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TRENERJEVO ZAZNAVANJE ZNAČILNOSTI RAZVOJA ŠPORTNE KARIERE
MLADIH ALPSKIH SMUČARJEV
Nastja Knez
IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je preučiti, kako trenerji alpskega smučanja zaznavajo značilnosti
prehoda v razvoju športne kariere iz obdobja mlajših dečkov in deklic v kategorijo starejših
dečkov in deklic.
S kvalitativno raziskavo smo na vzorcu enajstih trenerjev ugotavljali, kako zaznavajo težave,
pritiske in občutja na prehodu z inicializacijske na razvojno raven športne kariere. Izhajali smo
iz teoretičnega okvirja Holističnega modela razvoja športne kariere Wyllemana in sodelavcev
(2013). Športno kariero mlajših in starejših dečkov v alpskem smučanju smo analizirali z vidika
petih ravni, kot jih predvideva model, in sicer: spremembe na športnem, psihološkem,
psihosocialnem, akademskem in finančnem področju.
Ugotovili smo, da je po zaznavi trenerjev dogajanje v obdobju mlajših in starejših dečkov in
deklic v alpskem smučanju ključno za uspešno nadaljevanje športne kariere. Večina trenerjev
ugotavlja, da je prehod iz kategorije U16 v mladinske kategorije, najtežji prehod v alpskem
smučanju, zato je delo v preučevanem obdobju (U14 in U16) tako pomembno. Rezultati kažejo,
da obdobje adolescence vpliva na motiviranost športnika in njegovo psihično pripravljenost.
Ugotovili smo, da je za alpsko smučanje značilna velika vključenost staršev v šport; pomemben
je predvsem finančni vidik, saj so starši v tem obdobju kariere glavni finančni vir. Na
akademskem nivoju rezultati kažejo, da kljub veliki odsotnosti v šoli športniki v raziskovanem
obdobju nimajo večjih težav s šolo.
Ugotovitve raziskave omogočajo boljše razumevanje trenerjevega pogleda na prehod na
razvojno stopnjo kariere. Menimo, da bodo ugotovitve pripomogle k razumevanju zahtevnosti
prehoda s katerim se srečujejo smučarji v kategoriji U14 in U16. Rezultati bodo pomagali
trenerjem pri načrtovanju procesa vadbe mladih alpskih smučarjev v obdobju, ki je odločilnega
pomena za uspešno nadaljevanje športne kariere.

KEY WORDS: alpine skiing, coach, career development, adolescence, dual career
THE COACH'S PERCEPTION OF THE DEVELOPMENTAL CHARACTERISTICS
OF YOUNG ALPINE SKIERS' SPORTS CAREER
Nastja Knez
ABSTRACT
This master's thesis examines how alpine skiing coaches view sports career development in the
transition period from boys and girls (U14) to the category of older boys and girls (U16).
We conducted a qualitative survey on the sample of 11 coaches to find out how they perceive
problems, pressures, and sentiments in the transition from initialization to the developmental
stage of a sports career. We based our research on the theoretical framework of the Holistic
Athletic Career Model by Wylleman et al. (2013). Based on the model, we analyzed five sports
career levels of younger and older boys in alpine skiing, namely: changes at the athletic,
psychological, psychosocial, academic, and the financial levels.
According to the coaches' assessment, the development that takes place at the younger age of
male and female alpine skiers’ career is crucial for the successful continuation of their sports
career. Most coaches note that the transition from U16 to the FIS category represents the most
difficult transition period in alpine skiing, which is why research work performed in this period
(U14 and U16) is so important.
The results show that adolescence affects the athlete's motivation and his/her psychological
readiness. We found out that parental involvement in alpine skiing is particularly important
from the financial aspect, as parents provide the primary source of funding at this point of the
athlete’s sports career. At the academic level, the results show that despite a lengthy absence
from school, athletes do not experience any major academic issues. The findings of our research
provide a better understanding of the coach's view on the transition to the developmental stage
of the sports career. We believe that these findings will contribute to a better understanding of
the complexity of the transition period that the U14 and U16 skiers face. The results will help
the coaches provide training plans for young alpine skiers in this period crucial for a successful
continuation of their sports career.
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1. UVOD
1.1.

RAZVOJ ŠPORTNE KARIERE

Šport je v današnjem času del vsakdana številnih posameznikov. Ukvarjanje s športom (v
rekreativni in tekmovalni obliki) je za otroke in mladino koristno z več vidikov. V prvi meri
ukvarjanje s športom pomeni vzgojo skozi gibanje in izpopolnjevanje gibalnih sposobnosti.
Skozi šport otrokom privzgajamo delovne navade, organiziranost in jih spodbujamo k
aktivnemu preživljanju prostega časa, stran od različnih odvisnosti, kot so na primer alkohol,
droge, družbena omrežja in tehnologija. Ukvarjanje s športom pomembno vpliva tudi na
otrokovo identiteto.
Skrbno načrtovan in ustrezno izvajan proces športne vadbe otrok ter mladostnikov predstavlja
temelj vrhunskega dosežka, ki hkrati uči delovnih navad, samodiscipline, urejenosti, trdega
značaja ter izkušenj potrebnih za življenje (Škof, 2016). Večletno vključenost v trenažni proces
imenujemo športna kariera (Stambulova, Alfermann, Statler in Côté, 2009). Napredovanje in
vztrajanje na poti do vrhunskega rezultata zahteva izjemnost športnika na različnih področjih.
Holistični model razvoja športne kariere (Wylleman, Reints in DeKnop, 2013) na športnika
gleda celostno, saj pojasnjuje, da njegov razvoj poteka na različnih ravneh in sicer na športni,
psihološki, psihosocialni, izobraževalni oziroma poklicni in finančni ravni. Športna uspešnost
športnika je odvisna od razvojnega obdobja v katerem se nahaja (psihološka raven), koliko
psihosocialne podpore je deležen (psihosocialna raven), na kateri stopnji se izobražuje
(izobraževalna raven) in kakšni so viri financiranja (finančna raven) (Cecić Erpič, 2018).
Športno kariero sestavljajo štiri stopnje (Wylleman idr., 2013). Vsako izmed stopenj
opredeljuje niz specifičnih zahtev, katerim se mora športnik prilagoditi. Prva stopnja je stopnja
inicializacije ali začetek ukvarjanja s športom. Nato sledijo stopnja razvoja, stopnja mojstrstva
in stopnja zaključevanja športne kariere (Cecić Erpič, 2002). Med posameznimi stopnjami so
prehodna obdobja oziroma prehodi, za katere je značilno, da se mora športniki prilagoditi na
spremenjene zahteve in značilnosti (Stambulova, Alfermann, Statler in Côté, 2009). Uspešno
prehajanje med stopnjami vodi v dolgo in uspešno kariero. Nekateri prehodi so normativni in
razmeroma predvidljivi (npr. prehod s stopnje inicializacije na stopnjo razvoja). Drugi prehodi
so nenormativni (npr. poškodbe, menjave kluba, trenerja), manj predvidljivi in zato je
prilagajanje nanje bolj težavno.

1.2.HOLISTIČNI MODEL RAZVOJA ŠPORTNE KARIERE
Wylleman in sodelavci (2013) so športno kariero opisali celovito in celostno, saj so zajeli
različna področja življenja posameznika. Model opisuje značilnosti posamezne faze razvoja
kariere in vrste prehodov s katerimi se sooča posameznik v športni karieri. Holistični model
razvoja športne kariere (Wylleman idr., 2013) pojasnjuje, da razvoj poteka na petih ravneh, to
je na športni, psihološki, psihosocialni, izobraževalni in finančni ravni. Športnik in razvoj
njegove kariere je pojmovan s celostnega vidika, ne le z vidika športa temveč tudi drugih
področij življenja (Tekavc, 2017). Prva stopnja v razvoju športne kariere je inicializacijska, za
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katero je značilen začetek ukvarjanja z organiziranim tekmovalnim športom (Wylleman idr.,
2013). Za razvojno fazo športne kariere je značilno, da se športnik vse resneje ukvarja s
tekmovalnim športom, v katerem postanejo pomembni dosežki (Cecić Erpič, 2019). V fazi
razvoja se otrok odloči za en ali dva športa, katerim se resneje posveča. V fazi mojstrstva
športnik doseže vrhunec kariere. Sledi ji faza zaključevanja športne kariere. Starost, v kateri se
posamezna faza kariere začne in zaključi, je v veliki meri odvisna od značilnosti športne panoge
(Cecić Erpič, 2002). Psihološka raven pojasnjuje razvojno obdobje, v katerem se nahaja
športnik, to je od obdobja otroštva, do adolescence in obdobja zgodnje odraslosti (Cecić Erpič,
2007). Psihosocialna raven pojasnjuje, kdo so pomembni drugi, ki vplivajo na razvoj športne
kariere na posamezni stopnji (Wylleman idr., 2013). Med pomembne druge, ki vplivajo na
razvoj športnikove kariere, sodijo starši, trener, sorojenci, partner in sotekmovalci.
Izobraževalna raven se nanaša na raven izobraževanja, v kateri se nahaja športnik, finančna pa
pojasnjuje vire financiranja športne kariere. Vse ravni medsebojno vplivajo ena na drugo
(Wylleman idr., 2013).

Slika 1. Holistični model razvoja športne kariere (Wylleman idr. 2013).

Prehodi med obdobji v športni fazi so povezani s prehodi v ostalih sferah športnikovega
življenja (psihološki, psihosocialni, akademski in finančni) (Tekavc, 2017).
Posameznikova uspešnost pri soočanju s prehodi določa, kako uspešna bo kariera. Dobro
soočanje s tovrstnimi prehodi, tako znotraj športa kot zunaj njega, vodi v uspešno kariero. Na
drugi strani pa slabše soočanje povzroča negativne posledice, kot so prezgodnji konec športne
kariere, stres, splošno nezadovoljstvo, odvisnost od drog, alkohola, itd. (Stambulova,
Alfermann, Statler, in Côté, 2009). Raziskovanje je v zadnjem času osredotočeno na
spoznavanje razsežnosti prehodov in ugotavljanje možnosti za pozitivno soočanje z njimi.
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Stambulova idr. (2009) so mnenja, da bi morala biti priprava športnikov na prehode in uspešno
soočanje z njimi glavna skrb trenerjev, menedžerjev, staršev in psihologov. Cilj vsakega
športnika je, da se čim bolje spoprime z zahtevami v vsakem prehodu in s tem napreduje v
naslednjo fazo kariere (Wylleman in Reints, 2009). Težje spopadanje v tem obdobju povzroči
upočasnjen napredek v športnih dosežkih in sposobnostih športnika. Literatura navaja, da
obstajajo prehodi dveh vrst: normativni in nenormativni. Normativni prehodi so tisti, ki se
dogajajo velikemu številu posameznikov ob istem času, zaradi česar normativne prehode lahko
predvidimo. Mednje štejemo prehod iz otroških vrst v mladinske ali članske, prehod iz
amaterskega v profesionalni šport, prehod iz osnovne šole v srednjo itd. (Wylleman in Lavallee,
2004). Na tovrstne prehode se lahko vnaprej pripravimo in s tem olajšamo proces prilagajanja,
s čimer zmanjšamo njegovo težavnost. Drugi prehodi so nenormativni. Nenormativni prehodi
so normativni, ki se zgodijo v nenormativnem času (npr. uvrstitev na olimpijske igre zelo zgodaj
v športni karieri), ali pa dogodki, ki se zgodijo majhnemu številu posameznikov oz. so redki.
Mednje sodijo poškodbe, nenačrtovana menjava trenerja, menjava kluba, ločitev (Stambulova
idr., 2009). Med nenormativne prehode štejemo tudi nedogodke – to so dogodki, ki so bili
pričakovani, ampak se niso zgodili, kot na primer ne uvrstitev na olimpijske igre (Wylleman in
Lavallee, 2004).
Holistični model razvoja športne kariere (Wylleman, Reints & De Knop, 2013) deli športno
kariero na štiri stopnje: inicializacijska stopnja, stopnja razvoja, stopnja mojstrstva in stopnja
zaključevanja športne kariere. Ker je cilj magistrske naloge proučevanje značilnosti prehoda z
inicializacijske na razvojno stopnjo, bomo v nadaljevanju podrobneje predstavili značilnosti le
teh dveh stopenj.

1.3. ZNAČILNOSTI INICIALIZACIJSKE IN RAZVOJNE STOPNJE V ALPSKEM
SMUČANJU
Z opisom vsake od petih ravni, ki jih predvideva Holistični model razvoja športne kariere
(Wylleman idr., 2013) bomo pojasnili značilnosti inicializacijske in razvojne stopnje v alpskem
smučanju. Za inicializacijsko stopnjo je značilen začetek ukvarjanja s tekmovalnim športom,
na naslednji stopnji, to je na stopnji razvoja, pa postanejo pomembni tekmovalni dosežki
(Wylleman idr., 2013). Športnik takrat tekmuje na mladinski ravni.

1.3.1. Športna raven
V alpskem smučanju so, tako kot v večini drugih športov, športniki razvrščeni v starostne
kategorije (npr. mlajši dečki/deklice, starejši dečki/deklice, mladinci, člani).
Alpsko smučanje je v Sloveniji eden izmed najpopularnejših zimskih športov. Za treniranje se
odloča vedno več otrok oziroma njihovih staršev. Je šport pri katerem je potrebna dobra in
načrtovana telesna in psihološka priprava. Treningi so sestavljeni iz kondicijske priprave ali
suhih treningov ter treningov na snegu.
Alpsko smučanje uvrščamo med monostrukturne kompleksne športne panoge, pri katerih je za
doseganje vrhunskih rezultatov pomembno dobro načrtovanje športne kariere (Lešnik in Žvan,
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2007). Športna pot smučarja tekmovalca se začne v smučarski šoli, ki ji sledi organizirana vadba
v enem od športnih smučarskih društev. Športna društva v Sloveniji so združena v štiri regije:
Zahodna, Vzhodna, Centralna in Notranjsko-primorska.
Starostne kategorije so enake za dečke in deklice (Bozovičar, 2011). Otroci stari od 10 do 11
let tekmujejo v kategoriji cicibanov. Tekmujejo na regijskih in državnih tekmovanjih.
Naslednja starostna kategorija so mlajši dečki in deklice (12‒13 let). V tej kategoriji otroci
tekmujejo dve leti, nato preidejo v kategorijo starejših dečkov in deklic (14‒15 let), kjer prav
tako tekmujejo dve leti.
Tekmovalci kategorij mlajši in starejši dečki ter deklice tekmujejo na regijskih, državnih in
občasno tudi na mednarodnih tekmovanjih. V Sloveniji se pogosto dogaja, da mlajši in starejši
dečki ter deklice trenirajo skupaj, pod vodstvom enega trenerja. Naslednja starostna kategorija
so mlajši mladinci (U18), ki jim sledita kategorija starejših mladincev (U21) in članov. V skladu
s Holističnim modelom razvoja športne kariere (Wylleman idr., 2013) kategoriji cicibanov in
mlajših dečkov ter deklic sodita v inicializacijsko stopnjo. Kategorije starejših dečkov in deklic
ter mlajših in starejših mladincev sodijo v razvojno stopnjo. Prehod na člansko raven je
opredeljen s starostjo 21 let.
Specifičnost in kompleksnost alpskega smučanja sta razvidna v razliki med oblikami treniranja
in tekmovanjem (Bozovičar, 2011). Čeprav je smučanje individualna športna panoga, so
treningi v klubih in reprezentancah večinoma organizirani v obliki skupinske vadbe. Seveda pa
znotraj te oblike poteka individualni pristop.
Glede na to, da je glavni cilj smučarja na tekmi v najkrajšem času presmučati progo, ki jo
definirajo postavljavci-trenerji, so glavno sredstvo treninga proge s postavljenimi vratci
(Bozovičar, 2011). Proge opredeljujejo težavnost, količino, intenzivnost in vrsto treninga.
Nacionalni program tekmovalnega smučanja za obdobje od 2015 do 2025 je bil sprejet leta
2015 (Nacionalni program tekmovalnega smučanja, 2015). Ta dokument je uradni strateški,
vsebinski in poslovni načrt Smučarske Zveze Slovenje, ki je nacionalna panožna športna zveza
in edina organizacija s področja smučanja včlanjena v Olimpijski komite Slovenije ‒ Združenje
športnih zvez. Nacionalni program obravnava dolgoročno obdobje delovanja slovenskega
alpskega tekmovalnega smučanja in vključuje starostne kategorije od U8 do U16. Smučarska
zveza Slovenije (v nadaljevanju SZS) je nacionalni program sprejela z namenom sistematičnega
načrtovanja vadbenega procesa otrok in mladine za optimalen razvoj sposobnosti otrok in
mladine. Dokument je osnova za oblikovanje vizije in strategij tekmovalnega smučanja, prav
tako pa je namenjen pomoči pri načrtovanju in izdelovanju klubskih, regijskih in
reprezentančnih programov. Eden od pomembnih ciljev nacionalnega programa je omejevanje
prezgodnje specializacije in skrb za postopno vodenje tekmovalcev skozi posamezne razvojne
stopnje tekmovalne smučarske kariere.
Program U14 (mlajši dečki in deklice)
Program zajema otroke stare med 12 in 13 let, ki se s športom ukvarjajo od 6 do 8 let. Priporočila
SZS (Nacionalni program tekmovalnega smučanja, 2015) navajajo od 2 do 3 tedenske
kondicijske treninge v poletnem času, ki vključujejo dodatne aktivnosti, kot so kolesarjenje,
plavanje, plezanje in druge. Za to starostno kategorijo SZS priporoča od 3 do 4 smučarske
treninge na teden, to v sezoni pomeni do 100 dni na snegu. Smučanje je razdeljeno na
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situacijsko smučanje (35‒40 %), smučanje v postavitvah (60‒65 %) in tekmovanja (15 %).
Vzpodbuja se razvoj vsestranskih sposobnosti, obvladovanja atipičnih situacij, spoznavanje
tekmovalnih postavitev, različnih terenskih oblik, hitrosti in premagovanje strahu. Otroci
polovico časa trenirajo veleslalom, 35 % časa slalom in 15 % časa superveleslalom. V sezoni
se udeležijo 15 tekem na državni ravni.

Slika 2. Nacionalni program za kategorijo U14 (Pridobljeno iz: https://www.sloski.si/Alpsko-smucanje/Otroski_program)

Slika 2 prikazuje v sliki upodobljen program treniranja prilagojen za kategorijo U14, torej dečke
in deklice stare med 12 in 13 let.

Program U16 (starejši dečki in deklice)
V to vadbeno skupino sodijo otroci stari 14 in 15 let. Večina med njimi se z alpskim smučanjem
ukvarja že od 8 do 10 let. Kondicijski treningi se v zimskem času izvajajo od 2 do 3-krat na
teden, v letnem času pa od 4 do 5-krat tedensko (Nacionalni program tekmovalnega smučanja,
2015). Priporočila SZS (Nacionalni program tekmovalnega smučanja, 2015) navajajo, da naj bi
starejši dečki in deklice v času med septembrom in julijem od 3 do 4-krat tedensko izvajali
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smučarski trening. V sezoni naj bi izvedli do 115 smučarskih dni, od tega od 20 do 25 %
situacijskega smučanja, od 75 do 80 % pa smučanja v tekmovalnih postavitvah in tekme. Ta
starostna skupina naj bi imela do 25 tekem na sezono.

