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POVZETEK
Magistrsko delo govori o kakovosti storitev, ki jo športna društva na Koroškem nudijo
svojih uporabnikom. Namen magistrskega dela je prispevati k izboljšanju kakovosti
delovanja športnih organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi vadbami. Ker takšna raziskava
do sedaj še ni bila izvedena na slovenskem prostoru, je namen zaključnega dela
oblikovanje primernega anketnega vprašalnika in dejavnikov zagotavljanja kakovosti ter
skozi analizo rezultatov le-teh ugotoviti, kakšna je kakovost storitev, ki jo Koroška športna
društva nudijo svojim mladoletnim uporabnikom. Za samo temo magistrskega dela smo
se odločili, ker takšna problematika do sedaj še ni bila analizirana, ker tudi sami delujemo
na področju športa mladostnikov in nas je zanimalo, kakšno kakovost storitev nudimo
svojim uporabnikom.
V analizi rezultatov raziskave, ki smo jo opravili s pomočjo razvitega anketnega
vprašalnika in modela za ugotavljanje kakovosti, smo ugotovili, da je delovanje koroških
športnih društev, ki se ukvarjajo z vadbo ekipnih športov na področju športa
mladostnikov, kakovostna ter da svojim uporabnikom nudi kakovostno izvedene storitve,
ki zadovoljujejo vse njihove potrebe po kvalitetni športni vadbi.
Z magistrskim delom smo razvili anketni vprašalnik in model za ugotavljanje kakovosti
storitev, ki bo športnim organizacijam, ki delujejo na področju športnih vadb, v pomoč pri
ugotavljanju in zagotavljanju kakovosti storitev, ki jih bodo nudile svojim uporabnikom ter
boljši medsebojni interakciji med njimi in njihovimi uporabniki.
Ključne besede: kakovost storitev, športna društva, šport mladostnikov, model za
ugotavljanje kakovosti storitev, športne organizacije, nepridobitne organizacije.
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SUMMARY
Assessing the quality of sports clubs services in Carinthia
The master’s thesis discusses the quality of services which are offered by the sports clubs
in Carinthia to their clients. The purpose of the master’s thesis is to contribute to the
quality improvement of operations of sports organizations which are involved in sports
exercises. Because such research was not carried out in Slovenia before, the purpose of
the master’s thesis is to form an appropriate survey questionnaire and the factors of the
quality assurance and through the analysis of the results of the survey questionnaires, to
discover what the quality of services offered by Carinthian sports clubs to their juvenile
clients is. We decided on the topic of the master’s thesis because such issues had not
been analyzed before and because we are also active in the field of sports of juveniles.
We were also interested in what kind of quality we offer to our clients.
In the analysis of the results performed by means of the developed survey questionnaire
and the model for the quality assessment, we ascertained that operations of the
Carinthian sports clubs which are involved in the training of team sports in the field of the
sports of juveniles are qualitative and that the sports clubs offer their clients qualitatively
performed services which satisfy all their needs of qualitative sports exercises.
In the master’s thesis, we developed the survey questionnaire and the model for the
quality services assessment which will be of assistance to the sports organizations, which
are active in the field of sports exercises, in the assessment and in ensuring the quality
services offered to their clients and in better mutual interactions between them and their
clients.
Key words: quality of services, sports clubs, juvenile sports, model for the quality
assessment of services, sports organizations, non-profit organizations.
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1

UVOD

V zadnjem času uporabniki dajejo velik pomen kakovosti storitev, ki jih uporabljajo, prav
tako pa so tudi organizacije nagnjene k stalnemu izboljšanju kakovosti, kar jih pripelje do
večjega zadovoljstva uporabnikov z njihovimi storitvami. Zadovoljstvo uporabnikov
oziroma strank je neposredno odvisno od kakovosti storitev, če je ta slaba, je tudi
zadovoljstvo z njimi nizko.
Kakovost storitev športnih društev je zaradi vedno večje konkurence med ponudniki
športa mladih in drugih organizacij, ki se ukvarjajo s prostočasnimi dejavnostmi za
mladostnike, vedno pomembnejša. Zaradi vedno večje konkurence je zagotavljanje
kakovosti izvajanja storitev in zadovoljstva uporabnikov eden izmed najpomembnejših
dejavnikov za preživetje društva, ki nudi športni program. Kajti večina društev se financira
iz javnih sredstev in članarin ali/in vadnin, ki se nanašajo na število vpisanih članov. Torej
lahko iz tega sklepamo, če društvo ponuja slabo kakovost storitev, bo imelo zaradi tega
vpisano manjše število članov in bo posledično dobilo manj denarja za opravljanje svoje
primarne dejavnosti ter bo vedno težje preživelo.
Kakovost lahko najlažje označimo kot storitev oziroma izdelek, ki je boljši od druge
podobne storitve oziroma izdelka. V našem primeru lahko označimo za kakovostno
športno društvo oziroma klub tisto organizacijo, ki ponuja boljše, bolj strokovne storitve
od svoje »konkurence« in imajo v njej člani boljše pogoje za športno udejstvovanje
oziroma njihov športni razvoj. Juran (1999) je kakovost definiral kot tiste značilnosti
izdelkov, ki izpolnjujejo potrebe strank in s tem zagotavljajo njihovo zadovoljstvo. Pomen
kakovosti je usmerjen na dohodek, namen visoke kakovosti je večje zadovoljstvo strank v
upanju povečanja prihodkov. Večja kakovost zahteva naložbe, kar običajno vključuje tudi
povečanje stroškov. Potočnik (2004) pa je kot kakovostno storitev definiral tisto, s katero
se zadovoljujejo potrebe, pričakovanja in povpraševanje uporabnika, oziroma je kakovost
skupek lastnosti storitve, ki vplivajo na njeno sposobnost zadovoljiti uporabnika.
Kot uporabnike storitev lahko torej v našem primeru označimo mladoletne otroke, stare
od 4 do 18 let, ki se udeležujejo treningov oziroma vadb, ki jih pod svojim okriljem izvaja
športna organizacija.
Organizacije, kot izvajalke športa, lahko razdelimo na primarne in sekundarne. Med
primarne izvajalce športa prištevamo športna društva in zveze, gospodarske subjekte in
javne zavode, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo ali vadbene procese. Med
sekundarne izvajalce športne dejavnosti pa prištevamo tiste organizacije, katerih predmet
dela primarno ni športna dejavnost, ampak so ob drugih nalogah pristojni tudi za šport.
Sekundarni izvajalci športa so tako: vrtci in šole, gospodarske družbe in zavodi, posebne
13

organizacije in drugi nosilci (Šugman, 1998). V naši raziskavi se bomo posvetili izključno
primarnim izvajalcem športa, kamor spadajo športna društva oziroma klubi.
Kot glavni izziv magistrskega dela lahko izpostavimo izziv športnih organizacij po
zagotavljanju čim kakovostnejših storitev oziroma športnih vadb. Poudariti moramo tudi
njihovo odgovornost do staršev in otrok, z zagotavljanem primerno izobraženega
strokovnega kadra in primerne vadbe, ki je prilagojena otrokovi starosti in njegovim
sposobnostim. Izziv magistrske naloge je bilo, na podlagi teoretičnih izhodišč in drugih
podobnih strokovnih vprašalnikov, oblikovanje primernega anketnega vprašalnika, ki bo
športnim organizacijam pomagal do izboljšave kakovosti njihovih storitev.

1.1 NAMEN IN CILJI DELA
Namen magistrskega dela je prispevati k izboljšanju kakovosti delovanja športnih
organizacij, ki se ukvarjajo s storitvami športnih vadb. Ker takšna raziskava še ni bila
opravljena, je bil namen oblikovanje primernega anketnega vprašalnika in primernih
dejavnikov kakovosti, ter skozi analizo rezultatov ankete ugotoviti, kako so starši
zadovoljni s kakovostjo storitev, ki jih športna društva oziroma klubi, nudijo njihovim
otrokom ter kako zagotoviti kakovostnejše izvajanje teh storitev. Namen je bil tudi s
pomočjo domače in tuje strokovne literature preučiti področje športa ter športnih
organizacij ter zagotavljanja kakovosti. Glede izbrane teme smo mnenja, da bo koristna za
vse športne organizacije v Sloveniji, saj takšen problem do sedaj še ni bil analiziran in jim
bo omogočila izboljšanje izvajanja njihovih storitev.
Glavni cilj magistrskega dela je bil, da razvijemo model za ugotavljanje kakovosti storitev
športnih društev, ki bo pripomogel k izboljšanju kakovosti storitev športnih društev,
klubov in šol ter boljši medsebojni interakciji med vodstvi športnih organizacij in starši, ki
so vpisali svoje otroke v program le-teh. Cilj magistrske naloge je bil tudi izvesti raziskavo
med starši, ki so vpisali svoje otroke v programe športnih društev na Koroškem, in
ugotoviti, kakšno je njihovo zadovoljstvo s kakovostjo storitev, ki jih nudijo le-te. Kot
ostale cilje smo si zastavili preučiti dosedanje teoretične prispevke s področja kakovosti
storitev in športa ter skozi teoretične pojme predstaviti, kaj so športne organizacije, kako
so organizirane in kako dosegajo kakovost svojih storitev.

1.2 DOSEDANJE RAZISKAVE NA TEM PODROČJU
Pri pregledu dosedanjih raziskav s področja kakovosti storitev iz področja športnih
društev, smo ugotovili, da gre za zelo neraziskano področje v Sloveniji, kar predstavlja
velik izziv, saj bo z magistrskim delom podano novo stališče, ki se bo lahko uporabljalo za
nadalje raziskave. Uspelo nam je najti nekaj tujih in domačih raziskav, ki se nanašajo na
kakovost v športu in v nepridobitnem sektorju.
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-

Costa, G., Tsitskari, E., Tzetzis, G. & Goudas, M. (2004). The factors for evaluating
service quality in athletic camps: A case study.

-

Theodorakis, N.D., Alexandris, K. & Jae Ko, Y. (2011). A Service Quality Framework
in the Context of Professional Soccer in Greece.

-

Čepulič, U. (2003). Kakovost storitev in zadovoljstvo porabnikov na področju
kulture (magistrsko delo).

-

Markovinovič, D. (2015). Pričakovana in zaznana kakovost storitev na primeru
dogodka »Eurobasket 2013« (magistrsko delo).

-

Regina, N. (2007). Dejavniki kakovosti organiziranja športne rekreacije (magistrsko
delo).

-

Mrak, B. (2002). Kakovostno delovanje nepridobitnih organizacij – nevladnih
organizacij kot osnovni pogoj za obstanek in njihov razvoj: primer Taborniške
organizacije v Sloveniji.

Costa, Tsitskari, Tzetzis in Goudas (2004) so opravili raziskavo o kakovosti storitev
športnih kampov, ki so se jih udeležili otroci iz Grčije in Cipra. V raziskavi je sodelovalo 369
otrok med 9. in 18. letom, ki so se udeležili kampa, in 126 staršev. Anketni vprašalnik, ki je
bil namenjen otrokom, je vseboval 32 vprašanj, starši pa so odgovarjali na 31 vprašanj.
Model ugotavljanja kakovosti s storitvami s strani otrok, je bil sestavljen iz petih dimenzij
kakovosti: 'program treninga', 'zadovoljstvo/namen', 'varnost in udobje na objektih',
'začuteni dejavniki' in 'odnos s trenerjem' ter je zajemal 23 dejavnikov. Otroci so kot
najbolj kakovostno dimenzijo ocenili 'zadovoljstvo/namen' in 'program treninga', najmanj
kakovostno so ocenili 'odnos s trenerjem'. Model ugotavljanja kakovosti s storitvami s
strani staršev je bil sestavljen iz štirih dimenzij ('namestitev', 'trenerji',
'zadovoljstvo/namen' in 'dostop/komunikacija') ter je zajemal 14 dejavnikov. Starši so za
najbolj kakovostno dimenzijo ocenili 'namestitev', kot najslabšo pa 'dostop/komunikacijo'.
Ta model smo poskušali z določenimi spremembami, prilagoditvami in izboljšavami
prenesti v našo raziskavo in na podlagi določenih dejavnikov pridobiti mnenje o kakovosti
storitev športnih društev na Koroškem.
Raziskava Theodorakisa, Alexandrisa in Jae Koja (2011) govori o kakovosti storitev
profesionalnih nogometnih klubov v Grčiji, ki jih nudijo obiskovalcem svojih tekem. V
raziskavo so bili vključeni gledalci ekip, ki nastopajo v najmočnejši grški ligi že vrsto let in
imajo močno navijaško bazo. Vzorec ankete je bil 415 navijačev oziroma gledalcev. Model
ugotavljanja kakovosti storitev je zajemal 20 dejavnikov in meril pet dimenzij kakovosti, ki
so bili: 'objekti' (čistoča objekta), 'odzivnost' (osebje, pripravljenost na pomoč),
'dostopnost' (npr. dostopnost do stadiona), 'varnost' (ekipa zagotavlja visoke standarde
varnosti med tekmami) in 'zanesljivost' (ekipa opravlja svoje storitve kot obljubi) in je bil
izpeljan iz modela SERVQUAL. Poleg tega so se avtorji osredotočili še na 'splošno kakovost
storitev' in 'zadovoljstvo'. Tudi ta model nam je služil za pomoč v našem magistrskem
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delu. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da je 'splošna kakovost storitev' v močni povezanosti
z vsemi petimi dimenzijami kakovosti ter 'zadovoljstvom'.
Magistrsko delo Čepuličeve (2003) govori o kakovosti storitev na področju kulture.
Osredotoča se na zadovoljstvo obiskovalcev glasbenih programov v Cankarjev domu.
Raziskava je bila izvedena na podlagi anketnega vprašalnika, ki je bil razdeljen
obiskovalcem abonmajskih koncertov v Cankarjevem domu in je zajemal 632
anketirancev. V veliki večini so bili v splošnem zadovoljni s koncerti resne glasbe, ki so se
jih udeležili. Najpomembnejše ugotovitve raziskave pa so bile, da je eden večjih
problemov kulturnih organizacij upadanje obiska na koncertih resne glasbe, ter da so
obiskovalci nezadovoljni s ceno storitve, ki jo ponuja kulturna organizacija. Ugotovljeno je
bilo, da termini in ure začetkov koncertov anketirancem večinoma ustrezajo.
Raziskovalni problem magistrskega dela Markovinoviča (2015) se nanaša na kakovost
organizacije Eurobasketa 2013 v Sloveniji. Delo se osredotoča na pričakovano kakovost
pred dogodkom ter zaznano kakovost po organiziranem dogodku. Prvi del raziskave, ki se
je nanašal na pričakovano kakovost, je vključeval 140 anketirancev, drugi del, ki se je
nanašala na zaznano kakovost, pa je vključeval 120 oseb. Raziskava je vključevala 28
dejavnikov kakovosti, ki so bili razdeljeni v 5 skupin: 'otipljivi', 'odzivnost', 'varnost',
'dostopnost' in 'zanesljivost'. V obeh delih raziskave so uporabniki za najmanj pomembne
in kakovostne ocenili dejavnike, ki se nanašajo na 'odzivnost', najvišje pa dejavnike
'varnosti'.
Magistrsko delo Regine (2007) govori o dejavnikih kakovosti organiziranja športne
rekreacije. Namen raziskave izvedene v delu je bil ugotoviti, kateri dejavniki vplivajo na
kakovost športno-rekreativne dejavnosti ter kako zagotoviti kakovostno organiziranje
takšnih dejavnosti. V raziskavi je sodelovalo 214 anketirancev iz Ljubljane in njene širše
okolice. Ugotovljeno je bilo, da se kljub pomanjkanju časa velika večina sodelujočih
ukvarja s športno-rekreativnimi dejavnostmi. Kot najpomembnejši dejavniki kakovosti so
se pokazali 'fiziološko-zdravstveni dejavniki', med posameznimi dejavniki pa je bil
najpomembnejši dejavnik 'počutje'. Rezultati raziskave so potrdili številne prednosti, ki jih
prinaša ukvarjanje s športno rekreacijo.
Zadnji znanstveni članek Mraka (2002) se nanaša na kakovost delovanja nepridobitnih
organizacij kot osnovni pogoj za njihov obstoj in nadaljnji razvoj. Predstavljen je na
primeru Taborniške organizacije v Sloveniji. V raziskavo je bilo vključenih 1160 slovenskih
gospodinjstev. Anketirance se je spraševalo, katere organizacije, ki skrbijo za vzgojo otrok,
poznajo, če poznajo Zvezo tabornikov Slovenije. V primeru, da so odgovorili na vprašanje
pritrdilno, so bili povprašani še o mnenju s posameznimi trditvami. V raziskavi je bilo
ugotovljeno, da velika večina vprašanih meni, da so vzgojne organizacije predvsem vrtci in
šole, manj pa društva in organizacije. V glavnem delu raziskave, ki se je nanašal na
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Taborniško organizacijo Slovenije, je bilo ugotovljeno, da organizacija v javnosti ni dobro
opazna ter da anketiranci v veliki meri poznajo vsebino dela organizacije.

1.3 DOLOČITEV HIPOTEZ
V magistrskem delu smo si zastavili šest hipotez, ki smo jih preverjali s pomočjo različnih
statističnih testov.
Hipoteza 1: Višina mesečne vadnine vpliva na število vpisanih otrok v program športnega
društva. Prvo hipotezo smo preverili s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije.
Hipoteza 2: Cena mesečne vadnine vpliva na kakovost izvajanja storitve. Drugo
zastavljeno hipotezo smo preverili s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije.
Hipoteza 3: Vpis otrok v športne programe društev na Koroškem z leti upada. Tretje
zastavljeno hipotezo smo preverili s pomočjo analize rasti.
Hipoteza 4: Zadovoljstvo s kakovostjo dela koroških trenerjev je visoko. Hipotezo smo
preverili s pomočjo testa deleža mediane. To hipotezo pa bomo primerjali tudi z rezultati,
ki so bili pridobljeni v raziskavi kakovosti športnih kampov v Grčiji in na Cipru.
Hipoteza 5: Pedagoška usposobljenost trenerjev za delo z otroci vpliva na njihovo željo po
udeležbi na vadbi. Predzadnjo zastavljeno hipotezo smo preverili s pomočjo Pearsonovega
koeficienta korelacije.
Hipoteza 6: Infrastruktura, ki ju Koroška športna društva nudijo vpisanim otrokom, ni na
primernem nivoju. Zadnjo hipotezo v magistrskem delu smo preverili s pomočjo testa
deleža mediane.

1.4 METODE RAZISKOVANJA
Pri teoretičnem delu diplomske naloge smo uporabili deskriptivno metodo, pri kateri smo
se sklicevali na domačo in tujo literaturo, strokovne članke in zakonske predpise ter s
pomočjo le-teh predstavili teoretične pojme, ki se nanašajo na področje magistrskega
dela.
Ključni del magistrskega dela je raziskovalni del, kjer smo uporabili empirično analizo, kot
instrument raziskovanja smo v tem delu uporabili anketni vprašalnik. Raziskovalni del je
bil razdeljen na dva dela. V prvem delu raziskave smo se posvetili koroškim športnim
društvom, kjer smo poskušali, s pomočjo razvitega anketnega vprašalnika, izvedeti, ali so
ta že sploh kdaj preverila kakovost svojega delovanje, kako so to storili in kako se
zavedajo pomena zagotavljana kakovosti svojih storitev ter osnovne podatke o njihovem
delovanju. Ciljna populacija so bila v tem delu koroška športna društva, ki delujejo na
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področju ekipnih športov.
Drugi ključni del raziskave pa je bila raziskava zadovoljstva s kakovostjo storitev športnih
društev na Koroškem, za katero smo anketni vprašalnik razvili na osnovi teoretičnih
izhodišč in podobnih vprašalnikov. V največjo pomoč pa nam je bila raziskava, ki je bila
izvedena leta 2004 v Grčiji in se je nanašala na kakovost storitev športnih kampov. S
pomočjo razvitega anketnega vprašalnika, dejavnikov ter kriterijev kakovosti smo
poskušali izvedeti zadovoljstvo staršev s kakovostjo storitev športnih programov, ki se jih
udeležujejo njihovi otroci pod okriljem športnih društev na Koroškem. Pri vprašalniku smo
uporabili vprašanja zaprtega tipa. Cilja populacija so bili starši, katerih otroci so vpisani v
različne športne programe ekipnih športov na Koroškem, ki so na vprašanja odgovarjali
anonimno. Anketi smo izvedli preko brezplačnega orodja za spletno anketiranje 1KA.
Uporabili pa smo tudi statistično metodo, s pomočjo katere smo prikazali statistične
podatke o kakovosti storitev društev oziroma klubov. S pomočjo statistične metode smo
prikazali tudi aritmetične sredine posameznega podatka. S pomočjo statističnih orodij pa
smo tudi potrdili oziroma zavrgli zastavljene hipoteze. Za analizo raziskave smo uporabili
računalniška programa Excel in SPSS.
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2

ŠPORT IN ŠPORTNE ORGANIZACIJE

Prvo teoretično poglavja magistrskega dela je namenjeno športu in športnim
organizacijah. V njem bomo spoznali, kaj šport sploh je, kakšna je njegova razdelitev, kdo
so izvajalci športa, kaj so to športne organizacije in kako so razdeljene.

2.1 OPREDELITEV ŠPORTA
Šport je prostovoljna prostočasna gibalna tekmovalna in netekmovalna dejavnost, ki se je
človek udeležuje iz igralnih motivov, katere glavni namen je razvedriti in hkrati povečevati
ali ohranjati človekove telesne zmogljivosti. Izraz tekmovanje je potrebno razumeti v
najširšem pomenu besede, kot tekmovanje s samim seboj, tekmovanje z drugimi in
tekmovanje z naravo. K tako opredeljeni gibalni dejavnosti je treba šteti vse procese,
pojave in odnose, ki se vežejo na takšno dejavnost (Kristan, 2000).
Šport je prostovoljna oblika umetnega, k cilju naravnanega, telesnega gibanja, ki sledi
določenim pravilom v standardiziranih okoljih, katere uravnava institucija in s tem
omogoča tekmovanje (Jakovljevič, 2013).
Družbena vloga športa izhaja iz znanstveno dokazanega pomena športa za javno zdravje,
socializacijo in gospodarstvo. Športu se priznava tudi zelo pomembna vloga pri
spodbujanju k prostovoljnemu delu in k dejavni udeležbi v družbi, pri spodbujanju
solidarnosti, strpnosti in odgovornosti, pri prispevanju k trajnostnemu razvoju ter k
drugim pozitivnim družbenim vrednotam in narodni identifikaciji. Zaradi navedenih
vplivov je šport del javnega interesa, zato se sofinancira iz javnih sredstev, za njegov
razvoj pa se ustvarjajo ustrezni sistemski družbeni pogoji (Nacionalni program športa v RS
2014-2023, 2014).
Šport ima izjemne možnosti, da združuje ljudi in da doseže vsakogar, ne glede na njegovo
starost ali socialno pripadnost. Ljudje veliko večino športnih dejavnosti izvajajo
ljubiteljsko, določenim pa je šport tudi poklic. Ljudje se lahko s športom ukvarjajo
neorganizirano, lahko pa se združujejo v športnih organizacijah (Retar, 2015).
Rauter in Pori (2013) pa poudarjata, da sta šport in aktivno preživljanje prostega časa v
zadnjem obdobju postala sinonim za zdravo in kvalitetno življenje posameznika. V tem pa
tudi tiči razlog, da se ponudba povezana s športom iz leta v leto povečuje in pridobiva na
kakovosti, raznovrstnosti ter atraktivnosti. To pa se opazi tudi v povečanem številu ljudi, ki
se ukvarjajo z mnogimi različnimi športnimi zvrstmi in navsezadnje tudi v spremembi
njihovih miselnih vzorcev (Rauter & Pori, 2013, str. 38).
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Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17, 6. člen, 1. odstavek) je razdelili šport
oziroma športno dejavnost na več pojavnih oblik:
-

prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;

-

športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;

-

obštudijska športna dejavnost;

-

športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;

-

kakovostni šport;

-

vrhunski šport;

-

šport invalidov;

-

športna rekreacija;

-

šport starejših.

Športna vzgoja je neločljiva funkcija vsakega športnega udejstvovanja, je sestavni del
»vsakega« športa. Športna vzgoja spremlja človeka od prvih motoričnih gibov dojenčka do
pozne starosti. Športna vzgoja je tudi posebno vzgojno področje na vseh stopnjah in
vrstah šol, tudi v vrtcih. V teh organizacijah gre za pedagoški proces, ki poskuša s pomočjo
sredstev športa sooblikovati celovito človekovo osebnost (Šugman idr., 2006).
»Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine so športne dejavnosti, ki
nadgrajujejo gibalne dejavnosti v predšolskem obdobju in šolsko športno
vzgojo, ter obšolski športni programi, namenjeni vsem otrokom in mladini, ter
športni programi otrok in mladine, ki niso del tekmovalnih sistemov panožnih
športnih zvez in jih ponujajo vzgojno-izobraževalni zavodi, društva in drugi
izvajalci športnih programov« (ZŠpo-1, 2. člen, 7. odstavek).
»Športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami je prilagojeno izvajanje gibalnih
programov, ki jih izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi in društva« (ZŠpo-1, 2. člen, 12.
odstavek).
Obštudijske športne dejavnosti so različne organizirane in samoorganizirane oblike
športnih dejavnosti v kraju študija ali v domačem kraju bivanja študenta. Za organizacijo
teh dejavnosti morajo poleg študentskih športnih organizacij skrbeti tudi visokošolski
zavodi (Nacionalni program športa v RS 2014-2023, 2014).
»Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, so športni
programi, ki jih izvajajo športna društva ter NPŠZ in so namenjeni sistematični pripravi na
tekmovanja in tekmovanjem« (ZŠpo-1, 2. člen, 13. odstavek).
Kakovostni šport predstavlja nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport. V programe kakovostnega športa uvrščamo vse športnike in
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športne ekipe v članskih kategorijah, ki ne izpolnjujejo pogoja za pridobitev statusa
vrhunskega športnika in tekmujejo v tekmovalnih sistemih NPSŽ do naslova državnega
prvaka ter na mednarodnih tekmovanjih (Nacionalni program športa v RS 2014-2023,
2014).
Vrhunski šport predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa,
pogosto označuje tudi športno dejavnost za dokazovanje zgornje meje človeških
psihofizičnih sposobnosti. Ta pojavna oblika športa ima pomembno vlogo za druge vidike
športa, zlasti za vključevanje mladih v šport. Vrhunski šport predstavlja tudi področje, na
katerem se lahko prek dosežkov na mednarodni ravni uresničuje korist države. Model za
razvrščanje v program vrhunskega športa temelji na izhodišču, da je vrhunski dosežek
lahko dosežen le v absolutni mednarodni konkurenci (Nacionalni program športa v RS
2014-2023, 2014).
»Šport invalidov so vse pojavne oblike športa, s katerim se ukvarjajo invalidi izven
šolskega sistema« (ZŠ-po-1, 2. člen, 8. odstavek).
Športna rekreacija je tista svobodno izbrana in igriva/športna dejavnost, ki človeka fizično,
psihično in socialno bogati, ga sprošča ter ga od zgodnjega obdobja do pozne starosti vodi
skozi veselje, užitek in zadovoljstvo k celovitemu ravnovesju in zdravju (Berčič, 2005).
Šport starejših lahko opredelimo kot športno-rekreativno dejavnost ljudi starejših od 65
let. Šport starejših predstavlja nadaljevanje športne rekreacije iz odrasle dobe s
prilagoditvami glede na zmožnosti posameznika, ki izhajajo iz procesa staranja (Nacionalni
program športa v RS 2014-2023, 2014).
Raziskava Evropske komisije (2018) o športnih in fizičnih dejavnostih državljanov je
pokazala, da se s športom ukvarja 54 % državljanov Evropske unije, od tega jih je redno
aktivnih 40 %. Še bolj zanimiv podatek pa je vezan na Slovenijo, kjer se s športom ukvarja
kar 76 % prebivalcev.

