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1. CILJI RAZISKAVE 

 
Cilj izvajanja ankete je bila ocena potreb in želja članic OKS-ZŠZ na področju usposabljanja in 
licenciranja za delo v športu. Odgovori nam bodo v pomoč ob postopku priprave predloga novega 
Zakona o športu, da bomo lahko ustrezno zastopali izražen interes naših članic ter si prizadevali za 
ustrezno umestitev rešitev v vsebino predloga, ki so v interesu civilne športne sfere in s tem v javnem 
interesu športa. 

 

2. KDAJ JE RAZISKAVA POTEKALA 
Anketo o potrebah članic OKS-ZŠZ na področju usposabljanja in licenciranja za delo v športu smo pričeli 
izvajati 30. junija 2015, zaključena pa je bila 15. julija 2015 za vse deležnike. 
 

3. KDO JE V ANKETI SODELOVAL 
K sodelovanju so bile preko elektronske pošte s povezavo na spletni vprašalnik povabljene nacionalne 
športne zveze, članice OKS-ZŠZ.  
Za sodelovanje se je odločilo 52 članic OKS-ZŠZ, od tega 37 nacionalnih športnih zvez ter 15 občinskih. 
Ciljna skupina obravnavane problematike so prednostno nacionalne panožne športne zveze, katerih je 
med članstvom 93. Njihova udeležba v raziskavi predstavlja 39,8%, kar ne zagotavlja reprezentativnosti 
vzorca za celotno populacijo, vendar kljub temu  rezultati odražajo mnenje najbolj aktivnih oz. 
zainteresiranih uporabnikov in omogočajo ugotavljanje glavnih trendov tudi za širšo populacijo 
članstva OKS-ZŠZ. 
 

4. ANKETNI VPRAŠALNIK 
 
Anketni vprašalnik je vseboval naslednjih sedem vprašanj: 
 

1. Ocenite pomen usposabljanja strokovnega kadra za razvoj vaše športne panoge, 
2. Ocenite pomen permanentnega izobraževanja v obliki licenčnih seminarjev za kakovostno delo 

strokovnega kadra v vaši športni panogi, 
3. Ocenite potrebo po ločenem usposabljanju s specifičnimi vsebinskimi sklopi za posamezno 

športno panogo, 
4. Ocenite potrebo po avtonomni izvedbi licenčnih seminarjev za vašo športno panogo, 
5. Ocenite namero, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni panogi izvajala 

v organizaciji druge ustanove (npr. Fakultete za šport), 
6. Ocenite namero, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni panogi izvajala 

v organizaciji Nacionalne panožne športne zveze, 
7. Ocenite namero, da bi bila zahteva po pridobitvi licence (in s tem organizacija in izvedba 

licenčnega seminarja) prepuščena odločitvi posamezne športne panoge in bi ne bila več del 
zakonsko opredeljenega sistema. 

 
Pri vsakem odgovoru so imeli anketiranci možnost ene odločitve in sicer oceno vrednost iz lestvice 
možnih izbir vrednosti, na podlagi Likertove šeststopenjske lestvice, pri čemer je 1. stopnja 
predstavljala popolno nestrinjanje, 6. stopnja pa popolno strinjanje. 
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5. REZULTATI ANKETE IN INTERPRETACIJA 
 

3.1 Ocenite pomen usposabljanja strokovnega kadra za razvoj vaše športne panoge 
 

 
 

Iz rezultatov je razvidno, da več kot polovica anketiranih (54%) ocenjuje, da je usposabljanje 
strokovnega kadra zelo pomembno za razvoj posamezne športne panoge, tretjina anketiranih (31%) 
smatra, da je usposabljanje pomembno, preostalih 15% anketiranih, ki jih pretežno predstavljajo zveze, 
ki ne organizirajo ali izvajajo programov usposabljanj strokovnih kadrov v športu pa dajejo temu nižjo 
pomembnost. 
Povprečna vrednost ocene pomena usposabljanja kadra za razvoj panog znaša 5,23/6. 
 

