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STILI VODENJA IN NJIHOVA POVEZAVA Z MOTIVACIJO PRI ŠPORTNO 

REKREATIVNI VADBI ŽENSK 
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IZVLEČEK 

 

Namen magistrske naloge je ugotoviti in analizirati stile vodenja in njihovo povezavo z 

motivacijo pri športno rekreativni vadbi ter ugotoviti, kakšna je motivacija za ukvarjanje z 

rekreacijo različno starih žensk, ki prihajajo iz dveh regij – osrednjeslovenske in goriške. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 100 žensk, 60 iz osrednje Slovenije in 40 z goriške, v 

starostnem razponu od 40 do 80 let, ki takšno vadbo obiskujejo. V raziskavi je sodelovalo tudi 

10 vaditeljic, 6 iz osrednje Slovenije in 4 z goriške, v starosti med 23 in 55 let, ki tovrstno 

vadbo za ženske vodijo. Uporabljena sta bila dva anketna vprašalnika, in sicer za vadčevo 

oceno vaditeljice in vaditeljevo samooceno. Vprašalnik za vadeče je vseboval tudi trditve, ki 

so se nanašale na motive za vadbo. 

 

Prvi dve ničelni hipotezi sta se nanašali na motivacijo za ukvarjanje z rekreacijo. Ugotovili 

smo, da pri različno starih ženskah ter pri ženskah, ki prihajajo iz osrednjeslovenske in 

goriške regije ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo. 

 

Drugi dve ničelni hipotezi sta se nanašali na povezavo med stili vodenja in motivacijo. 

Ugotovili smo, da ni razlik v povezavi med stili in motivacijo med ženskami, ki prihajajo z 

goriške in osrednjeslovenske regije. Statistično pomembna značilnost se je pojavila v 

primerjavi med starostnima kategorijama, in sicer smo ugotovili, da se v starostni kategoriji 

51 do 60 let in nad 70 let motiv telesne zmogljivosti povezuje s socialno podporo. V ostalih 

starostnih kategorijah ni primerjav. 

 

 



  

Keywords: sports recreation, women, leadership, leadership styles, motivation 

 

 

LEADERSHIP STYLES AND THEIR CONNECTION TO MOTIVATION 

IN WOMEN'S SPORTS RECREATION 

 

 

NENA ŠTENDLER 

 

 

ABSTRACT 

 

The purpose of the Master's thesis is to identify and analyze leadership styles and their 

connection to motivation in sports recreation as well as to determine the motivation for 

recreation in women of various ages coming from two regions - the osrednjeslovenska and 

goriška regions. 

 

The research addressed 100 women, 60 from the osrednjeslovenska and 40 from the goriška 

region, aged 40 to 80, who take part in exercises. It also addressed 10 female instructors, 6 

from osrednjeslovenska and 4 from the goriška region, aged 23 to 55, who provide guidance 

for these exercises for women. Two questionnaires were used; one for the exerciser's 

evaluation of the instructor and one for the instructors to evaluate themselves. The exercisers' 

questionnaire also contained questions on the motivation for the exercise. 

 

The first two null hypotheses referrred to the exercise motivation. We have determined that 

women of various ages and coming from osrednjeslovenska and the goriška region exhibit no 

differences in motivation regarding exercise. 

 

The other two null hypotheses referred to the connection between the leadership styles and 

motivation. We have detemined that there are no differences regarding types and motivation 

among women coming from osrednjeslovenska and the goriška region. A statistically 

important feature appeared in the comparion of age categories, however: we have determined 

that in the 51 to 60 and the 70 plus categories, the motive for physical fitness acquied the 

connction to social support. Other age categories exhibit no comparisons. 
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1. UVOD 
 

V življenju je veliko poti, ki jih lahko izbiramo in na katerih se odločamo, kako bomo kot 

zreli ljudje živeli in osmišljali svoje življenje. Življenje nas uči, da kolikor je različnih ljudi, 

toliko je različnih poti. Izbiramo lahko med enim in drugim slogom življenja, ali med več 

slogi hkrati (Berčič, 2007a). 

 

Način današnjega življenja in poti, ki jih človek izbira, kažejo na številna protislovja in 

neskladja. Ko govorimo o prehitevajočem načinu življenja in mnogih novih tehnologijah, 

predvsem pa o komunikacijski in računalniški revoluciji, ne moremo mimo številnih stresov, 

ki tako ali drugače vplivajo na zdravje in življenje ljudi (Berčič, 2007b). V sedanjem času je 

nadvse pomembno, da pri odločitvah za spremembe določenega življenjskega sloga pričnemo 

pri sebi, navaja Semolič (2007). Največkrat gre za spreminjanje nezdravega načina življenja, 

ki je povezano s prekomernim sedenjem in uživanjem hrane ter z uporabo psihoaktivnih 

snovi. 