2.2 IZVAJALCI ŠPORTA
Pod pojmom izvajalec športa razumemo organizacijsko obliko, v kateri ljudje udejanjajo
predvsem športno dejavnost zaradi vpliva na preoblikovanje svojega osebnostnega stanja
ali nudijo storitve. S tega vidika je izvajalcev športa več. V nižjih oblikah se ukvarjajo
izključno s transformacijo (športna društva), v nekaterih višjih oblikah organiziranosti pa
bolj s prirejanjem manifestnih oblik športa, npr. s tekmovanji (športne zveze) (Šugman,
1998).
Po slovenski zakonodaji (ZŠ-po-1, 6. člen, 2. odstavek) med izvajalce športa oziroma
športnih programov prištevamo:
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-

športna društva in zveze registrirane v Republiki Sloveniji;

-

športna društva in zveze Slovencev v zamejstvu v Italiji, Avstriji in na Madžarskem;

-

javne zavode za šport;

-

pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji;

-

ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa;

-

zavode s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo javnoveljavne programe;

-

lokalne skupnosti;

-

samostojne podjetnike posameznike, registrirane za opravljanje dejavnosti v
športu v Republiki Sloveniji;

-

zasebne športne delavce.

V strokovni literaturi lahko zasledimo različne razvrstitve izvajalcev športa oziroma
športne dejavnosti. Kot najpomembnejša se pojavlja razvrstitev na podlagi temeljene
dejavnosti, ki jo izvajalci opravljajo oziroma razvrstitev po procesu transformacije. Takšna
razvrstitev izvajalce razdeli na primarne in sekundarne.
Primarni izvajalci športa so tisti, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo in druge
transformacijske procese, kot so treningi in vadbe. Športna dejavnost mora biti njihova
primarna ali izključna dejavnost. Med najpomembnejše primarne izvajalce športa oziroma
športne dejavnosti prištevamo športna društva oziroma klube in nacionalne panožne
zveze posameznih športov. Društveni primarni izvajalci športne dejavnosti so lahko na več
načinov med seboj organizacijsko povezani, zato med primarne izvajalce športa
prištevamo tudi vse sestavljene športne organizacije (zveze društev in zveze) na višji ravni
organiziranosti. V praksi v to skupino uvrščamo tudi šolska ter študentska športna
društva. Primarni nosilci športne dejavnosti so tudi zavodi, ki opravljajo vzgojnoizobraževalno delo ali vadbene procese (šola v naravi, plavalni in smučarski tečaji ipd.),
med te pa v nobenem primeru ne sodijo zavodi ali javni zavodi, ki opravljajo le storitvene
dejavnosti (vzdrževanje športnih objektov in naprav, upravljanje športnih objektov)
(Šugman idr., 2006). Med primarne izvajalce športne dejavnosti uvrščamo tudi vse oblike
gospodarskih družb, katerih primarna dejavnost je izključno ali v pretežni večini
transformacija človeka. To so razni zasebni športno-rekreacijski centri, fitnes centri,
zasebni teniški centri, ki imajo koncesijo, da lahko opravljajo vzgojno-izobraževalno delo
ali vadbene procese (Šugman, 1998).
Sekundarni izvajalci športa so tisti, katerih temeljni predmet dela ali poslovanja primarno
ni športna dejavnost, ampak so ob drugih primarnih nalogah pristojni tudi za šport
oziroma športno dejavnost in jo na nek način organizirajo ter izvajajo. Mednje prištevamo
vrtce in šole, gospodarske družbe ter zavode, ki nudijo le storitvene dejavnosti (zavodi, ki
samo nudijo izvajanje športne dejavnosti; družbe materialne proizvodnje, katerih
predmet dela je v pretežni meri športna dejavnost; organizacije, ki se ukvarjajo z
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zdraviliškimi storitvami itd.), posebne organizacije (vojska, policija, lovska, gasilska,
turistična društva) ter druge izvajalce (stanovsko-strokovna društva, družina, krajevne
skupnosti) (Šugman idr. 2006).

2.3 ŠPORTNE ORGANIZACIJE
Pod pojmom športna organizacija lahko najlažje razumemo organizacijo, tako pridobitno
kot nepridobitno, ki je primarni izvajalec športa in katere glavni namen je zagotoviti
izvajanje športnih aktivnosti in z njo povezanih dejavnosti, njen cilj delovanja pa je v svoje
športne dejavnosti pritegniti čim širši krog ljudi.
Športna organizacija je družbena entiteta vključena v športno industrijo, ki je ciljno
usmerjena v zavestno strukturirani model aktivnosti z relativno določenimi mejami. Vse
športne organizacije obstajajo zaradi določenega namena. Če športna organizacija nima
namena, zaradi katerega deluje, potem ni potrebe po njenem obstoju (Slack & Parent,
2006).
Taylor, Dohertyeva in McGraw (2008) pa športno organizacijo definirajo kot svet športa
podprt z edinstvenimi zmožnostmi vzbujanja neracionalne strasti in čustev navijačev,
navdušencev ter gledalcev, ki častijo svoje vzornike in so kupci z njimi povezanih storitev
in izdelkov.
Vsaka športna organizacija ima, po Slacku in Parentevi (2006), pet ključnih elementov, ki
so bistveni za njeno razumevanje.
-

Družbena enota: vse športne organizacije so sestavljene iz skupine ljudi, ki
sodelujejo med seboj z namenom opravljanja bistvenih funkcij za obstoj
organizacij.

-

Vključenost v športno industrijo: razlika med športno industrijo in ostalimi
organizacijami je v tem, da športne organizacije ponujajo storitve in proizvode, ki
neposredno omogočajo športno udejstvovanje.

-

Poudarek na ciljni usmerjenosti: vse športne organizacije obstajajo zaradi nekega
namena, lahko je to ustvarjanje dobička, vzpodbujanje športnega udejstvovanja ali
osvajanje olimpijskih medalj. Športna organizacija lahko ima več kot le en cilj,
posamezniki v organizaciji pa lahko imajo drugačne cilje od tistih, ki jih zasleduje
organizacija.

-

Zavestno strukturiran sistem aktivnosti: interakcija med ljudmi ali skupinami ljudi v
športnih organizacijah se ne zgodi naključno. Glavne funkcije športnih organizacij
so razčlenjene na manjše naloge ali skupine nalog, usklajevanje in nadziranje leteh pa omogoča športni organizaciji doseganje zastavljenih ciljev.

-

Določljive

meje

organizacije:

športne
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organizacije

potrebujejo

relativno

zastavljene meje, ki omogočajo ločitev članov od nečlanov. Vsaka športna
organizacija mora imeti postavljene meje, ki ji omogočajo ločitev med člani in
nečlani, vendar te meje ne smejo biti točno določene in se lahko spreminjajo vsak
trenutek.
Športne organizacije delimo glede na normativne oziroma zakonodajne podlage, ki so
temelj njihove ustanovitve. Na tej ravni po Kolarju in Juraku (2014) poznamo tri vrste
športnih organizacij.
-

Športna društva in zveze društev, ki nastanejo na podlagi določil Zakona o društvih
(ZDru-1-UPB2, Uradni list RS, št. 64/11). Mednje štejemo športna društva in
športne klube, nacionalne panožne zveze, občinske in regionalne športne zveze,
druge športne zveze, organizirane po panožnem ali geografskem karakterju, ter
Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez.

-

Javne športne organizacije, med katerimi so najštevilčnejši javni zavodi za šport, ki
so ustanovljeni skladno z Zakonom o zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91). V ta del
prištevamo tudi druge organe javne uprave, ki upravljajo strokovno-organizacijsko
delo na področju športa.

-

Zasebne športne organizacije in posameznike, ki nastajajo skladno z Zakonom o
gospodarskih družbah (ZGD-1, Uradni list RS, št. 42/06). Ta del obsega celostno
pridobitno organiziranost športa v Sloveniji.

Športne organizacije je po tem principu mogoče razdeliti tudi z vidika njihovega
poslanstva, torej namena njihove ustanovitve (Kolar & Jurak, 2014).
-

Nepridobitne športne organizacije, med katere prištevamo športna društva in
zveze ter javne športne organizacije.

-

Pridobitne športne organizacije, med katere prištevamo gospodarske družbe,
samostojne podjetnike ter zasebne športne delavce in profesionalne športnike.

V nadaljevanju našega dela se bomo posvetili izključno nepridobitnim športnim
organizacijam predvsem športnim društvom oziroma klubom.
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3

NEPRIDOBITNE ŠPORTNE ORGANIZACIJE

Če smo v prejšnjem poglavju spoznali, kaj so športne organizacije in kako se delijo, je
tretje poglavje magistrskega dela namenjeno nepridobitnih športnim organizacijah. V
njem bomo spoznali, kaj so to nepridobitne organizacije ter kakšna je razlika med njimi in
pridobitnimi organizacijami, kaj so nepridobitne športne organizacije, v kakšni obliki
delujejo, kako so organizirane, kako se financirajo in kakšne storitve nudijo.

3.1 OPREDELITEV NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJ
Organizacija je interesni in dejavnostni sistem ljudi, sredstev in virov, ki mu ljudje na
osnovi interesov določajo cilje in usmerjajo delovanje k njim. Ker ljudje organizacijo
zasnujejo in ustanovijo zaradi svojih interesov, v njej sodelujejo in so na nek način
udeleženi v njenih izidih (Kralj, 1998).
Eden od osnovnih delitev organizacij je na pridobitne in nepridobitne organizacije.
Medtem ko je osnovni namen pridobitnih organizacij ustvarjanje dobička za lastnike,
nameni nepridobitnih organizacij niso omejeni na dobiček (nepridobitne organizacije
lahko ustvarijo dobiček, vendar ga morajo porabiti le za uresničevanje svojega
poslanstva), ampak te glede na svoj namen in dejavnost v družbi zadovoljujejo različne
ravni interesov in potreb družbe ter posameznikov. Med te ravni po Kolarju in Juraku
(2014) uvršamo spodaj navedene razloge.
-

Delovanje v interesu širše javnosti, interesu prikrajšanih skupin in ne v interesu
ekonomskih ali političnih skupin. Na ta način delujejo v javnem interesu in v tem
delu predstavljajo javno dobrino (šolstvo, šport, kultura).

-

Tesno so povezane s skupnostjo ali skupinami, za katere se zavzemajo in v interesu
katerih delujejo ter so lahko dostopne za ljudi. Na ta način uresničujejo skupni
oziroma društveni interes. Navadno so ravno zaradi skupnega interesa skupine
tudi ustanovljene.

-

Prav tako pa ljudje znotraj nepridobitnih organizacij zadovoljujejo svoje zasebne
potrebe in interese. V združbe vstopajo predvsem zato, ker lažje uveljavljajo svoje
potrebe v interesno sorodnem okolju.

Po Meggisonu, Mosleyu in Pietriju (1986) lahko kot najpomembnejše razlike med
pridobitnimi in nepridobitnimi organizacijami izpostavimo:
-

poslanstvo in smotre: pridobitne organizacije delujejo za dobiček, nepridobitne za
boljšo kakovost življenja in morebitni dobiček vlagajo v lastno dejavnost;

-

strategije: različne strategije zaradi različnega poslanstva in smotrov, strategije
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nepridobitnih organizacij so kratkoročnejše od pridobitnih organizacij;
-

finančni načrt: v pridobitnih organizacijah je pomemben instrument načrtovanja in
obvladovanja, v nepridobitnih pa samo nadzorovanja, saj pridobitne organizacije
varčujejo s sredstvi, nepridobitna pa porabijo vsa sredstva, sicer naslednjič
prejmejo manj;

-

prostovoljstvo: v večini nepridobitnih organizacij delujejo prostovoljci, medtem ko
v pridobitnih le profesionalni kadri;

-

izbiranje menedžerjev: interesi imajo večjo vlogo v nepridobitnih organizacijah,
mnoge vodijo strokovnjaki, ki niso usposobljeni za menedžment.

Nepridobitne organizacije so skupni pojem za javno upravo, za družbene dejavnosti in za
prostovoljne dejavnosti, ki poslujejo brez dobička ali pa z njim, vendar cilj njihovega
delovanja ni ustvarjanje dobička. Če pa do njega pride, se z njim ne razpolaga po lastni
presoji, ampak se ga vlaga nazaj v dejavnost organizacije in služi kot sredstvo za razširitev
te dejavnosti ali pa za dvig kvalitete storitev (Rus, 1994).
Po Znidaršič Kranjčevi (1996) so nameni poslanstva obstoja in delovanja nepridobitnih
organizacij:
-

zagotoviti določene usluge (transport, izobraževanje, rekreacija, zdravstvene
usluge) vsem članom družbe, ne glede na njihovo sposobnost plačevanja teh
uslug;

-

zagotoviti službe, ki drugače ne bi mogle biti organizirane injih nihče ne plačuje;

-

zagotoviti usluge po nižjih stroških, kot bi bili v primeru, če bi bila njihova
organizacijska oblika pridobitna;

-

zagotoviti razne organizacije za zaščito pravic in svoboščin državljanov.

Nepridobitne organizacije lahko delujejo na ravni celotne države, na mednarodni ravni, na
regionalni, medobčinski ravni ali na območju ene same občine.
V Sloveniji med nepridobitne organizacije uvrščamo organizacije s področja vzgoje in
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva,
varstva invalidov, socialnega zavarovanja in drugih dejavnosti, če cilj opravljanja
dejavnosti ni pridobiten (Pevcin, 2011).
Nepridobitne organizacije so lahko javne, napol javne ali zasebne. Najpogosteje se
pojavljajo zasebne nepridobitne organizacije v pravni obliki društev, zvez društev,
zasebnih zavodov in ustanov.
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Tabela 1: Organizacijske oblike pridobitnih in nepridobitnih organizacij
Vrsta
organizacije:
Javne

Napol javne

Zasebne

Nepridobitne:

Pridobitne:

Organizacije, ki izvajajo državne funkcije in funkcije Javna podjetja
lokalne samouprave, javni zavodi (šole, bolnišnice,
zavod za zaposlovanje,…), javni gospodarski zavodi
Zbornice (gospodarske, obrtne,…)
Javna podjetja z udeležbo
zasebnega kapitala, zasebna
podjetja s koncesijo
Društva, zasebni zavodi, ustanove, zadruge, Podjetja:
samostojni
gospodarska interesna združenja, gospodarske podjetniki,
gospodarske
družbe za opravljanje neprofitnih dejavnosti, družbe, povezane družbe,
politične stranke, verske skupnosti, sindikati, banke, zavarovalnice
poklicna združenja
Vir: Šporar (2002, str. 315)

Težava delovanja nepridobitnih organizacij je, da zanje ne velja konvencionalno merilo
uspešnosti (kapital, dobiček), ki v primeru pridobitnih organizacij predstavlja sintezo
uspešnosti poslovanja. Zato za merjenje uspešnosti, kakovosti in količine storitev v
nepridobitnih organizacijah ne preštevajo zaslužka, temveč merijo uspešnost poslovanja
prek učinkov delovanja kot so (Kolar & Jurak, 2014):
-

izboljšanje javnega zdravja,

-

krajše čakalne vrste,

-

zmanjšanje števila brezdomcev,

-

večje število športno dejavnih,

-

količina razdeljene hrane in oblačil,

-

količina in kakovost ponudbe kulture,

-

kakovost javnega šolstva.

3.2 ZNAČILNOSTI NEPRIDOBITNIH ŠPORTNIH ORGANIZACIJ
Nepridobitne športne organizacije so z vidika organizacije združbe, ki v svoji strukturi
združujejo tako prostovoljne kot profesionalne kadre in so z vidika poslovnega procesa
nepridobitne organizacije, ki so bile zasnovane in ustanovljene predvsem na temeljih
prostovoljstva (Kolar & Jurak, 2014).
Nepridobitne športne organizacije lahko razdelimo na:
-

javne nepridobitne športne organizacije in

-

zasebne nepridobitne športne organizacije.

Javne nepridobitne športne organizacije so iz strani javnih avtoritet ustanovljene
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organizacije, ki služijo javnem interesu. Zasebne pridobitne športne organizacije pa so s
strani privatnih fizičnih in pravnih oseb ustanovljene organizacije, ki služijo tako javnemu
kot tudi skupnemu interesu članov (Kolarič, 2002).
Med nepridobitne zasebne športne organizacije štejemo športne klube in društva ter
zveze športnih društev, ki so ustanovljeni skladno z Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2).
Med javnimi nepridobitnimi športnimi organizacijami pa so najpomembnejši javni zavodi
za šport, ki so ustanovljeni skladno z Zakonom o zavodih (ZZ).
Članstvo v nepridobitnih športnih organizacijah je prostovoljno, njihove delovanje pa
mora biti v skladu z najvišjim organizacijskim aktom organizacije in drugimi pravilniki, ki
urejajo posamezna področja delovanja ter Zakonom o športu (ZŠ-po-1) in Nacionalnim
programom športa v Republiki Slovenji (NPS, Uradni list RS, št. 24/00) (Kolar & Jurak,
2014).

3.3 ŠPORTNA DRUŠTVA
Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje, ki ga ustanovitelji
ustanovijo skladno z Zakonom o društvih (ZDru-1-UPB2), zaradi uresničevanja skupnih
interesov na določenem področju. Ustanovitelji in člani društva, sami določijo namen,
cilje, dejavnost oziroma naloge in način delovanja društva. Odločitve o opravljanju društva
neposredno ali posredno sprejemajo člani društva, vsak član ima pravico biti voljen ali
izvoljen v organe društva. Namen delovanja društva ni pridobitne narave, društvo
presežke prihodkov trajno namenja za uresničevanje svojih namenov in ciljev ter jih ne
deli med svoje člane. Delovanje društva je javno, pravico do vpogleda v njegovo delovanje
ima vsak član ter zainteresirana javnost.
Kot najpomembnejše značilnosti društev lahko izpostavimo (Vaupotič, Strojan & Sorko,
2011), da:
-

niso ustanovljena zaradi ustvarjanja dobička;

-

ustanovitelji so domače ali tuje fizične ali pravne osebe zasebnega prava;

-

delujejo samostojno in so neodvisne od drugih subjektov, zlasti od državnih
organov, političnih strank in gospodarskih družb;

-

ustanovljene so prostovoljno, sodelovanje v njih je prostovoljno in običajno
vključuje prostovoljna dela;

-

člani svobodno določajo cilje delovanja društev in izbiro sredstev za njihovo
doseganje, pri čemer jih omejuje le pravni red.

Naziv društvo se je najbolj udomačil na področju športa in je danes mnogim sinonim za
športno dejavnost. Tako je temeljna organizacijska oblika združevanja ljudi v športu
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društvo (Šugman, 1998).
Športno društvo je organizirana skupina ljudi, ki imajo skupne športne cilje in delujejo po
določenih pravilih. Je organizacija, ki goji športno dejavnost, lahko se ukvarja z eno
športno dejavnostjo ali pa jih je v njegovi sestavi več (Kristan, 2012).
Športni klub je organizacija ali organizacijska enota, ki združuje ljudi, ki se ukvarjajo z
določeno športno zvrstjo, deluje samostojno ali pa v sklopu športnega društva (Kristan,
2012).
Športna društva oziroma klubi predstavljajo temelj modela športa zunaj šolskega sistema.
Športna društva so interesna, prostovoljna združenja državljanov, v katerih ti v veliki meri
s prostovoljnim delom uveljavljajo skupne interese. Predstavljajo osnovo vrhunskega in
kakovostnega športa, poleg tega pa so tudi zelo pomemben izvajalec športnih interesnih
programov za otroke in mladino (Nacionalni program športa v RS 2014-2023, 2014).
Športna društva oziroma klubi so najpomembnejši izvajalec športa v lokalni skupnosti.
Športna društva skrbijo za razvoj in popularizacijo športa na področju lokalnih skupnosti in
regij. Njihov glavni namen je ponuditi organizirane športne aktivnosti občanom oziroma
prebivalcem področja, na katerem delujejo.
Po podatkih AJPES-a (2017) je bilo v letu 2016 v Sloveniji registriranih 23. 269 društev, od
tega jih je imelo pod-organizacijsko obliko športnega oziroma rekreativnega društva več
kot tretjina (dobrih 8000) in so bili daleč največja pod-organizacijska oblika društev v
Sloveniji.
Tabela 2: Razvrstitev slovenskih društev po skupinah v letu 2016
Skupina:
Športna in rekreativna društva
Društva za pomoč ljudem
Kulturna in umetniška društva
Znanstvenoraziskovalna, izobraževalna, strokovna in poklicna društva
Društva za varstvo okolja, gojitev in vzrejo živali in rastlin
Društva za razvoj kraja
Stanovska društva
Društva za duhovno življenje
Ostala društva
Nacionalna in politična društva
ni podatka
Skupaj:
Vir: AJPES (2017, str. 8)
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Število:
8.181
2.999
3.846
2.197
1.664
1.485
1.427
610
505
310
45
23.269

Delež:
35,2%
12,9%
16,5%
9,4%
7,2%
6,4%
6,1%
2,6%
2,2%
1,3%
0,2%
100%

Športno društvo lahko pridobi status društva v javnem interesu na področju športa, ki mu
omogoča določene ugodnosti. Kot najpomembnejše ugodnosti lahko izpostavimo
opravičenost do 0,5 % donacije iz odmere dohodnine, možnost brezplačne uporabe
nepremičnin občin ali države za opravljanje športne dejavnosti ter oprostitev vseh vrst
upravnih taks. Društvo iz področja športa, ki želi prejeti status društva v javnem interesu
mora izpolnjevati naslednje pogoje (CNVOS, 2018):
-

njegovo delovanje presega interese njegovih članov;

-

njegovi ustanovitelji in člani niso pravne osebe javnega prava;

-

ima dejavnost na področju športa, ki je v javnem interesu, opredeljeno v
temeljnem aktu;

-

je registrirano in deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev statuta
v javnem interesu;

-

je sredstva zadnji dve leti uporabljajo pretežno za opravljanje te dejavnosti ter je
redno izvajalo programe, projekte ali druge aktivnosti za uresničevanje namena in
ciljev, ki so v javnem interesu;

-

ima izdelane programe bodočega delovanja in

-

lahko izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja, kar pomeni, da dviguje
splošno raven zadovoljevanja potreb po športu v družbi, prispeva k razvoju športa,
nadomešča ali dopolnjuje delovanje potrebnih javnih institucij oziroma mreže
nevladnih organizacij. Nadalje mora društvo izpolniti najmanj tri od sledečih
kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja društva za podelitev
statusa društva v javnem interesu na področju športa:
 vsako leto izvede najmanj 80-urni program na področju športa,
 razvija ali izvaja programe in projekte, ki prispevajo k športni
osveščenosti posameznikov,
 izvaja programe športa, ki so namenjeni ranljivim družbenim skupinam,
 omogoča pridobivanje dodatnih strokovnih znanj za posameznike, ki
opravljajo strokovno delo v športu,
 izvaja programe, ki dopolnjujejo institucionalne oblike športa,
 je član nacionalne panožne športne zveze ali druge športne zveze,
 deluje v javnem interesu tudi za nečlane društva in širšo javnost,
 v zadnjem letu je izdalo strokovno oziroma poljudno-znanstveno revijo
ali knjižno publikacijo,
 v zadnjih dveh letih je bilo organizator, izvajalec ali udeleženec
tekmovanja v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne
panožne športne zveze,
 vsako leto ima najmanj eno objavo v tiskanem, elektronskem ali
avdiovizualnem mediju o programu, projektu ali drugi dejavnosti, ki jih
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je izvedlo v javnem interesu na področju športa,
 vzpodbuja dejavnosti pristojnih organov in organizacij za čim
uspešnejše reševanje vprašanj na področju športa.
Po Šugmanu idr. (2006) poznamo različne tipične oblike oziroma modele športnih društev:
-

model športnega društva, ki je izključno usmerjen v programe dela le za svoje
člane z vidika športno-razvedrilne dejavnosti;

-

model športnega društva, ki ima v osnovi športno-razvedrilne dejavnosti, vendar je
bolj odprtega tipa, usmerjen je v krajevno skupnost in druge najbližje subjekte, kot
so vrtci, šole, podjetja;

-

model športnega društva, katerega delo temelji na športno-razvedrilnem in
tekmovalnem programu in ima tudi lastno bazo vzgoje mladih tekmovalcev;

-

model športnega društva, katerega delo temelji predvsem na tekmovalnem
programu in ima poleg lastne baze tekmovalcev tudi vrsto razpredenih šol pod
enotno strokovno doktrino;

-

model športnega društva, katerega delo temelji izključno na tekmovalnem
programu, ki ima sicer lastno bazo tekmovalcev in tudi vrsto razpredenih baz zunaj
društva, vendar se naslanja tudi na sodelovanje ali nakupe zunaj društva, v državi
ali zunaj nje.

3.4 FINANCIRANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV
V vsakem športnem društvu je za njegovo uspešno delovanje in obstoj pomembna
njegova finančna stabilnost ter ustreznost sredstev. Vsako športno društvo sredstva za
svoje delovanje in izvajanje aktivnosti pridobiva iz različnih virov. Sredstva organizacije so
lahko materialna in nematerialna. Zbiranje sredstev za mnoga športna društva predstavlja
težak in zahteven zalogaj.
V idealnem svetu bi se morale nepridobitne organizacije financirati tako, da bi
potencialne uporabnike povprašali, koliko so pripravljeni prispevati, da prejmejo storitev
društva, kajti le-ti so najbolj poklicani, da presodijo, ali koristi upravičujejo stroške
dejavnosti. Njihovi prispevki pa bi morali zadostovati za pokrivanje vseh stroškov
delovanja. V realnosti pa je financiranje v takšni obliki le redko možno (Hrovatin, 2012).
Vire financiranja športnih društev lahko razdelimo na zasebne in javne vire. Med zasebne
vire financiranja po Šugmanu idr. (2006) prištevamo: prodajo storitev (sponzorstva,
vstopnice, vadnine) oziroma blaga (športna oprema), članarine in donacije, dolžniško in
lastniško financiranje ter izvenbilančne oblike financiranja. Medtem ko Šugman idr. (2006)
med javne vire financiranja prištevajo proračune lokalnih skupnosti, državni proračun,
sredstva iz iger na srečo (Fundacija za šport) ter evropski proračun.
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Javno financiranje oziroma sofinanciranje društva lahko poteka na različne načine, in sicer
preko (Kostanjevec, Divjak, Cilenšek, Golčar & Vesel, 2015):
-

javnih razpisov: so najtransparentnejša oblika financiranja društev, preko katerih
razpisovalec sofinanciranja naslavlja najširši spekter programov na katerem objavi
javni razpis. Razpisovalec v okviru javnega razpisa najlažje zasleduje svoje
usmeritve in izpolnjuje svoje potrebe po ponudbi določenih programov oziroma
storitev, obenem pa omogoča enakopravno kandidiranje za javna sredstva;

-

javnih pozivov: so oblika sofinanciranja, ki jo razpisovalec uporabi, ko želi bistveno
omejiti katero izmed sestavin javnega razpisa, kot so upravičenci ali roki za oddajo
vlog. Uporabljajo se v primerih, ko želi razpisovalec sofinancirati skupine
upravičencev, ki imajo določen status ali pravico (društvo v javnem interesu), so
bili že izbrani na predhodnem razpisu ali pa se vloge sprejemajo do porabe
sredstev, uporabljajo pa po vrstnem redu prispetja;

-

neposrednega financiranja: omogoča sofinancerju sklenitev neposredne pogodbe
z prejemnikom, ki izvaja programe izjemnega pomena za sofinancerja.

