oblik 
izobraževanja (npr. e-izobraževanje) ter izrazitega povečanja vključenosti v terciarno 
izobraževanje. V študijskih letih od 2003/04 do 2010/11 je bilo tako povprečno letno število 
študentov za 25.000 višje kot v študijskih letih od 1997/98 do 2002/03. Število prebivalcev z 
višješolsko izobrazbo v primerjavi s popisom 2002 sicer stagnira, kar za 70,5 % pa se je povečalo 
število prebivalcev z visoko izobrazbo. Diplomanti 1. in 2. bolonjske stopnje so še vedno precej 
redki; 1. januarja 2011 jih je bilo namreč samo 3,3 % med vsemi z visokošolsko izobrazbo. 

Od zadnjega popisa leta 2002 se je povečalo tudi število prebivalcev s srednjo splošno in s 
srednjo strokovno izobrazbo (za skoraj 85.000), obenem pa se je precej zmanjšalo število 
prebivalcev z nižjo in srednjo poklicno izobrazbo (za 45.000); v letu 2002 je bila ta izobrazbena 
skupina celo najštevilčnejša. Vzrok za tako izrazit upad te izobrazbene skupine je deloma 
nezanimanje mladih generacij za vpis v nižje in srednje poklicno izobraževanje, deloma pa to, da 
tisti, ki končajo tako izobraževanje, pogosto nadaljujejo svoje izobraževanje v programih za 
pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Dijakov, ki so vključeni v nižje in srednje poklicno 
izobraževanje, je zdaj med vsemi srednješolci že manj kot za šestino. 

Po pričakovanju se hitro zmanjšuje tudi število prebivalcev z nedokončano osnovno šolo (od 
prejšnjega popisa se je zmanjšalo za 72.000), saj je ta raven izobrazbe značilna predvsem za 
prebivalce, ki niso več delovno aktivni (61 % prebivalcev s tako izobrazbo je starejših od 64 let). 

 

5.3 Ženske bolje izobražene kot moški 

Leta 2002 je število žensk z visokošolsko izobrazbo prvič nekoliko preseglo število moških z enako 
izobrazbo (za nekaj več kot tisoč), v zadnjih 9 letih pa se je ta trend samo še stopnjeval. 
Izobrazbena sestava moških in žensk je deloma odraz sprememb pri vpisu v višješolsko in 
visokošolsko izobraževanje (število v posameznem študijskem letu vpisanih študentk za 18.000 
oz. 38 % presega število vpisanih študentov), še bolj pa je odraz uspešnosti pri študiju; v obdobju 
2002–2010 je namreč diplomiralo 91.000 žensk ali 60 % več kot moških (57.000). Vsaka peta 
ženska v Sloveniji ima najmanj višješolsko izobrazbo, če pa upoštevamo samo ženske, stare 25–
60 let (torej generacije, ki so izobraževanje v veliki meri že končale in so tudi še delovno aktivne), 
pa celo več kot vsaka četrta (28,3 %). Delež žensk z najmanj višješolsko izobrazbo je v vseh 
starostnih skupinah od 21 do 59 let večji od deleža moških z enako izobrazbo; v starostnih 
skupinah 27–30 let pa je ta razlika največja, in to za več kot 20 odstotnih točk. Med moškimi, 
starejšimi od 64 let, ima najmanj višješolsko izobrazbo vsak šesti. To znova pritrjuje ugotovitvi iz 
raziskave Eurostata, da se pričakovano trajanje življenja podaljšuje pri osebah, ki imajo boljši 
socialnoekonomski položaj, ta pa je v veliki meri pogojen prav z boljšo izobrazbo. 

Moški za zdaj še ohranjajo prednost pri magisteriju oz. doktoratu znanosti, vendar samo zaradi 
izrazite razlike v številu moških in žensk s tovrstno izobrazbo pri višjih starostih. Med ženskami pri 
starostih od 25 do 41 let, razen pri starosti 32 let, pa so tiste s tovrstno izobrazbo že številnejše od 
moških pri teh letih. 

Hkrati pa je tudi žensk z osnovnošolsko izobrazbo ali nižjo od te več kot moških s tako izobrazbo, 
predvsem v višjih starostnih skupinah; to pomeni, da so bile ženske pri prehodu iz osnovne v 
srednjo šolo v preteklosti zapostavljene. Tipična moška izobrazba je srednja poklicna izobrazba, 
saj jo imata med tremi prebivalci s to izobrazbo skoraj dva moška. 
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5.4 Samo vsak peti tujec v Sloveniji ima vsaj srednjo strokovno oz. splošno 
izobrazbo 

Tujci, ki prebivajo v Sloveniji, imajo v povprečju nižjo izobrazbo kot državljani Slovenije. Izobrazbo 
tega prebivalstva znižujejo v povprečju predvsem tujci iz držav, nastalih na območju nekdanje 
Jugoslavije, ki so se v Slovenijo priselili v zadnjem desetletju in so se torej pretežno izobraževali 
zunaj Slovenije. Tujcev z državljanstvom teh držav je med vsemi tujci v Sloveniji, starimi 15 ali več 
let, kar 88 %. Skoraj polovica (44 %) teh oseb ima največ osnovnošolsko izobrazbo; samo 2,9 % 
teh oseb pa imajo višješolsko in visokošolsko izobrazbo. V primerjavi z državljani Slovenije pa je za 
te tujce najznačilnejša srednja poklicna izobrazba (37 %). 

Nasprotno pa ima šestina tujcev z državljanstvom drugih držav (če torej ne upoštevamo tistih z 
območja nekdanje Jugoslavije) najmanj višješolsko izobrazbo. Ti tujci po izobrazbi presegajo 
povprečno izobrazbeno raven prebivalstva Slovenije. Vendar so tudi med temi tujci značilne 
izobrazbene razlike: državljani Bolgarije, Slovaške, Romunije in Ukrajine imajo podobno 
izobrazbeno sestavo kot tujci z območja nekdanje Jugoslavije; čeprav so tujci z visokošolsko 
izobrazbo maloštevilni, pa njihov relativni delež (če ne upoštevamo tujcev z območja nekdanje 
Jugoslavije) močno presega delež državljanov z enako izobrazbo (159 na 1000 prebivalcev v 
primerjavi s 94 na 1000 prebivalcev). 

 

5.5 Regionalne razlike v izobrazbi so velike 

Kot kazalnik dobre izobraženosti smo upoštevali delež oseb z najmanj višješolsko izobrazbo med 
osebami pri starosti 30–49 let. Gre za starost, pri kateri je večina prebivalcev že dosegla vsaj 
višješolsko izobrazbo, in za starost, pri kateri je stopnja delovne aktivnosti v Sloveniji največja (v 
povprečju 84-odstotna). Regionalne razlike so zelo velike: delež oseb s tako izobrazbo v 
osrednjeslovenski statistični regiji (33,4 %) skoraj za dvakrat presega delež oseb s tako izobrazbo v 
pomurski statistični regiji (17,7 %). V pomurski regiji je razlika med deležema moških in žensk z 
najmanj višješolsko izobrazbo sicer najmanjša (za 7,7 odstotne točke), največja pa je v goriški 
statistični regiji (za 14,2 odstotne točke). V vseh statističnih regijah je pri starosti 30–49 let število 
žensk z najmanj višješolsko izobrazbo večje od števila enako starih moških s tako izobrazbo, in 
sicer za skoraj 34.000 (razmerje na ravni Slovenije je 3 : 2). 

Vsak četrti prebivalec Slovenije pri tej starosti ima najmanj višješolsko izobrazbo, vendar je samo v 
treh regijah (v osrednjeslovenski, obalno-kraški in gorenjski) delež prebivalcev s tako izobrazbo 
nadpovprečen (govorimo lahko o koncentraciji znanja v Sloveniji). V primerjavi z letom 2002 se je 
delež prebivalcev pri starosti 30-49 let, ki imajo najmanj višješolsko izobrazbo, nadpovprečno 
povečal v gorenjski, notranjsko-kraški, osrednjeslovenski in savinjski statistični regiji ter v 
jugovzhodni Sloveniji, najmanj pa v obalno-kraški in pomurski statistični regiji. 