Slika 3. Nacionalni program za kategorijo U16 (pridobljeno iz: https://www.sloski.si/Alpsko-smucanje/Otroski_program)

Na sliki 3 je program alpskega smučanja za kategorijo U16 torej dečke in deklice stare 14 in 15 let.
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1.3.2. Psihološka raven
Inicializacijska stopnja športne kariere se nanaša na razvojno obdobje otroštva, razvojna stopnja
pa na obdobje adolescence (Wylleman idr., 2013).
Po definiciji svetovne zdravstvene organizacije (WHO) je adolescenca obdobje s specifičnimi
zdravstvenimi in razvojnimi zahtevami ter pravicami (Zupančič, 2004). Zajema obdobje med
koncem otroštva in začetkom odraslosti, torej med približno 11. in 12. ter 22. oz. 24. letom
starosti. Obdobje mladostništva delimo na: zgodnjo adolescenco (od 11.‒12. leta do 14. leta),
srednjo adolescenco (od 14. do 17. ali 18. leta) ter pozno adolescenco (od 18. do približno 22.
ali 24. leta) (Zupančič, 2004).
Vključevanje v tekmovalni šport je pomembno povezano z otrokovim kognitivnim razvojem,
saj razumevanje zahtev in pravil športa zahteva določeno mentalno zrelost. Kadar otroci
sodelujejo v športu preden postanejo dovolj mentalno zreli, v športu doživljajo frustracije, ki
vplivajo na zmanjševanje interesa za nadaljevanje ukvarjanja s športom (Wylleman in Lavallee,
2004).
Otrok mora v osnovi razumeti navodila in zahteve ter poznati namen treninga, da imata njegovo
vloženo delo in trud smisel. Za uspešen prehod z inicialne na razvojno stopnjo športne kariere
mora biti dovolj mentalno zrel in motiviran.
RAZVOJNO-PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI OTROŠTVA IN MLADOSTNIŠTVA
Otroci med 6 in 11 letom so na razvojni stopnji konkretno operativnega mišljenja (Marjanovič
Umek in Svetina, 2004). Otrokova značilna sposobnost je, da pri reševanju konkretnih nalog
uporablja logične operacije (Cecić Erpič, 2007). Mišljenje na tej stopnji je vezano na konkretno
pojavljanje predmetov, saj otrok še ni sposoben manipuliranja z idejami na mentalnem nivoju.
Egocentrizem je vse manj razvit, otroci postopoma postajajo zmožni vživljanja perspektivo
drugih. Otrok na stopnji konkretnologičnega mišljenja razume pojem ohranjanja določene
fizikalne značilnosti predmeta kljub temu, da se njegova zunanja oblika spremeni. Otrok naloge
ne rešuje več na zaznavni ampak na predstavni ravni.
V obdobju poznega otroštva zaznamo obsežen porast kapacitete delovnega oziroma
kratkotrajnega spomina (Cecić Erpič, 2007). Prav tako se poveča obseg dolgoročnega spomina,
kar je posledica nevrološkega dozorevanja ter pridobivanja izkušenj oziroma učenja. Starejši
otroci se lahko osredotočajo na pomembne informacije dalj časa, hkrati pa učinkovito odmislijo
nepomembne informacije (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Felderman, 2004). Poleg
selektivne pozornosti se poveča tudi otrokova sposobnost namernega usmerjanja pozornosti.
Značilno se skrajša otrokov reakcijski čas, povečajo pa se hitrost procesiranja informacij,
selektivna pozornost in sposobnost koncentracije.
Otroci vse učinkoviteje nadzorujejo doživljanje in izražanje čustev ter začenjajo razumeti, da
tudi drugi nadzirajo doživljanje svojih čustev (Cecić Erpič, 2004). Pojavi se strah v zvezi s šolo,
tako kot tudi socialni strah (strah pred posmehovanjem, zafrkavanjem, zavračanjem s strani
vrstnikov, ipd.). Otroci v poznem otroštvu izražajo strah manj intenzivno, hkrati pa so se
sposobni prepričati, da tisto, česar se bojijo, ni resnično (Papalia, Wendkos Olds in Duskin
Felderman, 2004). Značilen je porast pogostnosti in intenzivnosti zaskrbljenosti (Fekonja in
Kavčič, 2004).
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V tem obdobju bo otrok z višjim samospoštovanjem sposoben oceniti svoje dosežke,
pripravljen bo vztrajati pri zahtevnejših nalogah, neuspeh pa ga ne bo takoj potrl (Cecić Erpič,
2004). Povečanje miselne sposobnosti omogočajo bolj realistične poglede na lastne in tuje
dosežke. Zavedajo se razmerja med sposobnostmi in vloženim trudom ter se radi primerjajo z
drugimi. Za otroke v tem obdobju postaja vse bolj pomembna njihova priljubljenost v socialni
skupini (Papalia, Wendkos Olds in Duskin Felderman, 2004). Vedno več časa preživijo z
vrstniki in vse bolj cenijo njihovo mnenje, kar vpliva na otrokovo samopodobo.
Za obdobje mladostništva Havighurst (1972, v Zupančič, 2004) navaja osem temeljnih
razvojnih in psihosocialnih nalog: prilagajanje na telesne spremembe, čustveno osamosvajanje
od družine in drugih odraslih, oblikovanje socialne spolne vloge, oblikovanje novih in stabilnih
socialnih odnosov z vrstniki, razvoj socialno odgovornega vedenja, priprava na poklicno delo,
priprava na partnerstvo in družino ter oblikovanje vrednotne usmeritve.
Kakovostne spremembe značilne za mladostnike so vezane na spremembe v načinu
razmišljanja (Cecić Erpič, 2004). Do sprememb prihaja v logičnem sklepanju, kapaciteti
obdelave informacij, razumevanju socialnega in predmetnega okolja. Mladostnik je sposoben
logičnega razmišljanja in sklepanja na podlagi abstraktnih in splošnih odnosov med predmeti,
dogodki in idejami, ki presega konkretno. Razmišlja o hipotetičnih situacijah, predmetih in
pojavih (Zupančič in Svetina, 2004).
Za doživljanje športnega udejstvovanja mladostnikov ima sposobnost abstraktnega razmišljanja
in sklepanje velik pomen (Horn in Harris, 2002). Z razvojem formalnologičnih operacij je
mladostnik sposoben integrirati informacije o njegovem športnem nastopu in uspešnosti, ki
izhajajo iz več različnih virov zvezi z vzpostavljanjem avtonomije. Za razliko od mlajših otrok,
ki so sposobni integrirati zgolj enega ali dva najbolj jasna vira in formacij. Mladostniki prav
tako ločijo med trudom in sposobnostjo in tako vrednotijo sebe in svoje dosežke.
Razvoj in oblikovanje identitete sodi med pomembnejše razvojne naloge v obdobju (Cecić
Erpič, 2004). Mladostniki iščejo svoje mesto v družbi in razvijajo svoj odnos ter interakcijo z
vrstniki. Vrstniki imajo pomemben vpliv na posameznikov razvoj. Spremembe se kažejo v
odnosih med spoloma. Najstniki se v tem obdobju osamosvajajo pritiska staršev, njihov odnos
postane bolj oseben, hkrati pa se pojavljajo pogosti konflikti. Mladostniška komunikacija s
starši postaja vse bolj selektivna.

1.3.3. Psihosocialna raven
Mreža ljudi, ki podpira, spodbuja športnika je sestavljena iz trenerjev, staršev in vrstnikov. V
različnih obdobjih športnikove kariere je vloga le teh različna (Wylleman, de Knop, Verdet in
Cecić Erpič, 2007). Na začetku kariere so otrokovi prvi motivatorji starši. Trenerji spodbujajo
in vodijo proces, medtem ko vloga sovrstnikov še ni tako izražena. V naslednjih fazah kariere
se razmerje spremeni.
1.3.3.1. Vloga družine pri športu mladih
Vloga in opora staršev pri vključevanju in vztrajanju otroka v športu je pomembna in se
razlikuje glede na starostno obdobje oziroma fazo kariere v kateri se športnik nahaja (Côté,
1999). Starši so prvi, ki otroka navdušijo nad športom, ga spodbujajo pri odločitvah in mu
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stojijo ob strani, ko se spopada z novimi zahtevami, pritiski in pričakovanji na športni poti.
Podpirajo športno udeležbo svojega otroka na različnih dogodkih, podpirajo ga finančno,
organizacijsko in psihološko ter so ključni element v začetku kariere, saj omogočijo začetek
vadbe in odločno vplivajo na vztrajanje v športu (Jeromen, 2018). Starši so ob vpisu otroka v
šport postavljeni pred nove zahteve, katerih večinoma niso pričakovali. Z vlogo in novimi
nalogami v otrokovem športu niso seznanjeni. Ena izmed takšnih nalog je sprejemanje in nadzor
svojih čustev. Starši naj bodo med nastopom in na treningih stabilni, svoja čustva naj obvladajo
in kažejo naj zadovoljstvo. Otroke naj opremijo z orodji za spoprijemanje s stresom in jim bodo
s svojim vedenjem zgled (Jeromen, 2018).
Poleg staršev imajo na športno kariero otroka velik vpliv tudi bratje in sestre, ki pripomorejo k
družinski dinamiki (Doupona, 2019). Najbolj pozitiven učinek imajo starejši bratje oziroma
sestre, ki se prav tako ukvarjajo s športno panogo ter imajo dobre športne vzorce in disciplino,
poleg tega pa niso pretirano tekmovalni in mlajšega člana družine ne obravnavajo kot
konkurenco.
Hellstedt (1995) navaja naloge družine s športniki starimi med 13 in 18 let: spodbujati in
podpirati otrokovo odločitev glede izbire in udejstvovanja v športnih aktivnostih, zagotavljati
finančno in emocionalno podporo brez odrekanj, spodbujati zdravo mero socialnega in
intelektualnega vključevanja v družbo zunaj športa, omogočati otroku samostojne odločitve,
strmeti k vzpodbudnem in varnem športnemu okolju, zaupati trenerjem in učiteljem, biti zgled
svojim otrokom in jih priučiti delovnih navad in trdega dela ter ohranjati družinsko okolje
neodvisno od otrokovega športa.
Številne študije navajajo predvsem pozitiven vpliv, ki ga ima družina na posameznikov prehod
in na njegovo spoprijemanje s spremembami, vendar družina ni le vir opore in spodbude, ampak
je lahko hkrati tudi vir pritiska (Hellstedt, 1995). Starši podpirajo in spodbujajo otroka na
različne načine. Pozitivni vpliv staršev na razvoj otrok skozi šport dosežejo tisti, ki mladega
spodbujajo in ga moralno ter finančno podpirajo, mu nudijo oporo ne glede na rezultat in ga
vzgajajo v pozitivnem športnem duhu brez pritiskov (Doupona, 2019). Oporo posamezniku
predstavljajo izrazi naklonjenosti, ljubezni, občudovanja in spoštovanja (Kahn in Antonucci,
1980). Podpora se nanaša na vse oblike pomoči v smislu pomoči z denarnimi sredstvi,
informacijami, časom in drugim. Ena izmed glavnih vlog staršev je finančno podpirati otroka.
Mnogokrat se morajo zaradi finančne stiske ali pa zaradi pomanjkanja časa v prid otrokove
kariere odpovedati svojim prostočasnim dejavnostim. Njihova naloga naj bi bila ponuditi široko
izbiro možnost za zabavno in igrivo vadbo brez fokusiranja na intenzivnosti vadbe (Côté, 1999).
Starši morajo mnogokrat v tem obdobju otrokove interese postaviti pred svoje in tako dopustiti,
da se otrok razvija in uči preko športa (Holt idr., 2008). Bačanac in Škof (2016) navajata, da
lahko starši pričakujejo več kot 10 let družinskega življenja osredotočenega na otrokov šport in
njegove zahteve. Pomembna vloga staršev, poleg materialne pomoči in prevoza na treninge in
tekme, je opora in spodbuda v dobrih in slabih trenutkih. V raziskavi so Holt idr. (2008)
ugotovili, da je za otrokov razvoj boljša podpora staršev kot pretirano kontroliranje. Otroci ob
tem lahko začutijo pritisk in občutek, da starši upravljajo z njihovim življenjem. Pritiskanje s
strani staršev zmanjšuje največjo prednost, ki jo šport daje otroku, in sicer, da mu je šport v
užitek in zabavo (Jeromen, 2018). Starši naj bi dajali bolj pozitivne, spodbudne komentarje v
povezavi s športnim nastopom. Pozitivni komentarji pripomorejo k večji samozavesti športnika
ter sprejemanju poraza. Po mnenju Bačanac (2016) na otroka slabo vplivajo prepiri staršev
zaradi športa svojega otroka, negativni komentarji po tekmovanju, osredotočanje na napake in
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pretirano poudarjanje njihovega pomena, negativnost in kritičen odnos do trenerja in sodnikov,
dvom v otrokovo zmožnosti, pretirana čustvena vpletenost in vmešavanje v trenažni proces.
Ambicioznost staršev, meni Pellegrini s sodelavci (2004), je tisti dejavnik, ki odloča, kako
tekmovalno resno bo otrok sprejemal svojo prostočasno gibalno aktivnost ter kolikšen bo
posledično pozitiven vpliv gibalne aktivnosti na njegov socialni razvoj, ki vodi v socialno
prilagoditev tudi na drugih področjih otrokovega življenja, ter kdaj bo dobil negativni predznak.
Cecić Erpič (2002) v svoji raziskavi o odnosih s starši v času športnikove kariere ugotavlja, da
ima večina vprašanih pozitiven odnos s svojimi starši. Starši v večini spodbujajo in nudijo oporo
športnikom. Večina udeležencev meni, da starši od njih niso pričakovali boljših rezultatov. V
družini so deležni emocionalne in drugačne opore, ki je zanje pomembna predvsem v negativnih
in neprijetnih dogodkih. Avtorica ugotavlja, da je v slovenskem prostoru družina glavni vir
spodbude in ne stresa. Ti rezultati se skladajo tudi z ugotovitvami, da so starši najpomembnejši
vir socialno-emocionalne opore slovenskim športnikom tudi ob koncu kariere (Cecić Erpič,
2002; Cecić Erpič, Wylleman in Zupančič, 2004). Starši pomembno vplivajo na športnikovo
prilagajanje na po-športno življenje.
Hellstedt (1987, v Škof idr., 2016) je vključenost staršev v športno aktivnost otroka poimenoval
kot kontinuum od nezadostne prek zmerne do pretirane vključenosti. Po njegovem mnenju je
zmerna raven optimalna in tista, ki športnikom omogoča samostojno razvijanje, samozavestno
odločanje in odraščanje. Zmerno vključeni starši otroke podpirajo, vendar jim pustijo da
odločitve sprejemajo sami. Zanima jih mnenje trenerja o razvoju športnih veščin njihovih otrok,
otrokom postavljajo realne cilje in jih ustrezno finančno podpirajo. Športne dejavnosti ne
postavljajo pred vse ostale. Obiskujejo tekme, občasno tudi treninge, vendar se ne vmešavajo v
trenažni proces. Optimalno vključeni starši investirajo svoj čas, čustva in denar v aktivnost
otroka, vendar ne postavljajo športnih ciljev namesto njih, ne izbirajo športa namesto njih in ne
vplivajo na njihovo posvečanje in predanost športu, ki so si ga izbrali (Bačanac in Škof, 2016).
Med starše, ki niso optimalno vključeni, štejemo premalo in pretirano vključene starše. Premalo
vključeni starši so nezainteresirani in neinformirani starši. Taki starši se ne zanimajo za šport
svojega otroka, ne dajejo dovolj čustvene, finančne in funkcionalne podpore. Hellstedt (1987,
v Škof, 2016) med pretirano vključene starše vključuje fanatične in razdražljive starše.
Brackenridge (2006) je avtorica prirejenega modela Optimalne vključenosti staršev v otrokov
šport (P.O.Z., Parents Optimum Zone). Model starše deli na nasprotovalne starše, neaktivne
reaktivne, aktivne proaktivne in hiperaktivne starše. Nasprotovalni starši so tisti, ki se ne
strinjajo z otrokovim ukvarjanjem s športom, tega ne priznavajo in otroku ne nudijo podpore.
Neaktivni starši so tisti, ki jih ne zanima otrokovo ukvarjanje s športom. Med pozitivno in
optimalno vključene staršev uvrščamo reaktivne, aktivne in proaktivne starše, ki se zanimajo
za otrokov šport, spremljajo napredek, občasno obiskujejo tekme, otroka pa podpirajo in
spodbujajo. Taki starši so primerno vključeni. Njihovo vključenost lahko opišemo z izborom
besed, znanjem, ki ga imajo, občutki, ki jih doživljajo ob otroku kot športniku in s postopki, s
katerimi pomagajo otroku. Reaktivni starši so neprepričljivi, skeptični, imajo omejeno količino
znanja o športu, nekaj lastnih izkušenj in interesa. Zavedajo se, da so otroci potrebni pomoči,
vendar jim ne znajo pomagati. Aktivni starši se zavedajo, da so glavna opora in spodbuda
otroku. Imajo dovolj znanja, da lahko pomagajo športniku oziroma znajo poiskati pomoč, v
kolikor je to potrebno. Berejo literaturo, obiskujejo delavnice in stremijo k aktivnemu
vključevanju v šport svojega otroka. Otroka sprejemajo, tolerirajo in se prilagajajo njegovim
potrebam v športu. Proaktivni starši so samozavestni, pozitivni, sproščeni in predani športu
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svojega otroka. Imajo izkušnje iz športa in precej znanja. Vedo, kdaj otrok potrebuje pomoč in
kako mu pomagati. Stalno nadgrajujejo znanje in komunicirajo z otrokom, hkrati pa mu puščajo
avtonomijo. V športu otroka so aktivni, lahko celo sodelujejo kot prostovoljci. Reaktivne,
aktivne in proaktivne starše Brackenridgen (2006) opisuje kot optimalno oziroma primerno
vključene starše. V nezaželjeno cono za starše spadajo hiperaktivni starši. Hiperaktivni starši
so tisti, ki so obsedeni z otrokovim rezultatom, kritizirajo in so pretirano vključeni v otrokov
šport. Med pretirano vključene starše spadajo ekscitabilni in fanatični starši. To so starši,
katerim je pomembna le zmaga. So agresivni in obsedeni z rezultatom. Kričijo na otroka,
trenerja, sodnika ali sotekmovalce, soigralce. Ne poslušajo otroka, temveč mu ukazujejo ter ga
obsojajo. Model P.O.Z (Brackenridge, 2006) prikazuje spodnja slika (Slika 4).