Športna društva oziroma klubi se lahko financirajo v celoti samo iz proračunskih virov,
deloma z proračunskimi viri in deloma z zasebnimi viri ter v celoti le z zasebnimi viri. V
Sloveniji je najpogostejša skupina športnih društev, ki se financirajo z mešanimi viri, kjer
kot glavni vir financiranja prevladujejo zasebni viri, ki predstavljajo dobre tri četrtine
finančnih sredstev društva.
Grafikon 1: Delež financiranja slovenskih športnih društev, v letu 2016, glede na vir financiranja
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Vir: AJPES (2017, str.8)
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Z vidika izvora prihodkov za njihovo delovanje lahko po Kolarju in Juraku (2014) prihodke
nepridobitnih športnih organizacij razvrstimo na pet skupin:
-

članarine: so denarni prispevek članov društev, ki se plačujejo redno z namenom
zagotavljanja članstva v organizaciji;

-

prihodki od lastne dejavnosti: so prihodki od prodaje različnih storitev
nepridobitnih športnih organizacij;

-

javni viri: so sredstva različnih javnih financerjev;

-

donacije: so prihodki posameznikov ali podjetij brez pričakovanja koristi;

-

dolžniški viri: so različne vrste zadolževanja pri pravnih ali fizičnih osebah, ki lahko
športnim društvom omogočajo financiranje večjih vlaganj.

V Sloveniji se športna društva v največji meri financirajo s prihodki od lastne prodaje, saj
le-ti predstavljajo malo manj kot polovico vseh prihodkov športnih društev.
Tabela 3: Delež financiranja prihodkov od dejavnosti po virih prihodkov slovenskih športnih
društev v letu 2016
Prihodek:
Prihodki od prodaje proizvodov in storitev
Dotacije iz proračunskih in drugih sredstev javnih sredstev
Prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala
Ostali prihodki od dejavnosti
Članarine in prispevki članov
Donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
Dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
Dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS
Prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov

Delež:
30,3%
17,4%
15,9%
12,2%
10,3%
7,3%
5,9%
0,5%
0,1%

Vir: AJPES (2017, str. 8)

3.5 STORITVE ŠPORTNIH DRUŠTEV
Storitve so neotipljive, saj jih pred uporabo ali nakupom ni mogoče zaznati s čutili, so
neločljive, saj se najprej prodajajo, nato pa hkrati izvedejo in porabijo. Storitve so
spremenljive, kar je odvisno od tega, kdo jih izvaja, kje se jih izvaja, kdaj se jih izvaja in
neobstoječe v času njihovega izvajanja in uporabe (Kotler, 2000).
V izvajanje storitev je pogosto vključen uporabnik. Organizacija, s katero je uporabnik
največkrat v neposrednem stiku, storitev bolj ali manj prilagaja željam uporabnika in jo
poskuša opraviti tako, da je uporabnik zadovoljen. Pri izvajanju storitve uporabnik
pogosto ni sam, zato nanj vplivajo tudi drugi uporabniki, ki ga lahko odbijajo, da se
odpove storitvi, lahko pa ga privlačijo in vplivajo na njegovo oceno kakovosti storitve in
njegove odnose z izvajalcem storitve (Tavčar, 2005).
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Storitve na področju športa imajo po Freyerju (2011) svoje posebnosti:
-

odjemalec športne storitve mora v procesu storitve aktivno sodelovati, če želi, da
je rezultat procesa storitve zaželen;

-

vsaka storitev na področju športa je enkratna in subjektivna;

-

sočasnost nastajanja in izginjanja storitve;

-

visok delež nematerialnosti.

Storitve športnih društev so lahko namenjene zgolj članom, s čimer se uveljavlja društveni
interes oziroma interes članov športnega društva, vsej zainteresirani javnosti, s čimer se
izvršuje javni interes na področju športa, ali pa se pojavljajo na trgih, s čimer se uveljavlja
zasebni interes športnih društev (Kolar & Jurak, 2014).
Trg športa lahko po Šugmanu idr. (2006) razdelimo v tri skupine:
-

trg vrhunskega športa, ki se manifestira skozi prodajo in nakup profesionalnih
športnikov, skozi čimbolj spektakularne športne dogodke, ki se prodajo
obiskovalcem in preko medijev gledalcem, poslušalcem in bralcem ter preko
oglaševanja športu, katerega cilj je čim večja prodaja izdelkov;

-

trg športa za vse, ki se manifestira skozi prodajo športnih storitev, izdelkov in
aktivnega odmora;

-

trg športa mladine, ki se ne manifestira samo preko prodaje športnih izdelkov,
ampak tudi skozi prodajo športnih storitev v interesni športni dejavnosti ter v
mladih, ki se usmerjajo v vrhunski športni rezultat. Ta segment športa se v največji
meri financira javno, a ga je potrebno financirati tudi zasebno. Razlog je v tem, da
država nima dovolj financ, ker jih je usmerila v druge javne dobrine ali druge
segmente športa. Starši so namreč pripravljeni plačevati za športno udejstvovanje
svojih otrok.

Storitve športnih društev lahko po Kolarju in Juraku (2014) razdelimo v pet skupin:
-

storitve za udeležence športa,

-

storitve za člane,

-

storitve za zadovoljevanje družbenih potreb,

-

storitve za podjetja in

-

storitve za gledalce.
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Slika 1: Povezava vrst prihodkov s storitvami športnih organizacij za različne ciljne skupine, ki
predstavljajo izvor prihodkov

Vir: Kolar & Jurak (2014, str. 43)

3.5.1

Storitve za udeležence športa

Storitve za udeležence športa so storitve, ki jih športna društva nudijo uporabnikom, da se
aktivno vključijo v določeno športno dejavnost (Chelladurai, 2014).
Med storitve za udeležence športa lahko uvrstimo:
-

vadnine in tečajnine,

-

najemnine,

-

prijavnine.

Vadnine in tečajnine predstavljajo plačilo za strokovno poučevanje športov in športnih
dejavnosti, ki jih kot storitev ponujajo športna društva svojim članom in nečlanom (Kolar
& Jurak, 2014).
Najemnine predstavljajo plačilo športno dejavnih za najem športnega objekta ali/in
športne opreme, ki je v upravljanju ali v lasti športnega društva.
Prijavnine predstavljajo plačilo športno dejavnih za udeležbo na tekmovanju oziroma
dogodku, ki ga organizira športno društvo.

3.5.2

Storitve za člane

Storitve za člane so storitve, ki jih športno društvo nudi le svojim članom in jim z njimi
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omogoča udejstvovanje na različnih področjih delovanja društva. Edina storitev, ki je
namenjena zgolj članom športnih društev, je članarina.
Članarina je denarni prispevek članov športnih društev, ki se plačujejo redno z namenom
zagotavljanja članstva v športnem društvu. Predstavlja prispevek člana, ki je namenjen za
delovanje društva in praviloma članom zagotavlja določene pravice, ki izhajajo iz statuta
društva. Nekatera športna društva, ki izvajajo dejavnost le za ozek krog svojega članstva,
ne potrebujejo večjih finančnih sredstev za svoje delovanje in se lahko financirajo zgolj s
članarinami članov društva (Kolar & Jurak, 2014).

3.5.3

Storitve za zadovoljevanje družbenih potreb

Storitve za zadovoljevanje družbenih ciljev predstavljajo pospeševanje družbenih potreb,
kot so zdrav način življenja, koristna izraba prostega časa, kondicijska pripravljenost ipd.
preko vključevanja v storitve za udeležence športa (Kolar & Jurak, 2014).
Med storitve za zadovoljevanje družbenih potreb po Kolarju in Juraku (2014) prištevamo
sredstva financiranja oziroma sofinanciranja športnih društev iz:
-

občinskega proračuna,

-

fundacije za šport,

-

strukturnih in socialnih skladov Evropske unije in

-

donatorstva.

Občinski proračuni predstavljajo največji javni vir financiranja oziroma sofinanciranja
športnih društev. Športna društva se financirajo preko javnih razpisov letnih programov
športa na lokalni ravni. Pogoji in merila za sofinanciranja so usmerjeni v sofinanciranje
tistih športnih programov društev, ki imajo značaj javne dobrine, ponekod lokalne
skupnosti prek sofinanciranja športnih objektov zagotavljajo športnim društvom tudi
vadbeni prostor (Kolar & Jurak, 2014).
Sredstva Fundacije za šport predstavljajo javni vir financiranja oziroma sofinanciranja.
Fundacija razporeja sredstva, ki jih pridobi iz koncesijskih dajatev od prirejanja iger na
srečo. Merila so usmerjena bolj v financiranje krovnih zasebnih športnih organizacij, glede
na značilnost posameznih programov športa pa so lahko prejemniki sredstev fundacije
tudi lokalna športna društva (Kolar & Jurak, 2014).
Strukturni in socialni skladi Evropske unije so javni vir financiranja oziroma sofinanciranja.
Razpisi za ta sredstva potekajo prek pristojnega ministrstva za šport ali drugih ministrstev.
Prejemnikov teh sredstev med športnimi društvi ni mnogo, kljub temu pa nekatera
društva iz področja športa pridobijo sredstva iz EU z inovativnimi programi socialnega
vključevanja različnih starostih skupin (Kolar & Jurak, 2014).
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Donatorstvo je zelo pogosta oblika financiranja športnih društev. Pri donatorstvu pravna
ali fizična oseba z namenom obdaritve športnem društvu nameni določena sredstva, v
zameno za to pa ne zahteva protiusluge ali storitve. Prav tako lahko vsak davčni zavezanec
zahteva, da se 0,5 % njegove odmerjene letne dohodnine nameni športnem društvu, ki
deluje v javnem interesu (Kolar & Jurak, 2014).

3.5.4

Storitve za podjetja

Storitve za podjetja so storitve, ki jih športna društva nudijo zasebnim pravnim osebam, ki
želijo svoje delovanje povezati s športnim društvom. Edina storitev, ki jo športna društva
nudijo zgolj podjetjem, je sponzoriranje.
Sponzoriranje predstavlja eno izmed orodij tržnega komuniciranja. Športna društva preko
sponzoriranja podjetjem omogočajo komunikacijo sponzorja z določenim trgom preko
športne prireditve ali pa povezovanje podobe sponzorja s športnim društvom in njegovimi
storitvami (Kolar & Jurak, 2014).

3.5.5

Storitve za gledalce

Storitve za gledalce športna društva ponujajo neaktivnim udeležencem športa in so
namenjene za njihovo razvedrilo. Storitve za gledalce predstavljajo največji vir
financiranja vrhunskega športa.
Med storitve za gledalce po Kolarju in Juraku (2014) prištevamo:
-

medijske pravice,

-

vstopnice za športne prireditve,

-

prodajo blaga na športnih prireditvah.

Medijske pravice predstavljajo plačilo medijske hiše za ekskluzivne pravice za predvajanje,
v neposrednem prenosu ali posnetku športne prireditve, ki jo organizira športno društvo
ali/in na kateri nastopa oziroma tekmuje ekipa pod okriljem športnega društva.
Vstopnice za športne prireditve predstavljajo plačilo zainteresirane javnosti za ogled
športne prireditve oziroma dogodka, ki ga športno društvo organizira ali/in na njem
aktivno sodeluje – tekmuje ekipa pod okriljem društva.
Prodaja blaga na športnih prireditvah predstavlja prodajo blaga na prireditvi, ki jo
organizira športno društvo. Kot prodajo blaga lahko razumemo prodajo promocijskih
izdelkov društva, s katerimi se lahko obiskovalci poistovetijo s športno ekipo, ki jo
podpirajo, ter prodajo hrane in pijače, ki obiskovalcem omogoča dodano vrednost pri
spremljanju športne prireditve.
37

4

ZAGOTAVLJANE KAKOVOSTI STORITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV

Če smo v prejšnjem poglavju spoznali, kakšne storitve ponujajo športna društva, je zadnje
teoretično poglavje zaključnega dela namenjeno zagotavljanju kakovosti le-teh. V njem
bomo spoznali, kaj je to sploh kakovost, kako jo zagotavljamo in z njo upravljamo v
športnih organizacijah, kaj je to kakovost storitev, zakaj je pomembna in kakšne modele
uporabljamo za njeno ugotavljanje.

4.1 OPREDELITEV KAKOVOSTI
V strokovni literaturi lahko zasledimo mnogo različnih opredelitev kakovosti, kar je
predvsem posledica različnega pogleda in razumevanja kakovosti s strani avtorjev, ki so se
z njo ukvarjali ter spremenjena dojemanja le-te skozi čas.
Slika 2: Različni pogledi na kakovost

Vir: prirejeno po Šoštar (2000, str.8)

Po Tomaževičevi (2011) pa lahko kakovost opredelimo kot skladanje z zahtevami oziroma
pričakovanji glede lastnosti proizvoda ali storitve. To skladanje oziroma pričakovanje
prihaja najpogosteje iz strani stranke, pri čemer se mora stranka obravnavati tudi kot
notranji uporabnik v okviru posameznih procesov in podprocesov v organizaciji in ne le
kot zunanji.
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Pečar (2001) pa govori o kakovosti kot o celoti lastnosti in značilnosti izdelka ali storitve, ki
temelji na njegovi sposobnosti, da zadovolji določeno potrebo.
Pojem kakovosti lahko razdelimo na ožji in širši pojem. V ožjem smislu kakovost pomeni
skladnost poslovanja s pričakovanji uporabnikov oziroma strank in se meri z
zadovoljstvom le-teh. V širšem smislu pa lahko kakovost definiramo kot uspešno
delovanje, ki je odvisno in se meri s celo vrsto različnih kazalnikov (Virant, 2009).
Kakovost na eni strani ustvarjajo in na drugi strani uporabljajo ljudje. Predpogoj za
kakovostno opravljeno delo oziroma ponujeno storitev so zadovoljni ter pozitivno
naravnani zaposleni, kajti prav ti so tisti, ki ustvarjajo kakovosten proizvod ali storitev in
tako močno vplivajo na kakovost ustvarjenega (Pečarič, 2011).
Pečar (2001) pa govori tudi o sedmih osnovnih pravilih kakovosti:
-

kakovost je potrebno obravnavati specifično in sistematično;

-

kakovost moramo uvajati počasi in brez hitenja, kajti hitre akcije ne zagotovijo
učinkovitosti;

-

pri zagotavljanju kakovosti je potrebno vključiti vse zaposlene in jim dati možnost
odločanja o kakovosti;

-

pri kakovosti je potrebno biti osredotočen;

-

kakovost je menedžerski proces in poslovna strategija, ki pripelje do prednosti
pred konkurenco, cenejših izdelkov in izboljšane kakovosti storitve;

-

uporabniki morajo biti glavna figura pri vseh izboljšavah;

-

menedžerji pogosto ovirajo organizacijsko preobrazbo in so krivci, če delavci pri
svojem delu ne dosegajo kakovosti.

Pri presojanju kakovosti pa moramo, po Mraku (2002), upoštevati tudi številne druge
dejavnike.
-

Enako kakovost izdelka ali storitve lahko ljudje z različnimi izkušnjami, izobrazbo,
starostjo in spolom presodijo drugače;

-

enako kakovosten izdelek ali storitev lahko ista oseba zazna v različnih časih
različno, odvisno od potreb, razpoloženja in situacije;

-

ljudje presojajo kakovost izdelka ali storitve v odvisnosti od svojih potreb;

-

ljudje imajo različna merila za kakovost;

-

kakovost, ki jo ljudje pričakujejo od drugih ljudi, se ne sklada vedno z ravnjo
kakovosti, ki jo pričakujejo od sebe;

-

enako kakovost izdelka ali storitve lahko ljudje iz različnih okolij presodijo povsem
različno.
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Izboljšanje kakovosti temelji predvsem na načelih menedžmenta celovite kakovosti-TQM.
Pollitt in Bouckaert (1995) kot glavne značilnosti TQM navajata:
-

kakovost se ne nanaša le na proizvode in storitve, ampak tudi na procese, delovne
razmere in okolje, torej na celotno organizacijo;

-

organizacijska struktura mora biti usmerjena h kakovosti, ne le na ravni
posameznega delovnega mesta, ampak tudi v okviru sodelovanja med oddelki in z
drugimi organizacijami;

-

za kakovost ni odgovorna le neka tehnična funkcija ali oddelek, saj gre za
sistematičen proces, ki zadeva celotno organizacijo;

-

ideje o stalnih izboljšavah kakovosti ne smejo biti omejene samo na proizvodno in
storitveno funkcijo, temveč morajo zadevati vse funkcije in elemente organizacije,
napakam se je potrebno izogniti preden se pojavijo;

-

kakovost na vseh področjih se lahko doseže le, če pri tem sodelujejo vsi v
organizaciji in ne le nekaj strokovnjakov, zaradi česar je potrebno vlagati v
usposabljanje.

Osnovne koncepte ravnanja s celovito kakovostjo lahko, po Krapšetu (2005), strnemo v 10
točk.
-

Doseči pričakovanja notranjih in zunanjih strank;

-

pričakovanja in zahteve strank morajo biti dosežena že prvič in vselej;

-

delovati je potrebno tako, da ni nepotrebnih stroškov in opravil;

-

organizacija mora zagotavljati preventiven pristop glede morebitnih problemov in
težav;

-

cilji organizacije so lahko doseženi le kot plod sistematično načrtovanih aktivnosti;

-

vsako opravilo v organizaciji mora imeti dodano vrednost;

-

vsakdo v organizaciji, ne glede na položaj, mora biti vključen v sistem ravnanja s
celovito kakovostjo;

-

poudarek mora biti na merljivih učinkih, ki olajšujejo občutek doseganja ciljev in
zahtev organizacije;

-

prisotna mora biti organizacijska kultura in filozofija nenehnega izboljševanja
notranjih procesov;

-

poudarjena mora biti tudi promocija uspehov in sistem nagrad ter pohval.

Organizacijam smotrna skrb za kakovost prinaša mnoge koristi. S skrbjo za kakovost
organizacija povečuje svojo dobičkonosnost in produktivnost, pospešuje vračanje naložb,
povečuje produktivnost, zmanjšuje proizvodne in druge stroške, krepi svoj ogled v okolju
in izboljšuje konkurenčni položaj (Snoj, 1995).
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4.2 KAKOVOST V ŠPORTNIH ORGANIZACIJAH
Kakovost je pomemben dejavnik v delovanju nepridobitnih organizacij, še posebej tistih,
ki imajo med sodelavci velik delež prostovoljcev. Čeprav je zavzetost prostovoljcev za
skupne cilje, in s tem kakovost delovanja, mnogokrat večja kot pri poklicnih sodelavcih, pa
so lahko končni izidi slabši, predvsem zaradi morebitne manjše usposobljenosti in manjše
discipliniranosti pri izvajanju dejavnosti. Slaba kakovost nepridobitne organizacije se lahko
odraža v odgovornosti organizacije ter menedžmenta te organizacije za morebitne
škodljive izide delovanja njenih članov. To velja posebej za storitve ljudem, ki terjajo
posebna znanja in pazljivost (Tavčar, 2005).
Upravljanje kakovosti v športu je dolgotrajen proces, ki je usmerjen k reševanju
problemov in omogoča učinkovito delovanje športnih organizacij. Sestavljeno je iz
strukturnih komponent in človeških virov (Retar, 2006).
Proces kakovosti v športnih organizacijah vsebuje elemente, s katerimi ocenjujejo in
preverjajo ter zagotavljajo raven kakovosti pri proizvajanju športnih storitev (Retar, 2006).
Pri upravljanju s kakovostjo v športnih organizacijah velja upoštevati temelje principe, ki
so (Retar, 2006):
-

dolgoročnost,

-

sistematičnost,

-

postopnost,

-

trajnost in

-

celostno obravnavanje usmerjenosti v kakovost.

Po Retarju (2006) pri športnih organizacijah ločimo tri ravni kakovosti:
-

strukturno kakovost,

-

podporne aktivnosti kakovosti in

-

kakovost uspeha.

Strukturno kakovost prepoznamo kot celostni sistem poslovnih procesov znotraj športne
organizacije, ki mora biti gospodaren in učinkovit. Znotraj strukture kakovosti ločimo tri
vrste kakovosti (Retar, 2006).
-

Kakovost komunikacije: je nemoten pretok ter razumevanje sporočil in ciljev
športne organizacije;

-

kakovost športnih storitev: zajema vsebino, količino, obseg in raven osnovne
aktivnosti športne organizacije ter vsebino in obseg podpornih aktivnosti, ki jih
izvaja športna organizacija;
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-

kakovost nadzora: je učinkovit sistem preverjanja, ali športna organizacija dosega
predpisane standarde storitev.

Kakovost uspeha je uresničevanje športnih in poslovnih ciljev športne organizacije, ki se jo
izmeri s sistemom kazalnikov uspešnosti. S kazalniki uspešnosti poslovanja v športu lahko
športna organizacija ugotovi objektivno vrednost dela v obdobju od vnaprej zastavljenih
ciljev do končnega rezultata. Sistem uravnoteženih kazalnikov športni organizaciji
omogoča primerjave v času in z drugimi športnimi organizacijami (Retar, 2006).
Športne organizacije si do nenehne izboljšave kakovosti storitev pomagajo z različnimi
orodji kakovosti. Med ta orodja, po Retarju (2006), prištevamo:
-

vprašalnike in ankete,

-

pritožbe, predloge, ideje idr.,

-

samoocenjevanje in

-

sistem kazalnikov kakovosti.

Retar (2006) kot najprimernejši pristop k upravljanju kakovosti v športnih organizacijah
poudarja neformalno, vseživljenjsko strokovno usposabljanje vseh, ki kot strokovni
delavci sodelujejo v športni organizaciji.
Kakovostno opredeljeni poslovni procesi v športni organizaciji, zagotovljeno izboljšanje
uspešnosti delovanja in poslovanja športne organizacije omogočajo zniževanje stroškov,
krajše izvajalne čase in boljšo kakovost storitev (Retar, 2006).

4.3 KAKOVOST STORITEV
Kakovost storitev, ki jih nudi organizacija, je v današnjem svetu eden izmed
najpomembnejših dejavnikov, če ne celo najpomembnejši dejavnik, preživetja
organizacije. Na trgu, kjer se prepleta popolna konkurenca, lahko preživi le organizacija, ki
svojim kupcem oziroma uporabnikom ponudi kakovostno storitev, zato je zagotavljanje
le-te pomemben cilj vsake organizacije.
Kot smo opisali že v prejšnjem poglavju, so storitve neotipljive, neločljive in spremenljive,
v njeno izvajanje pa je pogosto vključen tudi uporabnik. Prav zaradi takšnih značilnosti
storitev je ugotavljanje njihove kakovosti težavno.
Osnova za presojanje kakovosti stvarnih proizvodov so uveljavljeni standardi, skladnost
izdelka je z njimi mogoče objektivno ugotavljati. Osnova za presojanje kakovosti storitev,
ki so nestvarne, pa je predvsem zadovoljstvo ali razočaranje uporabnikov zaradi razkoraka
med pričakovano in prejeto storitvijo. Skladnost storitve z obljubami je večinoma mogoče
ugotavljati le subjektivno (Tavčar, 2005).
42

Kakovost storitve ne moremo določiti s količinskimi merili, temveč kot tolerančno
območje med želeno in dejansko prejeto storitvijo, kot jo zaznava uporabnik. Uporabnik
kakovost storitve vedno presoja kot razliko med pričakovano in zaznano storitvijo
(Potočnik, 2004).
Kakovost storitev je sposobnost organizacije, da bi ustregla ali presegla pričakovanja
strank oziroma uporabnikov, njihove želje ali zahteve. Obstaja več vrst pričakovanj, in
sicer idealna, pričakovana in zaslužena ter minimum, ki ga stranke tolerirajo (Gilmore,
2003).
Pričakovanja uporabnikov glede na kakovost storitev lahko razumemo kot želje in
zahteve, ki naj bi jim po njihovem mnenju morale ponuditi organizacije, povezane pa so z
naslednjimi dejavniki: ustno sporočanje sedanjih ali nekdanjih uporabnikov, osebne
potrebe uporabnikov, obseg preteklih izkušenj z uporabo storitev in trženjsko
komuniciranje organizacije (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1990).
Dobra kakovost storitev je nekakšno obojestransko zaupanje pozitivnega priznavanja.
Zatorej ni dovolj, če storitve zadostujejo specifikacijam in so pripravljene za uporabo,
izvedene morajo biti tako, da bodo vplivale na ohranitev ali na povečanje ugodja
uporabnikov z njihovega vidika vrednot, pričakovanj, emocij in sposobnosti zaznavanja
(Snoj, 1998).
Med glavne značilnosti kakovosti storitev prištevamo (Potočnik, 2004):
-

celovitost: obsega poštenost, pravičnost, nepristranskost in zaupanja vredno
izvajanje storitev;

-

čistost: nanaša se na urejeno, čisto in prijetno okolje ter vidne sestavine
storitvenega procesa;

-

dostopnost: omogoča enostaven fizični dostop na storitveno lokacijo;

-

estetičnost: obsega fizične sestavine ali načine predstavitve poteka izvajanja
storitve, ki ustrezajo estetskim standardom;

-

funkcionalnost: skladnost in uporabnost v različnih fazah storitvenega procesa;

-

komunikativnost: omogoča takšen prenos sporočil o storitvi, da ga uporabniki
razumejo, tudi prenos povratnih informacij in razumevanje njihovih sporočil glede
zadovoljstva s storitvijo;

-

odzivnost: nanaša se na takšen osebni pristop izvajalcev storitve ali kontaktnega
osebja, da uporabniki občutijo, da so dobrodošli;

-

prilagodljivost: pripravljenost izvajalcev storitve, da spremenijo ali dopolnijo del
storitvenega procesa, da bi ustregli željam uporabnikov;

-

razpoložljivost: čas, ki ga ima izvajalec storitve ali kontaktno osebje na voljo za
uporabnike;
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-

skrbnost: izraža se s pozornostjo, potrpežljivostjo ali simpatijo do uporabnikov;

-

udobnost: ugodje, ki ga nudi oprema ali okolje, v katerem poteka storitveni
proces;

-

uslužnost: je povezana z načinom izvajanja storitvenega procesa in zaupanjem v
izvajalca;

-

vljudnost: obsega uglajenost, sposobnost in spoštovanje uporabnikov;

-

zanesljivost: nanaša se na natančnost in pravočasnost izvedbe storitve skladno z
dano obljubo uporabnikom;

-

zavezanost: pripadnost osebja storitveni organizaciji;

-

zmožnost: usposobljenost in strokovnost izvajalcev storitve.