Slovenija delno že dosegla enega izmed ciljev strategije Evropa 2020 na področju izobraževanja. 
Evropska komisija je marca 2010 sprejela krovno evropsko razvojno strategijo do leta 2020 za rast 
in delovna mesta, v okviru katere se je Evropski svet dogovoril o petih glavnih ciljih, ki naj bi hkrati 
usmerjali dejavnosti držav članic in Komisije. Eden izmed teh ciljev na področju izobraževanja je 
povečati delež prebivalcev z najmanj višješolsko izobrazbo med prebivalci v starosti 30–34 let na 
40 %. Slovenija je ta cilj delno že dosegla, saj ima najmanj višješolsko izobrazbo 41,5 % žensk pri 
tej starosti. Cilju pa se je šele približno na polovico približal delež oških z najmanj višješolsko 
izobrazbo (22,9 %). Kljub temu je Slovenija na dobri poti, da doseže ta cilj še pred letom 2020, saj 
je 1. januarja 2011 skupni delež oseb s tako izobrazbo znašal 31,7 %, če pa upoštevamo samo 
državljane Slovenije, pa 33,5 %. 
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Tabela: Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi in spolu, Slovenija, Popis 2002 in 1. januar 
2011 

 

1. 1. 2011 Popis 2002 

Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske 

% % % % % % 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Brez izobrazbe 0,3 0,2 0,4 0,7 0,5 0,8 

Nepopolna osnovnošolska 4,1 3,2 4,9 6,3 5,3 7,2 

Osnovnošolska 24,7 21,2 28,2 26,1 21,1 30,8 

Nižja poklicna 1,4 1,5 1,3 4,2 5,3 3,3 

Srednja poklicna 21,7 28,5 15,1 22,9 29,6 16,7 

Srednja strokovna, srednja splošna 30,2 30,0 30,4 26,9 25,7 27,9 

Višješolska (prejšnja), višja strokovna 4,8 4,3 5,3 5,1 4,5 5,6 

Visokošolska 1. stopnje, visokošolska 
strokovna (prejšnja) ipd. 3,3 2,5 4,1 0,5 0,4 0,6 

Visokošolska 2. stopnje, visokošolska 
univerzitetna (prejšnja) ipd. 8,1 7,1 9,1 6,4 6,4 6,3 

Magisterij znanosti (prejšnji) ipd. 0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,6 

Doktorat znanosti 0,4 0,6 0,3 0,3 0,4 0,2 
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Vir: SURS 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 2011 Popis 2002 

Skupaj Moški Ženske Skupaj Moški Ženske 

Skupaj 1.759.336 864.861 894.475 1.663.869 804.286 859.583 

Brez izobrazbe 5.832 2.139 3.693 11.337 4.092 7.245 

Nepopolna osnovnošolska 72.139 28.107 44.032 104.219 42.400 61.819 

Osnovnošolska 435.108 183.159 251.949 433.910 169.509 264.401 

Nižja poklicna 25.242 13.361 11.881 70.544 42.549 27.995 

Srednja poklicna 381.595 246.289 135.306 381.748 237.824 143.924 

Srednja strokovna, srednja splošna 531.751 259.711 272.040 447.049 206.915 240.134 

Višješolska (prejšnja), višja strokovna 84.221 37.141 47.080 84.044 36.083 47.961 

Visokošolska 1. stopnje, visokošolska 
strokovna (prejšnja) ipd. 

58.231 21.438 36.793 8.837 3.499 5.338 

Visokošolska 2. stopnje, visokošolska 
univerzitetna (prejšnja) ipd. 143.029 61.251 81.778 105.793 51.571 54.222 

Magisterij znanosti (prejšnji) ipd. 14.500 7.387 7.113 11.377 6.309 5.068 

Doktorat znanosti 7.688 4.878 2.810 5.011 3.535 1.476 
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Grafikon: Prebivalci z najmanj višješolsko izobrazbo, stari 20 ali več let, po spolu in starosti, Slovenija, 1. 
januar 2011 

 

Vir: SURS 

 

5.5 Stopnje delovne aktivnosti glede na spol, starost in pridobljeno izobrazbo 

Stopnja delovne aktivnosti v EU-27 za osebe, stare od 15 do 64 let, kot je bila izmerjena z anketo 
o delovni sili EU (LFS – Labour Force Survey), se je s 64,6 % v letu 2009 zmanjšala na 64,2 % v letu 
2010. To zmanjšanje za 0,4 odstotne točke je sledilo zmanjšanju za 1,3 odstotne točke v letu 
2009, ki je bilo prvo zabeleženo zmanjšanje stopnje delovne aktivnosti v EU-27 od leta 2002; 
stopnja delovne aktivnosti v EU-27 je bila leta 1997 60,7-odstotna (prvo leto, za katero so na voljo 
podatki za to serijo), najvišja pa je bila leta 2008 s 65,9 %. 

Stopnje delovne aktivnosti se bistveno razlikujejo med državami članicami EU in znotraj njih 
glede na regionalne vzorce, s sorazmerno visoko razpršenostjo (izmerjeno kot koeficient variacije 
za regije na ravni NUTS 2), opaženo v Italiji (17,8 %) v letu 2010. Nasprotno pa je bila razpršenost 
stopenj delovne aktivnosti sorazmerno nizka med regijami na Portugalskem, v Avstriji, Grčiji, na 
Švedskem, Nizozemskem ali Danskem (v vseh pod 4 %). Razpršenost regionalnih stopenj 
zaposlenosti je bila leta 2010 na celotnem območju EU-27 enaka kot pred petimi leti, v 
euroobmočju (EU-15) pa se je povečala – glej sliko 2. 

Na splošno so stopnje delovne aktivnosti nižje za ženske in starejše delavce. V letu 2010 je 
stopnja delovne aktivnosti za moške v EU-27 dosegla 70,1 % v primerjavi z 58,2 % za ženske. 
Stopnje za moške in ženske so se znižale leta 2009 in ponovno leta 2010, in sicer je bila leta 2010 
stopnja za moške 2,7 odstotne točke nižja kot leta 2008, stopnja za ženske pa je bila nižja za 0,9 
odstotne točke. Dolgoročnejša primerjava kaže, da je bila stopnja delovne aktivnosti za moške 
leta 2010 približno enaka kot leta 1997 (začetek serije), ko je bila 70-odstotna, stopnja za ženske 
pa je z 51,4 % leta 1997 narasla za 6,8 odstotne točke. 

Stopnja delovne aktivnosti EU-27 za starejše delavce (stare od 55 do 64 let) je leta 2010 dosegla 
46,3 %. V nasprotju s splošnimi stopnjami delovne aktivnosti je bila stopnja delovne aktivnosti za 
starejše delavce leta 2010 višja kot v preteklem letu (46,0 %), s čimer se je podaljšalo 
neprekinjeno obdobje naraščanja te stopnje, ki se je začelo leta 1998, ko je bila stopnja 36,2 %. 
Leta 2010 je bila v osmih državah članicah stopnja delovne aktivnosti za starejše delavce višja od 
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50 %, pri čemer je bila najvišja na Švedskem (70,5 %). 

Stopnje delovne aktivnosti se bistveno razlikujejo glede na ravni dosežene izobrazbe. Za 
statistiko na tem področju temeljijo stopnje delovne aktivnosti na starostni skupini od 25 do 64 
let in ne od 15 do 64 let. Stopnja delovne aktivnosti za tiste, ki so zaključili terciarno 
izobraževanje, je bila po vsej EU-27 83,9 %, ki je veliko višja kot stopnja (53,8 %) za tiste, ki so 
pridobili primarno ali nižjo sekundarno izobrazbo. Stopnja delovne aktivnosti za osebe z višjo 
sekundarno ali posekundarno predterciarno izobrazbo je bila v EU-27 73,1 %. Upad stopnje 
delovne aktivnosti za osebe s primarno ali nižjo sekundarno izobrazbo v letu 2010 je bilo tretje 
zaporedno letno zmanjšanje, s čimer se je stopnja s 57,2 % v letu 2007 zmanjšala za skupno 3,4 
odstotne točke. Za osebe z višjo sekundarno ali posekundarno predterciarno izobrazbo se je 
stopnja med letoma 2008 in 2010 zmanjšala za 1,8 odstotne točke, za osebe s terciarno izobrazbo 
pa se je v istem obdobju stopnja zmanjšala za 1,4 odstotne točke. 