Slika 4. Model optimalne vključenosti staršev (Bačanac in Škof, 2016)

ODNOS STARŠI TRENER
Odnos med športnikom, starši in trenerjem je osnovni element športa mladih (Jeromen, 2018).
V praksi pa odnos med starši in trenerji ni vedno takšen, kot bi si ga mladi športniki želeli
oziroma zaslužili. Nejasnost vlog se kaže v slabi komunikaciji med starši in trenerji, kar privede
do nezadovoljstva. Trenerji pogosto težave rešujejo z odstranitvijo staršev iz procesa treninga,
a posledično starši ne dobijo potrebnih informacij o tem, kaj se dogaja v trenažnem in
tekmovalnem procesu njihovega otroka. Na drugi strani starši včasih v procesu pridobivanja
dodatnih informacij začnejo posegati v sam trening in v trenerjevo delo, kar lahko privede do
napetosti, konfliktov in slabe volje na obeh straneh.
Naloga trenerja je, da staršem razloži, kako pomembno je, da proces treninga prepustijo
trenerju. Kadar se starši začnejo vesti kot strokovnjaki ali celo trenerji, se hitro zgodi , da se z
otrokovo športno vlogo preveč identificirajo in otrokov uspeh oziroma neuspeh jemljejo kot
svoj, ter preko otroka iščejo občutek športnega uspeha, ki ga sami niso poznali (Smith in Smoll,
19

1996). Kadar starši postanejo zmagovalci ali poraženci preko svojega otroka, je pritisk za
mladega tekmovalca še večji. Otrok mora uspeti, sicer je ogroženo samospoštovanje staršev.
Kadar sta starševska ljubezen in odobravanje odvisna od nastopa na tekmovanju, postaneta
športna dejavnost in tekmovanje za otroka preveč stresna.
Večino staršev iskreno skrbi za dobrobit otroka, vendar se včasih ne zavedajo, da lahko s svojim
vedenjem povzročijo težave. Naloga trenerja je, da staršem prikaže, taktično in diplomatsko,
kakšne so lahko negativne posledice njihovih dejanj in vedenja, in kako bi bili lahko bolj
konstruktivni in v pomoč (Jeromen, 2018).

VLOGA STARŠEV V ALPSKEM SMUČANJU
Specifika športa kot je alpsko smučanje prinaša mnoge omejitve in prilagoditve športnika,
njegovih staršev in ekipe okoli njega. Treniranje omenjenega športa ni zgolj popoldanski hobi,
temveč zahteva vključenost skozi daljše obdobje in včasih celo spremembo življenjskega stila.
Mnogi starši so z ritmom seznanjeni, medtem ko nekateri potrebujejo usmeritve s strani trenerja
in ostale ekipe.
Avtorji v knjigi Petrovič idr. (1987) priznavajo, da brez materialne in osebne udeležbe staršev
ne bi bilo kakovostnega in vrhunskega smučanja. Starši so prvi, ki otroka navdušijo nad
športom, z njimi otroci naredijo prve korake na snegu, kasneje jih vozijo na treninge in finančno
podpirajo. Starši se zavedajo pomena športne dejavnosti otrok, tako pa postane njihova
udeležba prvi člen v zapleteni verigi, ki vodi do uspeha (Petrovič idr., 1987).
Z leti treniranja se povečujejo stroški in preveliko finančno breme staršev lahko povzroči, da
obetavni tekmovalci prenehajo s svojo športno potjo (Bozovičar, 2011). Nekateri klubi imajo
organiziran sistem pomoči, ki finančno pomaga staršem in socialno šibkejšim družinam, in s
tem omogočajo vsem otrokom enake možnosti za vadbo in uspeh. Način treningov in
organiziranje treninga je odvisno tudi od kraja bivanja. Oddaljenost od kraja treninga je
povezana s časom, ki ga morajo imeti starši na razpolago za prevoze, vlogo igra tudi njihova
delna neodvisnost od službe, da si ta čas sploh zagotovijo, in pa seveda finančno breme
prevozov.
Tako kot v večini športov z velikimi denarnimi vlaganji staršev, se tudi v alpskem smučanju
pojavljajo ambiciozni starši s svojimi interesi. Od otrok in trenerja zahtevajo vrhunske rezultate,
pri čimer pozabljajo na zdravje otrok in pravila stroke. Naloga trenerja je, da starše umiri in
prepreči pretirano vključenost staršev, ki lahko škoduje otroku.

1.4.3.3. Vloga vrstnikov
Na osebnost delujejo različni zunanji dejavniki, med katere štejemo tudi skupino vrstnikov,
klubskih prijateljev in šolski sistem (Doupona Topič in Petrović, 2007). Znotraj določene
skupine vrstnikov se otrok nauči prilagajanja veljavnim običajem skupine. Dobro počutje v
ekipi daje samozavest ter pomaga pri razvoju in oblikovanju identitete, kar sodi med
pomembnejše razvojne naloge v obdobju adolescence (Cecić Erpič, 2007). V času
mladostništva je vpliv vrstnikov veliko pomembnejši kot v zgodnejših letih. To je čas
intenzivnega socialnega razvoja, prilagajanja vrstnikom in širjenja kroga prijateljev (Bačanac,
2016). Mladostniki si sami izbirajo prijatelje, katerim zaupajo in z njimi preživljajo prosti čas.
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V športu se mnogokrat dogaja, da so prijateljstva sklenjena znotraj športne skupine. Z njimi
namreč športniki preživijo največ časa. Med seboj so si tako tudi konkurenca, vendar to pri
mlajših kategorijah le redko vpliva na kakovost odnosa.
Raziskave na področju odnosa do vrstnikov kažejo pomembne povezave med uspešnostjo v
športu, pozitivno samopodobo ter priljubljenostjo med sovrstniki. Otroci, ki so v športnih in
gibalnih aktivnostih uspešni, dobro obvladujejo svoje telo in gibanje, imajo visoko pozitivno
pojmovanje samega sebe na področju telesne samopodobe, zato se bodo še aktivneje gibalno
udejstvovali ter s tem še naprej razvijali svoje gibalne sposobnosti in pridobivali nove gibalne
spretnosti ter znanja. Samozavest jim bo v pomoč v vsakdanjem življenju (Petitpas in dr. 2004).
Uspešnost na športnem področju ima v otroških kolektivih veliko veljavo. Boljše obvladovanje
določenih gibalnih spretnosti samo po sebi otroku prinaša višji položaj v družbi sovrstnikov
(Messner 1992). Raziskava, narejena na reprezentativnem vzorcu slovenske mladine (Ule in
Miheljak 1995), je celo pokazala, da je zanimanje za šport eden izmed najpomembnejših
kriterijev, po katerem poteka izbor prijateljev. Landers - Potts in Grant (1999) sta tudi ugotovili,
da čim bolj je klima v športni skupini tekmovalna, tem bolj se povečuje pomen športnih znanj
kot osrednjega kriterija za otrokov položaj v vrstniški skupini.
Z vključevanjem v šport otroci in adolescenti dobijo možnost identifikacije s svojo ekipo,
klubom, spoznavajo nove načine vedenja, širijo svoj krog prijateljev, naučijo se bolje
komunicirati med seboj, razumejo in spoštujejo tuje potrebe, osvojijo in upoštevajo določena
pravila, dojamejo vrednote fair play-a in športnega duha (Bačanac, 2016). Zaradi močne
potrebe po pripadnosti mnogokrat vztrajajo v športu dlje, kot bi si želeli sami. Športna skupina
jim predstavlja prostor za izražanje sebe, sproščeno komuniciranje in druženje. V želji po
sprejetosti si želijo biti uspešni tudi na športnem področju. Patrick, Ryan, Alfreld-Liro,
Fredricks, Hruda in Eccles (1999) ugotavljajo, da ima vključenost v šport oziroma športno
skupino številne pozitivne učinke v času adolescence. Mednje šteje pridobivanje novih
prijateljev, ki imajo podobne interese, sposobnosti in osebnost. Druženje in podpora prijateljev
je eden izmed razlogov za vztrajanje v športu. Na drugi strani pa so lahko vrstniki tudi razlog
za prenehanje športne aktivnosti. Nerazumevanje v skupini ali prijatelji zunaj športne skupine
lahko vplivajo na posameznika. Športnika tare pomanjkanje prostega časa z vrstniki, ki niso
vezani na šport. Kljub temu Patrick in dr. (1999) poročajo o pozitivnih rezultatih o podpori
vrstnikov pri razvoju kariere športnikov.

1.4.4. Akademska raven
Začetek in razvoj športne kariere sovpadata z razvojem akademskega znanja oziroma
obiskovanjem izobraževalnih institucij. Večina športnikov skozi večji del športne kariere le-to
usklajuje z izobraževanjem (t.i. dvojna kariera).
1.4.4.1. Dvojna kariera
Z napredovanjem z inicializacijske stopnje na razvojno stopnjo se poveča tudi pomembnost in
težavnost izobraževalnega sistema (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012).
Usklajevanje šole in treningov je vsako leto bolj zahtevno. Uspeh na najvišji športni ravni
zahteva intenziven trening in tekmovanja tako doma kot v tujini, kar je težko uskladiti z izzivi
in omejitvami v izobraževalnem sistemu in tistimi na trgu dela.
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Capranica idr. (2015) dvojno kariero definirajo kot uspešno kombinacijo vrhunskega športa in
izobraževanja. Dvojna kariera je več-dimenzionalni proces, ki je pod vplivom posameznika
(talent in psihološke značilnosti), medosebnih odnosov (socialna opora in kulturni običaji),
okolja (dostop in razpoložljivost storitev) in politike (nacionalni in mednarodni normativi).
Športniki se pogosto soočajo z izzivom, kako združiti športno kariero z izobraževanjem (Cecić
Erpič, 2018). Usklajevanje šole in vrhunskega športa je že v mlajših letih pomembno za
življenje po koncu športne kariere. Pogosto se zgodi, da se vrhunski športniki ob koncu športne
kariere spoprimejo s težavami pri gradnji kariere izven športa, saj jih veliko nima ustrezne
izobrazbe in potrebnih izkušenj (Robnik, 2018). Izobraževanje tekom športne kariere pa
omogoča priložnosti, ki lahko kasneje odpirajo vrata na poti do uspešne kariere po zaključku
športne poti. S tem je tudi prehod v športni pokoj uspešnejši, saj športnikom poveča nabor
možnosti za služenje denarja po športni karieri, hkrati pa poveča samozavest in zmanjša
možnost depresije in psiholoških težav. Dvojna kariera spodbudno vpliva na posameznikov
razvoj (npr. boljši pogoji za razvoj življenjskih spretnosti, multipla identiteta, pozitiven vpliv
na samoregulacijske sposobnosti in samopodobo) in njegove socialne spretnosti (npr. boljši
odnosi z vrstniki, širša socialna mreža, več socialne opore pri drugih). Športniki poročajo o
manj težavnem koncu športne kariere, dvojna kariera pa ima pozitiven vpliv tudi na finančne
vidike (npr. zaradi izobrazbe so športniki bolje zaposljivi, imajo dostop do bolje plačanih del).
Dvojna kariera s seboj prinaša tudi slabosti. Športniki pogosto poročajo o pomanjkanju časa in
stresu, povezanem z usklajevanjem številnih obveznosti (Debois idr., 2015). Pogosto so
utrujeni, imajo veliko odgovornosti in premalo časa, da bi vse obveznosti opravili najbolje, kar
se da. Slabo oziroma manj učinkovito usklajevanje šolanja in športa pogosto vodi v poškodbe,
pretreniranost, perfekcionizem in težave z duševnim zdravjem, kot so tesnobnost, depresivnost
in izgorelost (Cecić Erpič, 2018). Kombiniranje šole in športa je še posebej zahtevno, ko šole
ne podpirajo športa oziroma ne sodelujejo s športnikom in ne omogočajo prilagajanja
akademskih zahtev športnim.
Glede na mednarodne raziskave, vsako leto tretjina vseh športnikov med 10. in 17. letom
odstopi od športa, ker menijo, da jim šport vzame preveč časa in preprečuje doseganje drugih
stvari v življenju (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012). V izogib prezgodnjega
opuščanja šole, manjše zaposljivosti ali prezgodnjega končanja kariere je potrebna sistemska
ureditev in povezovanje večjih organizacij. Evropska unija, Mednarodni olimpijski komite
(MOK), številne nacionalne vlade in športni organi so v zadnjem obdobju pokazali veliko
zanimanje za reševanje problematike športnikovega razvoja v smislu urejanja združljivosti
izobraževanja in športnega udejstvovanja (Henry, 2015). Leta 2012 so bile v Bruslju izdane
Smernice EU za dvojno kariero športnikov (EU Guidelines on Dual Careers of Athletes, 2012),
ki naj bi prispevale k izmenjavi in širjenju dobrih praks ter učnih izkušenj na tem področju.
Glede na evropske smernice je bil v Sloveniji v letu 2014 sprejet Nacionalni program športa in
izvedbeni načrt športa v RS, v katerem so bile začrtane smernice razvoja športa v Sloveniji v
obdobju do leta 2023 (Štrumbelj, 2018). Dvojno kariero športnikov izvedbeni načrt predvideva
na dveh področjih, in sicer na področju izobraževanja in zaposlovanja (Kolar in Robnik, 2018).
Poleg tega Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS – ZŠZ) ob podpori
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) na nacionalni ravni vodi različne
aktivnosti, projekte in programe za podporo športnikom in njihove dvojne kariere, ki
vključujejo podporo pri izobraževanju in zaposlovanju športnikov.
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Slika 5. Spodbude v različnih obdobjih športnikove kariere (Perko, 2018)

Programi za podporo športnikom na področju dvojne kariere so razdeljeni po naslednjih
vsebinah (Robnik in Šolar, 2018):
• Razvoj športnikove kariere, kamor so umeščeni programi za podporo športnikom in
njihovemu sočasnemu izobraževanju ter razvoju športne kariere. Vključeni so projekti,
kot so: športne štipendije, sredstva fundacije za športnike, študij na daljavo, tutorstvo
mladim športnikom itn.
• Poklicna integracija, ki predstavlja spodbude na področju zaposlovanja športnikov, in
sicer zaposlovanje vrhunskih športnikov v javni upravi, program poklicne kariere
športnika in razvoj kadrov v športu.
• Projekti dvojne kariere športnikov, ki predstavljajo spodbude različnih aktivnosti na
področju dvojne kariere športnikov, kot so: certifikat športnikom prijazno
izobraževanje, projekt Bodi zmagovalec v športu in izobraževanju ter druge aktivnosti.

1.4.5. Finančna raven
V prvih dveh fazah športnikove kariere je večina finančne podpore prejeta s strani staršev.
Stroški se znatno povečujejo, menjave športnih pripomočkov so bolj pogoste, oprema vpliva na
rezultat, brez višinskih priprav na ledenikih pa uspeha ni.
Težave se pojavijo, kjer starši nižjih družbenih slojev svojih otrok zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev ne vključujejo tako množično v športne dejavnosti kot starši družin srednjega in višjega
družbenega razreda (Doupona, 2019). Ker se z leti ukvarjanja s športom povečujejo tudi stroški,
nekateri starši niso sposobni plačevati visokih finančnih zahtev, ki bi omogočile vztrajanje
otroka v športu. Nekateri športniki s perspektivnimi rezultati lahko na podlagi svojih rezultatov
dobijo štipendije ali finančna sredstva pridobijo od sponzorjev in donatorjev.

23

1.4.5.1. Sponzorstvo, donatorstvo
V športu obstajajo različne vrste, oblike in načini sponzoriranja. Sponzorstvo je instrument
tržnega komuniciranja, s čimer podjetje nameni določena sredstva (finančna, materialna ali v
obliki storitev) posamezniku ali organizaciji za izvedbo določene dejavnosti ali projekta, v
zameno pa dobi določene pravice ali povezavo, ki jih lahko uporabi pri doseganju svojih
poslovnih ciljev (Gradišar, 2005). Zanimanje za šport in prisotnost medijev pritegne številna
podjetja, ki preko sponzoriranja športnikov ali klubov, promovirajo svoja podjetja, blagovne
znamke in izdelke. V Sloveniji so mnoga sponzorstva povezana s poznanstvi. Predvsem v
mlajših kategorijah in medijsko manj podprtih športih je težko najti sponzorja. Starši mnogokrat
za pomoč prosijo prijatelje, sorodnike in znance na visokih položajih v podjetjih.
Alpsko smučanje je medijsko dovolj podprto, da sponzorji uvidijo korist za takšno vrsto
promoviranja svojih izdelkov, storitev in blagovnih znamk. Nekateri se odločajo za
sponzoriranje posameznikov, medtem ko drugi finančno podpirajo klube, reprezentanco ali celo
zvezo (Bozovičar, 2011). V zadnjih letih se velik del sponzorskega denarja namenja predvsem
otroškim kategorijam. Pod okriljem Smučarske zveze Slovenije je organizirana državna otroška
reprezentanca. Uvrstitev otroka v reprezentanco zmanjša njegove stroške ukvarjanja s
smučanjem. Smučarski klubi lahko glede na število in rang reprezentanta, ki je njihov član,
kandidirajo na razpisih za javna sredstva. Tako je tudi klubu v interesu, da ima med svojimi
člani državnega reprezentanta. Nekateri klubi tako delno sofinancirajo program tekmovalca.
Druga pomoč otrok in mladim, ki so v reprezentancah, pa je s strani proizvajalcev smučarske
opreme ali njenih pravnih zastopnikov v Sloveniji. Nekateri sponzorji smučarske zveze skrbijo
za razvoj otroških pogonov (Bozovičar, 2011). Sponzor Tuš vsako leto s številnimi akcijami in
dogodki priskrbi denar, ki je namenjen delu z otroki. SZS s tem denarjem organizira smučarske
in kondicijske kampe za otroke od 12 do 16 let. Pridobivanje sredstev vpliva na tempo razvoja,
intenzivnost dela in metode treniranja mladih.
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1.5.TRENER
Slovar slovenskega knjižnega jezika besedo trener razlaga kot: »Trener ‒ kdor se (poklicno)
ukvarja s treniranjem«, trenirati pa po SSKJ pomeni »sistematično uriti se za tekmovanje v kaki
športni disciplini« (SSKJ, 1994). Ta razlaga trenerja označuje kot strokovnjaka določene
športne panoge, ki svoje znanje prenaša na svoje učence. Po mnenju Škofa (2013) pa trener ni
le učitelj športne veščine, organizator in izvajalec športne vadbe temveč tudi oseba, ki vzgaja
in vpliva na otroke v najbolj občutljivih obdobjih njihove psihološke rasti in dozorevanja.
Tušak in Tušak (2001) trenerjeve naloge delita na:
1. Načrtovanje treninga ‒ je najzahtevnejši in najodgovornejši del. Zato se od trenerja pričakuje,
da ima takšno raven znanj s področij biomehanike, športne medicine, športne psihologije in
organizacijskih znanj, da lahko sodeluje s strokovnjaki s teh področij oziroma, da vsa znanja z
drugih področij športa uporabi pri strokovnem in odgovornem načrtovanju treninga.
2. Izvajanje treninga ‒ izvajanje kondicijskega, tehničnega in taktičnega treninga, kar od
trenerja zahteva uporabo splošne in specifične metodike treniranja.
3. Kontrola uspešnosti treninga ‒ trener mora omogočiti svojim varovancem, da nenehno
kontrolirajo učinkovitost svojega lastnega treninga. Pomembna je z vidika motivacije
posameznika in spreminjanja osebnih ciljev.
4. Vsestranska skrb za varovanca ‒ dejavnosti, s katerimi trener zagotovi športnikom dobro
počutje in razpoloženje (oblikovanje zunanjih pogojev, preizkušanje zunanjih tehničnih
pogojev, upoštevanje individualnih zahtev in želja, obvladovanje predštartnega stanja,
informiranost športnika, skrb za športnika po tekmi).
5. Svetovanje in pomoč svojim varovancem ‒ na področjih treninga in tekmovanj ter osebnih
področjih (šolanje, starši).
6. Priprava na tekmovanje in sodelovanje na tekmovanju.
Adam in soavtorji (1973, v Tušak in Tušak, 2001) navajajo naslednje lastnosti, ki naj bi jih imel
uspešen trener:
-

-

Pedagoške sposobnosti trenerjev (naravnava k uspešnosti, metodične sposobnosti,
sposobnosti samospoznanja, socialne sposobnosti poučevanja, trajnost socialnih
kontaktov, sposobnost analiziranja, sposobnost psihološkega opazovanja, odgovornost,
konstantnost v lastnem vedenju, sposobnost ustvarjanja prijateljske atmosfere
treniranja, samokontrola).
Psihološke lastnosti (visoka delovna motiviranost, fleksibilnost, kreativnost, sposobnost
organiziranja, vztrajnost, sposobnost vzpostavljanja kontaktov, zanesljivost,
odgovornost, razsodnost, stabilnost, samozaupanje).