 

Šport je danes, predvsem v razvitem svetu, v samem vrhu človekovih prostočasnih aktivnosti, 

saj predstavlja prijetno, zanimivo in koristno telesno dejavnost, ki je v človekovem 

vsakdanjiku vse bolj primanjkuje. Telesna neaktivnost je vse večji dejavnik tveganja za 

zdravje človeka (Sila, 2000).  

 

Človeku je gibanje biološka potreba. Pravilno izbran šport pomeni koristno, zdravo in prijetno 

gibanje. Gibanje, pri katerem ohranjamo in izboljšujemo svoje zdravje ter funkcionalne in 

motorične sposobnosti, gibanje, pri katerem uživamo pri občutenju lastnega telesa in v svoji 

gibalni izraznosti, ter gibanje, pri katerem smo v družbi s tistimi, ki si jih izberemo po lastni 

želji in interesu (Sila, 1997). 

 

Področje športa oziroma športnih aktivnosti delimo v tri osnovne skupine, in sicer: športna 

vzgoja, selektivni in vrhunski šport in športna rekreacija (Sila, 2000). 

 

Po mnenju Breceljka in Karbe (2013) naj bi bila športna rekreacija del življenja, ki 

posamezniku prinaša zadovoljstvo ter številne druge pozitivne vplive, med katere sodi tudi 

zdravje. 

 

Športna rekreacija je v sodobnem svetu pomembna sestavina vse bolj promoviranega 

zdravega življenjskega sloga in kakovosti življenja mnogih ljudi ter izjemno dinamičnega 

družbenega dogajanja. Vključuje različne sloje prebivalstva ter posameznike ožje in širše 

družbene skupine. Lahko rečemo, da je rekreativni šport zagotovo svojevrsten fenomen in 

posega v vse pore  družbenega življenja (Berčič, 2005). 

 

Po mnenju Sile (2000) je športna rekreacija namenjena najširšim množicam prebivalstva ne 

glede na starost, spol, znanje in sposobnosti. Prav zaradi tega se športna rekreacija imenuje 

tudi šport za vsakogar in šport za vse. 
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Športna rekreacija, rekreativni šport ali šport za vse je izsek človekovega družbenega 

življenja. Spremlja ga vse od zgodnjih otroških let do obdobja, ko je njegov korak že 

upočasnjen. V posameznih obdobjih človekovega življenja je delež rekreativnega športa 

različen, vendar skladen s posebnostmi in značilnostmi razvoja. S športnorekreativnimi 

dejavnostmi se lahko ukvarja vsak (Berčič, 2005). 

 

Športna rekreacija po mnenju Sile (2000) pomeni predvsem tisto prijetno telesno aktivnost, ki 

človeku nudi možnosti uživanja v gibanju, v naravi ali na športnih objektih in v prijetnih 

stikih z ljudmi, ki si tega prav tako želijo in so potrebni primerne gibalne dejavnosti. Redna 

športna aktivnost postaja nepogrešljiva prvina kakovosti življenja. 

 

Živeti aktivno pomeni vnašati v vsakdanja opravila čim več telesnih dejavnosti in gibanja. 

Redne, četudi zmerne telesne dejavnosti pripomorejo k boljšemu videzu in počutju, predvsem 

pa izboljšujejo kakovost življenja. Že več let strokovnjaki za šport in rekreacijo spodbujajo 

ljudi, naj namenijo več časa različnim telesnim dejavnostim. Poudarjajo predvsem hojo, tek, 

kolesarjenje, plavanje in druge podobne dejavnosti, ki ohranjajo vzdržljivost srca, ožilja in 

pljuč. Vsaka telesna dejavnost človeku prinese številne koristi, tako duševne kot tudi fizične. 

Pomaga pri preprečevanju različnih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, rak na dojki in 

drugih rakavih obolenjih, osteoporoza … Poleg tega pa so podatki različnih študij pokazali, da 

imajo telesno dejavni ljudje gibalne in funkcionalne sposobnosti na približno enaki ravni, kot 

dvajset do trideset let mlajši, ki se s športom ne ukvarjajo (Pendl Žalek, 2004). 