Kakovost storitev lahko razdelimo na dve podzvrsti, objektivno in subjektivno. Objektivna
kakovost opredeljuje natančno merljivo lastnost neke storitve v primerjavi z določenim
standardom. Subjektivna kakovost pa predstavlja odjemalčevo oceno storitev in je izid
človekove subjektivne reakcije in je ni možno objektivno izmeriti (Snoj, 1998).
Med uporabniki storitev obstajajo pomembne razlike glede njihovega ocenjevanja
kakovosti. Zato iz vidika uporabnika razlikujemo (Potočnik, 2004):
-

iskano kakovost: to so tiste lastnosti storitve, ki jih lahko uporabnik vrednoti že
pred nakupom;

-

izkustveno kakovost: je kakovost, ki jo občuti šele po nakupu ali med uporabo;

-

kakovost zaupanja: je kakovost, ki jo uporabnik težko oceni tudi že po opravljeni
storitvi, saj ima premalo strokovnega znanja iz področja storitve, da bi lahko
ocenil, ali je bila storitev opravljena učinkovito in uspešno.
Slika 3: Vrednotenje kakovosti različnih vrst izdelkov in storitev

Vir: Kotler (2003) v: Potočnik (2004, str. 96)
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Cilj izboljšanja kakovosti storitev ni samo večje zadovoljstvo uporabnikov, ampak tudi
stalno izboljševanje storitvenega procesa in preprečevanja morebitnih napak.
Popravljanje napak, ki se zgodijo med storitvenim procesom, je bistvena sestavina
izboljšanja storitev. Izboljšanje storitev je stalni proces, ki temelji na povratnih
informacijah porabnikov in izvajalcev o potencialnih ter dejanskih napakah in problemih
pri izvajanju storitev. Izboljšave storitev ustvarijo večje zadovoljstvo, kar poveča njihovo
zvestobo ter osebna priporočila bodočim uporabnikom (Potočnik, 2004).
Kakovost storitev vpliva na zadovoljstvo uporabnikov, zadovoljstvo uporabnikov pa vpliva
na zvestobo organizaciji, vsi trije dejavniki pa vplivajo na uspešnost storitvene organizacije
(Oliver, 1997).

4.4 MODELI ZA UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI STORITEV
Samo uporabniki storitev so tisti, ki lahko dajo dokončno veljavno oceno o kakovosti
izvršene storitve. Zaradi tega je povratna informacija od uporabnika najpomembnejša
informacija za ocenitev in pomembna osnova za izboljšanje kakovosti storitev (Marolt &
Gomišček, 2005).
Merjenje kakovosti storitev zagotavlja povratne informacije o zaznani kakovosti iz strani
uporabnika, ki s procesom vrednotenja pričnejo, ko se odločijo, da bodo koristili storitve
pri izbranem ponudniku storitev, nadaljujejo pa ga med izvajanjem storitve (Podbrežnik,
2016).
Bistvo sistemov zagotavljana kakovosti je, da zagotavljajo, da bo organizacija dosegla
neko raven kakovosti, pri čemer je potrebno prej poskrbeti za standarde kakovosti in
učinkovit sistem menedžmenta kakovosti v organizaciji, drugače je udejanjanje teh
sistemov bolj kot ne le »lov za trofejo«, ne pa dejansko izboljšanje kakovosti v organizaciji
(Pevcin, 2011).
Raziskovalci so skozi čas razvili različne modele za ugotavljanje in presojo kakovosti
storitev. Na podlagi teh modelov lahko storitvena organizacija poišče primerne
organizacijske rešitve in določi ustrezne standarde kakovosti, s katerimi bo najbolj
zadovoljila potrebe uporabnikov (Potočnik, 2004).
Kot najpogosteje uporabljene modele za ugotavljanje kakovosti storitev lahko
izpostavimo:
-

model EFQM,

-

model kakovosti storitev 4Q,

-

model pričakovane in zaznane kakovosti storitev,

-

model vrzeli in
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-

4.4.1

model SERVQUAL.

Model EFQM

Evropski sklad za ravnanje s kakovostjo (EFQM) je nepridobitna organizacija, ki je bila
ustanovljena s strani vodij uglednih evropskih podjetij, s ciljem vzpostavitve modela
kakovosti, ki bi evropske organizacije iz različnih sektorjev v svoji odličnosti približal
ameriškim in japonskim. V ta namen se je razvil evropski model odličnosti, ki je postal
splošen okvir. Model temelji na osmih osnovnih načelih kakovosti, ki so preoblikovane v
diagram, ki je sestavljen iz petih sklopov dejavnikov in štirih sklopov, ki se nanašajo na
rezultate poslovanja (Tomaževič, 2011).
Slika 4: Model EFQM

Vir: Kern Pipan & Leon (2012, str. 10)

Temelj modela EFQM, predstavlja osem temeljih načel kakovosti (Fisher, 2012):
-

dodajanje vrednosti za uporabnike,

-

ustvarjanje trajnostne prihodnosti,

-

razvijanje sposobnosti organizacije,

-

izkoriščanje ustvarjalnosti in inovativnosti,

-

vodenje z vizijo, navdihom in integriteto,

-

agilni menedžment,

-

doseganje uspešnosti skozi talentiranost zaposlenih in

-

ohranjanje izvrstnih rezultatov.

Model EFQM se lahko uporablja v različne namene (Tomaževič, 2011):
-

kot orodje za samoocenjevanje,

-

kot način za primerjave z drugimi organizacijami,
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-

kot okvir za razmeščanje pobud, preprečevanje podvajanja in prepoznavanja
vrzeli,

-

kot podlaga za skupni jezik in način razmišljanja o organizaciji,

-

kot struktura za sistem ravnanja in

-

kot okvir za tekmovanja.

Organizacije ob uporabi modela EFQM za potrebe samoocenjevanja zaznajo naslednje
koristi (Tomaževič, 2012):
-

ugotavljanje prednosti in področij za izboljšave v organizaciji,

-

pridobitev pristopa za prepoznavanje in ocenjevanje organizacije, ki temeljni na
dejstvih ter periodično merjenje napredka,

-

ustvarjanje enotnega in konceptualnega okvira za način, kako upravljati v
organizaciji in kako jo izboljšati,

-

izobraževanje zaposlenih o temeljnih načelih kakovosti in povezanosti le-te z
njihovo odgovornostjo,

-

vključevanje vseh zaposlenih v proces izboljšav,

-

usklajeno ocenjevanje organizacije na mikro in makro ravni,

-

prepoznavanje dobrih praks in omogočanje izmenjave le-teh v okviru organizacije
in kasneje z drugimi organizacijami in

-

priprava organizacije na oddajo vloge za državno ali evropsko nagrado za kakovost.

4.4.2

Model kakovosti storitev 4Q

Model kakovosti storitev 4Q je dobil ime po štirih glavnih merilih, ki jih uporablja za
presojo kakovosti storitev. To so: kakovost načrtovanja storitve, kakovost izvedbe
storitve, kakovost izvedbe storitve v zahtevanem času in predvidenem roku ter kakovost
medsebojnih odnosov med izvajalci storitev in uporabniki oziroma kupci storitev (Marolt
& Gomišček, 2005).
Kriteriji za presojo kakovosti v modelu 4Q so (Potočnik, 2004):
-

kakovost načrtovanja: storitev mora biti načrtovana tako, da zadovolji
povpraševanje uporabnika. Kakovost načrtovanja uporabnik posredno presoja
glede na izkušnje, ki jih ima z uporabo in zanesljivostjo;

-

kakovost izvedbe storitve: storitev zadovolji to raven, ko se izvedba storitve v
največji možni meri približa lastnostnim, določenim pri načrtovanju same storitve;

-

kakovost izvedbe v določenem času: storitev mora biti izvedena v določenem času
in v dogovorjenem roku;

-

kakovost odnosov: kakovost vzajemnega odnosa se ustvarja med izvajalci in
uporabniki.
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Slika 5: Model kakovosti storitev 4Q

Vir: Bateston & Hoffman (1999) v: Potočnik (2004, str. 101)

Poleg pričakovanj uporabnika in občutenja ob izvedbi storitve na zaznavo storitev vpliva
tudi podoba storitvene organizacije (Potočnik, 2004).

4.4.3

Model pričakovane in zaznane kakovosti storitev

Pri modelu pričakovane in zaznane kakovosti storitev uporabnik storitev ocenjuje tako, da
pričakovano storitev primerja z zaznano storitvijo. Kar pomeni, da mora organizacija
uskladiti dejansko izvedeno storitev s storitvijo, kakršno pričakuje uporabnik. Na njegova
pričakovanja lahko organizacija vpliva s trženjskimi aktivnostmi, nasprotno pa je zaznava
storitve le malo odvisna od trženjskih aktivnosti. Pomembni so predvsem tisti vtisi, ki jih
uporabnik pridobi med izvajanjem storitve (Potočnik, 2004).
Model pričakovane in zaznane kakovosti temelji na ocenjevanju (Potočnik, 2004):
-

tehnične kakovosti, ki je dejanski rezultat storitve, povezana je s vprašanjem, kaj je
uporabnik dobil z izvedbo storitve, zato je posledica vzajemnega odnosa med
porabnikom in izvajalcem;

-

funkcionalne kakovosti, ki se nanaša na način, kako je storitev ponujena in
izvedena, obsega psihološko interakcijo med uporabnikom in izvajalcem storitve
ter je zaznana na zelo subjektiven način;

-

podobe storitvene organizacije, ki se nanašajo na uporabnikovo zaznavanje
organizacije kot celote, odvisna pa je od tehnične in funkcionalne kakovosti.
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Slika 6: Model pričakovanje in zaznane kakovosti storitev

Vir: Potočnik (2004, str.102)

4.4.4

Model vrzeli

V modelu vrzeli je raven kakovosti storitve opredeljena kot peta vrzel med pričakovanji
uporabnika in njegovim zaznavanjem dejansko prejete storitve. Da bi organizacija
zmanjšala to vrzel, mora zmanjšati druge vrzeli, ki nastanejo v sami organizaciji (Potočnik,
2004).
Vrzeli, ki nastajajo pri izvajanju storitev (Potočnik, 2004):
-

vrzel 1: je splošna vrzel med organizacijo in uporabnikom. Vrzel nastane med
pričakovanji uporabnikov in zaznavanjem teh pričakovanj pri menedžmentu
organizacije;

-

vrzel 2: je vrzel med zaznavanjem pričakovanj pri menedžmentu in natančno
opredelitvijo kakovosti storitev;

-

vrzel 3: nastane med specifikacijo izvajanja in samim izvajanjem storitve, če na
primer izvajalec ni dovolj izobražen, je preobremenjen, nesposoben ali ni
pripravljen izpolniti specifikacije;

-

vrzel 4: obstaja med izvajanjem storitve in zunanjim komuniciranjem, zlasti v
obliki, da organizacija danih obljub uporabnikom ne uresniči;

-

vrzel 5: obstaja med zaznano in pričakovano storitvijo;

-

vrzeli 6 in 7: nastajata med uporabnikovim razumevanjem obljub ter njegovim
zaznavanjem izvedbe.
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Slika 7: Sedem kakovostnih vrzeli pri izvajanju storitve

Vir: Potočnik (2004, str. 103)

Model vrzeli gleda na kakovost storitve kot razliko med uporabnikovim pričakovanim
nivojem in njegovim zaznanim nivojem kakovosti dejansko prejete storitve. To je peta
vrzel, katere velikost je odvisna od velikosti prvih štirih vrzeli, ki so odraz delovanja
organizacije (Marolt & Gomišček, 2005).

4.4.5

Model SERVQUAL

Model SERQVQUAL je model, ki je najbolj prirejen za merjenje kakovosti storitev.
Usmerjen je na ugotavljanje uporabnikovega zaznavanja kakovosti s prejeto storitvijo
oziroma njegovim zadovoljstvom z njo. Model je lestvica merjenja kakovosti storitve, ki je
v bistvu način merjenja pete vrzeli (pričakovanje uporabnika in njegovo zaznavanje
storitve). Lestvica je sestavljena iz večjega števila dejavnikov kakovosti storitev, ki so
vnesene v vprašalnike, ki obsegajo 22 trditev (Marolt & Gomišček, 2005).
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Slika 8: 22 trditev ankete SERVQUAL

Vir: Potočnik (2004, str. 107)

Uporabniki se pri ocenjevanju kakovosti storitev opirajo na različne dejavnike kakovosti,
najpogosteje se, po Potočniku (2004), opirajo na:
-

zanesljivost,

-

odzivnost,

-

vljudnost ,

-

zaupanje,

-

varnost,

-

razumevanje,

-

dostopnost,

-

komunikativnost,

-

urejenost in
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-

fizične dokaze storitve.
Slika 9: Kriteriji kakovosti storitev po modelu SERVQUAL

Vir: Bateston (1992) v: Potočnik (2004, str. 106)

Ocenjevanje je razdeljeno na dva dela. V prvem delu anketirani uporabniki ocenijo,
kakšno storitev si želijo oziroma kakšno storitev naj bi jim organizacija nudila. V drugem
delu uporabniki odgovarjajo, kakšno storitev jim je, po njihovem mnenju, organizacija
ponudila. Za oba dela se uporablja Likertova merilna lestvica s sedmimi ali petimi
stopnjami ocenjevanja (Marolt & Gomišček, 2005).
Navedenih 22 trditev predlaganih za merjenje kakovosti ne moremo uporabiti v vseh
primerih, saj se posamezne storitve med seboj preveč razlikujejo. Tako lahko za nekatere
storitvene organizacije natančno opredelimo dejavnike za ocenjevanje kakovosti, drugje
pa to ni mogoče. Anketirani uporabniki se jasno opredeljujejo le do enega kriterija, fizične
dokaze pa delijo na dva dela, na opremo in druga sredstva ter zaposlene in informacijski
material (Potočnik, 2004). Tako da morajo organizacije, ki se za preverjanje kakovosti
svojih storitev poslužujejo modela SERVQUAL vprašalnik prirediti svoji specifičnosti in
potrebam (Marolt & Gomišček, 2005).
Slabost modela SERVQUAL je, da ne upošteva dveh pomembnih kriterijev za
uporabnikovo oceno, in sicer same izvedbe storitev, saj bi uporabniki kakovost ocenili
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veliko bolj zanesljivo, če bi primerjali postopek izvedbe in končni vtis o opravljeni storitvi,
ter povezave med ceno in kakovostjo storitve, kajti če uporabnik plača več, pričakuje tudi
boljšo storitev (Potočnik, 2004).

53

5

RAZISKAVA UGOTAVLJANJA KAKOVOSTI STORITEV ŠPORTNIH
DRUŠTEV NA KOROŠKEM

Glavni del magistrskega dela je raziskava kakovosti storitev športnih društev na Koroškem.
Raziskava je bila izvedena v dveh delih. Prvi del je bil namenjen športnim društvom
oziroma klubom, kjer smo izvedeli osnovne podatke o koroških športnih društvih in
kakšen je njihov pogled na kakovost. Drugi del, ki je ključni del magistrskega dela, pa je
bila raziskava zadovoljstva staršev s kakovostjo storitev, ki jih s svojimi programi športa
športna društva nudijo njihovim otrokom.

5.1 PREDSTAVITEV VZORCA
Koroška statistična regija leži na severu Slovenije, ob avstrijski meji ter obsega občine:
Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje od Dravi,
Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica. V regiji je v letu 2016
živelo 71.010 ljudi, kar predstavlja 3% prebivalcev Slovenije (Statistični urad Republike
Slovenije, 2018).
V raziskavi smo se posvetili izključno društvom, ki nudijo programe ekipnega športa v
svojih športnih šolah. V sezoni 2017/2018 je bilo na Koroškem takšnih društev dvajset,
delovali pa so v štirih različnih športih (košarka, nogomet, odbojka in rokomet).
Športna šola je posebno organiziran strokoven intenziven izobraževalni program, katerega
namen je izbira in priprava perspektivnih mladih športnikov v posameznih športnih
zvrsteh (Kristan, 2012).
Ekipni športi so športne zvrsti, predvsem igre z žogo, pri katerih nastopajo najmanj trije
igralci na eni strani, proti enakemu številu igralcev na nasprotni strani (Kristan, 2012).
Košarka je večstrukturna in sestavljena ekipna športna igra. Sestavljajo jo ciklična in
aciklična gibanja igralcev brez žoge in z njo. Zanjo je značilno tekmovanje med igralci dveh
ekip, pet na vsaki strani, z nasprotujočimi si interesi. Ekipa, ki je v napadu, želi taktično
preigrati nasprotnika in doseči zadetek. Ekipa, ki se brani, želi preprečiti zadetek in
prevzeti vlogo napadalca (Dežman, Štrumbelj & Podmenik, 2012).
V koroški statistični regiji so, v sezoni 2017/18, na področju košarke delovala naslednja
društva: Košarkarski klub Dravograd, Košarkarska šola Jezerniki Prevalje in Športno
društvo Soperga Slovenj Gradec.
Nogomet je ekipna športna igra med dvema moštvoma z deset igralci in vratarjem.
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Dovoljeno je igrati samo z nogo in glavo (to pravilo ne velja za vratarje in igralca, ki iz avta
podaja žogo v igrišče). Cilj nogometa je z nogo ali glavo zadeti nasprotnikova vrata
(Kristan, 2012).
V koroški statistični regiji so, v sezoni 2017/18, delovala naslednja nogometna društva:
Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometno društvo Slovenj Gradec, Nogometni klub
Akumulator Mežica, Nogometni klub Koroška Dravograd, Nogometni klub Peca,
Nogometni klub Radlje in Nogometna šola Korotan Prevalje.
Odbojka je polistrukturni aciklični ekipni šport. Pri odbojki sta na igrišču dve šesterki
igralcev, ki sta ločeni z mrežo, zaradi katere ne prihaja do neposrednih stikov v fazi
napada ali obrambe. Cilj ekipe je, da z največ tremi dotiki žogo pošlje v nasprotnikovo
polje, tako da je nasprotnik ne uspe vrniti, ali preprečiti, da bi padla na tla na njihovi strani
igrišča (Zadražnik & Marinko, 2004).
V koroški statistični regiji so, v sezoni 2017/18, na področju odbojke delovala
naslednja društva: Odbojkarski klub Dravograd, Odbojkarski klub Fužinar,
Odbojkarski klub Mežica, Odbojkarski klub Mislinja, Odbojkarski klub Prevalje,
Odbojkarski klub Slovenj Gradec in Ženski odbojkarski klub Vuzenica.
Rokomet je polistrukturna kompleksna ekipna športna aktivnost. Je hitra
kolektivna igra s hitrim prenašanjem žoge od vrat do vrat in z neposrednimi
kontakti igralcev dveh nasprotnih moštev, v vsakem moštvu igra šest igralcev in
vratar. Smisel igre je zadevanje določenega cilja (rokometnih vrat) v prostoru
z vrženim projektilom (rokometno žogo) s temeljnim namenom zadeti cilj vsaj
enkrat več od nasprotnika in s tem doseči zmago (Šibila, Lekše, Martinčič, Pavčič &
Bon, 2004).
V koroški statistični regiji, so v sezoni 2017/18, delovala naslednja rokometna
društva: Rokometno društvo Fužinar, Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 in
Rokometna šola Alena Mihalja.
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Tabela 4: Pregled Koroških športnih društev, ki so se v sezoni 2017/18 ukvarjali s športom
mladostnikov v ekipnih športih
Šport:
Košarka:

Društvo/klub:
Košarkarski klub Dravograd
Košarkarska šola Jezerniki Prevalje
Športno društvo Soperga Slovenj Gradec
Nogomet: Koroški nogometni klub Fužinar
Nogometno društvo Slovenj Gradec
Nogometni klub Akumulator Mežica
Nogometni Klub Koroška Dravograd
Nogometni klub Peca
Nogometni klub Radlje
Nogometna šola Korotan Prevalje
Odbojka: Odbojkarski klub Dravograd
Odbojkarski klub Fužinar
Odbojkarski klub Mežica
Odbojkarski klub Mislinja
Odbojkarski klub Prevalje
Odbojkarski klub Slovenj Gradec
Ženski odbojkarski klub Vuzenica
Rokomet: Rokometno društvo Fužinar
Rokometni klub Slovenj Gradec 2011
Rokometna šola Alena Mihalja
Vir: Lasten, priloga 2

5.2 REZULTATI ANKETE
Anketa, ki je bila izvedena preko internetnega orodja za anketiranje 1ka, je bila preko
elektronske pošte posredovana vsem športnim društvom iz koroške regije, ki se ukvarjajo
z ekipnimi športi. Na njo se je odzvalo devet društev, od tega so bila tri iz nogometa
(Nogometno društvo Slovenj Gradec, Nogometni klub Peca in Nogometna šola Korotan
Prevalje) ter po dve iz košarke (Košarkarski klub Dravograd in Košarkarska šola Jezerniki
Prevalje), odbojke (Odbojkarski klub Fužinar in Odbojkarski klub Prevalje) in rokometa
(Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 in Rokometna šola Alena Mihalja).
Tabela 5: Delež sodelujočih društev glede na šport
Šport:
Nogomet
Košarka
Odbojka:
Rokomet:
Skupaj:

Število:
3
2
2
2
9

Delež:
33%
22%
22%
22%
100%

Vir: Lasten, priloga 3

Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz dveh sklopov vprašanj. Prvi sklop vprašanj, ki je bil
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zaprtega tipa, se je nanašal na kakovost, kjer smo poskušali izvedeti ali so vključena
športna društva sploh že kdaj preverila kakovost svojega delovanja, kako so to storila in
kako se zavedajo pomena kakovosti storitev, ki jih nudijo svojim članom. Drugi sklop
vprašanj, ki je bil odprtega tipa, pa se je nanašal na splošno delovanje koroških športnih
društev, kjer smo poskušali izvedeti, koliko vadbenih skupin imajo, koliko vadb tedensko
izvajajo, koliko strokovno izobraženih trenerjev imajo in v kakšni obliki delujejo pod
njihovim okriljem, kakšno je bilo število mladoletnih članov v zadnjih treh sezonah, kako
se financirajo in kakšna je njihova povprečna mesečna vadnina oziroma članarina.
Odgovori pri vprašanjih zaprtega tipa, ki so bila sestavljena s pomočjo petstopenjske
Likertove lestvice, so pomenila:
-

sploh se ne strinjamo (ocena 1),

-

ne strinjamo se (ocena 2),

-

niti se strinjamo, niti se ne strinjamo (ocena 3),

-

strinjamo se (ocena 4) in

-

popolnoma se strinjamo (ocena 5).

5.2.1

Zavedanje o pomenu kakovosti storitev športnih društev na
Koroškem

Prvi sklop vprašanj v izvedeni anketi se je nanašal na samo kakovost in pomen
zagotavljanja le-te med koroškimi športnimi društvi. Ta sklop ankete je bil razdeljen na
dva dela. V prvem delu smo poskušali izvedeti, ali so društva že sploh kdaj preverila svojo
kakovost in kako so to storila, drugi del pa je bil sestavljen iz štirih trditev o zagotavljanju
kakovosti njihovega delovanja.
Prvo vprašanje, ki je bilo zastavljeno vsem sodelujočim športnim društvom, je bilo, če so
že kdaj preverili kakovost svojih storitev. Društva so na vprašanje v veliki meri odgovorila
negativno, saj je bilo takšnih, ki tega niso storili, skoraj 80 %. Od vseh devetih društev, ki
so se odzvali na anketni vprašalnik, sta tako le dva preverila kakovost svojih storitev, to pa
sta storila z rednimi sestanki s starši in njihovimi odzivi ter z anketo po enem izmed
kampov. Takšne rezultate verjetno lahko pripišemo dejstvu, da v društvih na vodstvenih
položajih delujejo ljudje, ki so preveč zaposleni s svojo primarno zaposlitvijo in poleg vseh
stvari, ki jih še opravljajo prostovoljno, v društvih ne najdejo dodatnega časa za razvoj
primernega vprašalnika ali/in nimajo dovolj znanja o orodjih, s katerimi bi preverili
kakovost. Opravičeno pa lahko tudi sklepamo, da bi bili rezultati v primeru sodelovanja
vseh 20 koroških športnih društev, ki delujejo na področju ekipnega športa, še slabši.
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Grafikon 2: Ste že kdaj preverili kakovost vaših storitev?
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Vir: Lasten, priloga 4

Kljub temu da so koroška športna društva v nizkem številu preverila kakovost svojih
storitev, smo v raziskavi prišli do spoznanja, da se športna društva v zelo veliki meri
zavedajo pomena kakovosti pri opravljanju svojih storitev. V anketi smo jim zastavili štiri
trditve, na katere so odgovarjali s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Društva pri
nobeni trditvi niso odgovorila z odgovorom, ki bi kazal na njihovo nestrinjanje. Najbolje so
ocenili trditev, da redno strmijo k izboljšanju kakovosti storitev, najslabše pa je bila
ocenjena trditev, da bi morali kakovost svojih trditev redno preverjati, s čimer se je
strinjalo »le« 77 % sodelujočih društev, ostali pa so ostali neopredeljeni.
Tabela 6: Povprečna ocena trditev povezanih z zagotavljanem kakovosti storitev
Trditev:

Aritmetična
sredina:
Zavedamo se pomembnosti kakovosti storitev, ki jih nudimo našim članom.
4,7
Redno strmimo k izboljšanju kakovosti naših storitev. (izobraževanje trenerjev, 4,9
nakup nove opreme, povezovanje z uglednejšimi društvi/klubi,...)
Kakovost naših storitev, bi morali redno (vsaj vsako tretjo sezono) preverjati.
4,2
Rezultati pridobljeni v raziskavi nas zanimajo
4,6
Vir: Lasten, priloga 6

5.2.2

Splošni podatki o delovanju športnih društev na Koroškem

Drugi sklop vprašanj v anketi se je nanašal na splošno delovanje športnih društev na
Koroškem in je bil sestavljen iz osmih vprašanj, ki so se nanašala na vadbene skupine,
število treningov, strokovno usposobljenost trenerjev ter njihov zaposlitveni status,
število vpisanih članov v zadnjih treh sezonah in povprečno mesečno vadnino.
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V raziskavi je bilo ugotovljeno, da imajo koroška športna društva v povprečju malo več kot
sedem vadbenih skupin, najmanjše društvo je imelo le dve, medtem ko jih je imelo
največje društvo enajst. Od tega imajo društva v povprečju malo več kot šest vadbenih
skupin, ki so namenjene le športu mladostnikov. Največje društvo na Koroškem ima devet
vadbenih skupin za mlajše selekcije. Iz tega lahko pridemo do sklepa, da ima večina
športnih društev, ki skrbijo za razvoj ekipnih športov na področju mladostnikov, tudi
člansko selekcijo, ki deluje na področju kakovostnega športa, in je obraz kluba ter
predstavlja tudi enega izmed motivov za vadbo mladoletnega otroka.
Tabela 7: Vadbene skupine Koroških športnih društev
Povprečje: Minimum: Maksimum:
Število vseh vadbenih skupin:
7,2
2
11
Število vadbenih skupin mlajših selekcij: 6,3
2
9
Vir: Lasten, priloga 7 & 8

Povprečno koroško športno društvo na teden opravi malo več kot triindvajset treningov
vseh mlajših selekcij, kar znese slabe štiri treninge na teden za vsako selekcijo. Trenerji,
zaposleni v klubu, pa na teden opravijo za odtenek več kot štiri treninge na teden. Iz tega
lahko pridemo do ugotovitve, da koroška športna društva nimajo večjih težav pri
zagotavljanju infrastrukture za izvajanje svojih vadb, saj lahko le-te vsaki mlajši selekciji
nudijo vsak želeni dan, če izhajamo iz predpostavke, da so za vadbo namenjeni dnevi od
ponedeljka do petka, vikendi pa so rezervirani za tekmovanja ter da najmlajše selekcije,
do zadnjih razredov osnovne šole, ki jih je največ, zaradi same nasičenosti s specifičnim
športom, niso aktivne vsak dan v tednu.
Tabela 8: Tedenski treningi mlajših selekcij
Povprečje:
Število tedenskih treningov vseh mlajših selekcij: 23,2
Število tedenskih treningov na mlajšo selekcijo:
3,7
Število tedenskih treningov na trenerja:
4,1
Vir: Lasten, priloga 8, 9 & 10