1.5.1. Vloga trenerja v inicializacijski stopnji športnikove kariere
Eden izmed največjih izzivov trenerja je najti najboljši način podajanja znanja za najbolj
optimalno pripravljenost svojega športnika, še posebej pa definirati kaj, kdaj in kako učiti
(Vizcaíno, Almagro, Rebollo in Sáenz-López, 2013). V inicializacijski stopnji kariere športnika
je v ospredju spoznavanje norm in pravil, ki definirajo trening in so nujno potrebne za igranje
25

oziroma ukvarjanje z določenim športom. Naloga trenerja je, da otroke s pravili seznani. V
začetnem obdobju ukvarjanja s športom rezultat ni v ospredju, pomembna sta napredek in
razvoj gibalnih sposobnosti. Pozitivno trenerjevo delo se kaže v vztrajanju športnika v športu
(Wylleman in Lavallee, 2004). Tušak in Tušak (2001) navajata, da v začetni fazi športnik
trenerja spoštuje in mu zaupa, pri tem pa je pomembno, da trener vzpostavi avtoriteto. Na
začetku kariere trener bolj spodbuja in nagrajuje svojega športnika za trud, ki ga vlaga v delo
oz. trening.
Dilema, ki se pojavlja v tem obdobju športnega treniranja, je strokovnost trenerjev (Kajtna in
Tušak, 2007). Najboljši in najbolj izobraženi trenerji delujejo v višjih kategorijah, medtem ko
mlajše kategorije večinoma trenirajo mlajši, manj izkušeni trenerji. Pa vendar so optimalno
osvojene osnove športa in razvite motoričnih sposobnosti v mlajših kategorijah pogoj za
uspešno kariero. Zato je še kako pomembno, da so osnove pravilno naučene, kar pa lahko
doseže le strokovno dovolj usposobljen kader v začetnem obdobju ukvarjanja s športom.
Pogosto trenerji načrtujejo treninge in tekme glede na kronološko starost otrok. Balyi (2004)
navaja, da kronološka starost v letih med 10 in 16 ne more predstavljati glavnega dejavnika za
načrtovanje treninga. V tej starostni skupini obstajajo signifikantne razlike v fizičnem,
kognitivnem in čustvenem razvoju med posamezniki. Prav tako preslikava odraslega treninga
v otroškega ne predstavlja dolgoročnega uspeha, ampak vodi v številne poškodbe in prezgoden
konec športne kariere (Côté, Lidor in Hackfort, 2009).

1.5.2. Vloga trenerja v razvojni stopnji športnikove kariere
V razvojni stopnji športnikove kariere se vloga trenerja spremeni, saj trener postane bolj
vključen, poudarja napredek v tehniki in pričakuje napredek skozi disciplino in trdo delo.
Njegovo strokovno delo pripelje športnika do boljšega dosežka (Wylleman in Lavallee, 2004).
Trenerski poklic v času adolescence zahteva dobro poznavanje razvojno-psiholoških
značilnosti mladih športnikov.
Tušak in Tušak (2001) navajata, da pride do tesnejšega odnosa med tekmovalcem in trenerjem.
Vzroke najdemo v navezanosti zaradi njunega skupnega dela, interesov in ciljev, ter ne
nazadnje tudi časa, ki ga preživita skupaj. Trener ima v obdobju odraščanja še posebej
pomembno nalogo. Poleg učenja oziroma treniranja športa se trenerji pogosto srečujejo z vlogo
prijatelja, zaupnika, psihologa. V razvojnem obdobju športne kariere je količina treningov tako
velika, da je stik trener‒športnik skoraj vsakodnevno prisoten. Pogosto športniki zato slabše
trenirajo ali nasprotno; svojo jezo sproščajo skozi šport. Naloga trenerja je, da otroka dobro
pozna, prepozna njegove slabe in dobre dneve in v okviru le-teh prilagodi trening.
Treniranje je potrebno prilagoditi starostni skupini športnikov. Pomembno je, da trener pozna
značilnosti razvoja v adolescenci in v skladu z njimi prilagodi zakonitosti dela v tem obdobju.
Glavno vodilo trenerja v tem obdobju je potrpežljivost (Kajtna in Tušak, 2007). Naloga trenerja
je, da mladostniku omogoči povezovanje in delo v skupini, v kateri bo še vedno viden
individualni napredek (Kajtna in Tušak, 2007). Pomembno za športnike je, da so obravnavani
individualno in da je napredek viden. Tako daje posamezniku večji občutek pomembnosti in
pripadnosti ekipi.
Zaradi telesne rasti in sprememb v sestavi telesa imajo nekateri težave z oblikami gibanja, ki
so jih v prejšnjih letih že obvladovali, zato je v tem starostnem obdobju pogosto potrebno
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popravljanje športnih tehnik in prilagajanje izvedbe gibanj dimenzijam lastnega telesa (Kajtna
in Tušak, 2007). Športniki lahko zaradi takšnih sprememb postanejo nejevoljni in pripravljeni
prehitro odnehati. Naloga trenerja je, da vztraja in potrpežljivo razloži položaj športniku ter ga
vodi, da tehniko in gibe obvlada v novem telesu. Usmerjanje, spodbuda, tolerantnost in
prilagodljivost naj bodo vodila trenerjev pri delu z mladostniki. Trener naj vzpodbuja
samostojnost in odgovornost mladostnikov (Kajtna in Tušak, 2007).
Na tekmovanjih mladih ima trener veliko funkcijo, saj jih mora naučiti soočati se s tekmovalnim
stresom in nenehno podajati pozitivne povratne informacije (Stropnik, 2006). Mnogokrat se
namreč športniki v fazi razvoja prvič srečajo z resnostjo tekmovanj in tekmovalnim stresom.
Trener mora poudarjati predvsem lastni napredek športnika in mu omogočati primerjavo s
samim seboj – uspeh namreč ni samo zmaga, in tega bi se morali zavedati tako trenerji, kot
starši in otroci.
V adolescenci se športniki soočajo z različnimi izzivi. Finn in McKenna (2010) v svoji raziskavi
ugotavljata trenerjevo zaznavanje ovir, s katerimi se soočajo športniki v obdobju mladostništva
pri prehodu na višji nivo tekmovanja. To so večja fizična intenzivnost in zahtevnost treningov,
organizacija treninga, nov odnos s trenerjem, nastop pod različnimi pritiski in pridobivanje
spoštovanja od starejših sotekmovalcev in trenerjev. Po mnenju trenerjev največji izziv
tekmovalci zaznajo na psihosocialnem področju. Na psihosocialnem področju se tekmovalci
soočajo z zahtevami družbe in s skupnim preživljanjem prostega časa. Pomanjkanje prostega
časa mladi pogostokrat omenjajo kot težavo. Prav tako v tem obdobju pomembno vlogo dobijo
partnerji športnikov oz. športnic. Prisotnost je lahko tako prednost kot motnja, prav tako pa tudi
odsotnost partnerja lahko predstavlja skrbi mladim športnikom. Spremeni se vloga staršev, ki
lahko prinašajo pozitivno oporo ali pa negativen pritisk na športnika. Nekateri se soočajo s
problemom izobraževanja, saj vse univerze oziroma šole ne spodbujajo dvojne kariere.
Kako se na spremembe odziva športnik, je odvisno od posameznika. Finn in McKenna (2010)
navajata, da trenerji izpostavljajo več načinov odziva športnikov, in sicer med pozitivne šteje
aktivno reševanje problemov, samokontrolo čustev in vedenja, sprejemanje odgovornosti in
optimističen pogled na problem. Med nezaželene odzive štejeta distanciranje od problema in
pobeg oziroma izogibanje problemu. Trenerji, ki so sodelovali v študiji, so menili, da so
nekatere strategije bolj uspešne kot druge, odvisne pa so predvsem od posameznika in
njegovega soočanja s stresnimi situacijami. Uspešno soočanje z izzivi je izjemno pomembno
za nadaljevanje kariere.

1.5.3. Trener v alpskem smučanju
Delo trenerja ni zgolj treniranje smučanja in priprava športnikov na tekmovanja, ampak obsega
veliko več. Da tekmovalca pripelje do ustreznih tekmovalnih dosežkov, mora obvladati
organizacijske, logistične, vodstvene, administrativne, vzgojne, jezikovne, psihološke,
tehnološke in druge spretnosti (Grašič, 2016). Bozovičar (2011) navaja, da mora biti trener v
smučanju dober demonstrator, pedagog, odličen metodik, postavljavec prog in opazovalec
napak tekmovalcev. Poleg obvladanja tehnike smučanja in metodike učenja, mora trener skrbeti
za kondicijsko pripravo, postavitev proge, servisiranje smuči, pogosto pa tudi obravnavo
športnika v času poškodbe. V mlajših kategorijah vse naloge opravlja en trener, medtem ko v
višjih kategorijah opravlja delo več trenerjev.
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Trenersko delo je v prvi vrsti moralna odgovornost in šele nato »tehnologija smučarske
panoge«, saj s sredstvi treninga trener spreminja športnika, njegovo osebnost oziroma
psihosomatski status (Petrović idr., 1983). Pri mlajših kategorijah ima veliko težo pedagoški
pomen trenerjevega dela, zato je njegova naloga tudi vzgoja (Petrovič idr., 1983). Dolžnost
trenerjev, ki delajo z mladimi športniki, je, da se posvetijo tudi vzgoji staršev svojih športnikov.
Starše je potrebno na pravilen način vključiti v šport, da pomagajo otrokom in pravilno
razumejo svojo vlogo v športu mladih. Postati morajo pozitiven igralec v ekipi »trener–otrok–
starši« (Škof idr., 2007). V alpskem smučanju je prisotnost in vključenost staršev lahko zelo
velika. Visoki finančni vložki, velika mera posvečenosti treningom že v mlajših kategorijah,
odsotnost od šole in velika količina treningov, kar posledično pomeni odsotnost od staršev,
zahteva dobro komunikacijo in zaupanje v odnosu trener‒starši.
Tekmovalni uspeh je v alpskem smučanju mogoč samo tedaj, ko sprejemamo strokovna
dognanja in številne praktične izkušnje (Petrovič idr., 1983 v Bozovičar, 2011). Za trenerja to
pomeni: sprejemati strokovne in odgovorne odločitve, imeti human pristop do mladega
tekmovalca, se učiti na lastnih napakah in napakah drugih, razumeti vse dejavnike in jih
optimalno razvijati (Bozovičar, 2011).
Trenerji potrebujejo dobre komunikacijske sposobnosti za podajanje tehničnih in taktičnih
navodil, sporazumevanju z ekipo in starši ter za zagotavljanje psihološke podpore svojim
športnikom (Culver in Truden, 2000). Culver in Truden (2000) ugotavljata, da si tako trenerji
kot njihovi varovanci želijo dobre komunikacije, ki temelji na dvosmerni interakciji. S
pogovorom uskladijo pričakovanja eden do drugega. V predtekmovalnem obdobju so
dvosmerni pogovori pogostejši, trenerji namreč spoznavajo svoje varovance. Tako otroci kot
trenerji so v manjšem stresu in zato bolj odprti za medsebojne pogovore.
Dobro razumevanje in poznavanje športnikove osebnosti je pomembno z vidika psihološke
priprave na tekmo (Weinberg in Gould, 2015). Različnost tekmovalcev zahteva različne
pristope. Alpsko smučanje je individualni šport, kljub temu, da treningi v mlajših kategorijah
potekajo v skupini. Zato je toliko bolj pomemben individualni pristop trenerjev do vsakega
posameznika. V tekmovalnem obdobju je komunikacija drugačna, pritiski so večji, prav tako
želje in pričakovanja. Culver in Truden (2000) ugotavljata, da selekcija in sprejem v otroško
reprezentanco mnogim predstavlja pritisk. Trenerjeva naloga je umiriti tekmovalca in ga
priprav iti na tovrstne pritiske. Športniku pomaga pri predštartni in štartni strategiji, ohranja
mirne živce in pozitivno reagira na okoliščine. V kolikor športnika dobro pozna, lahko vpliva
na njegovo samozaupanje in na optimalno raven aktivacije z nasveti. V mlajših kategorijah je
trener alpskega smučanja na štartu zadolžen za več športnikov, zato je njegov čas za priprave
posameznika na tekmo omejen. Nekateri tekmovalci oziroma njihovi starši za pomoč prosijo
športne psihologe. Poleg psihološke priprave na tekmo športni psihologi pomagajo športnikom
izraziti svoja mnenje in se efektivno pogovarjati s trenerji. Culver in Truden (2000) namreč
ugotavljata, da nekateri športniki ne želijo pritoževati in izpostavljati svojega mnenja, da se ne
bi zamerili trenerjem.
Na drugi strani trenerji mnogokrat postanejo zaupniki (Weinberg in Gould, 2015). Specifika
treninga alpskega smučanja omogoča trenerjem, da svoje športnike dobro spoznajo in z njimi
navežejo osebne odnose (Bozovičar, 2011). Otroci zaupajo svoje težave trenerjem, kateri jim
skozi pogovor stojijo ob strani, jih poslušajo in svetujejo. V predtekmovalni sezoni treningi
potekajo na bližnjih ledenikih, kjer trenirajo več dni zaporedoma. Trenerji preživljajo čas s
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tekmovalci ne samo na treningih temveč tudi kasneje v hotelu, pri obrokih in v kombijih na poti
na in iz smučišča. Za razliko od drugih športnih panog (npr. nogomet, košarka, atletika…)
trening poteka več ur saj je potrebna priprava terena, ki zajema postavitev štarta, postavitev
proge in merilne ure, kar je v domeni trenerjev med tem, ko tekmovalci izvajajo ogrevalne vaje.
Sam trening zahteva vožnje na progi in brez, temu sledi pospravljanje proge in videoanaliza, ki
je del treninga. Naloga trenerjev je, da izberejo teren primeren za trening izbrane discipline.
Treningu pogojujejo tudi vremenske razmere, zato je prilagodljivost trenerja in hitro ukrepanje
glede na okoliščine ena izmed ključnih lastnosti dobrega trenerja.

1.6.CILJI IN HIPOTEZE
1.6.1. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI NALOGE
Namen magistrskega dela je preučiti, kako trenerji zaznavajo značilnosti razvoja športne kariere
v obdobju mlajših in starejših dečkov in deklic v alpskem smučanju. Zanimalo nas je, kako
trenerji alpskega smučanja zaznavajo dejavnike, ki vplivajo na uspešen prehod iz stopnje
inicializacije na stopnjo razvoja. V nalogi smo želeli raziskati, kako trenerji zaznavajo težave,
pritiske in občutja, ki jih otroci doživljajo ob prehodu na višjo raven treningov, kako vplivati
na zmanjšanje upada tekmovalcev na prehodu iz kategorije cicibanov v vrste mlajših in starejših
dečkov in deklic ter iz starejših dečkov in deklic v mladinske kategorije.
NAMEN MAGISTRSKE NALOGE

Namen magistrske naloge je raziskati, kako trenerji alpskega smučanja zaznavajo razvoj
športne kariere na prehodu iz kategorije mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic
v alpskem smučanju. Raziskali smo, kako trenerji zaznavajo spoprijemanje tekmovalcev s
psihološkimi, psihosocialnimi, biološkimi, akademskimi in finančnimi vidiki razvoja kariere.
CILJI MAGISTRSKE NALOGE

Cilji:
•
•
•

s kvalitativno študijo raziskati trenerjevo zaznavanje značilnosti razvojne stopnje
razvoja športne kariere mladih alpskih smučarjev,
predstaviti značilnosti prehoda med stopnjo inicializacije in stopnjo razvoja v alpskem
smučanju,
ugotoviti kako trenerji zaznavajo soočanje tekmovalcev s psihološkimi,
psihosocialnimi, biološkimi, akademskimi in finančnimi vidiki razvoja športne kariere.

1.6.2. HIPOTEZE
H01 : Zahtevnost prehoda z inicializacijske na razvojno stopnjo vpliva na uspešnost
posameznika in na zaključevanje kariere v obdobju mlajših in starejših dečkov in
deklic v alpskem smučanju.
H02 : Motiviranost in psihološki razvoj v obdobju adolescence vplivata na športnikovo kariero.
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H03 : Velika vključenost staršev v trenažni proces negativno vpliva na razvoj otroke športne
kariere v alpskem smučanju.
H04 : Na značilnosti dvojne kariere vplivajo specifične značilnosti alpskega smučanja.
H05 : Starši so poglaviten vir financiranja športne kariere v tem starostnem obdobju.
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2. METODE DELA

2.1. Preizkušanci
Vzorec trenerjev, ki so sodelovali v študiji, je neslučajnostni in namenski. V raziskavo je bilo
vključenih 11 trenerjev alpskega smučanja, ki so v sezoni 2018/19 vodili trenažni proces v
kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic (U14 in U16). V vzorec smo vključili trenerje iz
vseh slovenskih regij (Centralne, Zahodne, Vzhodne in Notranjsko-primorske). V študiji so
sodelovali trenerji iz različnih klubov. Vsi intervjuvanci so bili moškega spola. Povprečna
starost je bila 42 let (SD = 4,55; min = 36 let in max = 52 let). V trenerskem poklicu so med 5
in 30 let, povprečno 18 let (SD = 6,62 ).