 

Šport je že od nekdaj močan vir moške podobe. Močno, agresivno in mišičasto telo je bilo in 

je popularen simbol moškosti. Ženske so glede na te moške simbole označene kot relativno 

brezmočne in inferiorne (Doupona Topič, 2004). Pojmovanje športa v današnjem času ni 

univerzalno, temveč ga še vedno delimo na ženski in moški šport. V športu namreč obstaja 

precejšnje ideološko razlikovanje med spoloma, ta raznolikost pa je le redko priznana in 

napačno razumljena. V zadnjih dveh desetletjih je mogoče opaziti vedno večje zanimanje 

stroke za vprašanja žensk v športu in telesnih aktivnostih. Kljub temu pa spolna neenakost v 

športu ostaja velik problem, ki ga lahko pripišemo pritiskom večstoletne tradicije o položaju 

žensk v družbenem življenju (Doupona Topič, 2004). 

 

Po mnenju Mulej (1992, v Aksentič, 2014) naj bi večina žensk že v otroštvu, ob zgledih iz 

tipične patriarhalne družine, dobila mišljenje, da mora lastne potrebe in želje postaviti na 

drugo mesto. Tako v ospredje postavlja moža in druge avtoritete, ko pa pridejo še otroci, 

postavi na prvo, prioritetno mesto tudi njihove potrebe. 

 

Tudi Doupona Topič (2004, v Aksentič, 2014) ugotavlja, da se od žensk pričakuje, da poleg 

poklicnih obveznosti opravlja tudi svojo »primarno« vlogo. Ženske so na tak način dvojno 

obremenjene (zaposlitev in delo doma). Prav zaradi obremenjenosti se kljub možnostim 

marsikatere ženske ne udeležujejo športno rekreativnih dejavnosti. 

 

Celodnevno delo, preutrujenost, otroci, gradnja hiše, dokončanje študija, sestanki itd. so 

izgovori, ki jih uporabljamo, ko opravičujemo lastno športno rekreativno neaktivnost, navaja 
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Tušak (2005). Največji problem za neaktivnost se kaže prav v pomanjkanju motivacije pri 

ljudeh. Motivacije največkrat manjka, ker ni izbrana prava športna aktivnost, ker se 

posameznik ne zaveda, kaj ga žene in kakšne motive bi moral zadovoljevati. Največkrat 

posameznik ne posluša sebe in svojega telesa, temveč je pri izbiri rekreacije pod vplivi 

trendov. Rezultat takega pristopa je pomanjkanje uživanja, ki se konča s prenehanjem 

ukvarjanja z rekreacijo in iskanjem izgovorov.  

 

Neposreden vpliv na športnikovo motivacijo ima ravno vodenje (Tušak in Tušak, 2003). 

Vodenje je eno izmed najpomembnejših in najbolj znanih vlog v skupini. Pogosto ga 

povezujemo z močjo, prevlado nad neko skupino ali organizacijo (Gorenc, 2006). Kotter 

(1990, v Šugman idr., 2006) je povzel, da mora vodja imeti sposobnost vplivanja, spodbujanja 

in usmerjanja drugih za doseganje želenega stanja. Vodja je oseba, ki v največji meri vpliva 

na aktivnost določene skupine, institucije ali množice ter ji olajša doseganje zastavljenih 

ciljev. Pripadniki teh socialnih enot pa sledijo njegovim predlogom, napotkom ali ukazom. 

Vloga in naloge vodje so v veliki meri odvisne od skupin, ki jih vodi (Ule, 2004). 

 

1.1  OPREDELITEV ŠPORTNE REKREACIJE 
 

Opredeljevanje in definiranje športne rekreacije se je skozi posamezna obdobja spreminjalo. 

Pri različnih avtorjih zasledimo poskuse, da bi s svojo definicijo kar najbolje opredelili 

obravnavano področje: 

 Green (Pediček, 1970, v Berčič, 2005, str. 18) pravi, da rekreacija ni nova ideja, saj so 

jo ljudje poznali v vseh dobah, čeprav ji niso posvečali toliko časa kot danes. 

 Že zelo zgodaj je šport oziroma rekreacijo opredelil tudi Trstenjak (1951, v Berčič, 

2005, str. 18, 19), ki pravi, da je »šport (rekreacija) udejstvovanje, ki ga človek goji v 

prostem času zato, da se odpočije, razvedri in hkrati z odvečno delovno energijo še 

bolj izuri svoje sposobnosti«. 

 Ber (1963, v Berčič 2005, str. 19) je športno rekreacijo opredelil kot »fizično oziroma 

telesno rekreacijo in kot igro odraslih ljudi ter svobodno izbrano zabavo v prostem 

času«. 

 V enakem obdobju pa zasledimo tudi definicijo Miljanića (1963, v Berčič, 2005, str. 

19), ki je zapisal: »Rekreacija je tista dejavnost, ki obnavlja in v določeni meri vrača 

človeku izgubljeno energijo«. 