 

3.2 Ocenite pomen permanentnega izobraževanja v obliki licenčnih seminarjev za 

kakovostno delo strokovnega kadra v vaši športni panogi 
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Velika večina, kar 81% anketiranih športnih zvez smatra, da je permanentno izobraževanje strokovnega 
kadra  v obliki licenčnih seminarjev zelo potrebno oz. potrebno za kakovostno delo in napredek panoge. 
V podobnem odstotku so se NPŠZ odločale za izvedbo licenčnih seminarjev tudi do sedaj in zaradi 
pozitivnih učinkov posledično ocenile, da tovrstni način podpore strokovnemu kadru potrebujejo tudi 
v bodoče. 
Povprečna vrednost ocene pomena permanentnega izobraževanja v obliki licenčnih seminarjev za 

kakovostno delo strokovnega kadra v vaši športni panogi znaša 5,02/6. 

3.3 Ocenite potrebo po ločenem usposabljanju s specifičnimi vsebinskimi sklopi za 

posamezno športno panogo 
 

 
 
Članice OKS-ZŠZ, ki so sodelovale v anketi, v pretežni meri (78%) smatrajo, da je potrebno vsebinske 
sklope usposabljanj ločiti po specifiki posamezne športne panoge, saj se potrebna znanja enačijo le v 
manjšem, splošnem delu vsebin. 
Povprečna vrednost ocene izraženih potreb po ločenem usposabljanju s specifičnimi vsebinskimi sklopi 
za posamezno športno panogo znaša 4,58/6. 
 

3.4 Ocenite potrebo po avtonomni izvedbi licenčnih seminarjev za vašo športno panogo 
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Večina anketiranih (66%) meni, da bi morali biti licenčni seminarji za posamezne športne panoge 
organizirani in izvedeni avtonomno, v okviru posamezne NPŠ in ne centralizirano, s strani druge 
ustanove. 15% anketirani je ravno tako mnenja, da je to potrebno, vendar s predznakom »relativno«. 
V individualni interpretaciji odgovora pa so pojasnili, da se eventualno strinjajo s tem, da bi druge 
ustanove organizirale, oz. izvajanje licenciranje, vendar v primeru, da bi šlo za kakovostnejšo ter 
cenejšo storitev, kot jo je sposobna zagotoviti NPŠZ ter pod pogojem, da ima NPŠZ nadzor nad 
vsebinskim delom strokovnih vsebin. 
Povprečna vrednost ocene pomena avtonomne izvedbe licenčnih seminarjev za vašo športno panogo 
znaša 4,69/6. 
 

3.5 Ocenite namero, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni 

panogi izvajala v organizaciji druge ustanove (npr. Fakultete za šport) 

 
 

 
 
 
Na namero, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni panogi izvajala v organizaciji 
druge ustanove, se anketirane članice OKS-ZŠZ niso odzvale pozitivno, saj jih dobra tretjina (33%) meni, 
da bi to bilo za stroko relativno slabo, nekaj manj (25%) je mnenja, da bi to bilo slabo oz. zelo slabo 
(11%). Le tretjina vseh preostalih treh ravni možnih odgovorov (skupaj 31%) je mnenja, da bi to lahko 
imelo pozitiven izid glede na potrebe stroke. 
Povprečna vrednost ocene namere, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni 
panogi izvajala v organizaciji druge ustanove znaša 3,10/6. 
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3.6 Ocenite namero, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni 

panogi izvajala v organizaciji nacionalne panožne športne zveze 

 

 
 
Skupaj 71% anketiranih meni, da mora biti organizacija ter izvedba usposabljanj za strokovne kadre v 
posamezni športni panogi v celoti prepuščena panožni zvezi posamezne športne panoge. Le manjši 
delež (skupaj 28%) meni, da ni relevantno ali usposabljanje izvaja NPŠZ ali druga organizacija. 
Povprečna vrednost ocene namere, da bi se usposabljanja za strokovne kadre v posamezni športni 
panogi izvajala v organizaciji nacionalne panožne športne zveze znaša 4,48/6. 
 