Trenerji, ki delujejo v športnih društvih na Koroškem, so v veliki večini strokovno
usposobljeni, takšnih je kar 94 %. Trenerji, ki delujejo brez strokovne usposobljenosti, pa
so v manjšini, takšnih je le 6 %. Takšne rezultate lahko povežemo z ugotovitvijo iz
prejšnjega sklopa vprašanj, kjer so društva z najvišjo oceno ocenila trditev, da redno
strmijo k izboljšanju kakovosti svojih storitev, kar zavzema tudi redno strokovno
usposabljanje, izobraževanje in izpopolnjevanje trenerjev. Delno pa jo lahko povežemo
tudi z novim Zakonom o športu (ZŠpo-1), ki predpisuje strožje zahteve za delo v športu.
Med tiste, ki delujejo brez strokovne usposobljenosti, lahko uvrstimo trenerje začetnike,
ki se s trenerskim delom šele spoznavajo in še niso imeli možnost za udeležbo na
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strokovnem izobraževanju ter starše otrok, ki na treningih pomagajo kot pomočniki
trenerjev.
Grafikon 3: Delež trenerjev glede na strokovno usposobljenost
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Vir: Lasten, priloga 10

Povprečno v športnem društvu na Koroškem deluje malo manj kot šest trenerjev, le-ti pa
v društvu v največji meri delujejo prostovoljno. Prostovoljno v koroških športnih društvih
deluje 65 % vseh trenerjev, medtem ko je tistih, ki imajo status profesionalnega trenerja
35 %.
Grafikon 4: Delež trenerjev glede na zaposlitev
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Vir: Lasten, priloga 11
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Prostovoljni trenerji

Koroško športno društvo je imelo v sezoni 2017/2018 v svojih programih športnih šol v
povprečju vpisana 102 mladoletna člana, kar predstavlja na sezono poprej 5 % rast.
Največ članov so imela koroška športna društva v sezoni 2015/2016, ko je bilo v športne
programe posameznega društva v povprečju vpisanih 109 otrok, kar je 7 % več kot v
tekoči sezoni.
Grafikon 5: Povprečno število vpisanih mladoletnih članov na društvo v zadnjih treh sezonah
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Vir: Lasten, priloga 12

V predzadnjem vprašanju smo poskušali izvedeti, v kakšnem razmerju se društva
financirajo. Vire financiranja smo razdelili v štiri skupine: članarine in vadnine, občinska
sredstva, donacije in sponzorska sredstva ter lastna dejavnost. V raziskavi je bilo
ugotovljeno, da so največji vir financiranja športnih društev ekipnih športov, ki delujejo na
Koroškem, donacije in sponzorska sredstva, saj predstavljajo 41 % vseh prihodkov
športnih društev, sledijo članarine in vadnine ter občinska sredstva, ki predstavljajo 28 %
oziroma 24 % prihodkov. Kot najmanjši vir se je pokazala lastna dejavnost, ki predstavlja
le 7 % vseh prihodkov društev.
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Grafikon 6: Delež financiranja glede na vir
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Zadnje vprašanje v anketi se je nanašalo na povprečno mesečno vadnino oziroma
članarino, ki jo društva zaračunavajo za vadbo otrok. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da
koroška športna društva mesečno v povprečju za vadbo zaračunavajo 23,3 €. Najnižja
povprečna mesečna vadnina/članarina v društvih znaša 20 €, medtem ko je potrebno za
najvišjo povprečno mesečno vadnino/članarino na Koroškem društvom odšteti 35 €.
Tabela 9: Povprečna mesečna vadnina/članarina društev
Povprečje: Minimum: Maksimum:
Povprečna mesečna vadnina/članarina: 23,3
20
35
Vir: Lasten, priloga 14
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6

RAZISKAVA ZADOVOLJSTVA UPORABNIKOV S KAKOVOSTJO
STORITEV ŠPORTNIH DRUŠTEV NA KOROŠKEM

Če smo se v prvem delu raziskave posvetili športnim društvom, smo se v drugem delu
raziskave posvetili izključno uporabnikom njihovih storitev. Naša ciljna populacija so bili
starši mladoletnih otrok, ki imajo svoje otroke vpisane v programe ekipnih športov na
Koroškem.
Za samo izvedbo raziskave med starši otrok o zadovoljstvu s kakovostjo storitev športnih
društev na Koroškem, smo na podlagi teoretičnih pojmov in drugih strokovnih
vprašalnikov, kjer nam je bila v največjo pomoč raziskava Coste, Tsitskarija, Tzetzisa in
Goudasa (2004) o kakovosti storitev športnih kampov, sestavili strukturiran anketni
vprašalnik.
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz šestih sklopov vprašanj ter je bil zaprtega tipa.
Izjema je bilo le eno vprašanje, ki se je nanašalo na točno ceno. Prvi sklop se je nanašal na
demografske podatke, kjer smo skušali ugotovili spol, starost, občino prebivanja ter šport,
s katerim se otrok ukvarja, in program katerega društva oziroma kluba obiskuje. Drugi
sklop vprašanj se je nanašal na splošna vprašanja o športnih programih, kjer smo
poskušali izvedeti, kje so starši izvedeli za program društva, če poznajo tudi programe
drugih športnih društev na Koroškem, kako je obiskan program športne šole, kako dolgo
in kolikokrat na teden ga otrok obiskuje, ali je potrebno za vadbo plačati tudi mesečno
vadnino in koliko znaša. Tretji sklop vprašanj se je nanašal na opremo in infrastrukturo, ki
jo nudijo športna društva, kjer smo poskušali izvedeti, kako so staršem pomembne stvari
glede opreme in infrastrukture ter kako bi ocenili opremo in infrastrukturo, ki jo športna
društva nudijo njihovim otrokom. Četrti sklop se je nanašal na športne programe društev,
kjer so starši ocenili pet trditev povezanih s športno vadbo, ki jo obiskuje njihov otrok.
Peti sklop vprašanj je bil namenjen komunikaciji, kjer smo poskušali izvedeti, v kakšni meri
so staršem na voljo informacije o delovanju društva, na kakšen način in kolikokrat
komunicirajo s društvi, kakšen način komunikacije bi jim najbolj ustrezal ter kako bi ocenili
komunikacijo z društvom. Zadnji sklop vprašanj se je nanašal na trenerja, kjer so
anketirani starši ocenili pet trditev, ki so se nanašale na delo trenerja in njegov odnos do
njihovega otroka.
Večina vprašanj v anketi je bila sestavljena s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice, pri
čemer so odgovorili pomenili:
-

sploh se ne strinjam oziroma zelo sem nezadovoljen (ocena 1),

-

ne strinjam se oziroma nezadovoljen sem (ocena 2),
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-

niti se strinjam, niti se ne strinjam oziroma niti nisem zadovoljen, niti nisem
nezadovoljen (ocena 3),

-

strinjam se oziroma zadovoljen sem (ocena 4) in

-

popolnoma se strinjam oziroma zelo sem zadovoljen (ocena 5).

Anketa je bila preko elektronske pošte posredovana vsem koroškim športnim društvom iz
ekipnih športov s prošnjo, da jo posredujejo naprej staršem otrok, ki so vpisani v njihove
športne programe. Na anketo, ki je bila izvedena preko internetnega orodja za anketiranje
1ka ter je potekala med 20. 2. 2018 in 20. 7. 2018, se je odzvalo 86 staršev.

6.1 PREDSTAVITEV VZORCA
Prvi sklop vprašanj v izvedeni anketi se je nanašal na demografske podatke o otrocih
sodelujočih staršev in je bil sestavljen iz petih vprašanj, ki so se nanašala na spol otroka,
starostno skupino otroka, občino prebivanja, šport, s katerim se ukvarja otrok, in
program, katerega društva obiskuje. Temeljno vprašanje za nadaljevanje ankete je bilo, s
katerim športom se ukvarja njihov otrok, saj starši, ki niso izbrali enega izmed štirih
naštetih ekipnih športov in so označili drugo, niso izpolnjevali pogojev za nadaljevanje
ankete.
Od 86 izpolnjenih anket staršev so prevladovali otroci moškega spola, ki jih je bilo 64 in so
predstavljali 74 % vzorca, oseb ženskega spola je bilo 22 ter so predstavljale 26 % vzorca.
Grafikon 7: Delež otrok glede na spol
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Starost otrok smo razdelili v sedem skupin, ki so bile izpeljane iz selekcij, ki nastopajo v
tekmovalnem sistemu športa mladostnikov v ekipnih športih. Starostne skupine, ki smo jih
uporabili v raziskavi, lahko povežemo s predšolsko selekcijo in selekcijami U9, U11, U13,
U15, U17 in U19. V anketi je sodelovalo največ staršev otrok starostnih skupin od 7. do 9.
let, od 10. do 11. let in od 14. do 15. let, ki so vse predstavljale 19 %, sledita starostni
skupini od 12. do 13. let ter od 16. do 17. let, ki zavzemata 14 % oziroma 13 % vzorca.
Najslabše sta bili zastopani starostni skupini od 18. do 19. let ter manj kot 7. let, ki sta
predstavljali 10 % oziroma 7 % otrok anketiranih staršev.
Grafikon 8: Delež otrok glede na starost
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Koroška statistična regija obsega dvanajst občin (Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica,
Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na
Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica), od tega so v anketi sodelovati starši otrok, ki
prebivajo v devetih različnih občinah v regiji. V raziskavi nam ni uspelo pridobiti
odgovorov staršev otrok, ki prebivajo v občinah Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob
Dravi, v teh občinah je le v zadnje našteti, v sezoni 2017/2018, delovalo športno društvo
na področju ekipnega športa mladostnikov. V anketi je sodelovalo največ staršev otrok, ki
prebivajo v občini Prevalje, in sicer 31, kar predstavlja 36 % vseh sodelujočih v anketi,
sledita občini Črna na Koroškem in Ravne na Koroškem, ki sta predstavljali občino
prebivanja 19 % oziroma 16 % sodelujočih. Najslabše sta bili zastopani občini Muta in
Vuzenica, ki sta predstavljali občino prebivanja 1 % anketirancev.
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Tabela 10: Delež otrok glede na občino prebivanja
Občina prebivanja:
Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica
Skupaj:

Število:
16
10
2
2
1
0
31
0
14
0
9
1
86

Odstotek:
19%
12%
2%
2%
1%
0%
36%
0%
16%
0%
10%
1%
100%

Vir: Lasten, priloga 18

Na Koroškem delujejo športna društva v štirih ekipnih športih: košarka (Košarkarski klub
Dravograd, Košarkarska šola Jezerniki Prevalje in Športno društvo Soperga Slovenj
Gradec), nogomet (Koroški nogometni klub Fužinar, Nogometno društvo Slovenj Gradec,
Nogometni klub Akumulator Mežica, Nogometni klub Koroška Dravograd, Nogometni klub
Peca, Nogometni klub Radlje in Nogometna šola Korotan Prevalje), odbojka (Odbojkarski
klub Dravograd, Odbojkarski klub Fužinar, Odbojkarski klub Mežica, Odbojkarski klub
Mislinja, Odbojkarski klub Prevalje, Odbojkarski klub Slovenj Gradec in Ženski odbojkarski
klub Vuzenica) in rokomet (Rokometno društvo Fužinar, Rokometni klub Slovenj Gradec
2011 in Rokometna šola Alena Mihalja). V raziskavi je bil največji delež anketiranih
staršev, ki imajo svoje otroke vpisane v programe športnih društev, ki izvajajo vadbo
košarke. Ti so predstavljali skoraj polovico vseh sodelujočih, 48 %. Drugi najpogosteje
zastopan šport je bil nogomet, v katerega so imeli anketirani starši vpisanih 26 % otrok,
sledi odbojka, saj so v te športne programe imeli starši vpisanih 12 % otrok. Najslabše
zastopan ekipni šport je bil rokomet, ki je obsegal 8 % otrok anketiranih staršev. V druge
individualne programe športa so imeli sodelujoči starši vpisanih 7 % otrok, tu sta se
pojavila športa plavanje in ples. Starši, ki so na vprašanje odgovorili z drugo, so s tem
vprašanjem zaključili z izpolnjevanjem ankete. Kljub temu, da smo anketo posredovali le
ekipnim športnim društvom, lahko odgovore drugo prepišemo dejstvu, da so nekateri
starši anketo o zadovoljstvu s kakovostjo storitev športnih društev izpolnili tudi za svoje
ostale otroke, ki obiskujejo individualne programe športa.
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Grafikon 9: Delež otrok glede na šport
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V anketi so sodelovali starši otrok, ki imajo svoje otroke vpisane v programe desetih
različnih društev ekipnih športov na Koroškem (Koroški nogometni klub Fužinar,
Košarkarski klub Dravograd, Košarkarska šola Jezerniki Prevalje, Nogometni klub
Akumulator Mežica, Nogometni klub Peca, Nogometna šola Korotan Prevalje, Odbojkarski
klub Prevalje, Odbojkarski klub Fužinar, Rokometni klub Slovenj Gradec 2011 in
Rokometna šola Alena Mihalja). Največ je bilo staršev, ki imajo svoje otroke vpisane v
Košarkarski klub Dravograd, takšnih je bilo 28 %. Sledita Nogometni klub Peca in
Košarkarska šola Jezerniki Prevalje, ki sta zavzemala 21 % oziroma 20 % vseh sodelujočih.
Najbolj zastopan klub v odbojki je bil Odbojkarski klub Prevalje, ki je obsegal 9 % staršev,
ki imajo svoje otroke vpisane v njegove programe. Na področju rokometa je bila najbolje
zastopana Rokometna šola Alena Mihalja, v programe, katere je imelo svoje otroke
vpisane 7 % anketiranih staršev. V individualne programe športa je imelo svoje otroke
vpisane 6 anketiranih staršev, kar predstavlja 7 % vseh udeležencev ankete.
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Tabela 11: Delež otrok glede na športno društvo
Društvo/klub:
Košarkarski klub Dravograd
Nogometni klub Peca
Košarkarska šola Jezerniki Prevalje
Odbojkarski klub Prevalje
Rokometna šola Alena Mihalja
Nogometna šola Korotan Prevalje
Odbojkarski klub Fužinar
Koroški nogometni klub Fužinar
Nogometni klub Akumulator Mežica
Rokometno društvo Slovenj Gradec 2011
Individualni športi:
Skupaj:

Število:
24
18
17
8
6
2
2
1
1
1
6
86

Odstotek:
28%
21%
20%
9%
7%
2%
2%
1%
1%
1%
7%
100%

Vir: Lasten, priloga 20

Na podlagi demografskih podatkov se je naš vzorec zmanjšal na 80, saj starši, ki so na
vprašanje, s katerim športom se ukvarja njihov otrok, odgovorili z drugo, niso izpolnjevali
pogojev za nadaljevanje raziskave o kakovosti storitev športnih društev na Koroškem, kjer
so bili naš ciljni vzorec starši, katerih otroci se udeležujejo vadb ekipnih športov.

6.2 REZULTATI ANKETE
Drugi sklop vprašanj v anketi se je nanašal na splošne podatke o športnih programih in je
bil sestavljen iz devetih vprašanj, ki so se nanašale na seznanitev s športnim programom,
poznavanje drugih športnih programov na Koroškem, obiskanost športnega programa, čas
obiskovanja programa, število tedenskih aktivnosti in mesečno vadnino.
V prvem vprašanju sklopa smo starše povprašali, kje so oni oziroma njihovi otroci izvedeli
za športni program, ki ga obiskujejo. Starši otrok oziroma otroci sami so za program v
največji meri (43 %) izvedeli v izobraževalni ustanovi, šoli ali vrtcu. V drugi največji meri
(41 %) so otroci za program športa, ki ga obiskujejo, izvedeli od prijateljev. Na internetu in
na socialnih medijih so starši za program športne šole izvedeli v 7 %. Drugi načini
seznanitve s programom športnega programa so skupaj zavzemali 10 %, med drugimi
načini seznanitve pa so starši v največji meri za program izvedeli od trenerja ali pa so tam
trenirali že sami. Na podlagi teh rezultatov lahko pridemo do ugotovitve, da koroška
športna društva člane oziroma uporabnike njihovih storitev v največji meri pridobivajo s
sodelovanjem z izobraževalnimi ustanovami ter s priporočili svojih članov, za kar je še
posebej pomembno, da ponujajo kakovostne storitve, saj bo uporabnik storitve drugim
priporočil le, če je kakovostna in v kateri lahko v popolnosti izpolnjuje cilje svojega
športnega udejstvovanja. V prihodnosti pa bodo morala društva več pozornosti nameniti
tudi strategiji socialnih medijev, ki so danes eno najpomembnejših orodij za
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komuniciranje z bodočimi uporabniki ter z njeno pomočjo pridobiti še kakšnega
dodatnega uporabnika.
Grafikon 10: Kje ste izvedeli za program športni program društva
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Starši v veliki večini poznajo oziroma so seznanjeni tudi s ponudbo drugih športnih
programov, ki jih nudijo športna društva v njihovi širši okolici. Staršev, ki poznajo ponudbo
drugih športnih društev, je za odtenek več kot 85 %, takšnih, ki s ponudbo niso seznanjeni,
pa je le slabih 5 %. Tistih, ki niso v popolnosti seznanjeni niti ne seznanjeni pa je dobrih 10
%. S temi rezultati lahko pridemo do ugotovitve, da športna društva na Koroškem zelo
dobro skrbijo za oglaševanje oziroma predstavljanje svojih športnih programov ciljni
populaciji.
Grafikon 11: Seznanjen sem tudi s ponudbo drugih športnih programov
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Starše, ki so se strinjali s trditvijo, da so seznanjeni tudi s ponudbo drugih športnih
programov v širši okolici, kar jih je bila velika večina, smo povprašali, če je na Koroškem
dovolj raznolika ponudba športnih programov. Starši so bili v treh četrtinah mnenja, da je
na Koroškem dovolj raznolikih ponudnikov športnih programov. Takšnih, ki menijo, da na
Koroškem ni dovolj raznolike ponudbe športnih programov, je bilo le 7 %. Slaba petina pa
je takšnih, ki menijo, da na Koroškem ni niti dovolj raznolika ponudba niti ni preveč
monotona ponudba športnih programov. Na podlagi takšnih rezultatov lahko pridemo do
ugotovitve, da imajo otroci na Koroškem na voljo dovolj raznolike ponudbe za
udejstvovanje v športu in s tem možnost, da se lahko preizkusijo v različnih športnih
panogah.
Grafikon 12: Na Koroškem je dovolj raznolika ponudba športnih programov
80%
70%
67%

60%

50%
40%
30%
20%
18%

10%
0%

3%
Sploh se ne
strinjam

4%

7%

Ne strinjam se Niti se strinjam,
niti se ne
strinjam

Strinjam se

Popolnoma se
strinjam

Vir: Lasten, priloga 23

V anketi je bilo ugotovljeno, da so športni programi, ki jih nudijo športna društva na
Koroškem, dobro obiskani. Kar 80 % staršev se je strinjalo s trditvijo, da je športni
program, ki ga obiskuje njihov otrok, dobro obiskan. Staršev, ki menijo, da je program
vadbe, ki se ga udeležuje njihov otrok, slabo obiskan, je le 5 %. Takšnih, ki so mnenja, da
športni program ni niti dobro niti ni slabo obiskan, je 15 %. Iz tega lahko pridemo do
ugotovitve, da koroška športna društva dobro skrbijo za pridobivanje novih mladoletnih
članov in razporejanja članov po vadbenih skupinah ter na podlagi tega zagotavljajo dobro
obiskanost svojih aktivnosti in s tem boljših ter zanimivejših pogojev za vadbo otrok.
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Grafikon 13: Športni program, ki ga obiskuje moj otrok je dobro obiskan
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V raziskavi je sodeloval največji delež staršev, katerih otroci obiskujejo športni program
več kot 5 let, sledijo tisti, katerih otroci obiskujejo program od 3. do 5. let. Vseh skupaj je
63 %, iz česar lahko pridemo do sklepa, da nam je uspelo pridobiti relevanten vzorec za
presojanje kakovosti storitev športnih društev, saj ima večina anketirancev z delovanjem
društev in nudenjem njihovih storitev več kot triletne izkušnje in je sposobna relevantno
oceniti dejavnike kakovosti storitev športnih društev.
Grafikon 14: Čas obiskovanja športnega programa
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Otroci, vpisani v programe športnih društev na Koroškem, imajo v največji meri trening
trikrat ali petkrat na teden, takšnih je skupaj dve tretjini. Sledijo otroci, kateri imajo
trening štirikrat tedensko, v raziskavi je bilo takšnih 13 %. V manjšini so otroci, ki imajo
trening dvakrat tedensko, v našem vzorcu je bilo takšnih 5 %. Enkrat tedensko in več kot
petkrat tedensko trenira slaba desetina. V povprečju otroci, vpisani v programe športnih
društev na Koroškem, opravijo 3,8 treningov na teden. Ta rezultat lahko primerjamo z
rezultatom iz prvega dela raziskave, ki je bila izvedena med koroškimi športnimi društvi,
kjer je bilo ugotovljeno, da je imelo športno društvo v povprečju 3,7 treningov na mlajšo
selekcijo, na podlagi te primerjave lahko ugotovimo, da nam je uspelo pridobiti ustrezen
vzorec anketiranih staršev, saj se povprečni rezultati na število treningov razlikujejo
minimalno, le za eno decimalko.
Grafikon 15: Število tedenskih treningov
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V raziskavi je bilo ugotovljeno, da morajo starši v zelo veliki večini za vadbo svojega otroka
športnim društvom plačevati mesečno vadnino oziroma članarino. Vadnino za vadbo
svojega otroka mora plačevati 92 % vseh staršev, ki so sodelovali v anketi. Vadnino za
svojega otroka ne plačuje le 8 % anketiranih staršev. Takšne rezultate lahko povežemo z
raziskavo, ki je bila izvedena med koroškimi športnimi društvi, kjer je bilo ugotovljeno, da
je njihov drugi največji vir financiranja iz vadnin in članarin, ravno zaradi velike finančne
odvisnosti od vadnin in premalo pritokov iz drugih virov, ki bi pokrili vse stroške, ki
nastanejo z izvajanjem vadb in z njo povezanih aktivnosti, si društva na Koroškem težko
privoščijo, da bi otrokom nudila brezplačno vadbo.
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Grafikon 16: Za vadbo otroka moram plačati mesečno vadnino/članarino
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Vir: Lasten, priloga 27

Starše, ki so na vprašanje, da morajo za mesečno vadbo otroka plačati vadnino, odgovorili
pozitivno, smo povprašali, koliko znaša le-ta. Ugotovljeno je bilo, da morajo starši za
mesečno vadbo otrok športnih društvom povprečno odšteti 23,9 €. Najnižja mesečna
vadnina/članarina, ki jo morajo starši plačati društvu znaša 7 €, medtem ko je bila najvišja
vadnina/članarina, ki so jo morali starši poravnati za mesečno vadbo otrok 35 €.
Rezultate, pridobljene v tem delu raziskave, lahko primerjamo z rezultati, pridobljenimi v
prvem delu raziskave, ki smo jo izvedli med športnimi društvi, kjer je bilo ugotovljeno, da
je povprečna mesečna vadnina/članarina, ki jo zaračunavajo koroška športna društva,
23,3 €. Na podlagi te primerjave pa lahko ugotovimo, da se povprečna mesečna vadnina,
ugotovljena v obeh delih raziskave, razlikuje v le 0,6 €. Na podlagi te ugotovitve lahko še
enkrat potrdimo, da nam je za raziskavo zadovoljstva s kakovostjo storitev športnih
društev uspelo pridobiti ustrezen vzorec anketirancev.
Tabela 12: Višina mesečne vadnine/članarine
Povprečje: Najnižja: Najvišja:
Koliko znaša mesečna vadnina/članarina: 23,9
7
35
Vir: Lasten, priloga 28

V zadnjem vprašanju v drugem sklopu raziskave smo starše povprašali, ali je cena
mesečne vadnine oziroma članarine, ki jo plačujejo za vadbo svojih otrok, primerna. Starši
so se v veliki večini, kar 80 % sodelujočih, strinjali s trditvijo, da je cena mesečne vadnine,
ki jo plačujejo, primerna. Dobra desetina jih je bila glede višine mesečne vadnine
neopredeljena, le 5 % sodelujočih staršev pa je mnenja, da cena mesečne vadnine ni
primerna. Iz tega lahko pridemo do ugotovitve, da imajo koroška športna društva
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postavljeno primerno ceno za izvajanje vadb, ki uporabnikom njihovih storitev ne
predstavlja prevelikih finančnih bremen.
Grafikon 17: Cena mesečne vadnine/članarine je primerna
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Tretji sklop vprašanj v anketi je bil namenjen infrastrukturi in opremi, ki jo športna društva
nudijo uporabnikom njihovih storitev ter je bil sestavljen iz dveh delov. V prvem delu smo
poskušali, na podlagi rangiranja pomembnosti treh stvari povezanih s kakovostjo opreme
in infrastrukture, izvedeti, kako pomembne so le-te, drugi del pa je bil sestavljen iz treh
trditev, ki so se nanašale na kakovost infrastrukture in opreme, ki jo nudijo športna
društva.
V prvem delu sklopa so starši otrok glede na pomembnost rangirali tri stvari povezane z
infrastrukturo in opremo, ki jo športna društva nudijo njihovih otrokom. Starši so rangirali
urejenost športnega objekta (čistoča garderob, parketa, pokošena trava na igrišču ipd.),
opremljenost športnega objekta (zadostno število garderob, košev, golov, ustrezno
narisane črte ipd.) in kakovost športne opreme (žoge, koši, goli, uteži ipd.). Najpogosteje
je bila kot najpomembnejša stvar razvrščena urejenost športnega objekta (45 %). Kot
drugo najpomembnejšo stvar, ki se nanaša na kakovost infrastrukture in opreme, so starši
rangirali kakovost športne opreme. Kot najmanj pomembna stvar pa je bila rangirana
opremljenost športnega objekta. Na podlagi rangiranja pomembnosti stvari, ki se
nanašajo na kakovost infrastrukture in opreme, ki jo športna društva nudijo svojim
uporabnikom, lahko pridemo do ugotovitve, da je uporabnikom najpomembnejša
urejenost športnega objekta, na katero pa v veliki večini primerov sama društva nimajo
neposrednega vpliva, saj je za njo načeloma zadolžen upravitelj športnega objekta, ki je
najpogosteje izobraževalna ustanova ali javni zavod za šport, v nekaterih primerih pa se
kot upravljalci športnih objektov pojavljajo tudi športna društva sama.
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Tabela 13: Pomembnost stvari povezanih z infrastrukturo in opremo
Stvari:
Urejenost športnega objekta (čistoča garderob, parketa, pokošena trava,....)
Opremljenost športnega objekta (zadostno število garderob, košev, golov,
ustrezno narisane črte,. ..)
Kakovost športne opreme (žoge, koši, goli, uteži,....)