Tabela 1. Analiza vzorca

KODA
STAROST
TRENERJA TRENERJA
(leta)
1
52
2
42
3
36
4
48
5
42
6
38
7
40
8
41
9
43
10
39
11
40

TRENERSKI
STAŽ
(leta)
30
20
15
15
23
14
15
18
25
5
20

REGIJA V SEZONI
2018/19
Zahodna
Notranjsko-primorska
Centralna
Notranjsko-primorska
Centralna
Vzhodna
Vzhodna
Centralna
Centralna
Vzhodna
Zahodna

2.2. Pripomočki
Podatke smo zbirali z nestandardiziranim polstrukturiranim intervjujem, ki je bil razvit za
potrebe te študije. Instrument je dosegljiv pri avtorici naloge. Za teoretično ozadje smo
uporabili Holistični model razvoja športne kariere (Wylleman, Reints in De Knop, 2013).
Intervju je bil sestavljen iz osmih sklopov. V uvodnem delu so bili predstavljeni namen
raziskave, pravice intervjuvancev o možni prekinitvi intervjuja in neodgovarjanju na vprašanja,
pravice o varovanju zasebnosti in anonimnost podatkov. Zagotovili smo snemanje zgolj v
namen prepisa v transkript. V drugem delu smo spraševali po osnovnih informacijah, kot so
starost intervjuvanca, trenerski staž v letih in regija, v kateri so delali v sezoni 2018/19. Sklopi
od tri do sedem predstavljajo glavni del intervjuja. Vključena so vprašanja s športnega,
psihološkega, psihosocialnega, akademskega in finančnega področja. Na športnem področju
smo trenerje spraševali o zahtevnosti prehodov, spoprijemanju otrok s prehodi ter možnih
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vzrokih in posledicah prehodov v alpskem smučanju (npr. Kako zahteven se vam zdi prehod iz
starejših dečkov in deklic v mladince?; Imajo tekmovalci težave in kakšne?). V naslednjem
sklopu, sklopu psihološke ravni, smo spraševali trenerje o njihovem zaznavanju otrok s
psihološkega vidika (npr. Ali adolescenca vpliva na delo na treningu?; S kakšnimi težavami se
otroci spoprijemajo v adolescenci; in ali vam zaupajo osebne težave?). Sklop pet prikazuje
psihosocialno področje holističnega modela razvoja kariere športnika. Trenerje smo spraševali
o odnosu, ki ga imajo tekmovalci z njimi, s starši, vrstniki in ostalimi pomembnimi osebami v
tem obdobju (npr. Kdo nudi največ opore v tem obdobju in kakšna je optimalna opora?; Kakšna
je vloga vrstnikov v tekmovalnem športu?). Na akademski ravni so sledila vprašanja o
zahtevnostih in težavah dvojne kariere (npr. Kako otroci usklajujejo trening in šolo ter kakšne
težave zaznavate? Spodbujate dvojno kariero in kako?; Kako šola spodbuja dvojno kariero?).
V sedmem sklopu smo spraševali o težavah na finančnem področju (npr. Kdo finančno podpira
športnike?; Imajo pri financiranju težave?; Kako je s sponzoriranjem športnikov na tej
tekmovalni stopnji?).

2.3. Postopek
K sodelovanju v raziskavi smo povabili 11 trenerjev iz različnih klubov po Sloveniji, ki so
vodili trenažni proces v kategoriji mlajših in starejših dečkov in deklic (U14 in U16). Z vsakim
posameznikom smo se dogovorili za kraj in čas intervjuja. Intervju je bil izveden individualno
in neposredno. Vprašanja so bila polstrukturirana, zaporedje vprašanj in potek intervjuja je
variiral med posamezniki. Intervjuji so trajali med 14 in 45 minut.
Odgovore smo, po predhodnem dovoljenju intervjuvancev, snemali in jih dobesedno prepisali.
Naredili smo kvalitativno analizo zbranih podatkov. Z analizo vsebine smo odgovorom pripisali
kodirne kode in jih razvrstili v kategorije. Razdelili smo jih po petih ravneh holističnega modela
športne kariere; športna raven, psihološka raven, psihosocialna raven, akademska raven in
finančna raven. Za teoretično ozadje smo uporabili Holistični model razvoja športne kariere
(Wylleman idr., 2013). Kodirane odgovore razvrščene po ravneh, temah in kodah smo prikazali
s tabelami. Vsaki kodi je pripisano število odgovorov.
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3. REZULTATI
Analizo vsebine odgovorov smo začeli z večkratnim prebiranjem transkriptov. Odgovorom smo
dodali teme in jih uvrstili v pet ravni Holističnega modela razvoja športne kariere (Wylleman
in dr., 2013). Vsaki temi smo dodali kodo in jo kodirali. Dobljenim kodam smo izbrali primerne
citate, ki opisujejo dober primer odgovorov, in v nadaljevanju ocenili, kako pogosto so
preizkušanci v svojih odgovorih navajali posamezno temo.
Rezultati kažejo, da trenerji, ki so sodelovali v študiji, opažajo številne težave in zahteve na
vseh področjih razvoja kariere, s katerimi se srečujejo pri delu z mladimi smučarji. Spodnje
tabele prikazujejo trenerjevo zaznavanje značilnosti razvoja kariere znotraj prehoda med
inicializacijsko in razvojno ravnjo pri mladih alpskih smučarjih.

ŠPORTNA RAVEN
Tabela 2. Rezultati raziskave po področjih ‒ Športna raven.

TEMA

KODA

KODIRANJE

Zahtevnost
prehoda

Znotraj inicializacijske stopnje

Težavno
Netežavno
Težavno
Netežavno
Večji volumen in
intenzivnost
Ni težav
Finančna obremenitev
Neuspešnost
Prezahtevnost
Primernost sistema
Zahtevnost sistema
Druge prioritete (šola)
Zgodnja specializacija
Organiziranost trenerja
Velika količina tekem
Neprimernost tekem

Znotraj razvojne stopnje
Povečanje zahtevnosti treninga
Upad oz.
končanje
kariere
Slovenski
sistem

Posledica karakteristike športa
Specifičnost športa

Tekmovanja

ŠTEVILO
ODGOVOROV
5/11
6/11
10/11
1/11
11/11
6/11
4/11
3/11
6/11
5/11
4/11
5/11
4/11
3/11
4/11
3/11
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PSIHOLOŠKA RAVEN
Tabela 3. Rezultati raziskave po področjih ‒ Psihološka raven.

TEMA

KODA

KODIRANJE

Obnašanje otrok

Odnos s trenerjem

Vzgajanje
Zaupanje
Komunikacija
Uporništvo
Vzgoja
Postavljanje ciljev
Pomanjkanje vztrajnosti
Težave
Zrelost deklet
Odgovornost
Materialne dobrine
Pomoč trenerja
Pritiski in pričakovanja
staršev
Visoka motiviranost
Nepotrebnost
Koristnost

Težave
Motiviranost

Oblikovanje
osebnosti
Obvladovanje
treme
Psihološka
pomoč

Razlika med spoloma
Samodisciplina
Zunanja motiviranost
Strah pred neuspehom
Motivacija tekme
Delo s psihologom

ŠTEVILO
ODGOVOROV
1/11
9/11
5/11
1/11
3/11
7/11
4/11
5/11
5/11
2/11
4/11
8/11
4/11
5/11
5/11
6/11
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PSIHOSOCIALNA RAVEN
Tabela 4. Rezultati raziskave po področjih ‒ Psihosocialna raven.

TEMA

KODA

KODIRANJE

Starši

Podpora

Materialna
Emocionalna
Pozitivna opora
Rezultatski pritisk
Prilagajanje otroku
Nevmešavanje
Pozitivna opora
Vzorniki (starši)
Preveliko vključevanje
staršev
Nevključevanje staršev
Zaupanje trenerju
Cilji staršev
Finančno breme
Prilagodljivost
Obremenitev
Vloga trenerja
Podpora trenerja
Spoštovanje
Vzgajanje, usmerjanje,
vodenje
Komunikacija
Reševanje konfliktov
Zaupanje
Druženje in prijateljstvo
Odprtost trenerja
Opora in pomoč
Konkurenca
Konflikt
Dokazovanje
Socializacija
Ljubosumje
Opora

Razumevanje

Spodbuda
Usmerjanje
Vključevanje

Pritiski

Trener

Vrstniki

Podpora
Odnos

Športna skupina

Sošolci

ŠTEVILO
ODGOVOROV
5/11
4/11
4/11
2/11
4/11
2/11
4/11
5/11
3/11
3/11
3/11
3/11
3/11
1/11
1/11
1/11
7/11
5/11
2/11
2/11
1/11
4/11
8/11
3/11
6/11
3/11
4/11
2/11
2/11
4/11
4/11
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AKADEMSKA RAVEN
Tabela 5. Rezultati raziskave po področjih ‒ Akademska raven.

TEMA

KODA

KODIRANJE

Usklajevanje s šolo

Težave

Spodbujanje dvojne
kariere

Športnik

Velika odsotnost
Utrujenost po koncu
sezone
Usklajevanje trenerja
Samodisciplina
Organiziranost
Inteligentnost
Organizacija treninga
Kaznovanje
Čas za šolo
Spodbujanje
Komuniciranje s šolo
Komuniciranje s starši
Ni težav
Različna podpora
Manjša podpora
Pomembnost športa
Dekleta
Postavljanje ciljev
Vpliv staršev
Vpliv trenerja

Trener
Starši
Šola

Organiziranost glede
na prioritete

Šport v ospredju
Šola v ospredju
Prioritete

ŠTEVILO
ODGOVOROV
5/11
4/11
4/11
1/11
6/11
1/11
2/11
2/11
3/11
3/11
5/11
1/11
6/11
4/11
3/11
10/11
1/11
4/11
3/11
2/11

FINANČNA RAVEN
Tabela 6. Rezultati raziskave po področjih ‒ Finančna raven.

TEMA

KODA

KODIRANJE

Finančni
podporniki

Starši
Klub
Sponzorji

Finančne težave

Vpliv na športnika

Starši
Klub
Smučarska oprema
Znanci staršev
Obremenjenost otrok
Nezavedanje otrok
Težave financiranja
Višji sloj prebivalstva
Množična dostopnost

Omejena sredstva
Dostopnost
populaciji

ŠTEVILO
ODGOVOROV
11/11
8/11
5/11
6/11
3/11
5/11
9/11
5/11
6/11

Tabele 2, 3, 4, 5 in 6 prikazujejo trenerjevo zaznavanje značilnosti razvoja kariere znotraj
prehoda med inicializacijsko in razvojno ravnjo pri mladih alpskih smučarjih. V nadaljevanju
bodo predstavljene vsebine odgovorov glede na ravni, ki izhajajo iz uporabljenega teoretičnega
modela.
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3.1.

ŠPORTNA RAVEN

Trenerji opozarjajo na zahtevnost prehoda znotraj inicializacijske stopnje, iz vrst cicibanov v
mlajše dečke in deklice. Prehod iz kategorije U14 v kategorijo U16 je neizrazit, saj vsi trenerji
trenirajo skupini U14 in U16 skupaj. Rezultati raziskave kažejo, da je obdobje U14 in U16
ključno za nadaljevanje športne kariere. Med prehodom iz inicializacijske v razvojno fazo se
športniki soočajo s težavami, ki lahko vodijo h končanju kariere. Na vprašanje, kako zahteven
je prehod iz cicibanov v mlajše dečke in deklice, je šest preizkušancev odgovorilo, da prehod
ni preveč težaven, medtem ko ostalih pet vprašancev meni, da je prehod zelo zahteven. Dva
trenerja se strinjata, da prehod ni preveč zahteven, če je delo v mlajših kategorijah pravilno. En
od trenerjev navaja, da prehod ni preveč zahteven:
»če je v mlajših kategorijah pravilno delo. Če si v kategoriji U12 zadnje leto kot trener
storil nekaj dolgoročnega: se pravi, da si otroke že učil določne stvari proti koncu
sezone, ki bojo prišle v poštev v U14. To se pravi, elemente hitrih discipline ali slalom
na velike količke. To sta dve novi disciplini, pa tudi paralelne discipline, ki jih nimajo
v cicibanskih kategorijah. Otroci dobijo 3 nove discipline, ki pa bi jih morali, vsaj
elemente teh disciplin, vaditi že v U12.«
Tudi nekateri drugi trenerji se strinjajo:
»Jaz težav s prehodom nimam, ker cicibane vključujem že v starejše skupine. Dobri
cicibani trenirajo že z mlajšimi dečki (s kategorijo U14). Tudi trenirajo velikokrat
skupaj, da rastejo tudi mlajše generacije in spoznavajo način treninga.«
V tem obdobju otroci dobijo nove tekmovalne discipline, ki jih prej niso poznali. Vsak klub
ima svoj sistem in trener se sam odloča, kdaj bodo začeli vaditi nove discipline. Nekateri trenerji
olajšajo prehod z načrtnim delom in pripravo otrok na delo v višjih kategorijah, kar prikazuje
spodnji komentar:
»Prehod bi bil lažji, če bi začeli z vadbo že v U12 v pomladanskem času. Konec sezone,
marca, pa ima trener še dovolj časa, otroci so nasmučani, in bi jim to pomagalo, da bi
lažje vstopili v višjo kategorijo npr. U14«.
Pogosto tudi sam sistem narekuje intenzivnost prehoda. V večini klubov sta kategoriji U14 in
U16 združeni, kar ni vedno optimalno, ugotavljajo trenerji. Eden izmed intervjuvancev poda
primer:
»Dejansko je prvo leto pri U14 pri velikih tekmovalcih vrženo stran. Zaradi tega, ker se
v kategorijah U14 in U16 daje otoke v isti koš. Včasih je za U14 pretežko, včasih pa za
U16 prelahko.«
Trije trenerji se strinjajo, da prehod ni preveč zahteven, čeprav se povečajo obremenitve in
intenzivnost treningov. Obremenitve so večje, poveča se število treningov in intenzivnost
vadbe, vendar tudi otroci postajajo starejši, bolj dojemljivi, sposobnejši in bolj trenirani. Za
njihov napredek je potrebno postopno povečanje intenzivnosti in količine vadbe. Vodja procesa
dozira zahtevnost glede na potrebe svoje skupine. Na drugi strani preizkušanec meni, da je prav
zaradi povečanja količine treningov in smučarski dni prehod zelo zahteven. Dodajajo se nove
discipline, ki zahtevajo podrobno razlago in prikaz ter veliko število ponovitev za osvojitev
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pravilne tehnike. Trenerji omenjajo težave z razporejanjem smučarskih dni, ki jih morajo
prilagoditi šoli in ostalim obveznostim.
Tabela 7. Prikaz odgovorov na vprašanje zahtevnosti prehoda

TRENER Da ‒ zahteven,
NE ‒ nezahteven
1
NE
2
DA
3
NE
4
NE
5
NE
6
DA
7
NE
8
NE
9
DA
10
DA
11
DA

RAZLAGA ODGOVORA
Primerno delo v mlajših kategorijah
Veliko sprememb
Psihološko, pričakovanja staršev, novo okolje
Primerno delo v mlajših kategorijah
Prilagajanje skupini
Sistem U14 ni primeren
Večja intenzivnost
Večja intenzivnost in količina
Veliko sprememb
Nove informacije, veliko sprememb
Sistem U14 ni primeren

Tabela 7 prikazuje analizo odgovorov na vprašanje kako zahteven je prehod znotraj razvojne
stopnje. V alpskem smučanju ta prehod predstavlja prehod iz starejših deklic in dečkov v
mladince. To je naslednji prehod, ki čaka mlade alpske smučarje v razvoju kariere. Vsi
preizkušanci se strinjajo, da je prehod iz otroškega smučanja v mladinsko zelo težak. Trije
trenerji menijo, da je to največji oz. najtežavnejši prehod v alpskem smučanju. Sedem trenerjev
je mnenja, da je ta prehod bistveno večji in težji od prehoda iz cicibanov v mlajše dečke. En
trener meni, da je prehod lažji kot iz cicibanov v mlajše dečke in deklice. Tako opisuje prehod
eden izmed vprašancev:
»v tem rangu, da začnejo razmišljat o profesionalizmu počasi prehajajo v ta bolj resen
del športa, čeprav prej je bilo igranje, tukaj že malo bolj resno, več dni, bolj
specializirano, osredotočeno začnejo razmišljat o športu.«
S tem se strinjajo tudi ostali trenerji (n = 3), ki pravijo, da v tem obdobju igra preraste v resna
tekmovanja in vse postane bolj agresivno. Trenerji omenjajo večje ambicije tako staršev kot
otrok. To je obdobje, v katerem je športnik vključen v dvojno kariero, kar zahteva veliko mero
prilagajanja in odpovedovanja drugim stvarem. Eden izmed trenerjev to obdobje opisuje kot:
»konstantna bitka z odstopi, s pomanjkanjem časa za šolo, pomanjkanjem časa za
prijatelje, romance. Vsi se šoli kar malo odrečejo na začetku. Ta čas maj, junij, julij in
avgust delajo šolo in hkrati že začenjajo novo sezono, kondicijske priprave za naslednjo
sezono, usklajevanje tega ni lahko.«
V tem obdobju se spremeni sistem tekmovanja. Vse tekme so mednarodne, mladinci se
pomerijo z veliko starejšimi in bolj izkušenimi tekmovalci z vsega sveta. Primerjavo prikazuje
spodnji primer:
»To je pa primerjava, kot da bi iz domače banje zaplaval v morje. Se pravi, kar naenkrat
se bazen tekmovalcev konkurentov enormno poveča, apetiti so visoki in se potem
velikokrat razočaranja pojavljajo v smislu, ker ne vejo kam sodijo.«
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S tem, ko tekmovalci preidejo v višjo kategorijo, se poveča volumen vadbe. Preizkušance smo
vprašali, kako se s povečanjem spopadajo otroci. Trenerji so mnenja, da se otroci hitreje
prilagodijo novemu sistemu in načinu dela in s prilagajanjem nimajo večjih težav.
Preizkušanci menijo, da telesna rast vpliva na motorične sposobnosti. Otroci so v tem obdobju
podvrženi hitrejši biološki rasti in različnem dozorevanju. Spremeni se konstitucija, poveča se
mišična masa, med otroci pa so velike individualne razlike. Trenerji menijo, da se v tem času
lahko mnogo spremeni in tudi prej slabši tekmovalci dozorijo in dohitijo prej uspešnejše
sovrstnike. To lahko na nekatere tekmovalce vpliva negativno in pripomore k prezgodnjem
končanju kariere, omenjajo nekateri trenerji.
Vsi trenerji se strinjajo, da je za obdobje mlajših in starejših dečkov ali mladincev značilen
velik upad števila tekmovalcev. Intervjuvanci navajajo, da na odločitev o prenehanju ukvarjanja
s športom vpliva več dejavnikov, ki skupaj tvorijo končno odločitev. Med ključne dejavnike, ki
vplivajo na odločitev o končanju kariere mladih športnikov uvrščajo vpliv staršev, vpliv
vrstnikov in značilnosti slovenskega športnega sistema. Štirje trenerji se strinjajo, da je eden od
pomembnih razlogov težava z usklajevanjem šolskih obveznosti. Usklajevanje dvojne kariere
postane prezahtevno in tekmovalce postavlja pred izbiro. Pet trenerjev meni, da otroci
prenehajo z ukvarjanjem s športom zaradi prevelikih finančnih bremen staršev. Program z
vsako kategorijo zahteva več finančnih sredstev, postaja zahtevnejši, resnejši in dražji, kar za
nekatere starše predstavlja velik problem. Pet preizkušancev meni, da število tekmovalcev
upade zaradi povečanja količine treninga. Omenjajo tudi težave pri organizaciji treningov,
usklajevanju vožnje na trening, tekmo in vedno večje prilagajanje otrokovim potrebam. Eden
izmed razlogov bi lahko bila tudi velika rezultatska pričakovanja, neuresničevanje katerih
privede do nezadovoljstva in psihološke izčrpanosti (n = 3). Trenerji (n = 2) kot razlog za velik
upad števila tekmovalcev navajajo tudi slovenski sistem, ki po mnenju nekaterih ni optimalen
za otroke v tem obdobju.
»To je največji upad, ker je prehod zelo zahteven. Po programu imamo v U12 4 državne
tekme in 5 regijskih tekem. Naslednje leto v U14, ko nekateri otroci niti ne zrastejo, pa
se količina tekem poveča na 20 tekem in tudi razlika v zahtevnosti terena je ogromna.
Imam primer, ko je bil 10 letni fant enake konstitucije kot fant drugo leto U14. Sploh ni
zrasel, imel je 40 kg in potem prišel iz 4 tekem na 20 tekem.«
Glede primernosti slovenskega sistema za otroke v tem obdobju trenerji nimajo enotnega
mnenja. Nekateri (n = 5) trdijo, da je sistem primeren tak kot je, medtem ko se drugi (n = 4) ne
strinjajo. Odgovor trenerja opisuje primernost sistema:
»Jaz mislim, da je sistem primeren, ker jim daje neko širino, vsega po malem. Mogoče
je naporno, ker imamo vsa tekmovanja skoncentrirana v januar, februar, marec. Da bi
kakšno tekmo manj imeli tudi nima smisla, saj je potem prehod v U16, ko imajo 50
tekem. Otroci načeloma radi tekmujejo, tako da to ni problem.«
Na drugi strani so trenerji, ki se ne strinjajo in podajajo svoj primer izboljšave:
»Jaz osebno mislim, da delamo vse prehitro. Moje mnenje je, da bi morali zmanjšati
število tekem. Te tekme pa naj bodo kvalitetne. Sedaj so same tekme od januarja do
konec marca in nimamo časa za trenirat. Naredimo en trening ali dva in potem je konec.
To pa je premalo za otroke, ki so še v razvoju.«
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Nekateri trenerji (n = 5) so mnenja, da sistem ni idealen, vendar rešitve ne bi znali poiskati.
Eden izmed trenerjev priznava:
»Sistem ni idealen, da pa bi našel neko univerzalno rešitev, pa žal ne poznamo. Če bi jo
poznali bi jo že podali širši množici. Lahko samo sistem naredimo tako, da so tekme
čim lepše, da jih poskušamo narediti čim bolj regularne in primerne za otroke. Na primer
z izbirno primernega terena. Predvsem pa, da dajemo neko postopnost razvoja otrokom
in ne prehitevamo z željo po rezultatih.«
Da je sistem primeren takšen kot je, naloga trenerjev pa je prilagoditi in narediti proces treninga
primernega otrokom, pojasnjuje en izmed trenerjev:
»Sistem sam po sebi je čisto ok. Jaz mislim, da največja variabilna točka smo trenerji.
Naše znanje, način dela, podajanje znanja, količina vsebine. Sistem dirigira tekmovalni
sistem in pa prehode med selekcijami, vse ostalo je prepuščeno trenerjem, ki to vodimo.
Tako da sistem delamo mi, tak ali drugačen. Lahko je zelo postopen in smiseln, lahko
pa zelo ekstremen, stresen. Sistem ni problematičen, če govorimo o prehodih, gre za
neko smiselno povečanje količine, število tekem tako kot mora biti. Prehod v mladince
pa si dejansko vezan na sistem FIS na mednarodno smučarsko zvezo. Sam sistem je za
vse na svetu enak.«