 

5.6 Pogodbe za krajši delovni čas in za določen čas 

Delež delovne sile v EU-27 z glavno zaposlitvijo s krajšim delovnim časom je postopoma naraščal 
s 16,2 % v letu 2000 na 19,2 % v letu 2010. Največji delež delavcev s krajšim delovnim časom je na 
Nizozemskem (48,9 % v letu 2010), sledijo pa ji Združeno kraljestvo, Danska, Švedska, Nemčija in 
Avstrija, kjer je delo s krajšim delovnim časom znašalo v vseh primerih več kot četrtino (od 25 % 
do 27 %) vseh zaposlitev. Nasprotno pa so bile zaposlitve s krajšim delovnim časom sorazmerno 
neobičajne v Bolgariji (2,4 % zaposlitev) in na Slovaškem (3,9 %). 

Pogostost dela s krajšim delovnim časom se med moškimi in ženskami bistveno razlikuje. Leta 
2010 je skoraj tretjina (31,9 %) zaposlenih žensk v EU-27 delala s krajšim delovnim časom, kar je 
veliko večji delež kot za moške (8,7 %). S krajšim delovnim časom so leta 2010 delale tri četrtine 
(76,5 %) vseh zaposlenih žensk na Nizozemskem, kar je daleč najvišja stopnja med državami 
članicami [1]. 

Po zmanjšanju deleža zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za določen čas (zaposlitev za določen 
čas) v letih 2008 in 2009 je njihov delež v EU-27 leta 2010 narasel na 13,9 %. Leta 2010 je imel na 
Poljskem in v Španiji vsak četrti zaposleni pogodbo o zaposlitvi za določen čas. V ostalih državah 
članicah je bil delež zaposlenih s pogodbo o zaposlitvi za določen čas od 18,3 % na 
Nizozemskem do samo 1,1 % v Romuniji. Precej velik razpon v nagnjenosti k uporabi pogodb o 
zaposlitvi za določen čas med državami članicami morda vsaj do določene mere odraža 
nacionalne prakse, ponudbo delovne sile in povpraševanje po njej ter nezapletenost postopkov 
zaposlovanja in odpuščanja za delodajalce. 

 

5.7 Viri in razpoložljivost podatkov 

Izvorni statistični podatki 

Glavni vir podatkov za statistiko trga dela je anketa o delovni sili EU (EU LFS – Labour Force 
Survey); drugi pogosto uporabljeni viri za statistiko zaposlenosti pa so nacionalni računi. Oba vira 
uporabljata podobne opredelitve zaposlovanja, ki temeljijo na mednarodnih standardih 
Mednarodne organizacije dela (ILO – International Labour Organization) oziroma sistema 
nacionalnih računov. Tretji možni vir informacij glede statistike zaposlovanja je statistika podjetij. 

Vir podatkov za vse informacije iz tega članka je anketa o delovni sili EU, razen za informacije o 
rasti zaposlovanja, ki temeljijo na nacionalnih računih. V nacionalnih računih so objavljene ocene 
zaposlenosti brez starostnih pragov ali socialno-demografskih razčlenitev, zaradi česar so podatki 
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primernejši za analizo zaposlenosti z vidika vložene delovne sile kot pa za preučevanje družbenih 
pojavov. 

Anketa o delovni sili EU je četrtletna vzorčna anketa, ki zajema populacijo zasebnih gospodinjstev 
v EU, članicah Efte (razen Lihtenštajna) in državah kandidatkah. V njej so navedeni letni [2] in 
četrtletni rezultati v primerjavi z delovno aktivnostjo oseb, starih 15 let in več. V anketi o delovni 
sili EU so zbrane informacije o statusu delovne sile (vse osebe, ki so zaposlene, brezposelne ali 
ekonomsko neaktivne), zaposlitvenih značilnostih, delovnem času, iskanju zaposlitve pri 
brezposelnih, ravneh izobrazbe, nedavnem izobraževanju ali usposabljanju ter posameznikovem 
demografskem ozadju in sestavi družine. 

Anketa o delovni sili EU se izvaja vsako četrtletje na vzorcu približno 1,5 milijona posameznikov. 
Četrtletne stopnje vzorčenja se v vseh državah gibljejo med 0,2 % in 3,3 %. Eurostat je začel z 
zbiranjem mikropodatkov za anketo o delovni sili leta 1983 z enim referenčnim četrtletjem letno 
(običajno spomladanskim). V obdobju 1998–2005 je anketa prešla na stalno četrtletno anketo; 
zdaj vseh 27 držav članic zagotavlja četrtletne rezultate. 

 

5.8 Opredelitev zaposlitve in glavne zaposlitvene značilnosti 

Ekonomsko aktivna (delovna sila) vključuje zaposlene in brezposelne osebe. Anketa o delovni sili 
EU opredeljuje zaposlene osebe kot posameznike, stare 15 let in več, ki so v referenčnem tednu 
opravljali določeno delo, tudi če le eno uro na teden; za plačilo, dobiček ali družinsko korist. 
Delovna sila vključuje tudi ljudi, ki niso delali, vendar so imeli zaposlitev ali samostojno dejavnost, 
ki jo začasno niso opravljali, na primer zaradi bolezni, dopusta, sporov med delodajalci in 
delojemalci, izobraževanja ali usposabljanja. 

Zaposlenost se lahko meri kot število zaposlenih ali delovnih mest v ekvivalentu polnega 
delovnega časa ali v številu opravljenih ur. Pri vseh navedenih ocenah je uporabljeno število 
oseb; navedene informacije za stopnje delovne aktivnosti prav tako temeljijo na ocenah za 
število oseb. Statistika zaposlenosti je pogosto navedena kot stopnja delovne aktivnosti, da se 
zanemari spreminjajoče se število prebivalstva v državah skozi obdobja ter olajša primerjave med 
državami različnih velikosti. Te stopnje so navadno objavljene za delovno aktivno prebivalstvo, ki 
običajno pomeni prebivalstvo v starosti med 15 in 64 letom, čeprav je v Španiji, na Švedskem 
(samo do leta 2001), Združenem kraljestvu in na Islandiji uporabljen starostni razpon od 16 do 64 
let; ta starostna skupina (od 15 do 64 let) je tudi standard, ki ga uporabljajo druge mednarodne 
statistične organizacije. 
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6  ANALIZA RAZISKAVE 

Tabela 1: SPOL 

  FREKVENCA ODSTOTEK VELJAVNI ODSTOTEK SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Moški 173 100,0 100,0 100,0 

 

V raziskavi je sodelovalo 159 aktivnih nogometašev, 1. slovenske nogometne lige in 14 
nogometašev, ki so se udeležili brezplačnih priprav in mednarodnega turnirja za nogometaše 
brez pogodb, v okviru projekta SPINS. Skupaj torej 173 posameznikov. 

 
 

Tabela 2: STAROST 

  FREKVENCA ODSTOTEK VELJAVNI ODSTOTEK SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI 15-18 15 8,7 8,7 8,7 

19-22 92 53,2 53,2 61,8 

23-26 36 20,8 20,8 82,7 

27-30 20 11,6 11,6 94,2 

31-34 9 5,2 5,2 99,4 

34+ 1 ,6 ,6 100,0 

SKUPNO 173 100,0 100,0  

 
 

Največ predstavnikov anketirancev je bilo starih med 19 in 22 let (53,2%), sledila jim je skupina 
med 23 in 26 letom (20,8%) ter skupina med 27 in 30 letom starosti (8,7%).  
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Tabela 3: ČLAN KATEREGA KLUBA STE TRENUTNO? 