1.
2.
3.
45% 20% 35%
26% 35% 39%
22% 40% 31%

Vir: Lasten, priloga 30

V drugem delu sklopa smo staršem zastavili tri trditve, ki so se navezovale na kakovost
stvari povezanih z infrastrukturo in opremo, ki so jih v prvem delu sklopu rangirali po
pomembnosti. Starši so na trditve odgovarjali oziroma so jih ocenjevali s pomočjo
petstopenjske Likertove lestvice. Starši nobene trditve povezane z infrastrukturo in
opremo niso ocenili z oceno, ki bi kazala na njihovo nezadovoljstvo z njo. Najbolje so
ocenili urejenost športnega objekta, na katerem trenira njihov otrok in kakovost športne
opreme oziroma pripomočkov, ki jih športno društvo na treningih nudi njihovim otrokom.
Najslabše, čeprav še vedno zadovoljiva, pa je bila ocenjena primerna opremljenost
športnega objekta, na katerem trenira njihov otrok. Če primerjamo rezultate z rezultati, ki
smo jih pridobili v prvem delu sklopa, lahko ugotovimo, da so starši v enakem vrstnem
redu, kot so stvari povezane z infrastrukturo in opremo, razvrstili po pomembnosti, tudi
ocenili po njihovi kakovosti. Iz tega lahko pridemo do sklepa, da upravitelji športnih
objektov na Koroškem dobro skrbijo za njihovo urejenost. Kot je bilo ugotovljeno že v
prvem delu sklopa, društva le redko skrbijo za urejenost športnega objekta in je to
načeloma naloga nekoga drugega. Upravitelji športnim društvom omogočajo, da svoje
storitve uporabnikom nudijo na kakovostno urejenih športnih objektih. Prav tako lahko
ugotovimo, da športna društva na Koroškem svojim članom oziroma uporabnikom
storitev zagotavljajo kakovostno opremo oziroma pripomočke, ki jih potrebujejo za
izvajanje svoje storitve športnih vadb. Ugotovimo pa lahko tudi, da so športni objekti na
Koroškem primerno opremljeni, kar prav tako ni v neposredni pristojnosti društev, saj
objekte gradijo in opremljajo lastniki oziroma upravitelji le-teh, športna društva lahko
dajo le priporočila ter omogočajo športnim društvom in njihovim uporabnikom storitev
kvalitetno izvajanje le-teh.
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Tabela 14: Povprečna ocena trditev povezanih s kakovostjo infrastrukture in opreme
Trditev:

Aritmetična
sredina
Športni objekt na katerem trenira moj otrok je urejen (čistoča garderob, čistoča 4,3
parketa, pokošena trava, ...)
Športni objekt na katerem trenira moj otrok je primerno opremljen (zadostno 4,1
število garderob, košev, golov, ustrezno narisane črte, ...)
Športna oprema/pripomočki, ki jo športno društvo/klub na treningih nudi 4,3
mojemu otroku je kakovostna (žoge, koši, goli, uteži, ...)
Vir: Lasten, priloga 31

Četrti sklop vprašanj v anketi se je nanašal na športne programe koroških športnih
društev. Sestavljen je bil iz petih trditev, na podlagi katerih smo poskušali ugotoviti
zadovoljstvo z namenom temeljnega dela, zaradi katerega so sploh ustanovljena oziroma
delujejo športna društva.
V tem sklopu smo staršem zastavili pet trditev, ki so se nanašale na zadovoljstvo s
športnim programom oziroma športno vadbo, katero obiskuje njihov otrok. Starši so na
trditve odgovarjali s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Starši nobene trditve niso
ocenili nezadovoljivo. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da se njihov otrok z veseljem
udeleži treninga. Najmanj pa so zadovoljni s termini treningov. Tako lahko pridemo do
ugotovitve, da športna društva na Koroškem nudijo kakovostno zastavljene športne
programe, katerih se otroci z veseljem udeležujejo, na njih pa imajo možnost
osebnostnega in športnega razvoja. Ugotovimo lahko tudi, da športna društva svojim
uporabnikom nudijo kakovostne storitve športnih vadb, katere bi velika večina
uporabnikov priporočila tudi ostalim, kar je izjemno pomembno, saj smo v drugem sklopu
raziskave ugotovili, da uporabniki storitev športnih društev za programe vadb v največji
meri izvejo ravno od obstoječih uporabnikov. Prav tako lahko ugotovimo, da imajo
športna društva na Koroškem primerno zastavljene termine športnih vadb, ki večini
uporabnikov omogočajo, da se jih lahko udeležujejo brez večjih težav.
Tabela 15: Povprečna ocena trditev povezanih s športnimi programi
Trditev:

Aritmetična
sredina
Moj otrok se z veseljem udeleži treninga?
4,6
Športni program nudi mojemu otroku možnost osebnostnega in športnega 4,5
razvoja
S kakovostjo storitev športnega društva/kluba sem zadovoljen
4,2
Športni program, ki ga obiskuje moj otrok bi priporočil tudi drugim staršem
4,4
Termini treningov so primerni
4,1
Vir: Lasten, priloga 32

Predzadnji sklop ankete se je nanašal na komunikacijo in je bil sestavljen iz petih vprašanj,
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ki so se nanašala na dostopnost informacij, način komunikacije z društvom, pogostost lete in zadovoljstvom z njo.
V raziskavi smo ugotovili, da so informacije o športnih programih in aktivnostih društva
vedno na voljo. Velika večina staršev, dobrih 90 %, je mnenja, da lahko informacije o
športnem programu, ki ga obiskuje njihov otrok, pridobijo, kadar želijo, takšnih, ki se s
trditvijo ne strinjajo, pa je le 4 %. Na podlagi teh rezultatov lahko pridemo do ugotovitve,
da športna društva na Koroškem preko svojih kanalov obveščanja dobro skrbijo za
dostopnost informacij o svojih aktivnostih oziroma športnih programih in so le-te
uporabnikom ter bodočim uporabnikom njihovih storitev vedno na voljo.
Grafikon 18: Informacije o športnih programih in aktivnostih društva so mi vedno na voljo
60%

50%
48%
44%

40%
30%
20%
10%
0%

2%
Sploh se ne
strinjam

2%

5%

Ne strinjam se Niti se strinjam,
niti se ne
strinjam

Strinjam se

Popolnoma se
strinjam

Vir: Lasten, priloga 33

V drugem vprašanju sklopa smo starše povprašali, kako sploh poteka komunikacija med
njimi in športnim društvom, v katerem vadi njihov otrok. Starši so z društvi oziroma
odgovornimi osebami društva največkrat v kontaktu preko telefona, sledita komunikacija
preko elektronske pošte ter osebni kontakt med njimi in trenerjem oziroma odgovorno
osebo športnega društva. Starši najmanjkrat z društvom komunicirajo preko socialnih
medijev.
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Grafikon 19: Način komunikacije z društvom
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Vir: Lasten, priloga 34

V raziskavi je bilo ugotovljeno, da so starši v veliki večini z društvom oziroma kontaktno
osebo društva v kontaktu vsaj enkrat mesečno, takšnih, ki z društvom komunicirajo enkrat
ali večkrat mesečno, je slabih 85 %. Takšnih, ki z društvom nimajo nobene komunikacije
na letni ravni, je le 3 % anketiranih staršev.
Grafikon 20: Pogostost komunikacije
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Vir: Lasten, priloga 35

V raziskavi smo ugotovili, da so starši otrok, vpisanih v programe športnih društev na
Koroškem, zelo zadovoljni s komunikacijo z društvom oziroma s komunikacijo z
odgovorno osebo društva. Starši so se skoraj v 85 % strinjali s trditvijo, da so zadovoljni s
komunikacijo z društvom, slabih 10 % jih je bilo neopredeljenih, svoje nezadovoljstvo pa
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je izrazilo le dobrih 5 % sodelujočih staršev. Iz tega lahko pridemo do ugotovitve, da
športna društva na Koroškem veliko pozornosti posvečajo primerni komunikaciji z
uporabniki njihovih storitev oziroma njihovimi skrbniki ter so vedno pripravljeni za
pogovor o zadevah, ki se nanašajo na področje delovanja športnega društva.
Grafikon 21: Zadovoljen sem s komunikacijo z društvom
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V zadnjem vprašanju v sklopu o komunikaciji smo starše povprašali, kakšne način
komunikacije med njimi in društvi oziroma odgovornimi osebami društva bi jim najbolj
ustrezal. Ugotovljeno je bilo, da bi staršem najbolj ustrezal osebni kontakt z odgovorno
osebo društva, najmanj želeni način komunikacije pa so izpostavili komunikacijo preko
socialnih medijev. Če pridobljene rezultate primerjamo z rezultati, ki smo jih pridobili v
vprašanju, ko smo starše povprašali, na kakšen način komunicirajo s športnimi društvi,
lahko ugotovimo, da se rezultati razlikujejo predvsem v osebni in telefonski komunikaciji.
Razlike o željeni osebni in dejanski osebni komunikaciji lahko prepišemo predvsem
dejstvu, da starši mnogokrat nimajo možnosti, da bi lahko stopili v kontakt z odgovorno
osebo društva, saj se z njo ne srečujejo dovolj pogosto in so za to prisiljeni uporabiti druge
načine komunikacije, predvsem preko telefona in elektronske pošte.
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Grafikon 22: Primerjava načina komunikacije z željenim načinom komunikacije
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Zadnji, šesti sklop vprašanj v anketi se je nanašal na trenerje, ki delujejo v športnih
društvih na Koroškem. Sestavljen je bil iz petih trditev, na podlagi katerih smo poskušali
ugotoviti ustreznost strokovne in pedagoške usposobljenosti trenerjev ter zadovoljstvo z
njihovim delom in odnosom.
V zadnjem sklopu ankete smo staršem zastavili pet trditev, ki so se nanašala na trenerje,
ki delujejo v športnih društvih ter skrbijo za strokovno poučevanje njihovih otrok. Starši so
na trditve odgovarjali s pomočjo petstopenjske Likertove lestvice. Starši se na nobeno
trditev niso odzvali negativno, najbolj pa so se strinjali s trditvijo, ki se je navezovala na
zadovoljstvo z odnosom trenerja do njihovega otroka, najmanj pa so bili zadovoljni s
pedagoško usposobljenostjo trenerja. Na podlagi rezultatov lahko pridemo do ugotovitve,
da so starši zadovoljni z delom trenerja ter z njegovim odnosom do njihovega otroka, iz
česar lahko pridemo do sklepa, da trenerji v športnih društvih na Koroškem opravljajo
delo na visokem nivoju ter uporabnikom storitev nudijo strokovno izvedene vadbe ter z
svojim odnosom uporabnike motivirajo za nadaljnjo vadbo, kar je še posebej pomembno
pri delu z otroci, saj lahko le-ti ob slabem odnosu trenerja hitro izgubijo motivacijo za
obiskovanje športnega programa. Prav tako lahko ugotovimo, da imajo Koroška športna
društva ustrezno strokovno in pedagoško usposobljene trenerje za delo z otroci, kar lahko
povežemo tudi z ugotovitvijo iz prvega dela raziskave, izvedene med športnimi društvi,
kjer smo ugotovili, da so trenerji, ki delujejo v športnih društvih na Koroškem, strokovno
usposobljeni v 94 % primerov, rezultat pa še enkrat več povežemo z ugotovitvijo, da
koroška športna društva redno strmijo k izboljšanju kakovosti svojih storitev, kar zajema
tudi redno strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje trenerjev.
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Tabela 16: Povprečna ocena trditev povezanih s trenerji
Trditev:
Športno društvo/klub ima ustrezno strokovno usposobljene trenerje
Trener je pedagoško usposobljen za delo z otroci
Zadovoljen sem z delom trenerja
Zadovoljen sem z odnosom trenerja do mojega otroka
Trener je vedno na voljo za pogovor

Aritmetična sredina
4,3
4,1
4,3
4,4
4,3

Vir: Lasten, priloga 38

6.3 ANALIZA REZULTATOV ANKETE PO KRITERIJIH KAKOVOSTI
Rezultate, pridobljene v raziskavi, izvedene med starši otrok vpisanih v programe športnih
društev na Koroškem, smo poskušali analizirati s pomočjo primerjave in združevanja
aritmetičnih sredin ter tako ugotoviti kakovost različnih dejavnikov in kriterijev
zagotavljanja kakovosti storitev športnih društev na Koroškem.
Za ocenjevanja aritmetičnih sredin smo določili štiri frekvenčne razrede, na podlagi
katerih smo lahko ocenjevali kakovost določenih dejavnikov in kriterijev zagotavljanja
kakovosti.
-

Vrednost med 1 in 1, 9 pomeni zelo slabo kakovost;

-

Vrednost med 2 in 2, 9 pomeni slabo kakovost;

-

Vrednost med 3 in 3, 6 pomeni zmerno kakovost;

-

Vrednost med 3, 7 in 4, 3 pomeni dobro kakovost;

-

Vrednost med 4, 4 in 5, 0 pomeni odlično kakovost.

V prvem delu analize smo šestnajst dejavnikov zagotavljanja kakovosti s pomočjo
aritmetični sredin rangirali od prvega do zadnjega ter na podlagi tega poskušali ugotoviti,
kateri je dosegel največjo mero kakovosti ter kateri najmanjšo in s pomočjo izdelanih
frekvenčnih razredov opredeliti njihovo kakovost.
Dejavnike zagotavljanja kakovosti storitev smo pridobili na podlagi šestnajstih trditev, v
drugem, tretjem, četrtem in petem sklopu ankete, ki smo jih ocenjevali s pomočjo
petstopenjske Likertove lestvice. Te trditve so bile:
-

cena mesečne vadnine je primerna;

-

športni objekt, na katerem trenira moj otrok, je urejen (čistoča garderob, čistoča
parketa, pokošena trava ipd.);

-

športni objekt, na katerem trenira moj otrok, je primerno opremljen (zadostno
število garderob, košev, golov, ustrezno narisane črte ipd.);

-

športna oprema/pripomočki, ki jo športno društvo/klub na treningih nudi mojemu
otroku, je kakovostna (žoge, koši, goli, uteži itd.);
81

-

moj otrok se z veseljem udeleži treninga;

-

športni program nudi mojemu otroku možnost osebnostnega in športnega razvoja;

-

s kakovostjo storitev športnega društva/kluba sem zadovoljen;

-

športni program, ki ga obiskuje moj otrok, bi priporočil tudi drugim staršem;

-

termini treningov so primerni;

-

informacije o športnih programih in aktivnostih društva so mi vedno na voljo;

-

zadovoljen sem s komunikacijo z društvom;

-

športno društvo/klub ima ustrezno strokovno usposobljene trenerje;

-

trener je pedagoško usposobljen za delo z otroci;

-

zadovoljen sem z delom trenerja;

-

zadovoljen sem z odnosom trenerja do mojega otroka;

-

trener je vedno na voljo za pogovor.

Dejavnike zagotavljanja kakovosti storitev smo, na podlagi trditev, razdelili na:
-

primernost vadnine,

-

urejenost športnega objekta,

-

opremljenost športnega objekta,

-

športno opremo in pripomočke,

-

željo po udeležbi na športni vadbi,

-

možnost osebnostnega in športnega razvoja,

-

zadovoljstvo s športno vadbo,

-

priporočilo športne vadbe,

-

termine športnih vadb,

-

dostopnost informacij,

-

zadovoljstvo s komunikacijo,

-

strokovno usposobljenost vadbenega osebja,

-

pedagoško usposobljenost vadbenega osebja,

-

zadovoljstvo z vadbenim osebjem,

-

odnos vadbenega osebja in

-

dostopnost vadbenega osebja.

V analizi rezultatov je bilo ugotovljeno, da vseh šestnajst dejavnikov zagotavljanja
kakovosti športnih društev dosega »vsaj« dobro kakovost, od tega izstopata dva dejavnika
z odlično kakovostjo. Največjo mero kakovosti je dosegel kriterij 'želje po udeležbi na
športni vadbi', ki se je nanašal na trditev, da se otrok z veseljem udeleži treninga. Poleg
njega je odlično kakovost dosegel še dejavnik 'osebnostnega in športnega razvoja', ki je bil
izpeljan iz trditve, da športni program nudi otroku možnost osebnostnega in športnega
razvoja. Kot najslabši dejavnik kakovosti se je izkazal dejavnik 'primernosti mesečne
vadnine'.
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Tabela 17: Razvrstitev dejavnikov zagotavljanja kakovosti po vrednosti aritmetičnih sredin
Rang
1.
2.
3.
3.
5.
5.
7.
8.
9.
10.
10.
12.
13.
14.
15.
16.

Dejavnik:
Želja po udeležbi na športni vadbi
Možnost osebnostnega in športnega razvoja
Odnos vadbenega osebja
Priporočilo športne vadbe
Dostopnost informacij
Zadovoljstvo z vadbenim osebjem
Dostopnost vadbenega osebja
Urejenost športnega objekta
Športna oprema in pripomočki
Strokovna usposobljenost vadbenega osebja
Zadovoljstvo s komunikacijo
Zadovoljstvo s športno vadbo
Pedagoška usposobljenost vadbenega osebja
Termini športnih vadb
Opremljenost športnega objekta
Primernost vadnine

Aritmetična sredina
4,59
4,47
4,38
4,38
4,32
4,32
4,30
4,29
4,28
4,27
4,27
4,17
4,15
4,11
4,08
3,96

Vir: Lasten, priloga 29, 31, 32, 33, 36 & 38

V drugem delu analize smo dejavnike zagotavljanja kakovosti razdelili na štiri kriterije
oziroma dimenzije zagotavljanja kakovosti. Kakovost posameznega kriterija zagotavljanja
kakovosti smo poskušali ugotoviti na podlagi združevanja aritmetičnih sredin dejavnikov
zagotavljanja kakovosti, ki so bili uvrščeni v posamezni kriterij ter jih razvrstiti po rangu in
ugotoviti, kateri je dosegel največjo in kateri najmanjšo mero kakovosti ter na podlagi
ugotovljene aritmetične sredine, s pomočjo izdelanih frekvenčnih razredov, opredeliti
njihovo kakovost.
Kriterije zagotavljanja kakovosti storitev smo razdelili na:
-

infrastruktura in oprema,

-

športna vadba,

-

komunikacija in dostopnost,

-

vadbeno osebje.

Kriterij 'infrastrukture in opreme' je zajemal tri dejavnike zagotavljanja kakovosti:
'urejenost športnega objekta', 'opremljenost športnega objekta' ter 'športna oprema in
pripomočke'.
Kriterij 'športne vadbe' je zajemal šest dejavnikov zagotavljanja kakovosti: 'primernost
vadnine', 'želja po udeležbi na športni vadbi', 'možnost osebnostnega in športnega
razvoja', 'zadovoljstvo s športno vadbo', 'priporočilo športne vadbe' ter 'termine športnih
vadb'.
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Kriterij 'komunikacije' je bil sestavljen iz treh dejavnikov zagotavljanja kakovosti:
'dostopnost informacij', 'zadovoljstvo s komunikacijo' in 'dostopnost vadbenega osebja'.
Kriterij 'vadbenega osebja' je zajemal štiri dejavnike zagotavljanja kakovosti: 'strokovno
usposobljenost vadbenega osebja', 'pedagoška usposobljenost vadbenega osebja',
'zadovoljstvo z vadbenim osebjem' in 'odnos vadbenega osebja'.
Na podlagi analize kriterijev zagotavljanja kakovosti storitev športnih društev lahko
ugotovimo, da vsi štirje kriteriji zagotavljanja kakovosti, na podlagi izdelanih frekvenčnih
razredov za ugotavljanje kakovosti, dosegajo dobro kakovost ter da je razlika med njimi
minimalna. Kot najkakovostnejša dimenzija kakovosti koroških športnih društev se je
izkazala 'komunikacija in dostopnost', na drugem mestu sta se skupaj znašla kriterija
'športne vadbe' in 'vadbenega osebja', »najslabšo« mero kakovosti pa je dosegel kriterij
'infrastrukture in opreme'. Rezultate pa lahko primerjamo tudi z raziskavo Coste,
Tsitskarija, Tzetzisa in Goudasa (2004) izvedeno v Grčiji in na Cipru, kjer so bili rezultati
ravno obratni, saj so starši kot najkakovostnejšo dimenzijo ocenili namestitev, ki jo lahko v
našem primeru povežemo z infrastrukturo in opremo ter kot najslabšo komunikacijo in
dostopnost. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da je osebje koroških športnih društev bolj
dostopno in pripravljeno za komunikacijo s starši, športni kampi v Grčiji in na Cipru pa
otrokom nudijo boljše infrastrukturne pogoje za njihov športni razvoj.
Tabela 18: Razvrstitev kriterijev zagotavljanja kakovosti po vrednosti aritmetičnih sredin
Rang
1.
2.
2.
4.

Kriterij:
Komunikacija in dostopnost
Športna vadba
Vadbeno osebje
Infrastruktura in oprema

Aritmetična sredina
4,30
4,28
4,28
4,22

Vir: Lasten, priloga 29, 31, 32, 33, 36 & 38

Na podlagi same analize rezultatov raziskave med starši otrok, vpisanih v ekipne
programe koroških športnih društev, lahko pridemo do ugotovitve, da je delovanje
športnih društev, na področju ekipnih športov na Koroškem, kljub veliki meri
prostovoljstva, kakovostno ter da uporabnikom nudijo kakovostno izvedene storitve, ki
dosegajo zelo dobro kakovost v vseh kriterijih, ki so pomembni za samo zagotovitev
kakovostne storitve. Ugotovitev pa lahko povežemo tudi z ugotovitvijo iz prvega dela
raziskave med športnimi društvi, kjer smo ugotovili, da se le-ta zavedajo pomena
zagotavljanja kakovosti svojih storitev ter redno strmijo k njihovem izboljšanju.
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7

MODEL ZA UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI STORITEV ŠPORTNIH
DRUŠTEV

Naš glavni cilj magistrskega dela je bil razviti model za ugotavljanje kakovosti storitev
športnih društev, klubov in šol, ki bo pripomogel k izboljšanju kakovosti storitev le-teh ter
boljši medsebojni interakciji med odgovornimi osebami športnih organizacij in uporabniki
njihovih storitev oziroma starši, ki so svoje otroke vpisali v športne programe le-teh.
Na podlagi zastavljene analize rezultatov ankete o zadovoljstvu s kakovostjo storitev
športnih društev na Koroškem, nam je uspelo izpolniti glavni cilj magistrskega dela in
razviti model za ugotavljanje kakovosti storitev športnih društev, klubov in šol. Sam model
je bil razvit na podlagi podobnih modelov za ugotavljanje kakovosti storitev, v največjo
pomoč pa nam je bil model Coste, Tsitskarika, Tzetzisa in Goudasa (2004).
Model za ugotavljanje kakovosti storitev športnih kampov Coste, Tsitskarika, Tzetzisa in
Goudasa (2004) je bil sestavljen iz štirih dimenzij oziroma kriterijev in štirinajstih
dejavnikov zagotavljanja kakovosti. Kriteriji zagotavljanja kakovosti so bili: 'namestitev'
(pet dejavnikov), 'trenerji' (trije dejavniki), 'zadovoljstvo/namen' (štirje dejavniki) in
'dostop/komunikacija' (trije dejavniki).
Naš model zagotavljanja storitev športnih društev, ki se ukvarjajo s športnimi vadbami, je
bil sestavljen iz šestnajstih dejavnikov kakovosti in se je nanašal na štiri kriterije oziroma
dimenzije zagotavljanja kakovosti. Med kriterije zagotavljanja kakovosti smo uvrstili:
'infrastrukturo in opremo' (trije dejavniki), 'športno vadbo' (šest dejavnikov),
'komunikacijo in dostopnost' (trije dejavniki) ter 'vadbeno osebje' (štirje dejavniki). Od
modela, ki nam je bil v največjo pomoč, se razlikuje v tem, da ima dva dejavnika več. Ker
je bil model uporabljen za kakovost storitev športnih društev, smo morali za samo
uporabnost spremeniti tudi določene kriterije zagotavljanja kakovosti, tako smo
'namestitev', ki je pomembna za storitve športnega kampa, ker tam uporabniki tudi
bivajo, ne pa tudi za športna društva, ki svoje storitve nudijo v »domačem okolju«
uporabnika, zamenjali za 'infrastrukturo in opremo' ter razvili dejavnike, ki se nanašajo na
kakovost 'infrastrukture in opreme', ki jo društva nudijo svojim uporabnikom. Za samo
uporabnost smo spremenili tudi kriterij 'zadovoljstva/namena' ter ga preimenovali v
'športno vadbo'. Pri samem kriteriju smo uporabili dva dejavnika, ostala dva pa prilagodili
specifičnosti storitev športnih društev ter dodali še dva nova dejavnika, ki se nanašata na
'športne vadbe' oziroma na njihov namen. Kriterij 'trenerja' smo v našem primeru
preimenovali v 'vadbeno osebje' ter tri dejavnike kakovosti razširili v štiri. Edini kriterij, ki
mu nismo spremenili imena, je 'komunikacija in dostopnost', smo pa njegove tri dejavnike
prilagodili specifičnosti delovanja športnih društev.
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Sama prilagoditev modela je bila potrebna zaradi specifičnosti delovanja športnih društev,
katerih glavni namen je nudenje storitev športnih vadb, in športnih organizacij, katerih
glavni namen je organizacija športnih kampov. Kajti te dve storitvi se med seboj zelo
razlikujeta. Če že pogledamo iz samega finančnega vidika, je glavni namen športne vadbe
nepridobitnost in se jih lahko udeleži velika večina. Športnih kampi pa so v zelo veliki
večini pridobitne narave in imajo možnost udeležbe le tisti, ki so dovolj finančno sposobni.
Zaradi tega smo morali v našem modelu uporabiti tudi dejavnik, ki se nanaša na samo
primernost plačila za vadbo. Prav tako se storitvi športnih vadb in kampov razlikujeta v
svoji nastanitvi oziroma infrastrukturi, medtem ko športni kampi svojim uporabnikom v
določenem časovnem terminu, ponavadi teden dni, nudijo celotno nastanitev, pa športne
organizacije, ki nudijo programe športnih vadb svojim uporabnikom, največkrat deset
mesecev po večkrat tedensko, nudijo le infrastrukturo in opremo, zaradi tega smo morali
v našem modelu namesto dejavnikov, ki se nanašajo na namestitev, uporabiti dejavnike,
ki se nanašajo na infrastrukturo in opremo. Zaradi naštetih specifičnosti delovanja
športnih kampov pa smo morali spremeniti in prilagoditi tudi same dejavnike, ki se
nanašajo na zadovoljstvo/namen.
Naš predstavljeni model za ugotavljanje kakovosti storitev športnih društev tako sestavlja
šestnajst dejavnikov kakovosti, ki so razdeljeni v štiri kriterije oziroma dimenzije
zagotavljanja kakovosti. V dimenzijo kakovosti 'infrastrukture in opreme' smo tako uvrstili
dejavnike: 'urejenost športnega objekta', 'opremljenost športnega objekta' ter 'športno
opremo in pripomočke'. Drugo dimenzijo kakovosti 'športna vadba' sestavljajo dejavniki:
'primernost vadnine', 'želja po udeležbi na športni vadbi', 'možnost osebnostnega in
športnega razvoja', 'zadovoljstvo s športno vadbo', 'priporočilo športne vadbe' ter 'termini
športnih vadb'. V kriterij 'komunikacija in dostopnost' smo uvrstili dejavnike: 'dostopnost
informacij', 'zadovoljstvo s komunikacijo' in 'dostopnost vadbenega osebja'. Zadnjo, četrto
dimenzijo zagotavljanja kakovosti 'vadbeno osebje' sestavljajo dejavniki: 'strokovna
usposobljenost vadbenega osebja', 'pedagoška usposobljenost vadbenega osebja',
'zadovoljstvo z vadbenim osebjem' in 'odnos vadbenega osebja'.