 

3.7 Ocenite namero, da bi bila zahteva po pridobitvi licence (in s tem organizacija in 

izvedba licenčnega seminarja) prepuščena odločitvi posamezne športne panoge in bi ne 

bila več del zakonsko opredeljenega sistema 
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Pri odgovorih na zgornje vprašanje, ki poizveduje o stališču glede namere, da bi licence v bodoče ne 
bile več zakonsko opredeljene, temveč prepuščene odločitvi posamezne NPŠZ, se vrednosti odgovorov 
razporejajo dokaj enakomerno. Tako npr. 14% anketiranih meni, da bi to bilo zelo slabo za razvoj 
panog, približno enak odstotek anketiranih (15%) pa je za odgovor izbral nasprotujočo si skrajno 
vrednost odgovora, po katerem bi to bilo zelo dobro za panoge same. Tudi vmesne vrednosti 
odgovorov so dokaj enakomerno razporejene v obe smeri. To lahko tolmačimo kot slabo zastavljeno 
vprašanje in posledično nerazumevanje pomena le tega ali pa kot izraz dejstva, da nekatere NPŠZ 
licenčne seminarje organizirajo dejansko zelo kakovostno in učinkovito, z bistvenim prispevkom k 
kakovostnem napredku strokovnega kadra v svoji panogi in se zato tudi zavedajo pomena tovrstnega 
načina permanentnega izobraževanja. Po drugi strani pa se številne zveze poslužujejo mednarodnih 
sistemov za vključevanje svojih kadrov v t.i. programe licenciranja, ki so že sami po sebi kakovostni in 
čeprav ti vključujejo le določen segment posamezne športne panoge (posamezne stopnje 
usposobljenosti, posamezne discipline športne panoge), smatrajo, da to zadostuje njihovim potrebam. 
 
Povprečna vrednost ocene namere, da bi bila zahteva po pridobitvi licence (in s tem organizacija in 
izvedba licenčnega seminarja) prepuščena odločitvi posamezne športne panoge in bi ne bila več del 
zakonsko opredeljenega sistema znaša 3,79/6. 
 

3.8 Povprečne vrednosti odgovorov 
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Na podlagi rezultatov raziskave je razvidno, da so anketirane članice OKS-ZŠZ prepoznale pomen 
usposabljanja strokovnih kadrov za razvoj panoge same in ga ocenile z najvišjo povprečno vrednostjo 
(5,23) kot zelo pomembno, ravno tako se zavedajo pomena permanentnega izobraževanja strokovnega 
kadra v obliki licenčnih seminarjev (ocena 5,02 od možnih 6). Med anketiranci prevladuje mnenje, da 
morajo ostati usposabljanja strokovnih kadrov v domeni posameznih NPŠZ, da je pomembno, da lahko 
NPŠZ ohranijo avtonomnost pri izbiri vsebin in področij usposabljanja, ne ocenjujejo pa, da bi bilo 
smotrno organizacijo oz. izvedbo usposabljanj prepustiti drugim ustanovam. 
 
Neenotnost se pokaže pri opredelitvi glede predloga, da licence ne bi bile več zakonsko opredeljene, 
kjer so vrednosti njihovih ocen dokaj enakomerno razporejene v obe smeri. 
 
Iz ugotovljenega sledi, da si bo OKS-ZŠZ na podlagi dosedanjih dolgoletnih rezultatov in ugotavljanja 
učinkov uveljavljenega sistema usposabljanja strokovnih delavcev v športu ter izražene namere članic 
za ureditev v prihodnje, prizadeval naslednje: 
 

- ohraniti avtonomnost NPŠZ pri določanju vsebin usposabljanja strokovnih delavcev, skladno s 
specifikami posamezne športne panoge, 

- zagotavljati prednost NPŠZ pri organizaciji in izvedbi usposabljanja za posamezne športne 
panoge, 

- po potrebi zagotavljati podporo drugih inštitucij pri organizaciji in izvedbi usposabljanja za 
posamezne športne panoge, 

- nuditi organizacijsko in strokovno podporo pri izvajanju usposabljanj za posamezne NPŠZ, 
- nuditi podporo pri koordinaciji licenčnih seminarjev za posamezne NPŠZ, 
- koordinirati sistem podeljevanja licenc, 
- druge dejavnosti s področja usposabljanja strokovnega kadra v športu, skladno s Strategijo 

OKS-ZŠZ. 
 