 
 FREKVENCA ODSTOTEK 

VELJAVNI 
ODSTOTEK 

SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI NK Olimpija Ljubljana 14 8,1 8,1 8,1 

NK Domžale 14 8,1 8,1 16,2 

FC LUKA Koper 11 6,4 6,4 22,5 

NK Maribor 20 11,6 11,6 34,1 

NK RUDAR Velenje 11 6,4 6,4 40,5 

NK Aluminij 25 14,5 14,5 54,9 

ND HIT Gorica 16 9,2 9,2 64,2 

NK CM Celje 16 9,2 9,2 73,4 

NK Mura 05 17 9,8 9,8 83,2 

NK TRIGLAV Kranj 15 8,7 8,7 91,9 

Trenutno sem "prost igralec" 14 8,1 8,1 100,0 

SKUPNO 173 100,0 100,0  

 
 
 

Najbolje zastopan nogometni klub oziroma klub, kjer je pri anketi sodelovalo največ 
nogometašev je NK Aluminij (14,5%), sledita mu NK Maribor (11,6%) in NK Mura 05 (9,8%). Ostali 
klubi so bili zastopani v približno enakovrednem odstotku. 
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Tabela 4: KAKŠNA JE STOPNJA VAŠE IZOBRAZBE? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Osnovna šola - nedokončana 1 ,6 ,6 ,6 

Osnovna šola - dokončana 10 5,8 5,8 6,4 

Krajše izobraževanje - USO 
programi za usposabljanje 

1 ,6 ,6 7,0 

Nižja poklicna / srednja 
poklicna šola 

71 41,0 41,3 48,3 

Srednja strokovna, Srednja 
splošna (Gimnazija) 

79 45,7 45,9 94,2 

Specializacija po visokošolskih 
strokovnih programih / 
univerzitetni programi 

2 1,2 1,2 95,3 

Višješolski programi (do 1994) 
/ Višješolski strokovni 

programi 
3 1,7 1,7 97,1 

Magisterij stroke (za imenom) 
(2. BS) 

1 ,6 ,6 97,7 

Visokošolski strokovni (1. BS) / 
Univerzitetni programi (1. BS) 

4 2,3 2,3 100,0 

SKUPNO 172 99,4 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 1 ,6   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

Največ anketirancev je uspešno dokončalo srednjo strokovno šolo ali srednjo splošno šolo 
(gimnazijo) (45,9%). 41,3% je takšnih, ki so dokončali nižjo poklicno ali srednjo poklicno šolo, 5,8% 
pa osnovno šolo. Višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo ima le 1,7% oziroma 2,3% 
anketiranih posameznikov. 



 
42 

Tabela 5: KAKŠNE SO VAŠE TRENUTNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Obiskujem poklicno šolo 8 4,6 4,8 4,8 

Obiskujem srednjo strokovno 
šolo 

11 6,4 6,6 11,4 

Obiskujem gimnazijo 14 8,1 8,4 19,9 

Vključen sem v visoko strokovno 
izobraževanje 

40 23,1 24,1 44,0 

Vključen sem v univerzitetno 
izobraževanje 

23 13,3 13,9 57,8 

Formalno izobraževanje sem 
zaključil 

10 5,8 6,0 63,9 

Nisem vključen v formalno 
izobraževanje 

60 34,7 36,1 100,0 

SKUPNO 166 96,0 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 7 4,0   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 
 

Največ vprašanih posameznikov (36,1%) trenutno ni vključenih v formalno izobraževanje. 24,1% 
je vključenih v visoko strokovno izobraževanje, 13,9% v univerzitetno izobraževanje, 6,6% pa v 
srednje strokovno izobraževanje. 
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Tabela 6: KAKŠNA VRSTA IZOBRAŽEVANJE BI VAM NAJBOLJ USTREZALA? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Redno izobraževanje (OŠ, SŠ, 
FAKULTETA) 

42 24,3 26,1 26,1 

Izobraževanje ob delu ("večerna 
šola / izpiti") 

43 24,9 26,7 52,8 

Izobraževanje na daljavo (srednja 
šola ali fakulteta) 

53 30,6 32,9 85,7 

Tečaji usposabljanja (npr. Trener 
nogometa) 

23 13,3 14,3 100,0 

SKUPNO 161 93,1 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 12 6,9   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

Največ anketiranim posameznikom bi najbolj ustrezal način izobraževanja na daljavo (32,9%), na 
srednješolskem ali visokošolskem nivoju, 26,7% bi se poslužilo izobraževanja ob delu, 26,1% pa 
rednega izobraževanja. 
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Tabela 7: KAKO POMEMBNA JE ZA VAS IZOBRAZBA? 

VELJAVNI Nepomembna 2 1,2 1,2 1,2 

Malo pomembna 1 ,6 ,6 1,8 

Pomembna 31 17,9 18,1 19,9 

Še kar pomembna 71 41,0 41,5 61,4 

Zelo pomembna 66 38,2 38,6 100,0 

SKUPNO 171 98,8 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 2 1,2   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

Za velik odstotek anketirancev, je izobrazba pomemben ali zelo pomemben faktor v življenju 
(56,7%).  Kot še kar pomembno, področje izobrazbe smatra 41,5% anketirancev, ostali odstotki pa 
so zanemarljivi. 
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Tabela 8: ALI JE PRI ISKANJU (PRVE) ZAPOSLITVE IZOBRAZBA POMEMBEN FAKTOR? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Nepomemben 2 1,2 1,2 1,2 

Malo pomemben 6 3,5 3,5 4,6 

Pomemben 41 23,7 23,7 28,3 

Še kar pomemben 67 38,7 38,7 67,1 

Zelo pomemben 57 32,9 32,9 100,0 

SKUPNO 173 100,0 100,0  

 

Skoraj tretjina vprašanih meni, da je izobrazba pri iskanju prve zaposlitve zelo pomemben faktor 
(32,9%), 38,7% še kar pomemben, 23,7% pa jih ocenjuje izobrazbo kot pomemben faktor. 
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Tabela 9: ALI STE SE MED DELOM PRIPRAVLJENI DODATNO USPOSABLJATI ALI  
IZOBRAŽEVATI ? 

  FREKVENCA ODSTOTEK VELJAVNI ODSTOTEK SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 130 75,1 76,9 76,9 

Ne 39 22,5 23,1 100,0 

SKUPNO 169 97,7 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 4 2,3   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 
 

76,9% vprašanih posameznikov meni, da se je pripravljenih dodatno usposabljati ali izobraževati, 
23,1% pa tega ni pripravljenih storiti. 
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Tabela 10: ALI SPREMLJATE RAZMERE NA TRGU ZAPOSLOVANJA? 

  FREKVENCA ODSTOTEK VELJAVNI ODSTOTEK SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 53 30,6 31,0 31,0 

Ne 118 68,2 69,0 100,0 

SKUPNO 171 98,8 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 2 1,2   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

69% anketirancev ne spremlja razmer na trgu delovne sile, skoraj tretjina (31%) pa. 
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Tabela 11: ALI IMATE IZKUŠNJE Z OPRAVLJANJEM DELA / ZAPOSLITVIJO IZVEN NOGOMETNIH 
IGRIŠČ? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 51 29,5 29,7 29,7 

Ne 88 50,9 51,2 80,8 

Študentsko delo 33 19,1 19,2 100,0 

SKUPNO 172 99,4 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 1 ,6   

 SKUPNO 173 100,0   

 

 
 

Večina anketirancev (51,2%) nima izkušenj z opravljanjem dela oziroma zaposlitvijo izven 
nogometnih igrišč, 19,2% jih ima izkušnje s tako imenovanim študentskim delom, 29,7% pa s 
preostalimi oblikami dela na trgu. 
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Tabela 12: ALI ŽE RAZMIŠLJATE O OBDOBJU IN AKTIVNOSTIH PO KONČANI NOGOMETNI KARIERI? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 89 51,4 51,7 51,7 

Ne 83 48,0 48,3 100,0 

SKUPNO 172 99,4 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 1 ,6   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

Dobra polovica vprašanih že razmišlja o obdobju po končani športni karieri (51,7%), medtem ko 
jih 48,3% ravna nasprotno, se pravi ne razmišlja o po-(športno)kariernem obdobju. 
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Tabela 13: KATERO PODROČJE ZAPOSLITVE VAS NAJBOLJ ZANIMA? 

  FREKVENCA ODSTOTEK 
VELJAVNI 

ODSTOTEK 
SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Šport (nogomet) 133 76,9 78,7 78,7 

Poslovne dejavnosti 
(administracija) 

12 6,9 7,1 85,8 

Gostinstvo in turizem 9 5,2 5,3 91,1 

Trgovina 1 ,6 ,6 91,7 

Industrija 3 1,7 1,8 93,5 

Gradbeništvo 4 2,3 2,4 95,9 

Finančne in zavarovalniške 
dejavnosti 

1 ,6 ,6 96,4 

Drugo 6 3,5 3,6 100,0 

SKUPNO 169 97,7 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 4 2,3   

 SKUPNO 173 100,0   

 

 
 

Največ interesa za zaposlovanje med anketiranci je na področju športa oziroma natančneje 
nogometa, kar 78,7%. Sledijo poslovne dejavnosti (7,1%) ter gostinstvo in turizem (5,3%). 
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Tabela 14: ČE STE KOT PODROČJE ZAPOSLITVE IZBRALI ŠPORT, OPIŠITE DELOVNO MESTO ALI 
NALOGE, KI BIJ JIH NAJRAJE OPRAVLJALI. 