86

Tabela 19: Model ugotavljanja kakovosti storitev športnih društev
1.
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
3.
3.1
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Infrastruktura in oprema
Urejenost športnega objekta
Opremljenost športnega objekta
Športna oprema in pripomočki
Športna vadba
Primernost vadnine
Želja po udeležbi na športni vadbi
Možnost osebnostnega in športnega razvoja
Zadovoljstvo s športno vadbo
Priporočilo športne vadbe
Termini športnih vadb
Komunikacija in dostopnost
Dostopnost informacij
Zadovoljstvo s komunikacijo
Dostopnost vadbenega osebja
Vadbeno osebje
Strokovna usposobljenost vadbenega osebja
Pedagoška usposobljenost vadbenega osebja
Zadovoljstvo z vadbenim osebjem
Odnos vadbenega osebja
Vir: Lasten, tabela 17 & 18

Predstavljeni model lahko športne organizacije, ki delujejo na področju športnih vadb,
uporabijo brez posebnih prilagoditev. Mora pa pred uporabo vsaka takšna organizacija
preveriti vse dejavnike in jih po potrebi prilagoditi naravi svojega delovanja. Tukaj bi
izpostavili predvsem dejavnik 'primernost mesečne vadnine', ki ga naj uporabi le tista
športna organizacija, ki za vadbo pod svojim okriljem uporabnikom zaračunava
nadomestilo za udeležbo na vadbi.
Sam model je prvotno namenjen športnim organizacijam, ki se ukvarjajo s športnimi
vadbami, lahko pa z manjšimi prilagoditvami, ki se nanašajo na njihovo delovanje,
uporabijo tudi druge storitvene organizacije, ki se ukvarjajo z vzgojno-izobraževalnimi
procesi ali mladoletnimi otroci.
V primeru uporabe modela zagotavljanja kakovosti storitev takšnim organizacijam
priporočamo, da ga prilagodijo potrebam svojega delovanja. Priporočilo takšnim
organizacijam bi bilo, da preverijo vse kriterije oziroma dimenzije zagotavljanja kakovosti
ter jih preimenujejo in prilagodijo po svojem področju delovanja. V primeru, da bo model
uporabila organizacija, ki deluje na področju kulturnega izobraževanja, naj dejavnik
'športna vadba' preimenuje v 'kulturno izobraževanje', dejavnik 'vadbeno osebje' v
'izobraževalno osebje' ter posledično spremeni tudi imena dejavnikov kakovosti in jih
prilagodi svojemu področju delovanja.
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8

PREVERJANJE HIPOTEZ IN PRISPEVEK K STROKI

8.1 PREVERITEV HIPOTEZ
V magistrskem delu smo si zastavili šest hipotez:
-

višina mesečne vadnine vpliva na število vpisanih otrok v program športnega
društva;

-

cena mesečne vadnine vpliva na kakovost izvajanja storitve;

-

vpis otrok v programe športnih društev na Koroškem z leti upada;

-

zadovoljstvo s kakovostjo dela koroških trenerjev je visoko;

-

pedagoška usposobljenost trenerjev za delo z otroci vpliva na njihovo željo po
udeležbi na vadbi;

-

infrastruktura, ki jo koroška športna društva nudijo vpisanih otrokom, ni na
primernem nivoju.

Hipoteza 1: Višina mesečne vadnine vpliva na število vpisanih otrok v program športnega
društva.
Prvo hipotezo smo preverjali s pomočjo Spearmanovega koeficienta korelacije. Za
preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivki, iz ankete izvedene med športnimi
društvi, 'število vpisanih mladoletnih članov v sezoni 2017/2018' in 'povprečna mesečna
vadnina/članarina'.
Pri primerjavi povezanosti spremenljivk znaša vrednost Spearmanovega koeficienta
korelacije, pri stopnji tveganja 0,05, s statistično značilnostjo p < 0,033, znaša 0,708, kar
pomeni močno oziroma visoko pozitivno povezanost.
Na podlagi rezultata Spearmanovega testa korelacije lahko, pri stopnji tveganja 0,05,
pridemo do spoznanja, da sta spremenljivki močno pozitivno povezani. Na podlagi tega
testa lahko pridemo do zaključka, da na število vpisanih otrok v programe športnih
društev na Koroškem vpliva višina mesečne vadnine, tako lahko hipotezo, da višina
mesečne vadnine vpliva na število vpisanih otrok v program športnega društva, potrdimo.
Hipoteza 2: Cena mesečne vadnine vpliva na kakovost izvajanja storitve.
Drugo hipotezo smo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Za
preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivki, iz ankete izvedene med starši, 'koliko
znaša cena mesečne vadnine' in 's kakovostjo storitev športnega društva/kluba sem
zadovoljen'.
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Pri primerjavi povezanosti spremenljivk vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije s
statistično značilnostjo p < 0,540, znaša -0,085, kar pomeni neznatno negativno
povezanost.
Na podlagi rezultata Pearsonovega testa korelacije lahko zavrnemo alternativno hipotezo
in potrdimo ničelno hipotezo, da med spremenljivkama ni povezanosti. Na podlagi tega
testa lahko ugotovimo, da cena mesečne vadnine ne vpliva na kakovost izvajanja storitve,
tako lahko hipotezo, da cena mesečne vadnine vpliva na kakovost izvajanja storitve,
zavrnemo.
Hipoteza 3: Vpis otrok v programe športnih društev na Koroškem z leti upada.
Tretjo hipotezo smo preverjali s pomočjo analize rasti. Za preverjanje hipoteze smo
uporabili spremenljivke, iz ankete med športnimi društvi, 'število vpisanih mladoletnih
članov sezona 2017/2018, sezona 2016/2017 ter sezona 2015/2016'. Zaradi same
relevantnosti rezultatov pa smo iz vzorca izključili Košarkarsko šolo Jezerniki Prevalje, ki je
bila ustanovljena leta 2016 in je bila aktivna le v dveh sezonah.
Koroška športna društva, vključena v vzorec, so imela v sezoni 2015/2016 v svoje
programe vpisanih 874 mladoletnih članov, kar znese 109 članov na društvo, v aktualni
sezoni 2017/2018 pa so imela vpisanih 889 mladoletnih članov, kar znese 111 članov na
športno društvo, kar na sezono poprej predstavlja skoraj 2 % rast.
Tabela 20: Rast/padec vpisanih mladoletnih članov v zadnjih treh sezonah
Sezona:
2015/16
2016/17
2017/18

Število članov:
874
872
889

Povprečno število članov:
109,3
109
111,1

Rast:
/
-0,2
1,9

Vir: Lasten, priloga 41

Na podlagi izračuna rasti oziroma padca mladoletnih članov v zadnjih treh sezonah, lahko
pridemo do zaključka, da vpis otrok v programe športnih društev na Koroškem z leti rahlo
raste. Na podlagi tega izračuna lahko tako tretjo hipotezo, da vpis otrok v programe
športnih društev na Koroškem z leti upada, zavrnemo.
Hipoteza 4: Zadovoljstvo s kakovostjo dela koroških trenerjev je visoko.
Četrto hipotezo smo preverjali s pomočjo deleža mediane. Za preverjanje hipoteze smo
uporabili spremenljivko, iz ankete izvedene med starši, 'zadovoljen sem z delom trenerja'.
Pri testu mediane, spremenljivke 'zadovoljen sem z delom trenerja', vrednost mediane
znaša 4, kar lahko na podlagi predstavljenih frekvenčnih razredov za ugotavljanje
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kakovosti opredelimo kot dobra kakovost oziroma zadovoljstvo s kakovostjo.
Na podlagi testa deleža mediane lahko ugotovimo, da je zadovoljstvo s kakovostjo dela
trenerjev, ki delujejo v Koroških športnih društvih, visoko. Na podlagi tega testa lahko
hipotezo, da je zadovoljstvo s kakovostjo dela koroških trenerjev je visoko, potrdimo.
Če hipotezo primerjamo z rezultati raziskave Coste, Tsitskarija, Tzetzisa in Goudasa (2004)
izvedene med udeleženimi otroki na športnih kampih v Grčiji in na Cipru in med njihovi
starši, lahko ugotovimo, da je zadovoljstvo z delom trenerjev in njihovim odnosom do
samih otrok veliko večje na Koroškem.
Hipoteza 5: Pedagoška usposobljenost trenerjev za delo z otroci vpliva na njihovo željo po
udeležbi na vadbi.
Predzadnjo hipotezo smo preverjali s pomočjo Pearsonovega koeficienta korelacije. Za
preverjanje hipoteze smo uporabili spremenljivki, iz ankete izvedene med starši, 'moj
otrok se z veseljem udeleži treninga' in 'trener je pedagoško usposobljen za delo z otroci'.
Pri primerjavi spremenljivk vrednost Pearsonovega koeficienta korelacije, pri stopnji
tveganja 0,01, s statistično značilnostjo p < 0,001, znaša 0,406, kar pomeni zmerno
oziroma srednje močno povezanost spremenljivk.
Na podlagi rezultata Pearsonovega testa korelacije ničelno hipotezo, da ni povezanosti,
zato, pri stopnji tveganja 0,01, zavrnemo, ter potrdimo hipotezo pedagoška
usposobljenost trenerjev za delo z otroci vpliva na njihovo željo po udeležbi na vadbi.
Hipoteza 6: Infrastruktura, ki jo koroška športna društva nudijo vpisanih otrokom, ni na
primernem nivoju.
Zadnjo hipotezo smo preverjali s pomočjo testa mediane. Za preverjanje hipoteze smo
uporabili spremenljivki, iz ankete izvedene med starši, 'športni objekt, na katerem trenira
moj otrok je urejen' in 'športni objekt na katerem trenira moj otrok je primerno
opremljen'.
Pri testu mediane, spremenljivke 'športni objekt, na katerem trenira moj otrok je urejen'
znaša vrednost mediane 4, kar lahko na podlagi izdelanih frekvenčnih razredov za
ugotavljanje kakovosti opredelimo kot dobra kakovost oziroma zadovoljstvo s kakovostjo.
Pri testu mediane spremenljivke 'športni objekt, na katerem trenira moj otrok je primerno
opremljen' znaša le-ta 4, kar lahko na podlagi izdelanih frekvenčnih razredov za
ugotavljanje kakovosti opredelimo kot dobra kakovost oziroma zadovoljstvo s kakovostjo.
Na podlagi testa mediane lahko pridemo do zaključka, da je infrastruktura, ki jo koroška
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športna društva nudijo vpisanim otrokom, na kakovostnem nivoju. Na podlagi tega testa
lahko tako šesto hipotezo, da je infrastruktura, ki jo koroška športna društva nudijo
vpisanih otrokom, ni na primernem nivoju, zavrnemo.

8.2 PRISPEVEK K STROKI
Magistrsko delo govori o kakovosti storitev, ki jo športna društva oziroma športne
organizacije nudijo uporabnikom svojih storitev. Vsebina dela je osredotočena na
kakovost storitev športnih društev iz koroške statistične regije. Samo magistrsko delo
spada na področje menedžmenta kakovosti in menedžmenta športa ter športnih
organizacij. Bralec magistrskega dela se lahko tako v celoti seznani s teoretični pojmi, ki se
nanašajo na šport, športne organizacije in kakovost zagotavljanja storitev v športnih
organizacijah. V magistrskem delu pa so predstavljeni tudi rezultati o kakovosti delovanja
športnih organizacij na Koroškem.
Naše magistrsko delo je pomembno za športne organizacije, ki se ukvarjajo s športnimi
vadbami, saj lahko takšnim organizacijam ponudi razvit anketni vprašalnik in model za
ugotavljane oziroma zagotavljanje kakovosti storitev. Magistrsko delo je pomembno tako
iz praktičnega, akademskega in strokovnega vidika. Predstavili smo model, ki je športnim
organizacijam javno dostopen in jim, skozi pregled magistrskega dela, omogoča
enostavno uporabo. Prav tako je prispevek magistrskega dela izjemno pomemben za
stroko in znanost, saj smo z njim segli na še neraziskano področje kakovosti storitev
športnih društev oziroma športnih organizacij, katerih glavni namen je nudenje športnih
vadb. Prav tako smo skozi raziskavo v magistrskem delu prikazali rezultate, ki bodo lahko
omogočali primerjavo z drugimi slovenskimi regijami. S tem želimo spodbuditi tudi ostale
raziskovalce, da se posvetijo temu področju in s pomočjo našega dela prinesejo nova
spoznanja na področju ugotavljanja oziroma zagotavljanja kakovosti storitev športnih
društev v Sloveniji.
Glavni prispevek našega raziskovanje sta razvit model in anketni vprašalnik za
ugotavljanje kakovosti storitev športnih organizacij, ki delujejo na področju športnih vadb.
Razvit model in anketni vprašalnik bosta športnim organizacijam pomagala k ugotavljanju
in zagotavljanju kakovosti storitev, ki jih nudijo svojim uporabnikom ter posledično
izboljšanju kakovosti izvajanja le-teh, boljši medsebojni interakciji med njimi in uporabniki
njihovih storitev.
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Ugotavljanje kakovosti storitev je izjemno kompleksna zadeva, saj je storitev neotipljiva in
je uporabnik, za razliko od stvarnih proizvodov, pred uporabo ne more občutiti, zato
njihovo kakovost ocenjuje subjektivno. Na oceno kakovosti storitev pa vplivajo tudi drugi
uporabniki, ki lahko s svojimi dejanji posredno vplivajo na njegovo oceno o kakovosti
storitve. Prav zaradi takšne narave storitev imajo športna društva izjemno zahtevno delo,
da bi s kakovostjo storitev zadovoljila vse uporabnike, ki se udeležujejo njihovih vadb.
Prav tako pa športne organizacije, ki delujejo na področju športnih vadb, nimajo razvitega
modela, ki bi jim pomagal pri ugotavljanju kakovosti njihovih storitev ter zadovoljstvo
preverjajo predvsem s pomočjo knjig pritožb in pohval. Zaradi takšnega stanja na
področju preverjanja kakovosti športnih društev, je bil glavni cilj magistrskega dela razviti
primeren anketni vprašalnik in model za ugotavljanje kakovosti storitev športnih društev,
ki bo le-tem pomagal pri izboljšanju kakovosti njihovega delovanja ter boljši medsebojni
interakciji med njimi in uporabniki njihovih storitev.
Namen magistrskega dela je prispevati k izboljšanju kakovosti delovanja športnih
organizacij, ki se ukvarjajo s športnimi vadbami. Ker takšna raziskava do sedaj še ni bila
izvedena na slovenskem prostoru, je bil namen zaključnega dela oblikovanje primernega
anketnega vprašalnika in dejavnikov zagotavljanja kakovosti ter skozi analizo rezultatov
le-teh ugotoviti, kakšna je kakovost storitev, ki jo koroška športna društva nudijo svojim
mladoletnim uporabnikom.
V magistrskem delu smo na podlagi teoretičnih prispevkov in ostalih podobnih raziskav
razvili primerni anketni vprašalnik ter model za ugotavljanje kakovosti, ki bo v prihodnosti
športnim organizacijam, ki delujejo na področju športnih vadb športa mladostnikov, v
pomoč pri ugotavljanju kakovosti storitev, ki jih nudijo svojim uporabnikom. Prav tako pa
lahko anketni vprašalnik in model za ugotavljanje kakovosti z določenimi prilagoditvami,
ki so vezane na njihova področja dela, uporabijo tudi druge organizacije, ki se ukvarjajo z
vzgojno-izobraževalnimi procesi.
Na podlagi razvitega anketnega vprašalnika ter modela za ugotavljanje kakovosti storitev
smo, med starši otrok, vpisanih v programe ekipnih športov na Koroškem, opravili
raziskavo o zadovoljstvu s kakovostjo storitev, ki jo svojim uporabnikom nudijo športna
društva na Koroškem. Raziskava, ki se jo je udeležilo 86 staršev, je pokazala, da so starši v
veliki meri zadovoljni s kakovostjo športnih programov, ki se jih udeležujejo njihovi otroci,
saj je povprečje vseh odgovorov, ki smo jih merili s pomočjo petstopenjske Likertove
lestvice, visokih 4,27, kar lahko na podlagi izdelanih frekvenčnih razredov za ugotavljanje
kakovosti, opredelimo kot dobra kakovost. Kot najkakovostnejši kriterij zagotavljanja
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kakovosti pa se je v raziskavi izkazal kriterij 'komunikacija in dostopnost', s povprečno
oceno 4,30.
Poleg ključne raziskave o kakovosti storitev koroških športnih društev smo v magistrskem
delu opravili tudi raziskavo med koroškimi športnimi društvi, ki nudijo programe ekipnih
športov v svojih športnih šolah, v katero je bilo vključenih od 9 od 20 športnih društev, ki
na Koroškem nudijo programe ekipnih športov za mladoletne otroke. V raziskavi smo
spoznali, da koroška športna društva v zelo veliki večini še nikoli niso preverila kakovosti
svojega delovanja, a se kljub temu zavedajo pomena kakovosti storitev, ki jih nudijo
svojim uporabnikom in redno strmijo k njihovem izboljšanju.
Pri sami omejitvi rezultatov dela moramo izhajati iz predpostavke, da je bila raziskava
izvedena na zelo omejenem reprezentativnem vzorcu, saj nam je uspelo v vzorec, zaradi
same neodzivnosti nekaterih društev pri pošiljanju ankete, dobiti zgolj 80 staršev.
Rezultati o kakovosti storitev športnih društev na Koroškem pa so omejeni zgolj na
športna društva, katera v svojih športnih šolah nudijo programe ekipnih športov.
Spoznanja in predstavljeni rezultati v magistrskem delu bodo pripomogli k izboljšanju
kakovosti izvajanja storitev športnih društev oziroma športnih organizacij, ki se ukvarjajo s
športom mladostnikov ter boljši medsebojni interakciji med uporabniki in vodstvi športnih
organizacij. Čeprav so rezultati vezani zgolj na koroško regijo, želimo s samim magistrskim
delom spodbuditi vse slovenske športne organizacije, ki delujejo na področju športa
mladostnikov, da s pomočjo oblikovanega anketnega vprašalnika in razvitega modela za
ugotavljanje kakovosti storitev, ki bo javno dostopen, izvedejo raziskavo o kakovosti
storitev, ki jih nudijo svojim uporabnikom, ter s tem izboljšajo kakovost ponujanja le-teh.
V primeru uporabe razvitega anketa vprašalnika in modela za ugotavljanje kakovosti
storitev športnih društev, športnim organizacijam priporočamo, da ga prilagodijo svojim
razmeram in okolju, v katerem delujejo. Prvo priporočilo bi bilo, da izpustijo vsa
demografska vprašanja in v tem delu uporabijo le vprašanje, član katere selekcije oziroma
vadbene skupine je uporabnik. Drugo priporočilo bi bilo, da v splošnem sklopu vprašanj
uporabijo le vprašanja, kje so izvedeli za športni program in primernost mesečne vadnine
ter pogojno tudi čas obiskovanja programa, da lahko primerjajo zadovoljstvo s kakovostjo
storitev med novimi in že obstoječimi uporabniki. Prav tako bi jim predlagali, da v sklopu
'infrastrukture in opreme' bolj razčlenijo stvari in jih prilagodijo svojim pogojem delovanja
oziroma športu, v katerem delujejo, ter tako dobijo relevantnejše rezultate, ki jim bodo
pomagali pri izboljšanju infrastrukture in opreme oziroma pri posredovanju upravitelju za
izboljšanje le-teh.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC
4Q
AJPES
EQFM
EU
NPŠZ
RS
SERVQUAL
TQM

Okrajšava za štiri kakovosti
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Evropski sklad za ravnanje s kakovostjo
Evropska Unija
Nacionalna panožna športna zveza
Republika Slovenija
Okrajšava za kakovost storitev
Menedžment celovite kakovosti
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PRILOGE
PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK O DELOVANJU DRUŠTEV
Q1 - Športno društvo/klub?
Koroški nogometni klub Fužinar
Košarkarski klub Dravograd
Košarkarska šola Jezerniki Prevalje
Nogometni klub Dravograd Koroška
Nogometni klub Peca
Nogometna šola Korotan Prevalje
Rokometna šola Alena Mihajla
Rokometno društvo Fužinar
Odbojkarski klub Prevalje
Nogometno društvo Slovenj Gradec
Nogometni klub Radlje
Odbojkarski klub Mislinja
Odbojkarski klub Fužinar
Rokometni klub Slovenj Gradec 2011
Športno društvo Soperga Slovenj Gradec
Nogometni klub Akumulator Mežica
Odbojkarski klub Dravograd
Odbojkarski klub Mežica
Odbojkarski klub Slovenj Gradec
Ženski odbojkarski klub Vuzenica
Q2 - Ste že kdaj preverjali kakovost vaših storitev?
Da
Ne
IF (1) Q2 = [1]
Q3 - Kako ste preverili kakovost vaših storitev?
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Q4 - Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?

Sploh se
Ne
ne
strinjamo
strinjamo
se

Zavedamo se pomembnosti kakovosti storitev,
ki jih nudimo našim članom.
Redno strmimo k izboljšanju kakovosti naših
storitev. (izobraževanje trenerjev, nakup nove
opreme, povezovanje z uglednejšimi
društvi/klubi,...)
Kakovost naših storitev, bi morali redno (vsaj
vsako tretjo sezono) preverjati.

Rezultati
zanimajo

pridobljeni

v

raziskavi

nas

Q5 - Število vseh selekcij oz. vadbenih skupin?

Q6 - Od tega mlajših selekcij?

Q7 - Število tedenskih treningov vseh mlajših selekcij?

Q8 - Trenerji?

Strokovno usposobljeni trenerji
Trenerji brez strokovne usposobljenosti
0
Q9 - Zaposlitev trenerjev?

Profesionalni trenerji (zaposleni v klubu ali preko
S.P.)
Prostovoljni trenerji
0

100

Nit
i se
strinjamo,
niti se ne
strinjamo

Strinjamo Popolnom
se
a se
strinjamo

Q10 - Število vpisanih mladoletnih članov?

Število:
Sezona 2017/18
Sezona 2016/17
Sezona 2015/16
Q11 - Viri financiranja v %?

Članarine in vadnine
Občinska sredstva
Donacije in sponzorska sredstva
Lastna dejavnost
0
Q12 - Povprečna mesečna vadnina/članarina?

PRILOGA 2: KOROŠKA ŠPORTNA DRUŠTVA
Q1

Športno društvo/klub?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Koroški nogometni klub Fužinar)

0

0%

0%

0%

2 (Košarkarski klub Dravograd)

1

11%

11%

11%

3 (Košarkarska šola Jezerniki Prevalje)

1

11%

11%

22%

4 (Nogometni klub Dravograd Koroška)

0

0%

0%

22%

5 (Nogometni klub Peca)

1

11%

11%

33%

6 (Nogometna šola Korotan Prevalje)

1

11%

11%

44%

7 (Rokometna šola Alena Mihajla)

1

11%

11%

56%

8 (Rokometno društvo Fužinar)

0

0%

0%

56%

9 (Odbojkarski klub Prevalje)

1

11%

11%

67%

10 (Nogometno društvo Slovenj Gradec)

1

11%

11%

78%

11 (Nogometni klub Radlje)

0

0%

0%

78%

12 (Odbojkarski klub Mislinja)

0

0%

0%

78%

13 (Odbojkarski klub Fužinar)

1

11%

11%

89%
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PRILOGA 3: ŠPORTI S KATERIMI SE UKVARJAJO DRUŠTVA
Q2

Šport s katerim se ukvarjate?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Košarka)

2

22%

22%

22%

2 (Nogomet)

3

33%

33%

56%

3 (Odbojka)

2

22%

22%

78%

4 (Rokomet)

2

22%

22%

100%

Skupaj

9

100%

100%

PRILOGA 4: STE ŽE KDAJ PREVERJALI KAKOVOST VAŠIH STORITEV?
Q3

Ste že kdaj preverjali kakovost vaših storitev?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da)

2

22%

22%

22%

2 (Ne)

7

78%

78%

100%

Skupaj

9

100%

100%

PRILOGA 5: KAKO STE PREVERILI KAKOVOST VAŠIH STORITEV?
Q4

Kako ste preverili kakovost vaših storitev?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

anketa po enem od kampov

1

11%

50%

50%

redni sestanki s starši in njihov feedback

1

11%

50%

100%

Skupaj

2

22%

100%
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PRILOGA 6: STRINJANJE S TRDITVAMI O ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI
STORITEV
Q5

Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?
Podvprašanja

Odgovori

Veljavni

Ne
Popolnoma
Sploh se ne
Niti se Strinjamo
strinjamo
se
strinjamo
strinjamo,
se
se
strinjamo
niti se ne
strinjamo
Q5a

Q5b

Q5c
Q5d

Zavedamo
se
pomembnosti
kakovosti
storitev, ki jih nudimo
našim članom.
Redno
strmimo
k
izboljšanju kakovosti naših
storitev.
(izobraževanje
trenerjev, nakup nove
opreme, povezovanje z
uglednejšimi
društvi/klubi,...)
Kakovost naših storitev,
bi morali redno (vsaj vsako
tretjo sezono) preverjati.
Rezultati pridobljeni v
raziskavi nas zanimajo

Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

Skupaj

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

3 (33%)

6 (67%)

9 (100%)

9

9

4.7

0.5

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

1 (11%)

8 (89%)

9 (100%)

9

9

4.9

0.3

0 (0%)

0 (0%)

2 (22%)

3 (33%)

4 (44%)

9 (100%)

9

9

4.2

0.8

0 (0%)

0 (0%)

0 (0%)

4 (44%)

5 (56%)

9 (100%)

9

9

4.6

0.5

PRILOGA 7: ŠTEVILO VSEH VADBENIH SKUPIN
Q6

Število vseh selekcij oz. vadbenih skupin?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

9

9

7.2

2.54

2

11

PRILOGA 8: ŠTEVILO VADBENIH SKUPIN MLAJŠIH SELEKCIJ
Q7

Od tega mlajših selekcij?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

9

9

6.3

2.12

2

9

PRILOGA 9: ŠTEVILO TEDENSKIH TRENINGOV MLAJŠIH SELEKCIJ
Q8

Število tedenskih treningov vseh mlajših selekcij?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

9

9

23.2

10.16

4

35
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PRILOGA 10: TRENERJI GLEDE NA STROKOVNO USPOSOBLJENOST
Q9

Trenerji?
Vprašanje

Veljavno

Št. enot

Povprečje

%

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

Q9a

Strokovno usposobljeni trenerji

9

9

5.3

94.12%

2.69

1

10

Q9b

Trenerji brez strokovne usposobljenosti

9

9

0.3

5.88%

0.50

1

1

PRILOGA 11: TRENERJI GLEDE NA ZAPOSLITEV
Q10

Zaposlitev trenerjev?
Vprašanje

Q10a
Q10b

Profesionalni trenerji
klubu ali preko S.P.)