3.2. PSIHOLOŠKA RAVEN
Trenerji navajajo vplive adolescence na športnikovo kariero, ki se odražajo v odnosu s
trenerjem, motiviranosti za šport in v drugih težavah, s katerimi se srečujejo najstniki. Mnenja
so, da sta za dobro sodelovanje ključna zaupanje in komunikacija. Pomen komunikacije
poudarja tudi eden izmed trenerjev:
»Poskušam se veliko pogovarjat, poskušam se spustiti na njihov nivo. Imam se za
mlajšega trenerja, ki se poskuša približati tekmovalcem in od njih dobim tudi kakšno
informacijo, ki jo drugače ne bi delili. Poskušam jih potegnit na stran, se pogovoriti z
njimi. Takšnih pogovorov je veliko na samih terenih kasneje tudi v servisih, kjer
pripravljamo smuči, pri večerjah ali po večerjah, videoanalizah, individualni pogovorih,
skupinski pogovori, skratka komunikacija poteka ves čas. Zaupanje je odvisno od
posameznika, nekateri zaupajo bolj, nekateri manj vendar jih tekom sezone spoznamo
že po navadah in gestah.«
Trenerji z otroki preživijo veliko časa, po mnenju nekaterih trenerjev celo več kot starši.
Vzgajanje je tako tudi del poklica, kot pravi eden izmed preizkušancev:
»Se mi zdi zelo pomembno, da ne zanemari tudi vzgojnega vidika, ker s tekmovalci si
tudi 200 dni na leto. In mogoče v času, ki ga zdaj živimo, celo več kot starši. Če jim daš
prave smernice, se ta vzgojni moment potem tudi odraža na socialnem razvoju.«
Podobno navaja še en preizkušanec:
»Višje ko greš že pri U14, U16, pri mladincih pa sploh, si več z njimi kot starši. Tudi
punce se odprejo in marsikaj povejo. Tudi take stvari, k bi mislil, da ženska ne govori
vsakemu. Gre za neko zaupanje, ki je sestavni del tega športa. Tako, da so zelo odprti.
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Tudi v kombijih, skozi smeh. Če greš v Skandinavijo, si en mesec, pri mladincih še več,
mesec in pol, z njimi 24 ur v isti sobi. Takega življenja je res veliko. To ni nogomet, ko
greš za dve uri na trening potem pa greš domov pa spet 2 uri. Tukaj si ves čas od odhoda
do prihoda skupaj in je drugače. Ta dinamika je zelo izrazita. Ta socialni del tega
življenja je zelo izrazit.«
V tem obdobju prihaja tudi do psiholoških težav, ki se lahko odražajo na obnašanju in odnosu
do trenerja. Otroci v tem obdobju so lahko uporniški. Na obnašanje pa vpliva tudi način
življenja, starševska vloga in vzgoja. Trener navaja:
»Večina otrok, ki smuča lahko multivana (kombi) dobi jutri, ker imajo toliko denarja
doma in to je največji problem. Iz Črne na Koroškem so tekmovalci, ki so pravi, ker tam
nimajo teh dobrin in vidijo pot v svet s smučanjem. Ljubljančan pa ne, ker Ljubljančani
imajo vse. Kaj pa še rabi? Zakaj bi se mučil it na Šmarno goro in pljuvat kri iz pljuč, če
mu ni treba.«
O današnjem načinu življenja, ki vpliva na razvoj športne kariere, ilustrira odgovor
preizkušanca:
»Moram reči, da so te generacije sedaj bolj razpuščene, bolj jih meče. Včasih so bili
drugačni časi in so bili več pripravljeni potrpeti, oddelati. Zdaj hitro nekaj ne paše, se
umakne, tarna. Odnos do napora do občutka, da je nekaj preveč, se pojavi zelo hitro.
Otroci so nepotrpežljivi, vse bi imeli takoj in zdaj.«
Na vprašanje kakšna je motiviranost otrok, trenerji odgovarjajo različno. Nekateri otroci so zelo
motivirani, cilje imajo oblikovane in postavljene zelo visoko. Pomen navad in postavljenih
ciljev opisuje primer:
»če otroci nimajo izdelanih navad, če ne vejo kaj bi radi, težko naredijo ta preboj
(uspešen prehod). Sicer se vsi še malo lovijo ampak morajo vedeti kaj želijo.«
Na drugi strani nekateri izmed preizkušancev (n = 4) menijo, da je motivacije zelo malo. Starši
so motivirani zaradi finančnega vložka, ki ga vlagajo v otroka, otroci pa so motivirani zaradi
staršev oziroma ostalih zunanjih motivatorjev. Eden izmed trenerjev opaža:
»Se mi zdi, da je motiv pri naših tekmovalcih, da se uvrsti v ekipo v reprezentanco, da
dobi reprezentančno bundo, da gre na neko mednarodno tekmo. Ali je res motiv, da
bodo enkrat najboljši na svetu? Jaz mislim, da ne. Vsi čakajo, da bodo dobili
reprezentančno bundo, da bo izbor za Loko, Topolino … Če niso izbrani v
reprezentanco oziroma na tekmo, so razočarani, vse se podre in če so sprejeti, gredo tja,
so veseli in potem razočarani.«
Prehod z inicializacijske na razvojno stopnjo lahko vpliva tudi na uspešnost športnika. Trenerji
pravijo, da obvladovanje treme in s tem stresa, s katerim se soočajo otroci zaradi strahu pred
neuspehom, poskusijo doseči sami (n = 8). Pritiski in pričakovanja staršev so včasih preveliko
breme za otroka, kar se pozna na rezultatu in uspešnosti v športu, opažajo štirje trenerji. Trenerji
z načinom dela in programom treninga poskušajo ublažiti stres in otroka pripraviti na stresne
situacije:
»jaz poizkušam treninge narediti čimbolj podobne tekmam. Se pravi, oblečejo se samo
v drese, nadenejo štartne številke. Dogovorimo se tudi, da je to tekma, ki šteje na primer
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za pokal Milke. S tem poizkušamo doseči tudi določen nivo stresa, prikazati kako bo na
tekmi, da čim večkrat dobi te občutke. Poizkušamo, se povezati tudi s konkurenčnimi
klubi in narediti trening tekme.«
Na drugi strani pa so izjeme, ki na tekmah pokažejo več kot na treningih. En od trenerjev je
predstavil svoj primer:
»Imam pa tudi tekmovalko, ki pa na treningih ne da nič od sebe, ko pa je tekma npr.
mednarodna pa da 150 %.«
Nekateri trenerji se za pomoč v zvezi z mentalno pripravo odločijo za sodelovanje s športnimi
psihologi. Šest trenerjev je mnenja, da so tovrstna sodelovanja lahko koristna, drugih pet pa
meni, da so otroci še premalo zreli in sodelovanje s psihologom še ni potrebno.

3.3.

PSIHOSOCIALNA RAVEN

Vsi trenerji postavljajo starše na prvo mesto pomembnih oseb v tem obdobju. Poleg staršev
mora ob tekmovalcu stati cela ekipa. V prehodu z inicializacijske stopnje na razvojno fazo je to
ekipa trenerjev, s katerimi tekmovalec sodeluje. Eden izmed trenerjev ugotavlja:
»Starši so prva stvar. Je pa tudi na nas trenerjih veliko, da znamo pohvalit, da znamo
prisluhnit, motivirat. Nihče ne gre samo gor, vedno so nihanja, so dobra obdobja, slabša
obdobje ampak opora mora biti povsod predvsem ta pozitivna opora.«
Za uspešnost tekmovalca je potrebna optimalna opora staršev. Poleg finančnega vložka trenerji
omenjajo tudi pomen emocionalne podpore. Starši so se primorani popolnoma prilagoditi
zahtevam športa oziroma treningom, kar vključuje tudi razumevanje otroka in športa,
prilagajanje otroku, spodbujanje in ravno pravšnjo vključenost. Prevelika vključenost staršev
in vmešavanje v delo trenerjev lahko otroku škoduje. Po mnenju enega od trenerjev naj bi bila
optimalna opora takšna:
»Starši bi morali biti v podporo tekmovalcu, ne pa da živijo svoje neizživete sanje. V
praksi starš ne sme biti preveč vključen, saj s tem škoduje otroku. Starši morajo stati ob
strani otroku po tekmi, ko ne gre. Ga spodbuditi. Ga umiriti, ko dela izgrede. Skratka
biti v podporo. Predvsem pa to, da se ne vmešava v delo trenerjev. Trenerji so
usposobljeni za svoje delo in delajo najbolje kot lahko.«
Trenerji dopuščajo različno mero vključevanja staršev v treninge. Ker je vložek staršev velik,
imajo nekateri starši občutek, da lahko vplivajo na odločitve trenerjev. Večina intervjuvancev
(n = 9) se strinja, da preveliko vključevanje škoduje, zato ne dopuščajo vmešavanja v njihovo
delo. Pričakujejo zaupanje staršev, kar nakazuje spodnji odstavek:
»Ko je tekmovalec prišel v mojo skupino, sem imeli starše na treningu. Potem pa je
dobil zaupanje vame tudi starš in ga potem ni nikoli več ni bilo, saj mi povsem zaupa.
Kakor si zaupanje zgradiš tako imaš potem tudi prisotnost teh staršev. Pri meni pridejo
pogledat, tudi zato ker najraje in največkrat sam delam, nimam pomočnika in vse z
otroki delam, ali je treba zaščito postavit, progo postavit in takrat starši radi pridejo
pogledat. Nikoli pa nisem doživel, da bi se kdo vtikal v moje delo ali pa, da bi otroka
spodaj čakal in ga poskušal popravljat.«
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Nekateri trenerji (n = 3) opažajo, da je vključevanja veliko, ko otroku ne gre. Eden od trenerjev
navaja:
»Ko ne gre, je vključevanja veliko. Ko gre, ko vse poteka tekoče, ni nobenega problema.
Ko pa ne gre, začnejo analizirat, snemat, so že strokovnjaki za tehniko, kličejo druge
trenerje »kaj pa vi trenirate« pa dajmo še mi tako. Včasih celo vzamejo in peljejo
drugam. Vse je odvisno od rezultata.«
Pritiski na otroka so že v tem obdobju lahko zelo veliki, kar lahko otroka psihično obremeni.
Videnje staršev opisuje eden izmed trenerjev:
»Do tega pride ravno zaradi tega ker imajo nekateri starši zelo visoke cilje. Tudi s
finančnega vidika oziroma časovnega. Starši veliko svojega časa posvečajo za otroke,
jih vozijo na zborna mesta, zgodaj vstajajo … Ključno je, da trenerji dobimo starše pod
svoje okrilje, da jih znamo umiriti, ko so rezultati in ko jih ni. Ker rezultat v tej starostni
kategoriji ne sme bit prioriteta. Naj bo to kasneje, ko se začnejo prebijati v FIS
smučarijo.«
Cilji staršev so visoki zaradi finančnega vložka, ki že v tem obdobju ni majhen. Poleg tega starši
mnogo svojega prostega časa namenijo prevozu otrok na trening in s treningov, ter se
odpovedujejo drugim načrtom v korist otrokovega športa. Nekateri starši uspeh vidijo le skozi
tekmovalne rezultate in kadar jih ni, vršijo pritisk nad otrokom. Tako trener opisuje svoje
videnje pritiska s strani staršev:
»Velikokrat se pa dogaja, da jih se doma učijo kako bi moral, na nek način pritiskajo, si
želijo rezultata in posledično nevede pritiskajo nanje pa še več pritiska izvršijo na
otroka. Otrok je vedno najbolj razočaran, če mu nekaj ne gre tako kot si zamisli. Najprej
otrok, potem trener nato šele starši. Starši pa nepoznavanje športa gledajo skozi mesto
na semaforju, vidijo mesto, rezultat in mu želi pomagat ampak je to velikokrat še bolj
škodljivo. Če ima pa še finance na bremenu, je pa sploh težko za otroka. Tako ga potem
pa že psihično obremeniš.«
Vloga trenerja v odnosu s športnikom je med drugim tudi opora in medsebojno spoštovanje.
Trenerji dodajajo še pomen dobre komunikacije, reševanje konfliktov in zaupanje. Ker veliko
časa preživijo skupaj, je za dober odnos pomembna odprtost trenerja in prijateljski odnos.
»Otroci so raztreseni tudi zaradi hormonov, zato jim je potrebno stati močno za hrbtom
in jih usmerjat. V tem obdobju so eni bolj odprti za pogovor in povejo kaj jih tare v
življenju. Ne samo v smučanju, ne samo smučarske težave ampak tudi doma. »Oče mi
teži, ker nisem v šoli uspešen.« Punce imajo menstruacijo, so zaljubljene ampak to so
vsakdanje zadeve s katerimi se srečujemo in o tem veliko pogovarjamo. Verjetno
bistveno več kot kakšen drug šport. Velikokrat tudi prespimo na ledenikih in smo skupaj
24 ur na dan.«
V tem obdobju prihaja do vse večjega vpliva vrstnikov na kariero športnika. Mnogim družba
predstavlja temelj za ukvarjanje s športom. Trener opaža:
»V tem obdobju vsak išče neko pripadnost nečemu in s tem raste samozavest
posamezniku v skupini. Zdaj v našem primeru, ko jih je 7 v razredu so to team. Delujejo
kot team, ker toliko časa skupaj preživijo, ni negative ampak mladostniško normalno,
kar je zdravo. Če je pa v šoli kakšen problem, potegnejo skupaj. Je pa negativno s strani
43

vrstnikov, ker imajo določene bonitete in to jim majhno zamerijo, kar se kaže tudi pri
učiteljih.«
Mnogi trenerji (n = 4) omenjajo ljubosumje sošolcev na športnike, ki v šoli veliko manjkajo:
»Vi, ki greste smučat, si lahko to privoščite, manjkate v šoli, ni se vam treba učit. Take
stvari, ki otroci opazijo. Ne vedo pa, da oni oddelajo še enkrat toliko kot tisti, ki hodijo
samo v šolo. Da imajo trening, da manjkajo, da imajo pot, da če gremo na trening je to
8, 10 ur, pridejo domov naredijo isto nalogo gredo v šolo normalno kot tisti, ki nič
nimajo. Sicer imajo status, ki se jim upošteva ali pa tudi ne, profesorji pa so tudi kdaj
taki, ki športa ne odobravajo ali ne zastopijo in ne pomagajo pri tem, ne da jim nagajajo
ampak so pa žleht. Vedo, da imajo čez vikend tekme, v ponedeljek pa je vprašan, ker ve
ali pa ne ve, noče. Status ima in me ne briga, ne bo upoštevala pa bi lahko šli zelo na
roko.«
Poleg tega trenerji opažajo tudi podporo, ki jo mladim smučarjem nudijo njihovi vrstniki. Kadar
so otroci na treningu, se lahko zanesejo na sošolce in od njih prepišejo nalogo ali snov.
Vrstniki znotraj športa so pri individualnem športu, kot je alpsko smučanje, tudi nasprotniki
oziroma konkurenca. Po mnenju trenerjev, ki so sodelovali v študiji (n = 6), so med seboj
prijatelji, ki se podpirajo in priskočijo na pomoč, kadar je to potrebno. Prihaja tudi do konfliktov
in prepirov, občasno zaradi želje po dokazovanju. Ker veliko časa preživijo skupaj, so izredno
pomembni za socializacijski razvoj.