  
FREKVENCA ODSTOTEK 

VELJAVNI 
ODSTOTEK 

SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI  61 35,3 35,3 35,3 

Agent 5 2,9 2,9 38,2 

Direktor kluba 1 ,6 ,6 38,7 

Ekologija (skrb za okolje) 1 ,6 ,6 39,3 

Fizioterapevt 2 1,2 1,2 40,5 

Medicina športa 1 ,6 ,6 41,0 

Nogomet 1 ,6 ,6 41,6 

Nogometni trener 79 45,7 45,7 87,3 

Nogometni trener, prof. šp. 
vzgoje 

1 ,6 ,6 87,9 

Nogometni trener, skavt, agent 1 ,6 ,6 88,4 

Nogometni trener; fizioterapevt 1 ,6 ,6 89,0 

Nogometni trener; športni 
direktor 

1 ,6 ,6 89,6 

Pisarniška dela 1 ,6 ,6 90,2 

Prof. šp. vzgoje 4 2,3 2,3 92,5 

Profesionalni nogometaš 1 ,6 ,6 93,1 

Računalništvo 2 1,2 1,2 94,2 

Šola za nogometne vratarje 1 ,6 ,6 94,8 

Športni direktor 4 2,3 2,3 97,1 

Športni direktor, Agent 1 ,6 ,6 97,7 

Športni maser 1 ,6 ,6 98,3 

Športni psiholog 1 ,6 ,6 98,8 

Trener fitnesa, Agent 1 ,6 ,6 99,4 

Velnes 1 ,6 ,6 100,0 

SKUPNO 173 100,0 100,0  

 

Večina anketirancev bi si kot področje zaposlitve izbrala šport (nogomet). Znotraj tega se večina 
odloča za funkcije nogometnega trenerja, agenta ali športnega direktorja, v nogometnem klubu. 
Nekaj posameznikov se vsekakor osredotoča tudi na ostala področja dela, kot so računalništvo, 
ekologija, pisarniško-administrativna dela in podobno. 
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Tabela 15: ALI STE PRIPRAVLJENI SREJETI PRVO PONUDBO ZA ZAPOSLITEV, ČETUDI LE TA NE BO 
NAJBOLJ USTREZALA VAŠIM ŽELJAM IN CILJEM? 

 
 FREKVENCA ODSTOTEK 

VELJAVNI 
ODSTOTEK 

SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 77 44,5 45,3 45,3 

Ne 93 53,8 54,7 100,0 

SKUPNO 170 98,3 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 3 1,7   

 SKUPNO 173 100,0   

 

Več kot polovica vprašanih (54,7%) trdi, da ni pripravljena sprejeti prve ponudbe za zaposlitev, četudi le ta 
ne bo najbolj ustrezala njihovim željam in ciljem. 45,3% bi jih takšno ponudbo sprejelo. 
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Tabela 16:  ALI STE PRIPRAVLJENI SPREJETI PONUDBO ZA ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS? 

 
 FREKVENCA ODSTOTEK 

VELJAVNI 
ODSTOTEK 

SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI Da 133 76,9 77,8 77,8 

Ne 38 22,0 22,2 100,0 

SKUPNO 171 98,8 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 2 1,2   

 SKUPNO 173 100,0   

 
 

77,8% anketirancev bi sprejelo ponudbo za delo za  določen čas, medtem, ko jih 22,2% tega ne bi 
storilo. 
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Tabela 17:  KOLIKO LET LAHKO NEMOTENO ŽIVITE S PRIHRANKI, ZASLUŽENIMI Z IGRANJEM 
NOGOMETA ? 

 
 FREKVENCA ODSTOTEK 

VELJAVNI 
ODSTOTEK 

SKUPNI ODSTOTEK 

VELJAVNI 0 let 101 58,4 65,6 65,6 

3 leta 24 13,9 15,6 81,2 

5 let 14 8,1 9,1 90,3 

10 let 7 4,0 4,5 94,8 

Celo življenje 8 4,6 5,2 100,0 

SKUPNO 154 89,0 100,0  

MANJKAJOČI Brez odgovora 19 11,0   

 SKUPNO 173 100,0   

 

65,6% anketirancev trdi, da s prihranki zasluženimi z igranjem nogometa, ne morejo živeti niti 
enega leta. 15,6% jih lahko preživi 3 leta, 9,1% 5 let in 4,5% približno 10 let svojega življenja. 
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7  ZAKLJUČNE MISLI  

 
Naj v uvodu zaključnih misli ponovno poudarimo, da so bili anketni vprašalniki izpolnjeni 
anonimno. Pri marsikaterem smo opazili neresno izpolnjevanje oziroma funkcionalno 
nepismenost (nerazumevanje) anketnih vprašanj. Ker so se nekatera vprašanja med seboj 
navezoval, so bili posledično nekateri odgovori neprimerni in niso dali popolnoma jasne 
dejanske slike. Kljub temu je bil dosežen cilj raziskave, saj smo z zajetim vzorcem dobili dovolj 
nazorne in natančne podatke, ki nam lahko pomagajo pri nadaljnjih korakih in aktivnostih znotraj 
dela sindikata SPINS. 
 
Naj za zaključek na kratko povzamemo interpretacije analiz anketnih vprašalnikov. V raziskavi je 
skupaj sodelovalo 173 profesionalnih in amaterskih nogometašev, od katerih jih je bilo 159 
aktivnih nogometašev v 1. slovenski nogometni ligi in 14 članov sindikata SPINS, ki so se udeležili 
brezplačnih priprav ter mednarodnega turnirja za nogometaše brez pogodb, v okviru 
istoimenskega projekta SPINS.  Največjo skupino anketirancev so predstavljali posamezniki stari 
med 19 in 22 let (53,2%), sledila jim je skupina med 23 in 26 letom (20,8%) ter skupina med 27 in 
30 letom starosti (8,7%). Najbolje zastopan nogometni klub oziroma klub, kjer je pri anketi 
sodelovalo največ nogometašev, kar 25 (14,5%), je NK Aluminij, sledita mu NK Maribor z 20 
(11,6%) nogometaši in NK Mura 05, s 17 (9,8%) nogometaši. Ostali klubi so bili zastopani v 
približno enakovrednem odstotku. 
 
Ko smo anketirance povprašali o njihovi stopnji dokončane izobrazbe, smo izvedeli, da je 79 
(45,9%) anketirancev uspešno dokončalo srednjo strokovno šolo ali srednjo splošno šolo 
(gimnazijo). 71 (41,3%) je takšnih, ki so dokončali nižjo poklicno ali srednjo poklicno šolo, (10) 
5,8% pa osnovno šolo. Višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo imajo le 3 (1,7%) oziroma 4 
(2,3%) anketirani posamezniki. 
 
Trenutne aktivnosti na področju izobraževanja so prav tako pokaze presenetljivo visoko število 
tistih, ki trenutno niso vključeni v formalno izobraževanje, 60 (36,1%). 40 (24,1%) posameznikov je 
vključenih v visoko strokovno izobraževanje, 23 (13,9%) v univerzitetno izobraževanje, 11 (6,6%) 
pa v srednje strokovno izobraževanje. 

Ko so se anketiranci odločali o načinu študija, ki bi jim najbolj ustrezal, se je največ posameznikov, 
53 (32,9%), odločilo za način izobraževanja na daljavo na srednješolski ali visokošolski ravni, 43 
(26,7%) bi se najraje poslužilo izobraževanja ob delu, 42 (26,1%) pa rednega izobraževanja. Za 66 
(38,6%) nogometašev je izobrazba zelo pomemben faktor v življenju. Dobrih 100 vprašanih pa je 
izobrazbo označilo kot pomembno (18,1%) ali še kar pomembno (41,5%) življenjsko vrednoto. 

57 (32,9%) vprašanih meni, da je izobrazba pri iskanju prve zaposlitve zelo pomemben faktor, 67 
(38,7%) še kar pomemben, 41 (23,7%) pa jih ocenjuje izobrazbo kot pomemben faktor. Kot malo 
pomembno oziroma nepomembno, je izobrazbo označilo zanemarljivo majhno število 
anketirancev. 