(zaposleni

Veljavno

Št. enot

Povprečje

%

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

9

9

2.0

35.29%

2.24

1

7

9

9

3.7

64,71%

2.87

1

10

v

Prostovoljni trenerji

PRILOGA 12: ŠTEVILO VPISANIH MLADOLETNIH ČLANOV
Q11

Število vpisanih mladoletnih članov?
Podvprašanja

Povprečja
Število:

Q11a

Sezona 2017/18

101.8

Q11b

Sezona 2016/17

97.3

Q11c

Sezona 2015/16

109.3

PRILOGA 13: VIRI FINANCIRANJA
Q12

Viri financiranja v %?
Vprašanje

Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

Q12a

Članarine in vadnine

9

9

28.7

20.30

7

60

Q12b

Občinska sredstva

9

9

24.8

14.85

5

50

Q12c

Donacije in sponzorska sredstva

9

9

41.1

25.83

5

85

Q12d

Lastna dejavnost

7

9

6.9

7.13

3

20

PRILOGA 14: POVPREČNA MESEČNA VADNINA
Q13

Povprečna mesečna vadnina/članarina?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

9

9

23.3

5.00

20

35
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PRILOGA 15: ANKETNI VPRAŠALNIK O ZADOVOLJSTVU S KAKOVOSTJO
STORITEV
BLOK (1) ( Demografija )
XSPOL - Spol vašega otroka?
Moški
Ženski
BLOK (1) ( Demografija )
XSTAR2a4 - V katero starostno skupino spada vaš otrok?
manj kot 7 let
7 - 9 let
10 - 11 let
12 - 13 let
14 - 15 let
16 - 17 let
18 - 19 let
BLOK (1) ( Demografija )
XLOKACREGk - Občina v kateri prebivate?
Statistična regija Koroška

Črna na Koroškem
Dravograd
Mežica
Mislinja
Muta
Podvelka
Prevalje
Radlje ob Dravi
Ravne na Koroškem
Ribnica na Pohorju
Slovenj Gradec
Vuzenica
BLOK (1) ( Demografija )
Qsport - S katerim športom se ukvarja vaš otrok?
Košarka
Nogomet
Odbojka
Rokomet
Drugo:
BLOK (1) ( Demografija )
IF (3) Qsport = [4] ( Rokomet )
QklubR - Klub/društvo katerega program rokometa obiskuje vaš otrok?
Rokometno društvo Fužinar
Rokometni klub Slovenj Gradec 2011
Rokometna šola Alena Mihajla
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BLOK (1) ( Demografija )
IF (4) Qsport = [3] ( Odbojka )
QklubO - Klub/društvo katerega program odbojke obiskuje vaš otrok?
Odbojkarski klub Dravograd
Odbojkarski klub Fužinar
Odbojkarski klub Mežica
Odbojkarski klub Mislinja
Odbojkarski klub Prevalje
Odbojkarski klub Slovenj Gradec
Ženski odbojkarski klub Vuzenica
BLOK (1) ( Demografija )
IF (5) Qsport = [2] ( Nogomet )
QklubN - Klub/društvo katerega program nogometa obiskuje vaš otrok?
Koroški nogometni klub Fužinar
Nogometno društvo Slovenj Gradec
Nogometni klub Akumulator Mežica
Nogometni klub Koroška Dravograd
Nogometni klub Peca
Nogometni klub Radlje
Nogometna šola Korotan Prevalje
BLOK (1) ( Demografija )
IF (6) Qsport = [1] ( Košarka )
QklubK - Klub/društvo katerega program košarke obiskuje vaš otrok?
Košarkarski klub Dravograd
Košarkarska šola Jezerniki Prevalje
Športno društvo Soperga Slovenj Gradec
BLOK (7) ( Splošno )
IF (16) Qsport != [5]
Q1 - Kje ste izvedeli za športni program društva/kluba?
Internet
Prijatelji
Socialni mediji
Šola
Drugo:
BLOK (7) ( Splošno )
IF (17) Qsport != [5]
Q2 - Seznanjen sem tudi s ponudbo drugih športnih programov društev/klubov v moji širši okolici?
Sploh se ne strinjam
Ne strinjam se
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
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BLOK (7) ( Splošno )
IF (15) Q2 = [4, 5]
Q3 - Na Koroškem je dovolj raznolika ponudba različnih športnih programov?
Sploh se ne strinjam
Ne strinjam se
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
BLOK (7) ( Splošno )
IF (18) Qsport != [5]
Q4 - Športni program, ki ga obiskuje moj otrok, je dobro obiskan?
Ne strinjam se
Sploh se ne strinjam
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
BLOK (7) ( Splošno )
IF (19) Qsport != [5]
Q5 - Kako dolgo vaš otrok obiskuje športni program društva/kluba?
Manj kot 1 leto
1 - 2 let
2 - 3 let
3 - 5 let
Več kot 5 let
BLOK (7) ( Splošno )
IF (20) Qsport != [5]
Q6 - Kolikokrat na teden ima vaš otrok trening?
1krat
2krat
3krat
4krat
5krat
več kot 5krat
BLOK (7) ( Splošno )
IF (21) Qsport != [5]
Q7 - Za vadbo mojega otroka moram plačati mesečno vadnino/članarino?
Da
Ne
BLOK (7) ( Splošno )
IF (10) Q7 = [1] ( Da )
Q8 - Koliko znaša mesečna vadnina/članarina?
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BLOK (7) ( Splošno )
IF (10) Q7 = [1] ( Da )
Q9 - Cena mesečne vadnine je primerna?
Sploh se ne strinjam
Ne strinjam se
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
BLOK (11) ( Pomembnost in kakovost - oprema in infrastruktura )
IF (22) Qsport != [5]
Q10 - Rangirajte kako so vam pomembne spodnje stvari.

Urejenost športnega objekta (čistoča garderob,
parketa, pokošena trava,....)
Opremljenost športnega objekta (zadostno število
garderob, košev, golov,, ustrezno narisane črte,.
..)
Kakovost športne opreme (žoge, koši, goli,
uteži,....)
BLOK (11) ( Pomembnost in kakovost - oprema in infrastruktura )
IF (23) Qsport != [5]
Q11 - Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?

Sploh se
Ne
Niti se
ne strinjam strinjam se strinjam,
niti se ne
strinjam
Športni objekt na katerem trenira moj otrok je
urejen? (čistoča garderob, čistoča parketa,
pokošena trava, ...)
Športni objekt na katerem trenira moj otrok je
primerno opremljen? (zadostno število
garderob, košev, golov, ustrezno narisane črte,
...)
Športna oprema/pripomočki, ki jo športno
društvo/klub na treningih nudi mojemu otroku
je kakovostna? (žoge, koši, goli, uteži, ...)
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Popolnom
Str
a se
injam se strinjam

BLOK (12) ( Kakovost - zadovoljstvo )
IF (24) Qsport != [5]
Q12 - Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?

Sploh se
Ne
Niti se
ne strinjam strinjam se strinjam,
niti se ne
strinjam

Popolnom
Str
a se
injam se strinjam

Moj otrok se z veseljem udeleži treninga?
Športni program nudi mojemu otroku možnost
osebnega in športnega razvoja?
S kakovostjo storitev športnega društva/kluba
sem zadovoljen?
Športni program, ki ga obiskuje moj otrok bi
priporočil tudi drugim staršem?
Termini treningov so primerni?
BLOK (13) ( Komunikacija )
IF (25) Qsport != [5]
Q13 - Informacije o športnih programih in aktivnostih društva/kluba so mi vedno na voljo?
Sploh se ne strinjam
Ne strinjam se
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
BLOK (13) ( Komunikacija )
IF (26) Qsport != [5]
Q14 - Kako najpogosteje komunicirate s trenerjem oziroma društvom/klubom?
E-pošta
Osebno
Preko socialnih medijev
Telefona
Drugo:
BLOK (13) ( Komunikacija )
IF (27) Qsport != [5]
Q15 - Kako pogosto komunicirate s trenerjem oziroma društvom/klubom?
2-krat ali večkrat na teden
Enkrat tedensko
Enkrat mesečno
Nekajkrat letno
Enkrat letno
Nikoli
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BLOK (13) ( Komunikacija )
IF (28) Qsport != [5]
Q16 - Zadovoljen sem s komunikacijo s trenerjem oziroma društvom/klubom?
Sploh se ne strinjam
Ne strinjam se
Niti se strinjam, niti se ne strinjam
Strinjam se
Popolnoma se strinjam
BLOK (13) ( Komunikacija )
IF (29) Qsport != [5]
Q17 - Kakšen način komunikacije med vami in trenerjem oziroma društov/klubom, bi vam najbolj
ustrezal?
E-pošta
Osebno
Preko socialnih medijev
Telefona
Drugo:
BLOK (14) ( Trener )
IF (30) Qsport != [5]
Q18 - Kako se strinjate z naslednjimi trditvami o delu trenerja?

Sploh se
Ne
Niti se
ne strinjam strinjam se strinjam,
niti se ne
strinjam

Strinjam Popolnom
se
a se
strinjam

Športno društvo/klub ima ustrezno strokovno
usposobljene trenerje
Trener je pedagoško usposobljen za delo z
otroci
Zadovoljen sem z delom trenerja
Zadovoljen sem z odnosom trenerja do mojega
otroka
Trener je vedno na voljo za pogovor

PRILOGA 16: SPOL OTROKA
XSPOL

Spol vašega otroka?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

64

74%

74%

74%

2 (Ženski)

22

26%

26%

100%

Skupaj

86

100%

100%
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PRILOGA 17: STAROST OTROK
XSTAR2a4 V katero starostno skupino spada vaš otrok?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (manj kot 7 let)

6

7%

7%

7%

2 (7 - 9 let)

16

19%

19%

26%

3 (10 - 11 let)

16

19%

19%

44%

4 (12 - 13 let)

12

14%

14%

58%

5 (14 - 15 let)

16

19%

19%

77%

6 (16 - 17 let)

11

13%

13%

90%

7 (18 - 19 let )

9

10%

10%

100%

Skupaj

86

100%

100%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Črna na Koroškem)

16

19%

19%

19%

2 (Dravograd)

10

12%

12%

30%

3 (Mežica)

2

2%

2%

33%

4 (Mislinja)

2

2%

2%

35%

5 (Muta)

1

1%

1%

36%

6 (Podvelka)

0

0%

0%

36%

7 (Prevalje)

31

36%

36%

72%

8 (Radlje ob Dravi)

0

0%

0%

72%

9 (Ravne na Koroškem)

14

16%

16%

88%

10 (Ribnica na Pohorju)

0

0%

0%

88%

11 (Slovenj Gradec)

9

10%

10%

99%

12 (Vuzenica)

1

1%

1%

100%

Skupaj

86

100%

100%

PRILOGA 18: OBČINA PREBIVANJA
XLOKACR
Občina v kateri prebivate?
EGk
Odgovori

Veljavni
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PRILOGA 19: ŠPORT S KATERIM SE UKVARJA OTROK
Qsport

S katerim športom se ukvarja vaš otrok?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Košarka)

41

48%

48%

48%

2 (Nogomet)

22

26%

26%

73%

3 (Odbojka)

10

12%

12%

85%

4 (Rokomet)

7

8%

8%

93%

5 (Drugo:)

6

7%

7%

100%

Skupaj

86

100%

100%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

Ples

1

1%

20%

20%

Plavanje

4

5%

80%

100%

Skupaj

5

6%

100%

Qsport_5_te
Qsport (Drugo: )
xt
Odgovori

Veljavni
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PRILOGA 20: DRUŠTVO KATEREGA PROGRAM OBISKUJE OTROK
QklubK

Klub/društvo katerega program košarke obiskuje vaš otrok?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Košarkarski klub Dravograd)

24

28%

59%

59%

2 (Košarkarska šola Jezerniki Prevalje)

17

20%

41%

100%

3 (Športno društvo Soperga Slovenj Gradec)

0

0%

0%

100%

Veljavni

Skupaj

41

48%

100%

QklubN

Klub/društvo katerega program nogometa obiskuje vaš otrok?
Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Koroški nogometni klub Fužinar)

1

1%

5%

5%

2 (Nogometno društvo Slovenj Gradec)

0

0%

0%

5%

3 (Nogometni klub Akumulator Mežica)

1

1%

5%

9%

4 (Nogometni klub Koroška Dravograd)

0

0%

0%

9%

5 (Nogometni klub Peca )

18

21%

82%

91%

6 (Nogometni klub Radlje)

0

0%

0%

91%

7 (Nogometna šola Korotan Prevalje)

2

2%

9%

100%

Veljavni

Skupaj

22

26%

100%

QklubO

Klub/društvo katerega program odbojke obiskuje vaš otrok?
Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Odbojkarski klub Dravograd)

0

0%

0%

0%

2 (Odbojkarski klub Fužinar )

2

2%

20%

20%

3 (Odbojkarski klub Mežica)

0

0%

0%

20%

4 (Odbojkarski klub Mislinja)

0

0%

0%

20%

5 (Odbojkarski klub Prevalje)

8

9%

80%

100%

6 (Odbojkarski klub Slovenj Gradec)

0

0%

0%

100%

7 (Ženski odbojkarski klub Vuzenica)

0

0%

0%

100%

Veljavni

Skupaj

10

12%

100%

QklubR

Klub/društvo katerega program rokometa obiskuje vaš otrok?
Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Rokometno društvo Fužinar)

0

0%

0%

0%

2 (Rokometni klub Slovenj Gradec 2011)

1

1%

14%

14%

3 (Rokometna šola Alena Mihalja)

6

7%

86%

100%

Skupaj

7

8%

100%

Odgovori

Odgovori

Odgovori

Veljavni
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PRILOGA 21: KJE STE IZVEDELI ZA ŠPORTNI PROGRAM DRUŠTVA
Q1

Kje ste izvedeli za športni program društva/kluba?
Odgovori

Veljavni
Q1_5_text

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Internet)

3

3%

4%

4%

2 (Prijatelji)

33

38%

41%

45%

3 (Socialni mediji)

2

2%

3%

48%

4 (Šola)

31

36%

39%

86%

5 (Drugo:)

11

13%

14%

100%

Skupaj

80

93%

100%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

Tradicija

1

1%

11%

11%

že sama igrala

1

1%

11%

22%

Vrtec

3

3%

33%

56%

od trenerja

2

2%

22%

78%

Klub

1

1%

11%

89%

tudi sam sem treniral tam

1

1%

11%

100%

Skupaj

9

10%

100%

Q1 (Drugo: )
Odgovori

Veljavni

PRILOGA 22: SEZNANJENOST Z DRUGIMI ŠPORTNIMI PROGRAMI
Q2

Seznanjen sem tudi s ponudbo drugih športnih programov društev/klubov v moji širši okolici?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Sploh se ne strinjam)

2

2%

3%

3%

2 (Ne strinjam se)

1

1%

1%

4%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

9

10%

11%

15%

4 (Strinjam se)

54

63%

68%

83%

5 (Popolnoma se strinjam)

14

16%

18%

100%

Skupaj

80

93%

100%

Povprečje

4.0

Std. Odklon
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0.8

PRILOGA 23: RAZNOLIKOST PONUDBE ŠPORTNIH PROGRAMOV
Q3

Na Koroškem je dovolj raznolika ponudba različnih športnih programov?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Sploh se ne strinjam)

2

2%

3%

3%

2 (Ne strinjam se)

3

3%

4%

7%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

12

14%

18%

25%

4 (Strinjam se)

45

52%

67%

93%

5 (Popolnoma se strinjam)

5

6%

7%

100%

Skupaj

67

78%

100%

Povprečje

3.7

Std. Odklon

0.8

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

2 (Ne strinjam se)

4

5%

5%

5%

1 (Sploh se ne strinjam)

0

0%

0%

5%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

12

14%

15%

20%

4 (Strinjam se)

49

57%

61%

81%

5 (Popolnoma se strinjam)

15

17%

19%

100%

Skupaj

80

93%

100%

Povprečje

3.9

Std. Odklon

0.7

PRILOGA 24: OBISKANOST ŠPORTNEGA PROGRAMA
Q4

Športni program, ki ga obiskuje moj otrok, je dobro obiskan?
Odgovori

Veljavni

PRILOGA 25: ČAS OBISKOVANJA ŠPORTNEGA PROGRAMA
Q5

Kako dolgo vaš otrok obiskuje športni program društva/kluba?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Manj kot 1 leto)

17

20%

21%

21%

2 (1 - 2 let)

9

10%

11%

33%

3 (2 - 3 let)

4

5%

5%

38%

4 (3 - 5 let)

19

22%

24%

61%

5 (Več kot 5 let)

31

36%

39%

100%

Skupaj

80

93%

100%
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PRILOGA 26: ŠTEVILO TEDENSKIH TRENINGOV
Q6

Kolikokrat na teden ima vaš otrok trening?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (1krat)

7

8%

9%

9%

2 (2krat)

4

5%

5%

14%

3 (3krat)

26

30%

33%

47%

4 (4krat)

10

12%

13%

59%

5 (5krat)

25

29%

32%

91%

6 (več kot 5krat)

7

8%

9%

100%

Skupaj

79

92%

100%

Povprečje

3.8

Std. Odklon

1.4

PRILOGA 27: ZA VADBO OTROKA MORAM PLAČATI MESEČNO VADNINO
Q7

Za vadbo mojega otroka moram plačati mesečno vadnino/članarino?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Da)

70

81%

92%

92%

2 (Ne)

6

7%

8%

100%

Skupaj

76

88%

100%

PRILOGA 28: VIŠINA MESEČNE VADNINE
Q8

Koliko znaša mesečna vadnina/članarina?
Veljavno

Št. enot

Povprečje

Std. Odklon

Minimum

Maksimum

65

86

23.9

6.69

7

35
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PRILOGA 29: PRIMERNOST MESEČNE VADNINE
Q9

Cena mesečne vadnine je primerna?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Sploh se ne strinjam)

1

1%

1%

1%

2 (Ne strinjam se)

3

3%

4%

6%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

8

9%

12%

18%

4 (Strinjam se)

41

48%

61%

79%

5 ( Popolnoma se strinjam)

14

16%

21%

100%

Skupaj

67

78%

100%

Povprečje

4.0

Std. Odklon

0.8

PRILOGA 30: RANGIRANJE STVARI POVEZANIH Z INFRASTRUKTURO IN
OPREMO
Q10

Rangirajte kako so vam pomembne spodnje stvari.
Podvprašanja

Q10a

Q10b
Q10c

Urejenost
športnega
objekta (čistoča garderob,
parketa, pokošena trava,....)
Opremljenost športnega
objekta (zadostno število
garderob, košev, golov,,
ustrezno narisane črte,. ..)
Kakovost športne opreme
(žoge, koši, goli, uteži,....)

Odgovori

Veljavni

Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

1

2

3

Skupaj

27 (45%)

12 (20%)

21 (35%)

60 (100%)

60

86

1.9

0.9

15 (26%)

20 (35%)

22 (39%)

57 (100%)

57

86

2.1

0.8

13 (22%)

26 (45%)

18 (31%)

58 (100%)

58

86

2.1

0.7
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PRILOGA 31: STRINJANJE S TRDITVAMI O KAKOVOSTI INFRASTRUKTURE IN
OPREME
Q11

Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?
Podvprašanja

Odgovori

Veljavni

Niti se
Sploh se ne Ne strinjam strinjam,
Popolnoma
strinjam
se
niti se ne
se strinjam
Strinjam se
strinjam
Q11a

Q11b

Q11c

Športni objekt na katerem
trenira moj otrok je urejen?
(čistoča garderob, čistoča
parketa, pokošena trava, ...)
Športni objekt na katerem
trenira moj otrok je
primerno
opremljen?
(zadostno število garderob,
košev, golov, ustrezno
narisane črte, ...)
Športna
oprema/pripomočki, ki jo
športno društvo/klub na
treningih nudi mojemu
otroku je kakovostna?
(žoge, koši, goli, uteži, ...)

Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

Skupaj

0 (0%)

0 (0%)

6 (9%)

37 (54%)

26 (38%) 69 (100%)

69

86

4.3

0.6

0 (0%)

2 (3%)

8 (13%)

36 (57%)

17 (27%) 63 (100%)

63

86

4.1

0.7

0 (0%)

3 (5%)

4 (7%)

26 (43%)

27 (45%) 60 (100%)

60

86

4.3

0.8

PRILOGA 32: STRINJANJE S TRDITVAMI O ŠPORTNIH PROGRAMIH
Q12

Kako se strinjate z naslednjimi trditvami?
Podvprašanja

Odgovori

Veljavni

Niti se
Sploh se ne Ne strinjam strinjam,
Popolnoma
strinjam
se
niti se ne
se strinjam
Strinjam se
strinjam
Q12a
Q12b

Q12c

Q12d
Q12e

Moj otrok se z veseljem
udeleži treninga?
Športni program nudi
mojemu otroku možnost
osebnega in športnega
razvoja?
S kakovostjo storitev
športnega
društva/kluba
sem zadovoljen?
Športni program, ki ga
obiskuje moj otrok bi
priporočil tudi drugim
staršem?
Termini treningov so
primerni?

Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

Skupaj

0 (0%)

0 (0%)

3 (4%)

23 (33%)

44 (63%) 70 (100%)

70

86

4.6

0.6

0 (0%)

2 (3%)

3 (4%)

24 (35%)

39 (57%) 68 (100%)

68

86

4.5

0.7

0 (0%)

4 (6%)

7 (11%)

29 (44%)

26 (39%) 66 (100%)

66

86

4.2

0.9

0 (0%)

1 (2%)

3 (5%)

31 (48%)

30 (46%) 65 (100%)

65

86

4.4

0.7

0 (0%)

3 (5%)

7 (11%)

36 (55%)

20 (30%) 66 (100%)

66

86

4.1

0.8
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PRILOGA 33: DOSTOPNOST INFORMACIJ O ŠPORTNIH PROGRAMIH IN
AKTIVNOSTIH
Q13

Informacije o športnih programih in aktivnostih društva/kluba so mi vedno na voljo?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Sploh se ne strinjam)

1

1%

2%

2%

2 (Ne strinjam se)

1

1%

2%

3%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

3

3%

5%

8%

4 (Strinjam se)

32

37%

48%

56%

5 (Popolnoma se strinjam)

29

34%

44%

100%

Skupaj

66

77%

100%

Povprečje

4.3

Std. Odklon

0.8

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (E-pošta)

21

24%

32%

32%

2 (Osebno)

14

16%

21%

53%

3 (Preko socialnih medijev )

3

3%

5%

58%

4 (Telefona)

28

33%

42%

100%

5 (Drugo:)

0

0%

0%

100%

Skupaj

66

77%

100%

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (2-krat ali večkrat na teden)

15

17%

23%

23%

2 (Enkrat tedensko)

13

15%

20%

42%

3 (Enkrat mesečno)

27

31%

41%

83%

4 (Nekajkrat letno)

9

10%

14%

97%

5 (Enkrat letno)

0

0%

0%

97%

6 (Nikoli)

2

2%

3%

100%

Skupaj

66

77%

100%

PRILOGA 34: NAČIN KOMUNIKACIJE
Q14

Kako najpogosteje komunicirate s trenerjem oziroma društvom/klubom?
Odgovori

Veljavni

PRILOGA 35: POGOSTOST KOMUNIKACIJE
Q15

Kako pogosto komunicirate s trenerjem oziroma društvom/klubom?
Odgovori

Veljavni
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PRILOGA 36: ZADOVOLJSTVO S KOMUNIKACIJO
Q16

Zadovoljen sem s komunikacijo s trenerjem oziroma društvom/klubom?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Sploh se ne strinjam)

0

0%

0%

0%

2 (Ne strinjam se)

4

5%

6%

6%

3 (Niti se strinjam, niti se ne strinjam)

6

7%

9%

15%

4 (Strinjam se)

24

28%

36%

52%

5 (Popolnoma se strinjam)

32

37%

48%

100%

Skupaj

66

77%

100%

Povprečje

4.3

Std. Odklon

0.9

PRILOGA 37: ŽELJENI NAČIN KOMUNIKACIJE
Q17

Kakšen način komunikacije med vami in trenerjem oziroma društov/klubom, bi vam najbolj ustrezal?
Odgovori

Veljavni

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (E-pošta)

18

21%

28%

28%

2 (Osebno)

23

27%

35%

63%

3 (Preko socialnih medijev )

4

5%

6%

69%

4 (Telefona)

20

23%

31%

100%

5 (Drugo:)

0

0%

0%

100%

Skupaj

65

76%

100%

PRILOGA 38: STRINJANJE S TRDITVAMI O TRENERJIH
Q18

Kako se strinjate z naslednjimi trditvami o delu trenerja?
Podvprašanja

Odgovori

Veljavni

Niti se
Sploh se ne Ne strinjam strinjam,
Popolnoma
Strinjam se
strinjam
se
niti se ne
se strinjam
strinjam
Q18a
Q18b
Q18c
Q18d
Q18e

Športno društvo/klub ima
ustrezno
strokovno
usposobljene trenerje
Trener
je pedagoško
usposobljen za delo z otroci
Zadovoljen sem z delom
trenerja
Zadovoljen
sem
z
odnosom
trenerja
do
mojega otroka
Trener je vedno na voljo
za pogovor

Št. enot Povprečje

Std.
Odklon

Skupaj

1 (2%)

1 (2%)

4 (6%)

33 (50%)

27 (41%) 66 (100%)

66

86

4.3

0.8

1 (2%)

1 (2%)

10 (16%)

26 (42%)

24 (39%) 62 (100%)

62

86

4.1

0.9

0 (0%)

1 (2%)

7 (12%)

24 (40%)

28 (47%) 60 (100%)

60

86

4.3

0.7

0 (0%)

2 (3%)

3 (5%)

25 (42%)

30 (50%) 60 (100%)

60

86

4.4

0.7

1 (2%)

1 (2%)

6 (10%)

23 (38%)

29 (48%) 60 (100%)

60

86

4.3

0.8
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PRILOGA 39: SPEARMANOV TEST KORELACIJE ZA HIPOTEZO 1
Correlations
Število vpisan:

Spearman's rho

Število

vpisan:

Sezona 2017/18:

mesečna

Število:

vadnina/č

Sezona Correlation Coefficient

2017/18: Število:

Sig. (2-tailed)

.

,033

mesečna Correlation Coefficient

vadnina/članarina

,708*

1,000

N
Povprečna

Povprečna

Sig. (2-tailed)

9

9

,708*

1,000

,033 .

N

9

9

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

PRILOGA 40: PEARSONOV TEST KORELACIJE ZA HIPOTEZO 2
Correlations
Kako se strinjate
z naslednjim: S
kakovostjo
storitev

Koliko

znaša

mesečna Pearson Correlation

vadnina

športnega

mesečna

društva/kluba

vadnina

sem zadovoljen?
1

Sig. (2-tailed)
N

Kako

Koliko znaša

se

naslednjim:
storitev
društva/kluba

strinjate
S

z Pearson Correlation

kakovostjo Sig. (2-tailed)
športnega
N
sem

zadovoljen?

121

-,085
,540

65

54

-,085

1

,540
54

66

PRILOGA 41: ANALIZA RASTI ZA HIPOTEZO 3
Q11

Število vpisanih mladoletnih članov?
Podvprašanja

Povprečja
Število:

Q11a

Sezona 2017/18

111.1

Q11b

Sezona 2016/17

109.0

Q11c

Sezona 2015/16

109.3

PRILOGA 42: TEST DELEŽA MEDIANE ZA HIPOTEZO 4
Statistics
Kako se strinjate
z naslednjim:
Zadovoljen sem
z delom trenerja
N

Valid

60

Missing

26

Median

4,00

PRILOGA 43: PEARSONOV TEST KORELACIJE ZA HIPOTEZO 5
Correlations
Kako se strinjate

Kako

se

strinjate

z Pearson Correlation

naslednjim: Moj otrok se z
veseljem udeleži treninga?
Kako

se

naslednjim:

strinjate

Kako se strinjate

z naslednjim:

z naslednjim: Moj

Trener je

otrok se z

pedagoško

veseljem udeleži

usposobljen za

treninga?

delo z otroci
1

Sig. (2-tailed)
N

z Pearson Correlation

Trener

je Sig. (2-tailed)
pedagoško usposobljen za
N
delo z otroci
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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,406**
,001

70

62

,406**

1

,001
62

62

PRILOGA 44: TEST DELEŽA MEDIANE ZA HIPOTEZO 6
Statistics
Kako se strinjate
Kako se strinjate

z naslednjim:

z naslednjim:

Šporni objekt na

Športni objekt na katerem trenira
katerem trenira

moj otrok je

moj otrok je

primerno

urejen? (čistoča

opremljen?

garderob, čistoča (zadostno število

N

parketa,

garderob, košev,

pokošena trava,

golov, ustrezno

...)

narisane črte, ...)

Valid

69

63

Missing

17

23

4,00

4,00

Median
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