3.4. AKADEMSKA RAVEN
Večina preizkušancev se strinja, da težav z usklajevanjem s šolo ni. Kljub veliki odsotnosti so
otroci dobro organizirani. Štirje trenerji omenjajo težave po koncu sezone ali po zgodnjem
zaključku kariere, ko imajo otroci več prostega časa. Zakaj se to dogaja, opisuje eden izmed
trenerjev:
»Bolj opažam težave spomladi, ko nehamo smučat. Otrokom pade dol ta delavna vnema
in padejo tudi v šoli in je zelo veliko težav z negativnimi ocenami zdaj v spomladanskem
času kot prej čez zimo. Preko zime načeloma ni težav tudi, če so 2x tedensko odsotni od
pouka. »
K temu, da usklajevanje športa in šole poteka nemoteno, pripomore tudi način dela v klubu
oziroma prilagajanje ekipe. Trenerji prilagodijo treninge tako, da otroci manj manjkajo v šoli.
Velika odsotnost lahko namreč otrokom predstavlja probleme v šoli predvsem v višjih razredih.
Odsotnost v šoli je odvisna tudi od oddaljenosti kluba oziroma šole od smučišč. Trener svoje
videnje opisuje:
»Je mogoče težava pri klubih, ki zaradi oddaljenosti od smučišč veliko manjkajo v šoli.
Za naš klub je značilno, da skušamo čim več časa otroke pustiti v šoli. Tako da zjutraj
normalno hodijo v šolo, grejo na kosilo, ob pol 1h pridejo na smučišče po kosilu in ob
1h do 4h imamo trening. Tako da imajo cel proces kot neka smučarska šola. Idealno.
Manjkajo zelo malo, razen v pripravljalnem obdobju, ko smo na ledeniku za več dni in
tako stvar poteka tekoče.«
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Večina trenerjev (n = 8) podpira izobraževanje in spodbuja dvojno kariero v tem obdobju.
Naloga športnikov je, da so samodisciplinirani in organizirani tako, da poleg treninga opravijo
tudi vse šolske obveznosti. Trenerji v času večdnevnih priprav omogočajo športnikom, da se
posvetijo šoli in naredijo naloge. Včasih le-te opravijo kar med prevozom na trening. Nekateri
trenerji se poslužujejo tudi kaznovanja v primeru neprimernega obnašanja v šoli,
neizpolnjevanja danih nalog ali slabih ocen. En od trenerjev navaja:
»Hočem vedeti tudi ocene in kakšen je odnos v šoli, če kaj zaškripa, žal na trening ne
moreš. Tem U14, U16 je trening vse, tako mora biti in je lahko to kazen, ampak, če v
šoli ne gre ne bo šlo.«
Z njim se strinjajo tudi ostali:
»Imel sem pravilo, da če pade slaba ocean v šoli, se treningov ne udeležujejo dokler je
ne popravijo. Kaj pa je za nekoga slaba ocena, pa določijo starši. Sposobnosti vsakega
posameznika so različne.«
Starši so v večini primerov tisti, ki spodbujajo in uravnavajo razmerje med šolo in smučanjem.
Trije trenerji se strinjajo, da je nadzorovanje uspešnosti v šoli naloga staršev. Pri zahtevah
športa, kakršno je alpsko smučanje, mora včasih popustiti tudi šola. Komunikacija med šolo in
trenerji ter šolo in starši je zato še toliko bolj pomembna. To izraža trenerjevo mnenje:
»V tem času naredijo vse kar morajo, ne morejo jih pa v šoli obremeniti z vsem
balastom, kot njihove sošolce obremenjujejo, za kar mislim, da je celo boljše, da ne
hodijo toliko v šolo. Ker naredijo to kar morajo, toliko časa je in ni težav. Ne morejo
jim pa vsega balasta zraven dat, ki ni sicer nujen, je pa v učnem načrtu. Zato šola ni
noben problem.«
Več kot polovica trenerjev (n = 6) pravi, da težav s šolo ni. Opora in spodbuda s strani šole na
dvojno kariero je različna, trije trenerji so mnenja, da je opora manjša, kot bi jo želeli.
Pomembnost športa je v očeh otrok v tem obdobju bistveno večja kot šola. Skoraj vsi trenerji
(n = 10) so mnenja, da je šport za otroke na prvem mestu pred šolo. Izjema so morda nekatera
dekleta, ki šolo postavljajo pred smučanje. Štirje trenerji navajajo, da je razmerje med šolo in
športom odvisno od postavljenih ciljev, ki si jih v večini zadajo starši skupaj z otroki. Trener
navaja:
»Mislim, da dajejo v ospredje vsaj večina od njih smučanje. Ker so vsi dovolj
inteligentni in šolo, bom rekel, delajo zraven. Nimajo nekih težav v šoli, če bi pa v šoli
ostajali, pa imajo toliko energije, da bi se dolgočasili. So pa posamezniki, ki dajejo
prednost šoli, ampak tisti so potem tudi manj uspešni na smučarski poti.«
Mnenje trenerjev glede razmerja med športom in šolo so različna. Trener navaja:
»Jaz mislim, da tisti, ki dajo smučanje pred šolo imajo dolgoročno več šans, da postanejo
uspešni. Kdor gre vzporedno bo težko uspel.«
Na drugi strani pa so nekateri trenerji (n = 4) odločeni, da mora biti šola v tem obdobju na
prvem mestu.
»Šola naj bo na prvem mestu, da bodo živeli od športa, je treba neko izobrazbo imeti že
za samo življenje. Naj bo šola tista, ki da poklic kakršenkoli.«
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3.5. FINANČNA RAVEN
Vsi udeleženci v raziskavi (n = 11) so mnenja, da mlade alpske smučarje v večini finančno
podpirajo starši. Starši financirajo program in opremo športnikov. Nekateri otroci imajo osebne
sponzorje, vendar so v večini le-te vezani na poznanstva staršev. Osem trenerjev meni, da pri
financiranju pomaga klub. V nekaterih klubih imajo postavljen sistem tako, da se program delno
financira s strani občine, klubskih sponzorjev ali z denarjem, pridobljenim z organiziranjem
državnih, sindikalnih ali mednarodnih tekem. Trener navaja:
»Glede na organiziranost, ki jo imamo v klubu, lahko starši določen procent vadnine, ki
bi jo sicer plačali, oddelajo na tekmah svetovnega pokala. V zameno zato od svetovnega
pokala dobimo določen znesek denarja, ki se nameni za programe in staršem ni potrebno
plačati polne vadnine.«
Že v otroški kategoriji k najboljšim tekmovalcem pristopijo smučarski opremljevalci. Ponudijo
jim materialno podporo v smislu opreme po znižanih cenah, uporabe opreme za določen čas ali
celo brezplačno opremo. V zameno tekmovalci nosijo opremo in logotipe opremljevalcev na
vidnih mestih ali oglašujejo produkte na socialnih omrežjih.
Denarnih nagrad v tem obdobju ni. Trener navaja:
»Na tem nivoju rezultata ne moreš tržit. Tudi na mladinskem nivoju ne moreš tržit. Trži
se enkrat evropski pokal najvišja mesta, tam so že finančne nagrade. Drugače je šele v
svetovni pokalu.«
Visoki finančni vložki lahko staršem prinašajo nevšečnosti in težave pri plačevanju. Večina
trenerjev opazi, da imajo nekateri starši težave s financiranjem. Nekateri to javno priznajo,
medtem ko drugi skrivajo. Trenerji dodajajo, da višja kot je kategorija, večji je finančni vložek.
Trije trenerji menijo, da starši nimajo težav in dodajajo, da veliko pripomore klub in sistem
oziroma organiziranost v klubu. Situacijo staršev pa eni bolj drugi manj opazijo otroci. Mnenja
trenerjev glede zavedanja finančnega vložka staršev so deljena. Pet trenerji je mnenja, da se
otroci ne zavedajo vložka staršev. Menijo, da je tako bolje, saj se obremenjenost lahko pozna
pri smučanju in zgodnejšem zaključku kariere. Trije trenerji navajajo, da se otroci s staranjem
začnejo zavedati finančnih vložkov staršev. S temi podatki jih seznanjajo tudi nekateri trenerji,
kot pravi eden izmed vprašancev:
»jaz jih poskušam vseeno kdaj podučiti. To je tudi trenerska zgodba, po eni strani jim je
treba povedat, da nekaj stane starše, da je dosti odrekanj, da so oni lahko en teden na
ledeniku.«
Podobno navaja še en od preizkušancev:
»Povem jim na treningu, da so starši veliko denarja vložili, da se oni lahko udeležijo
treninga in naj ga opravijo resno.«
Trener je mnenja, da je bolje, da se še ne zavedajo, saj bi jih to lahko obremenilo pri športu.
»Po drugi strani pa je prav, da se zavedajo, da to prinaša veliko ne samo finančnega
truda, ampak tudi se vozit iz treninga na trening, če je potrebna fizioterapija še tja,
usklajevati s šolo, jih preganjat, se spočit …«.
46

Finančne obremenitve, ki se s prehodi na višjo raven tekmovanj znatno povečajo, lahko
predstavljajo vzrok za končanje kariere. Dva trenerja pravita, da je največja težava prehoda
vezana na finančne vidike. Z njima se strinja tudi trener, ki svoj odgovor argumentira:
»V tem obdobju začnejo dojemati, da brez denarja ne moreš nič narediti. To je največji
stres slovenske smučarije. Brez denarja ne moreš nič.«
Stereotipna označba smučanja kot športa bogatih po mnenju nekaterih trenerjev, ki so
sodelovali v študiji (n = 6), ne drži več. Pet trenerjev je mnenja, da smučanje v otroških
kategorijah ni nedostopno. Klubi, občine in sponzorji ugodno vplivajo na znižanje cen vadnine
in s tem omogočijo treniranje večjemu številu otrok. Pet trenerjev navaja, da je smučanje še
vedno šport bogatejših. Mnenja so, da je vsak vrhunski šport drag in da je potrebno veliko
vlaganja in odrekanja. En izmed trenerjev pravi, da pravila ni. Starši sami presodijo ali zmorejo
ali ne.
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4. RAZPRAVA
Cilj magistrskega dela je bil preučiti zahteve in izzive prehoda mladih smučarjev z
inicializacijske na razvojno stopnjo. Raziskali smo, kako trenerji zaznavajo težave, pritiske in
občutja, ki jih otroci doživljajo ob prehodu na višjo raven treningov skozi celostni pristop
holističnega modela razvoja športne kariere. Izhajali smo iz teoretičnega okvirja Holističnega
modela razvoja športne kariere Wyllemana in sodelavcev (2013). Športno kariero mlajših in
starejših dečkov v alpskem smučanju smo analizirali z vidika petih ravni, kot jih predvideva
model, in sicer: spremembe na športnem področju, psihološkem področju, psihosocialnem,
akademskem in finančnem področju.
V raziskavo je bilo vključenih 11 trenerjev alpskega smučanja iz različnih slovenskih
klubov. Vzorec je majhen, zato rezultatov ne moremo posploševati. Glede na to, da gre za
kvalitativno študijo, smo skozi odgovore preizkušancev dobili vpogled v njihovo zaznavanje
prehoda na razvojno stopnjo športne kariere.
Analiza vsebine odgovorov je pokazala, da se trenerji razmeroma skladajo v tem, kako
zaznavajo različne vidike prehoda na razvojno stopnjo.

H01: Zahtevnost prehoda vpliva na uspešnost posameznika in na zaključevanje kariere v
obdobju mlajših in starejših dečkov in deklic v alpskem smučanju.
Na podlagi odgovorov preizkušancev lahko hipotezo potrdimo. Trenerji, ki so sodelovali v
študiji, menijo, da je za prehod iz kategorije starejših dečkov v mladince značilen velik upad
števila tekmovalcev. To je obdobje v razvoju kariere alpskih smučarjev, ko se poleg količine in
intenzivnosti treningov poveča tudi finančna obremenitev. To je obdobje, ki sovpada s
povečanjem zahtevnosti na akademskem področju, prehod pa se dogaja v obdobju hitre telesne
rasti. Vse to v svojih odgovorih navaja večina preizkušancev, zato lahko hipotezo 1 potrdimo.

H02: Motiviranost in psihološki razvoj v obdobju adolescence vpliva na športnikovo kariero.
Preizkušanci navajajo, da je upad motivacije v tem obdobju eden od glavnih dejavnikov, ki
vplivajo na zaključek športne kariere. Vstop v obdobje adolescence vpliva na obnašanje
športnikov in oblikovanje njihove osebnosti. Trenerji ugotavljajo, da je postavljanje ciljev in
prioritet v tem obdobju ključnega pomena za nadaljnji razvoj kariere. Rezultati kažejo na težave
pri iskanju notranje motivacije športnikov in pomanjkanju vztrajnosti, kar lahko vodi k
zaključevanju športne kariere. Zaradi slabe samopodobe, nizke samozavesti in strahu pred
neuspehom športniki doživljajo stiske in frustracije, ki negativno vplivajo na športno uspešnost.
V raziskavi ugotavljamo, da so za psihološko pripravljenost večinoma odgovorni trenerji. Več
kot polovica trenerjev je mnenja, da bi bilo vključevanje športnega psihologa v tem obdobju
koristno. Hipotezo 2 lahko potrdimo.
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H03: Velika vključenost staršev v trenažni proces negativno vpliva na razvoj otrokove športne
kariere v alpskem smučanju.
Hipotezo H03 lahko le delno potrdimo. Trenerji navajajo, da so starši pogosto močno vključeni
v otrokov tekmovalni šport, prav tako so pogosto prisotni na treningih. Za večino trenerjev to
ne predstavlja težav. Rezultati kažejo, da so starši še posebej vključeni v šport takrat, ko otrok
ne dosega zastavljenih tekmovalnih ciljev. Takrat, po mnenju večine preizkušancev, prevelika
vključenost staršev negativno vpliva na otroke, saj se s tem povečuje pritisk nanje. Prevelika
vključenost in prisotnost staršev lahko pomeni nadziranje in nezaupanje trenerju, kar vodi v
slabši odnos tudi med športnikom in trenerjem. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da je
velika vključenost staršev lahko negativna, ko otroci niso tekmovalno uspešni. Zaznave
trenerjev o tem, kako velika vključenost staršev vpliva na razvoj kariere, torej ni enoznačna.
Zaradi tega lahko hipotezo le delno sprejmemo.

H04: Na značilnosti dvojne kariere vplivajo specifične značilnosti alpskega smučanja.
Na podlagi odgovorov udeležencev lahko potrdimo hipotezo 4. Trenerji navajajo, da velika
odsotnost v šoli zahteva večjo organiziranost in samodisciplino za zahteve izobraževanja.
Zaradi specifičnih značilnosti alpskega smučanja so tekmovalcu v času pripravljalnega in
tekmovalnega obdobja dlje časa odsotni. V tem času imajo razmeroma malo časa za opravljanje
šolskih obveznosti, zato se večina šolskih obveznosti prestavi na obdobje po koncu sezone. To
obdobje je za tekmovalce pogosto precej stresno, saj so otroci še utrujeni od sezone, hkrati pa
morajo nadoknaditi šolske obveznosti, za katere v času smučarske sezone ni bilo časa.

H05 : Starši so poglaviten vir financiranja športne kariere v tem starostnem obdobju.
Rezultati študije kažejo, da so starši v tem obdobju najbolj pomemben finančni vir. S tem se
strinjajo prav vsi udeleženci. Hipotezo lahko potrdimo.