Dodatno usposabljanje ali izobraževanje je sprejemljivo za 130 (76,9%) vprašanih posameznikov,  
veliko manj, 39 (23,1%) pa  k temu niso naklonjeni. 
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Ko so se vprašanja usmerila na trg delovne sile in zaposlovanja so anketiranci v večjem odstotku 
odgovorili, da aktualnih razmer ne spremljajo 118 (69%), medtem ko jih je skoraj tretjina, kljub 
aktivni športni karieri, pozornih tudi na dogajanje na trgu dela 53 (31%). 

Kot smo pričakovali pred analizo anketnih vprašalnikov, večina anketirancev, 89 (51,2%), nima 
izkušenj z opravljanjem dela oziroma zaposlitvijo izven nogometnih igrišč, 33 (19,2%) jih ima 
izkušnje s tako imenovanim študentskim delom, 51 (29,7%) pa s preostalimi oblikami dela na 
trgu. 

Dobra polovica vprašanih 89 (51,7%) že razmišlja o obdobju po končani športni karieri, medtem 
ko jih 83 (48,3%) ravna nasprotno, se pravi ne razmišlja o obdobju po končani športni poti. 

Ko omenjamo interese in želje posameznikov, v povezavi s področjem zaposlovanja, jih največ 
stremi k področju športa oziroma natančneje nogometa, kar 133 (78,7%). Sledijo poslovne 
dejavnosti 12 (7,1%) ter gostinstvo in turizem z devetimi posamezniki (5,3%). 

Vprašanje, kjer smo spraševali o ožjih usmeritvah znotraj poklica na področju športa, smo opazili 
nerazumevanje oziroma površno branje navodil vprašanja. Pri dotičnem vprašanju smo 
anketirancem pustili proste roke pri izbiri odgovora. Kot smo že omenili si je velika večina 
anketirancev kot področje zaposlitve izbrala šport (nogomet). Znotraj tega se večina odloča za 
funkcije nogometnega trenerja, agenta ali športnega direktorja, v nogometnem klubu. Nekaj 
posameznikov se vsekakor osredotoča tudi na ostala področja dela, kot so športna medicina, 
fizioterapija, informatika, ekologija, pisarniško-administrativna dela in podobno. 

Več kot polovica vprašanih, 93 (54,7%) trdi, da ni pripravljena sprejeti prve ponudbe za zaposlitev, 
četudi le ta ne bo najbolj ustrezala njihovim željam in ciljem. 77 (45,3%) bi jih takšno ponudbo 
sprejelo. 

133 (77,8%) anketirancev bi sprejelo ponudbo za delo za  določen čas, medtem, ko jih veliko 
manj, 38 (22,2%) tega ne bi storilo. 

Pri zadnjem vprašanju smo prav tako zasledili nerazumevanje oziroma neresnost posameznikov 
pri izpolnjevanju vprašalnika, saj je kar 8 (5,2%) nogometašev predvsem »manjših« prvoligaških 
klubov odgovorilo, da lahko s prihranki preživi celo življenje. 101 (65,6%) anketiranec trdi, da s 
prihranki zasluženimi z igranjem nogometa, ne more živeti niti enega leta. 24 (15,6%) jih lahko 
preživi 3 leta, 14 (9,1%) 5 let in 7 (4,5%) približno 10 let svojega življenja. 

Rezultati, ki smo jih dobili z analizo anketnih vprašalnikov so nam odgovorili na marsikatero 
zastavljeno vprašanje in nam bodo vsekakor pomagali pri usmeritvi in določanju kratkoročnih ter 
dolgoročnih ciljev dela v sindikatu SPINS. Na splošno lahko ugotovimo, da je med nogometaši 
vlada dokaj visoka stopnja nezainteresiranosti o obdobju po končani športni karieri in posledično 
vključevanja na trg delovne sile. Vsekakor pa je prisotna volja in usmerjenost k izobraževanju ali 
dodatnem strokovnem usposabljanju.  

Ko je govora o sistemu izobraževanja za športnike, lahko trdimo, da je anketa ponovno pokazala 
smer, ki je ključna pri snovanju izobraževalnih programov v prihodnje. Skrbi nas lahko podatek da 
dobra tretjina anketirancev ni vključena v sistem formalnega izobraževanja.  Tako je sistem 
izobraževanja na daljavo, na srednješolski in visokošolski ravni, tisti način študija, za katerega bi se 
odločilo največ športnikov. Na Sindikatu športnikov Slovenije (SŠS) in  SPINS je bilo v preteklosti 
narejenega veliko projektnega dela, v želji po čim hitrejši implementaciji tovrstnega študija in 
sistemski ureditvi tega področja. Glede na dosedanje stanje in voljo »države« bo najverjetneje 
potreben določen čas, da se bo projekt prijel in uveljavil. 

Ker posamezniki smatrajo izobrazbo, kljub aktivnemu igranju nogometa, kot pomemben faktor v 
njihovem življenju, bi jih bilo potrebno usmerjati oziroma zainteresiranim posameznikom 
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omogočiti individualne razgovore in svetovanje, ter usmerjanje le teh na posamezna 
izobraževalna področja. Tako bi bili lahko športniki deležni brezplačnih nasvetov in ne-nazadnje 
pomoči pri vpisu na želeni smeri šolanja. 

Tistim športnikom, ki so se ob aktivni športni karieri pripravljeni dodatno izobraževati ali 
usposabljati je potrebno, morda v sodelovanju z nacionalno panožno športno zvezo, omogočiti v 
prvi vrsti dobro informiranost o razpisanih tečajih, jih poučiti o pogojih pristopa in dokončanja le 
teh ter jim s pomočjo nacionalnih panožnih športnih zvez omogočiti brezplačno udeležbo na 
teh tečajih. Tako bi jim približali področje zanimanja in možnosti poklicne izbire znotraj teh 
področij. Morda bi se ob seznanitvi z novimi informacijami marsikdo premislil ali spremenil svojo 
ciljno oziroma poklicno usmerjenost. 

Trge delovne sile in zaposlovanja je danes izredno zasičen in le malokateri delodajalec išče 
posameznika, brez izobrazbe,  delovnih izkušenj ali strokovnih znanj s posameznega področja. 
Pomembno je, da športnikom omogočimo individualne konzultacije in tako imenovano karierno 
svetovanje, kjer bi se seznanili z osnovnimi prvinami dela na področju, ki jih zanima in načina ter 
obsega aktivnosti. Prav tako bi bili izredno dobrodošli ciljno usmerjeni seminarji, kjer bi športnike 
seznanjali z aktualnimi razmerami na trgu dela in jih tako pripravili na korak po končani športni 
karieri.  S takšnimi seminarji bi športnikom omogočili tudi mreženje oziroma vzpostavljanje novih 
poznanstev ali morda poslovnih priložnosti. Prav tako bi lahko tisti posamezniki, ki že imajo 
izkušnje na trgu dela ali preko študentskega dela, delili le te z ostalimi in jim tako razširili spekter 
znanja. 

Ker je večina nogometašev pokazala, da je ozko usmerjena, oziroma jih v večini zanima le 
nogomet ali širše šport, bi se bilo potrebno tesneje povezati z nacionalno panožno športno 
zvezo in izobraževalnimi institucijami na področju športa, z namenom premagati življenjski korak 
po končani športni poti. Z aktivno prisotnostjo omenjenih inštitucij bi morda spremenili 
miselnost in usmeritev športnikov, saj je slaba polovica takšnih,  ki ne razmišlja o obdobju po 
končani športni karieri, lahko skrb vzbujajoča. 

Vse skupaj lahko podkrepimo z dejstvom, da profesionalni nogometaši v prvi slovenski ligi ne 
zaslužijo toliko denarja, da bi z njim živeli nekaj prvih let obdobja, ko zaključijo svoji športno pot.  
Nekaterim mesečni prihodek prinaša dokaj lagodno življenje v kratkoročnem življenjskem 
obdobju, a hkrati dovolj dolgem, da preusmeri njihov način razmišljanja. 

Situacija na splošno ni skrb vzbujajoča, je pa vsekakor potrebno začeti uporabljati drugačne 
načine dela, komunikacijske prijeme in poslovne odločitve. Športnikom je potrebno ponuditi 
popoln »servis« informacij, s pomočjo katerih se bodo lažje usmerili in sprejemali življenjske 
odločitve. Iz organizacijskega vidika, nikakor tega ni mogoče storiti samostojno, zato je še toliko 
bolj pomembno, da se povežejo organizacije civilne in državne sfere na področju športa in 
ustvarijo dodano vrednost aktivnih športnikov v Sloveniji. 

 

 

 

 

 

 

  



 
58 

8 LITERATURA IN VIRI 

 

- Allison, M. T. in Meyer, C. (1988). Career problems and retirement among elite athletes: The female 
tennis professional. Sociology of Sport Journal, 5, 212-222. 

- Bednarik, J., Ferenčak, M. in Turšič, N. (2002). Nekatere socialno-ekonomske značilnosti slovenskih 
športnikov in športnic. V M. Tušak, in J. Bednarik (ur.), Nekateri psihološki, socialni in ekonomski 
vidiki športa v Sloveniji. Ljubljana: Fakulteta za šport. 

- Bednarik, J.; Kolenc, M.; Petrovič, S.; Simoneti, Marko; Šugman, Rajko (1998): Ekonomski pomen 
slovenskega športa – Vidiki organiziranosti in financiranja športnih organizacij v Sloveniji; Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Bednarik, Jakob (1999): Nekateri vidiki financiranja in organiziranosti športa v Sloveniji, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za šport  

- Cecić Erpič, S. (1998). Spremljanje razvoja življenjskih struktur in življenjskega zadovoljstva v zgodnji 
odraslosti: primerjava med bivšimi vrhunskimi športniki in nešportniki. Neobjavljena magistrska 
naloga, Ljubljana: Filozofska fakulteta. Oddelek za psihologijo. 

- Cecić Erpič, S. (2002a). Konec športne kariere: razvojno-psihološki in športno- psihološki vidiki. 
Ljubljana: Fakulteta za šport. 

- Cecić Erpič, S. (2002b). Značilnosti zaključka športne kariere slovenskih vrhunskih športnikov. V M. 
Tušak, in J. Bednarik (ur.), Nekateri psihološki, socialni in ekonomski vidiki športa v Sloveniji . 
Ljubljana: Fakulteta za šport. 

- Doupona, M., Petrovič, K. (2000): Šport in družba – sociološki vidiki; Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za šport 

- EU Guidelines on Dual Careers: Recommended Policy Actions in Support of Dual Careers of Talented 
and Elite Athletes (1st consolidated draft, 23 March 2012) 

- Jurak, G., Kovač, M. in Strel, J. (2003). Učne možnosti perspektivnih športnikov. V G. Jurak, M. 
Kovač in J. Strel, Športno nadarjeni otroci in dijaki v šoli: analiza nekaterih organizacijskih modelov in 
priprava strokovnih podlag za nekatere posebne organizacijske oblike v vzgoji in izobraževanju. 
Ljubljana, Fakulteta za šport. 

- Jurak, G., Kovač, M. in Strel, J. (2005). Analiza statusa športnika v srednjih šolah. V G. Jurak (ur.). 
Športno nadarjeni otroci in mladina v slovenskem šolskem sistemu, (Knjižnica Annales Cinesiologiae). 
Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno- raziskovalno središče, Inštitut za kineziološke 
raziskave, Založba Annales. 

- Jurak, G., Bednarik, J., Plestenjak, G., Kolar, E., Jagodic, T. in Kovač, M. (2007). Sponzorske možnosti 
slovenskega športa. V G. Jurak (ur.). Nekateri kazalniki uspešnosti športnih organizacij v Sloveniji, 
(Knjižnica Annales Cinesiologiae). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno 
središče, Inštitut za kineziološke raziskave, Založba Annales. 

- Kostič, M. (2003). Socialni status, izobraževanje in socialna opora športnikov v kolektivnih športih. 
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Kovač, M., Jurak, G in Strel, J. (2004). Možnosti enakopravnega izobraževanja za dijake športnike. 
Šport, 52(4), 13-15. 



 
59 

- Kovač, M., Kolar, E., Bednarik, J. in Doupona Topič, M. (2005). Vpliv vrhunskih rezultatov na razvoj 
športa, nacionalno identifikacijo in prepoznavnost Slovenije v Evropi in svetu. V M. Kovač in G. Starc 
(ur.), Šport in nacionalna identifikacija Slovencev. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
šport, Inštitut za kineziologijo. 

- Kovač, M. (ur.) (1995): Šport v Republiki Sloveniji: Dileme in perspektive; MŠŠ. 

- Kotnik, B. (2002). Pogoji treniranja, izobraževanje in socialni status slovenskih odbojkaric in 
odbojkarjev. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Močnik, R. (2003a). Mnenja slovenskih strokovnjakov o sponzoriranju slovenskega vrhunskega 
športa. Diplomsko delo, Maribor: Univerza v Mariboru, Ekonomsko- poslovna fakulteta. 

- Močnik, R. (2003b). Nekatere značilnosti organizacijske kulture vrhunskih športnikov v Sloveniji. 
Doktorska disertacija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Mikolavčič, M. (2010). Poklicna kariera vrhunskega športnika po končani športni poti. Diplomsko 
delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Ogilvie, B. C. in Taylor, J. (1993). Career termination issues among elite athletes. Handbook of 
research on sport psychology (str. 761-779). New York: Macmillan publishing company. 

- Sivec, J. (2005). Povezanost socialnih dejavnikov z uspešnostjo slovenskih vrhunskih športnikov in 
športnic. Magistrska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Šugman, R. in sodelavci. (2006). Športni menedžment. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za 
šport, Inštitut za šport. 

- Šugman, Rajko (2000): Sodobni trendi v razvoju športa v Sloveniji in tujini - zbrana besedila, GEA 
College. 

- Šugman, Rajko (2000): Definicije in vloga športa v družbi - zbrana besedila; GEA College. 

- Šugman, Rajko (1998): Organiziranost športa doma in po svetu; Univerza v Ljubljani,  Fakulteta za 
šport. 

- Šugman, Rajko (1998): Slovenski šport v mednarodnem prostoru po letu 1991; Univerza v Ljubljani,  
Fakulteta za šport. 

- Turšič, N. (2002). Nekatere socialne in ekonomske značilnosti slovenskih športnikov in športnic. 
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

- Zevnik, V. (2003). Nekatere značilnosti športne kariere slovenskih smučarjev tekačev in tekačic. 
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 

 

PRAVNI VIRI 

- Zakon o društvih, Uradni list RS, št. 60/1995 – odločba – US in 89/1999 

-  Zakon o športu, Uradni list RS, št. 22/1998 

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji, Uradni list RS, št. 24/2000 

- European Sport Policy Documents; Council of Europe 



 
60 

INTERNETNI VIRI 

- http://www.siol.net/sportal/nogomet/2011/11/bukaresta_14_november_2001_deset_let_pozneje.aspx 

- http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Employment_statistics/sl 

- http://www.olympic.si/o-oks/novice/n/zaposlovanje-sportnikov-po-koncani-karieri-281/ 

- http://www.adecco.si/druzbenaodgovornost/sportniki.asp 

- http://www.mizks.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_sport/ 

- http://www.dnevnik.si/tiskane_izdaje/nedeljski/248317 

- http://www.adecco.si/mediji/sporocila/Sportniki_150408.pdf 

- http://www.delo.si/clanek/99405 

- http://www.delo.si/clanek/74811 

- http://www.dnevnik.si/sport/timeout/1042523990 

- http://www.dnevnik.si/sport/timeout/240499 

- http://www.slovenskenovice.si/sport/time-out/nasi-vrhunski-sportniki-starost-docakajo-na-dnu 

- http://www.zsrs-planica.si/ 

- http://www.fundacijazasport.org/ 

- http://ec.europa.eu/sport/index_en.htm 

- http://www.globalsportsjobs.com/ 

- http://online.sagepub.com/ 

- http://www.sportbusiness.com/ 

- http://www.icsspe.org/ 

- http://europarliament.touteleurope.eu/follow/news/news-details/news/emma-mcclarkin-it-is-unlikely-
that-an-agreement-will-be-reached-this-year.html 

 

   



 
61 

9 PRILOGE 

a) Anketni vprašalnik 

Pozdravljeni. 
 