Rezultati pričujoče študije se v večini skladajo z ugotovitvami iz literature. Stambulova in
sodelavci (2009) opredeljujejo prehod iz otroškega športa na mladinsko raven kot enega od za
športno kariero odločujočih prehodov. Ugotavljajo, da je prehod zahteven in za mnoge
športnike neuspešen. Vsi trenerji, ki so sodelovali v študiji, poročajo o tem, da gre za enega
poglavitnih prehodov v športni karieri. Raziskave (Stambulova idr., 2009, Wylleman in
Lavallee, 2004, Enoksen, 2011, Cecić Erpič, 2002) kažejo, da to obdobje opredeljuje velik upad
števila otrok, ki nadaljujejo s tekmovalno kariero na naslednji stopnji. S tem se strinjajo tudi
udeleženci pričujoče študije. Med dejavnike, ki vplivajo na osip, uvrščajo težave z
usklajevanjem šolanja in športa, povečanje količine in intenzivnosti treninga, povečanje
finančne obremenitev in pomankanje motivacije. Enoksen (2011) v svoji 25 letni študiji o
razlogih prekinitve kariere perspektivnih mladih atletov navaja, da jih 24,3 % konča kariero
zaradi poškodb, 21,4 % zaradi šolskih obveznosti in 20,7 % zaradi pomanjkanja motivacije. V
literaturi med dejavnike prezgodnjega konca športne kariere v obdobju adolescence uvrščajo
poškodbe, neprimeren volumen oziroma intenziteto treninga, pomanjkanje motivacije,
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neuvrstitev v ekipo in finančne dejavnike (Raschner idr., 2015). Podobno ugotavlja Fišer
(2007), ki je v študijo o dejavnikih prezgodnjega konca športne kariere vključila gimnastičarke.
Med najpogostejše dejavnike prezgodnjega konca kariere navaja upad motivacije, poškodbe,
osredotočenost na delo oz. izobraževanje ter nerazumevanje v ekipi.
Kljub temu, da tako v tuji kot domači literaturi (Raschner idr., 2015) navajajo poškodbe kot
pomemben dejavnik za zgodnji konec športne kariere, preizkušanci pričujoče študije tega niso
navajali. Čeprav so poškodbe v alpskem smučanju pogoste, trenerji, ki so sodelovali v študiji,
poškodb kot pomembnih dejavnikov v tem starostnem obdobju ne navajajo. Preizkušanci
poročajo, da je strokovno utemeljeno trenersko delo v mlajših kategorijah bistveno za
preprečevanje poškodb in lažji prehod na mladinsko raven.
Na podlagi odgovorov udeležencev lahko sklepamo, da je slovenski sistem alpskega smučanja
v veliki meri ustrezen za učinkovit razvoj športne kariere v obdobju mlajših in starejših dečkov.
Med možne izboljšave sistema udeleženci uvrščajo oblikovanje smučarske gimnazije, podobno
kot jo poznajo v Avstriji, kjer je izobraževalni program prilagojen smučanju (Rachner idr.,
2015). Po mnenju enega izmed preizkušancev imamo v zahodni regiji dober primer osnovne
šole, ki bi lahko bila smučarska osnovna šola. Ker večina učencev smuča, se mora šolski sistem
delno prilagoditi tekmovalnem sistemu in ne obratno kot je to v navadi v ostalih šolah. Šola se
nahaja v neposredni bližini smučišča, kar je ključno za izvedbo takšnega programa.
Alpsko smučanje zahteva precej zgodnjo specializacijo, hkrati pa lahko omogoča dolgo kariero.
Vrh športne kariere tekmovalci dosegajo v starosti med 26 in 28 let (Raschner, Müller, &
Hildebrandt, 2015, v Steidl-Muller idr., 2019). Po mnenju udeležencev slovenski sistem
alpskega smučanja narekuje smiselno povečanje intenzivnost in količine vadbe, način dela,
uspešnost prehoda za tekmovalce pa je odvisen tudi od trenerjev. Trenerjeva naloga je smiselno
nadgrajevati in stopnjevati ritem treninga. Trenerji poročajo, da jih pogosto ovira majhnost
klubov. Zaradi majhnega števila tekmovalcev morajo po dve kategoriji združevati v eno. To
pomeni, da trener na enkrat trenira tekmovalce, stare od 12 do 16 let. Zaradi velike starostne
razlike je med njimi velika razlika tudi v motoričnih spretnostih in znanju smučanja. Trening
se običajno prilagaja starejši kategoriji, za mlajše tekmovalce pa je takšen trening veliko manj
kakovosten. Iz tega lahko sklepamo, da združevanje starostnih skupin negativno vpliva na
razvoj športne kariere v začetnih stopnjah. Holistični model razvoja športne kariere (Wylleman,
Reints in De Knop, 2013) kategorijo U14 (12,13 let) uvršča še v inicializacijsko stopnjo,
medtem ko kategorijo U16 že v razvojno stopnjo. Prav zato je prehod z inicializacijske stopnje
na razvojno pri alpskem smučanju zanimiv in pomemben za analizo in raziskave.
Côté idr. (2009) v svojem delu omenjajo pomembnost usmerjene igre v inicializacijski stopnji,
ki poveča motiviranost športnika in s tem vztrajanje v športu. Mnenja so, da so najstniki okoli
16. leta fizično, psihološko, kognitivno, socialno in motorično dovolj razviti za specializacijo
in resen trening izbranega športa. Enako ugotavljamo v naši raziskavi, in sicer, da bi morala biti
kategorija U14 še usmerjena v trening preko igre in vsestranskega razvoja, medtem ko so otroci
v kategoriji U16 že dovolj zreli za bolj specifični trening. Sklepamo lahko, da združevanje
kategorij U14 in U16, lahko vpliv na manj uspešen prehod v višjo kategorijo.
Prehod z inicializacijske na razvojno stopnjo poteka v obdobju adolescence, ko mladi smučarji
mnogo časa preživijo s trenerji. Zanimalo nas je, kaj menijo trenerji o tem, kako lahko vplivajo
na mlade tekmovalce. Preizkušanci se strinjajo, da sta za dobro sodelovanje ključno zaupanje
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in komunikacija. Culver in Trudel (2000) v svoji raziskavi ugotavljata pomembnost dvosmerne
komunikacije. Trenerjevo poznavanje osebnosti varovanca je po mnenju avtorjev ključnega
pomena. V raziskavi poudarjajo pomen pozitivnih komentarjev, ki vplivajo na pozitivno
samopodobo športnika in dober odnos s trenerjem. Motiviranost je lahko odvisna tudi od odnosa
športnik-trener. Culver in Trudel (2000) navajata, da trenerji od športnikov pričakujejo trdo
delo. Tega se zavedajo tudi športniki, čeprav si hkrati si želijo zabave. Trenerji, ki so sodelovali
v študiji, navajajo, da so pomemben vir motivacije materialne dobrine, predvsem športna
oprema. Uspešni tekmovalci so uvrščeni v reprezentanco, kjer jim pripada vsa reprezentančna
oprema (tekmovalni dres, bunda, rokavice …), kar po eni strani deluje motivacijsko, po drugi
strani pa so lahko tovrstna rezultatska pričakovanja vir psihološkega pritiska. Kadar se športniki
v mlajših kategorijah znajdejo pod pritiski in stresom, ki mu sami niso kos, jim v prvi vrsti
pomagajo trenerji. V raziskavi ugotavljamo, da bi si že v tem obdobju več kot polovica
vprašanih trenerjev želela sodelovanja s psihologom.
Za uspešnost v športu je eden izmed ključnih dejavnikov močna socialna opora. V
najstniških letih so to predvsem starši, trenerji in vrstniki. Trenerji v naši raziskavi navajajo, da
naj bi največjo podporo mladim smučarjem dajali starši, za njimi pa tudi trener in ekipa.
Schinke in Tabakman (2001, v Kajtna in Tušak, 2007) menita, da je le dober odnos med
trenerjem in športnikom tisto, kar omogoča uspeh in rezultate na tekmovanjih. Poczwardowski,
Barott in Henschen (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) menijo, da je za nekatere športnike prav
odnos s trenerjem tisto, kar oblikuje celotno izkušnjo s športom in lahko močno vpliva na
kakovost treningov in uspešnost na tekmovanjih. To ugotavljamo tudi v naši študiji, saj vsi
udeleženci navajajo, da so poleg staršev trenerji glavni podporniki, spodbujevalci in
usmerjevalci mladih smučarjev.
Trenerji ne navajajo, da bi imeli v odnosu do športnikov posebne težave. V primeru konflikta
težave rešujejo s pogovorom znotraj ekipe. Nekateri trenerji so mnenja, da je treniranje deklet
bolj zahtevno kot delo z dečki. Ugotavljajo, da so dečki bolj pripadni športu kot dekleta. Tekavc
(2015) ugotavlja, da je za dober odnos športnica-trener in za zadovoljstvo športnic potrebno
trenerjevo razumevanje psihosocialnega razvoja. Udeleženke navajajo, da je pomanjkanje
socialnih stikov, prijateljev zunaj športa, intimnih zvez in časa za druženje ena glavnih slabosti
športne kariere. V naši raziskavi trenerji navajajo, da je za dekleta pomembna družba na
treningih in dober odnos s trenerjem ter vrstnicami. Skupina vrstnic in prijateljic v istem športu
s podobnim načinom življenja in cilji v smučarski karieri, lahko predstavlja pomemben
dejavnik za nadaljevanje kariere in zagotavlja potrebno oporo in socialno integracijo med
športnicami, kar ugotavlja tudi Tekavc (2015). Za delo z adolescenti je torej izjemno
pomembno razumevanje pomena socialnih stikov za stimuliranje pozitivne energije v skupini
in ohranjanje dobrega vzdušja na treningih. Odnos med vrstniki izven športa je lahko drugačen
in manj spodbuden za športnike. Trenerji, ki so sodelovali v študiji, navajajo, da športniki
mnogokrat tarnajo o ljubosumju in zavidanju s strani sošolcev. Zaradi velike odsotnosti v šoli
mladi smučarji pogosto potrebujejo pomoč sošolcev za razumevanje učne snovi in prepisovanje
snovi. V kolikor takšne podpore sošolcev nimajo, lahko to prizadene šolsko delo in odnos z
vrstniki v šoli.
Športno udejstvovanje otrok pogosto postane pomemben del življenja staršev in središče
družinske dinamike in dogajanja (Côté, 1999). Družinsko življenje se pogosto vrti okoli
športnikovih potreb. V naši raziskavi ugotavljamo, da je opora staršev bistvena za otrokovo
vztrajanje v športu in uspešnost v razvoju športne kariere. Poleg finančne opore otroci
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potrebujejo tudi čustveno in psihično oporo, tako pri zmagah in še pomembnejše ob porazih.
Kot optimalno oporo udeleženci raziskave navajajo spodbujanje v trenutkih, ko ni dobrih
športnih rezultatov, vsakodnevno oporo v vseh odločitvah športnika in razumevanje tako
posameznika kot narave športa. Ko otroka vključijo v šport, je pomembno, da ga učijo
samostojnosti in spodbujajo vzgojno vlogo športa. To vpliva na njihov nadaljnji razvoj,
zaupanje sebi, drugim ljudem in svetu ter razvoj samoiniciativnosti. Pomen instrumentalne
opore, ki ga navaja večina udeležencev, potrjujejo tudi številne druge študije (Côté, 1999;
Duncan, 1997, v Tušak idr., 2009; Stambulova idr., 2009).
Prevelik pritisk staršev slabo vpliva na otrokov razvoj športne kariere (Stambulova, 2009).
Podobno navajajo trenerji, ki so sodelovali v pričujoči študiji. Trenerji ugotavljajo, da prevelika
vključenost lahko prinese stres in psihično obremenitev tekmovalcev. Kot pomemben vir
prevelikih pritiskov na otroke, trenerji navajajo visoke finančne vložke staršev. Trenerji menijo,
da so otroci, ki se zavedajo velikih finančnih vložkov staršev, bolj obremenjeni in bolj
izpostavljeni psihičnim pritiskom. Trenerji svojo vlogo vidijo tudi kot mediatorsko. Menijo, da
je njihova naloga starše opozoriti na prevelik pritisk, ki ga izvajajo na svoje otroke in jih
usmeriti v pozitivno oporo mlademu tekmovalcu. Trenerji, ki so sodelovali v študiji, navajajo,
da staršem pogosto svetujejo o pomenu potrebne čustvene in finančne opore ter o pomenu
pozitivnih spodbud za učinkovit razvoj mladega športnika in njegove športne kariere. Nekaterih
trenerjev ne moti, da so starši prisotni pri treningu, dokler se ne vmešavajo v delo trenerja.
Vključenost staršev je pri športu, kot je alpsko smučanje, nujno potrebna, pa vendar je potrebno
vzpostaviti mejo ter zaupanje tudi med staršem in trenerjem. Ti odgovori trenerjev se skladajo
s številnimi študijami o vlogi in pomenu staršev za razvoj športne kariere (Côté, 1999; Duncan,
1997, v Tušak idr., 2009; Stambulova idr., 2009).
Pomemben vidik razvoja športne kariere je tudi dvojna kariera, to je usklajevanje šolanja in
športa. Mladi smučarji so pogosto odsotni od pouka, zato sta usklajevanje odsotnosti z
zahtevami v šoli (spraševanje, testi) in komunikacija z učitelji nujno potrebna. Trenerji, ki so
sodelovali v pričujoči študiji, navajajo, da v tem obdobju še ne prihaja do večjih težav v šoli,
saj je šolanje v osnovni šoli za večino otrok razmeroma enostavno. Nekateri trenerji poudarjajo,
da so otroci v času sezone še bolj organizirani in šolo z lahkoto opravijo vzporedno. Včasih se
pojavijo težave po koncu sezone, ko imajo več prostega časa. Komunikacija z učitelji je ključna
za dobro sodelovanje. V raziskavi ugotavljamo, da je spodbujanje dvojne kariere med učitelji
zelo različno. Mnogi razumejo specifiko alpskega smučanja, medtem ko drugi nimajo posluha
za šport. Starši so most med šolo in športnikom in v določenih trenutkih tudi komunicirajo s
šolo oziroma učitelji.
Côté (1999) ugotavlja, da je večini staršem uspešnost v šoli pomembnejša od uspešnosti v
športu. Trenerji, ki so sodelovali v študiji navajajo, da se otroci zavedajo pomembnosti šole,
ampak je zanje v tem obdobju šport pomembnejši od šole. Tekavc (2017) ugotavlja, da so
ženske športnice bolj posvečene akademskemu razvoju in šoli posvečajo enako časa kot športu,
medtem ko so moški bolj posvečeni športu. Podobno ugotavljamo tudi v naši raziskavi, kjer
večina trenerjev meni, da se dečki in deklice razlikujejo po tem, kako zaznavajo pomembnost
športa in šolanja. Naše ugotovitve, da mlade smučarke dajejo prednost šoli pred športom, ne
glede na tekmovalno uspešnost, se skladajo z ugotovitvami Tekavc (2017). Ta podatek je lahko
pomemben za trenerje, ki trenirajo dekleta, saj je zanje potrebna malce drugačna motivacija in
različen pristop. Trenerji, ki so sodelovali v študij, menijo, da je spodbujanje dvojne kariere
športnikov nujno, saj je izobrazba pomemben dejavnik za uspešno po-športno življenje. Večina
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trenerjev v naši raziskavi spodbuja dvojno kariero, kljub temu pa so nekateri mnenja, da je že
v tem obdobju potrebno usmeriti pozornost v eno dejavnost za dosego vrhunskega rezultata.
Rezultati intervjujev s trenerji kažejo, da mlade slovenske alpske smučarje v večini
finančno podpirajo starši. Letni strošek opreme, članarine in vadnine v klubu, štartnine na
tekmah, smučarskih in kondicijskih priprav lahko presega finančne zmožnosti staršev. Starši se
za dodatna finančna sredstva obračajo k znancem ali prijateljem, ki jim omogočijo sponzorska
sredstva v zameno za promoviranje podjetja, storitve ali izdelka na smučarskih treningih in
tekmah. Nekatere mlade športnike, predvsem perspektivne, že v tem obdobju podpirajo
smučarski opremljevalci, ki jim nudijo brezplačno ali delno sofinancirano opremo. Majerič
(2000, v Bozovičar, 2011) meni, da v športu vztrajajo predvsem otroci iz finančno bolje
preskrbljenih družin, številni mladi obetavni tekmovalci pa zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev prenehajo z nastopanjem. Polovica trenerjev, ki so sodelovali v študiji, meni, da je
smučanje dosegljivo tudi srednjem sloju. V klubih se trudijo, da so stroški za starše čim nižji,
klubi pa se z iskanjem sponzorjev in organiziranjem različnih akcij trudijo s pridobivanjem
dodatnih sredstev. Côté (1999) poudarja, da starši, ki jim je otrokova vključenost v šport
pomembna, najdejo finančna sredstva, včasih celo na račun žrtvovanja svojih hobijev in svojega
socialnega življenja. S tem se strinjajo tudi trenerji, ki so sodelovali v študiji, ki navajajo, da
starši pogosto svoje finančne obveznosti prilagajajo otroku in s tem omogočajo nadaljevanje
ukvarjanja s športom.
Če povzamemo ugotovitve študije, je alpsko smučanje zelo kompleksen šport, ki zahteva
sistematični in holistični pristop pri razvoju športne kariere. V prehodu z inicializacijske faze
na razvojno športniki doživljajo marsikatere spremembe, ki lahko vplivajo na potek športne
kariere. V tem obdobju postaja vse bolj pomembno učinkovito usklajevanje šolanja in športa.
Vse daljše odsotnosti zahtevajo od otrok vse večjo organiziranost in samodisciplino. Prehod z
inicializacijske faze na razvojno stopnjo je zahteven, vendar je veliko odvisno tudi od dela
trenerjev. Njihov pristop, način treninga in tudi odnos s športniki vplivajo na razvoj kariere.
Ugotavljamo, da je v tem obdobju velik tudi delež športnikov, ki predčasno zaključijo športno
kariero. Trenerji navajajo, da je po njihovem mnenju odločitev za prezgodnji konec kariere
odvisna od kombinacije več dejavnikov, najpogosteje pa se zgodi zaradi težav z usklajevanjem
šolanja in športa, upada motivacije zaradi slabših rezultatov, pomanjkanja družbe in ker je
treniranje prevelika finančna obremenitev. Pozitivna opora staršev je ključna za razvoj otrokove
kariere. Optimalno podporo staršev prikazujemo kot izražanje ljubezni, skrbi in podpore ne
glede na rezultat, kot pohvalo in pozitivno spodbudo ter zagotavljanje finančnih sredstev.
Prevelika vključenost staršev in nerealna pričakovanja ter ambicije vodijo do psihične
preobremenitve športnika. V raziskavi ugotavljamo, da z usklajevanjem dvojne kariere
športniki v tem obdobju nimajo večjih težav. Zaradi velike odsotnosti v šoli je potrebna dobra
organiziranost in samodisciplina. K uspešnemu usklajevanju dvojne kariere spodbujajo tudi
starši in trenerji. V tem obdobju kariere so starši najpomembnejši vir finančnih sredstev.
Pričujoča študija je kvalitativne narave, v njej pa je sodelovalo 11 trenerjev. Vzorec je
vsekakor premajhen, da bi dovoljeval kakršnokoli posploševanje. Cilj študije je bil proučiti,
kako trenerji zaznavajo prehod z inicializacijske na razvojno stopnjo športne kariere in rezultati
so pokazali na številne vidike njihovih zaznav. Menimo, da bodo dobljeni rezultati pripomogli
k razumevanju razvoja kariere in bili v pomoč pri praktičnem delu na terenu. Za boljši vpogled
v razvoj kariere mladih smučarjev, bi bilo potrebno raziskati še zaznavanje staršev in samih
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športnikov. Zanimiva bi bila tudi primerjava med spoloma, saj je pričakovati, da bo v obdobju
adolescence prihajalo do vse večjih razlik v razumevanju in razvoju športne kariere.
Pridobljeni rezultati imajo tudi aplikativno vrednost, saj omogočajo neposreden prenos
na športni teren. Menimo, da lahko ugotovitve pomagajo pri delu z mladimi tako trenerjem,
ekipi kot tudi staršem. Za učinkovito razumevanje razvoja športne kariere moramo na športnike
gledati s holistične perspektive in proučiti vsakega od petih področij (športno, psihološko,
psihosocialno, akademsko in finančno). Le tako bomo strokovnjaki lahko v pomoč športnikom
na poti zahtevnih prehodov, izzivov, uspehov in neuspehov, ki jih čakajo v športni karieri.
Raziskava je nastala v želji, da raziščemo, kako značilnosti razvoja športne kariere zaznavajo
trenerji. Izsledki študije bodo koristni za oblikovanje učinkovitega izobraževanja trenerskega
kadra in za spodbujanje holističnega pogleda na razvoj športne kariere.
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5. SKLEP
Vključevanje otrok v organizirano vadbo je postala investicija v prihodnost, od katere starši
veliko pričakujejo. Prav v alpskem smučanju je vložek in žrtvovani čas otrok in staršev prevelik,
da bi resno ukvarjanje prepustili naključju ali ga pustili zgolj v domeni uživanja in zabave. Naj
strokovnjaki še tako poudarjajo koristnost ukvarjanja s športom za zdravje in normalen
biopsihosocialni razvoj, s katerim se popolnoma strinjamo, se sistem vrednot spremeni, kadar
je vložek od 5.000 do 10.000 € na leto, 50 % manj števila dni v šoli in čez 1.000 ur voženj na
treninge (Bozovičar, 2011). V želji po dolgi in uspešni karieri športnikov je bilo narejenih
mnogo raziskav in razvitih modelov, ki nam omogočajo vpogled v stopnje oziroma faze
športnikove kariere, kritična obdobja in prehode v športni karieri. Raziskovanje vplivov na
razvoj kariere je ključno za razumevanje in pomoč otrokom na poti do vrhunskega športnika.
Namen pričujoče študije je bil proučiti trenerjevo zaznavanje značilnosti prehoda z
inicializacijske na razvojno stopnjo kariere mladih alpskih smučarjih.
Rezultati študije so pokazali, kako obdobje športne kariere mlajših in starejših dečkov in deklic
zaznavajo trenerji. Kako uspešno bo športnik opravil prehod na razvojno stopnjo, je odvisno od
številnih dejavnikov. Trenerji navajajo, da je za prehod iz kategorije cicibanov v kategorijo
mlajših dečkov in deklic ter starejših dečkov in deklic značilna sprememba načina treniranja,
povečanje intenzivnosti in količine treninga, pogosto se povečajo rezultatska pričakovanja in
ambicije.
Običajno se s prehodom na naslednjo stopnjo razvoja kariere zamenja ekipa, trener in
sotekmovalci, kar lahko deluje na športnika pozitivno ali pa negativno. Rezultati študije kažejo,
da sta za dobro sodelovanje ključna zaupanje in komunikacija v odnosu športnik-trener.
Raziskava je pokazala, da z usklajevanjem šole otroci v tem obdobju še nimajo večjih težav. Z
dobro organizacijo, samodisciplino in ustrezno spodbudo s strani učiteljev, trenerjev in staršev,
mladi smučarji uspešno vstopajo v srednje šole oziroma gimnazije. Ugotovili smo, da je za
alpsko smučanje značilna velika vključenost staršev v šport, pomemben je predvsem finančni
vidik, saj so starši v tem obdobju kariere glavni finančni vir.
Ugotovitve raziskave imajo tudi aplikativno vrednost, saj omogočajo boljše razumevanje
trenerjevega pogleda na prehod na razvojno stopnjo kariere. Menimo, da bodo ugotovitve
pripomogle k razumevanju zahtevnosti prehoda s katerim se srečujejo smučarji v kategoriji U14
in U16. Želimo si, da bi bile ugotovitve raziskave iztočnica novim poglobljenim študijam o
razvoju kariere v alpskem smučanju z vidika športnika, staršev in trenerjev.
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