Pred vami je anketni vprašalnik s pomočjo katerega želimo izvesti podrobno analizo slovenskih nogometašev. Tema 
raziskave je povezana s prehodom v življenjsko obdobje po končani nogometni karieri – »kariera po karieri«. 
 
Želimo izvedeti kakšne so demografske lastnosti, izobrazbena struktura in vključenost v izobraževalni sistem, kakšni so 
načrti oziroma cilji posameznikov v bližnji ter daljni prihodnosti, želje pri zaposlovanju (področje na TDS in delovno 
mesto), premoženjski status, itn. . 
 
Podatki, ki jih navajate bodo namenjeni izključno potrebam raziskave oziroma razvoju projektov SPINS. Vprašanja so 
oblikovana na dva načina. Prva so vprašanja zaprtega tipa (odgovori so ponujeni)  in druga, odprtega tipa (anketiranec 
navaja svoje odgovore). 
 
Pri  vprašanjih, kjer je podana ordinalna (intervalna) lestvica, se odgovori, glede na intenzivnost strinjanja, stopnjujejo od 0 do 
5: 
- 0 →  NE / NIKOLI /  NE OBSTAJA 
- 1 →  ZELO SLABO / ZELO REDKO / NEGATIVNO 
- 5 →  ODLIČNO / REDNO / POZITIVNO  
 
 
ANKETA JE ANONIMNA! 
_____________________________________________________________________ 
 
 
 
1. SPOL 
 

o MOŠKI 

o ŽENSKI 
 
 
2.   STAROST ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o 15-18 

o 19-22 

o 23-26 

o 27-30 

o 31-34 

o 34+ 
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3. ČLAN KATEREGA NOGOMETNEGA KLUBA STE TRENUTNO ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o NK OLIMPIJA LJUBLJANA 

o NK DOMŽALE 

o FC LUKA KOPER 

o NK MARIBOR 

o NK RUDAR VELENJE 

o NK ALUMINIJ 

o ND HIT GORICA 

o NK CM CELJE 

o NK MURA 05 

o NK ROLTEK DOB 

o KLUB :                   ________________________________________ 

o IGRAM V TUJINI : ________________________________________ 

o TRENUTNO SEM »PROST IGRALEC« 
 
 
4. KAKŠNA JE RAVEN / STOPNJA VAŠE IZOBRAZBE ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o 1 OSNOVNA ŠOLA - NEDOKONČANA 

o 2 OSNOVNA ŠOLA - DOKONČANA 

o 3 KRAJŠE IZOBRAŽEVANJE – USO PROGRAMI ZA USPOSABLJANJE NIŽJA POKLICNA 

o 4 SREDNJA POKLICNA ŠOLA 

o 5 SREDNJA STROKOVNA, SREDNJA SPLOŠNA (GIMNAZIJA)  

o 6/1 VIŠJEŠOLSKI PROGRAMI (DO 1994) / VIŠJEŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI 

o 6/2 SPECIALIZACIJA PO VIŠJEŠOLSKIH PROGRAMIH/ VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAMI 

o 6/2 VISOKOŠOLSKI STROKOVNI (1. BOL. ST.) / UNIVERZITETNI PROGRAMI (1. BOL. ST.) 

o 7 SPECIALIZACIJA PO VISOKOŠOLSKIH STROKOVNIH PROGRAMIH / UNIVERZITETNI PROGRAMI 

o 7 MAGISTERIJI STROKE (ZA IMENOM) (2. BOL. ST.) 

o   BREZ IZOBRAZBE 

o  DRUGO: _______________________________________________ 
 
 
5. KAKŠNE SO VAŠE TRENUTNE AKTIVNOSTI NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o OBISKUJEM OSNOVNO ŠOLO 

o OBISKUJEM POKLICNO ŠOLO 

o OBISKUJEM SREDNJO STROKOVNO ŠOLO 

o OBISKUJEM GIMNAZIJO 

o VKLJUČEN SEM V VISOKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE (PO NOVEM SISTEMU: 1. BOLONJSKA STOPNJA) 

o VKLJUČEN SEM V UNIVERZITETNO IZOBRAŽEVANJE (PO NOVEM SISTEMU: 2. BOLONJSKA STOPNJA) 

o FORMALNO IZOBRAŽEVANJE SEM ZAKLJUČIL 

o NISEM VKLJUČEN V FORMALNO IZOBRAŽEVANJE 

o DRUGO: _______________________________________________ 
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6. KAKŠNA VRSTA IZOBRAŽEVANJA BI VAM NAJBOLJ USTREZALA ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o REDNO IZOBRAŽEVANJE (OSNOVNA ALI SREDNJA ŠOLA, FAKULTETA) 

o IZOBRAŽEVANJE OB DELU (»VEČERNA ŠOLA« / PO IZPITIH) 

o IZOBRAŽEVANJE NA DALJAVO (SREDNJA ŠOLA ALI FAKULTETA) 

o TEČAJI USPOSABLJANJA (TEČAJI ZA TRENERJA NOGOMETA) 

o DRUGO: _______________________________________________ 
 
 
7.  KAKO POMEMBNA JE ZA VAS IZOBRAZBA?  
(1 – NEPOMEMBNA, 5 – ZELO POMEMBNA) 
 
  1 2 3 4 5 
 
 
8. ALI JE PRI ISKANJU (PRVE) ZAPOSLITVE IZOBRAZBA POMEMBEN FAKTOR ? 
(1 – NEPOMEMBNA, 5 – ZELO POMEMBNA) 
 
  1 2 3 4 5 
 
 
9. ALI STE SE MED DELOM PRIPRAVLJENI DODATNO USPOSABLJATI ALI IZOBRAŽEVATI ?  
 

o DA 

o NE 

o ČE DA, KATERIH TEČAJEV OZ. SEMINARJEV BI SE UDELEŽILI: 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
10. ALI SPREMLJATE RAZMERE NA TRGU ZAPOSLOVANJA ?  
 

o DA 

o NE 

o ČE DA, NA KATEREM PODROČJU: ___________________________ 
 
 
11. ALI IMATE IZKUŠNJE Z OPRAVLJANJEM DELA / ZAPOSLITVIJO IZVEN NOGOMETNIH IGRIŠČ ?  
 

o DA 

o NE 

o ŠTUDENTSKO DELO 

o ČE DA, NA KATEREM PODROČJU: ___________________________ 
 
 
12. ALI ŽE RAZMIŠLJATE O OBDOBJU IN AKTIVNOSTIH PO KONČANI NOGOMETNI KARIERI ?  
 

o DA 

o NE 

o ČE DA, O KATEREM PODROČJU: ___________________________ 
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13. KATERO PODROČJE ZAPOSLITVE VAS NAJBOLJ ZANIMA ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o ŠPORT (NOGOMET) 

o POSLOVNE DEJAVNOSTI (ADMINISTRACIJA) 

o GOSTINSTVO IN TURIZEM 

o TRGOVINA  

o INDUSTRIJA 

o GRADBENIŠTVO 

o FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI 

o POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI 

o DRUGO: _______________________________________________ 
 
 
14. ČE STE KOT PODROČJE ZAPOSLITVE IZBRALI ŠPORT, OPIŠITE DELOVNO MESTO ALI NALOGE, KI BI JIH 
NAJRAJE OPRAVLJALI ? 
 

o ____________________________________________________________________________________ 
 
 
15. ALI STE PRIPRAVLJENI SPREJETI PRVO PONUDBO ZA ZAPOSLITEV, ČETUDI LE TA NE BO NAJBOLJ 
USTREZALA VAŠIM ŽELJAM IN CILJEM? 
 

o DA 

o NE 
 
 
16. ALI STE PRIPRAVLJENI SPREJETI PONUDBO ZA ZAPOSLITEV ZA DOLOČEN ČAS ? 
 

o DA 

o NE 
 
 
17. KOLIKO LET LAHKO NEMOTENO ŽIVITE S PRIHRANKI, ZASLUŽENIMI Z IGRANJEM NOGOMETA ? 
MOŽEN JE LE EN ODGOVOR 
 

o 0 LET 

o 3 LETA 

o 5 LET 

o 10 LET 

o 20 LET 

o CELO ŽIVLJENJE 

o DRUGO: _______________________________________________ 
 
 
 
 

* * * 
NAJLEPŠA HVALA ZA SODELOVANJE 