 Področje športne rekreacije je definiral tudi Relac (1969, v Berčič, 2005, str. 20), ki 

pravi: »Rekreacija je celovita človekova dejavnost izven poklicnega dela in druge 

eksistenčne dejavnosti, ki je izbrana po lastni opredelitvi in usmerjena k razvoju 

ustvarjalnosti, ohranjanju fizičnega in duševnega zdravja ter vitalnosti, vsebinsko 

izpolnjenem času za počitek s ciljem, da se človek osveži, si okrepi organizem in se 

razvedri«. 

 Pediček (1970, v Berčič, 2005, str. 20) je rekreacijo opredelil s širšega vidika in pravi: 

»Rekreacija je tista dejavnost, ki prinaša človeku neposredno zadoščenje pri udeležbi 

v kaki svobodno izbrani razvedrilni aktivnosti«. 
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 V slovenskem prostoru je z vidika športne stroke in takratne porajajoče znanosti o 

športu med prvimi opredelil rekreacijo Jovan (1973, v Berčič, 2005, str. 21). 

»Rekreacija je tista svobodna in organizirana aktivnost, ki fizično, psihično in 

socialno bogati, sprošča in obnavlja človeka ter ga pomaga oblikovati v vsestransko 

razvito osebnost«. 

 Ulaga  (1980, v Berčič, 2005, str. 22) pravi, da je: »športna rekreacija tista dejavnost, 

ki se ji človek posveča v prostem času in prostovoljno z nameni, da se sprosti in 

razvedri ter obnovi svoje delovne sposobnosti«. 

 Tudi Berčič (1980, v Berčič, 2005, str. 22) je v približno enakem obdobju kot Ulaga, 

celoviteje in bolj podrobno opredelil oziroma definiral športno rekreacijo. »Športna 

rekreacija je tista izbrana in celovita človekova dejavnost izven poklicnega dela ali 

eksistenčne dejavnosti, ki je izbrana po lastni želji in opredelitvi, ki fizično, psihično in 

socialno bogati, sprošča in obnavlja človeka, ki je usmerjena k razvoju ustvarjalnosti, 

k ohranjanju in izboljšanju fizičnega in duševnega zdravja, k smotrnemu in koristnemu 

izrabljanju prostega časa ter k oblikovanju človeka v vsestransko razvito osebnost«. 

Berčič (1998) je pripravil za Enciklopedijo Slovenije tudi krajšo opredelitev, ki se 

glasi: »Športna rekreacija je svobodno izbrana dejavnost, s katero se človek ob 

igrivem ukvarjanju s športom telesno in duševno sprosti ter okrepi in socialno 

obogati«. 

 

Vuori (2002, v Berčič, 2005) meni, da športna rekreacija predstavlja veselje, zadovoljstvo, 

zabavo, užitek, sprostitev, razvedrilo, energijo, odločnost, trdno voljo, pobudo, obvladovanje 

in akcijo. 

 

Berčič (2002) navaja, da je športna rekreacija svobodno izbrana in igriva gibalna/športna 

dejavnost, ki človeka fizično, psihično in socialno bogati in sprošča ter ga od zgodnjega 

obdobja do pozne starosti vodi skozi veselje, užitek in zadovoljstvo k celovitemu ravnovesju 

in zdravju. V današnjem načinu življenja je pomembna sestavina vse bolj uveljavljenega 

zdravega življenjskega sloga in kakovosti življenja ljudi, ki se z njo ukvarjajo. 

 

Pojem športna rekreacija nam pove, da gre za obliko športne dejavnosti, ki ima rekreativen 

značaj. Beseda rekreacija izhaja iz latinskega glagola recreare, ki pomeni na novo narediti, 

obnoviti, osvežiti in okrepiti. Pri nas pojem rekreacija razumemo kot razvedrilo, osvežitev in 

aktivni počitek z različnimi prostočasnimi dejavnostmi. Aktivnost, ki ji pravimo rekreacija, 

mora po mnenju Sile (2000) ustrezati trem osnovnim pogojem: 

 izbrana mora biti po želji in lastni opredelitvi, 

 potekati mora izven poklicnega dela, 

 usmerjena mora biti k bogatenju, plemenitenju človekovega bivanja v socialnem in 

naravnem okolju, 

 ustvarjati mora pozitivna čustva in optimistično razpoloženje. 

 

Že samo ime športna rekreacija pove, da gre za rekreacijo z različnimi športnimi aktivnostmi. 

Torej je rekreacija neko početje, človekova aktivnost in ne pasivno stanje. Aktivno 
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preživljanje prostega časa je vrednejše in učinkovitejše od pasivnega, tako z vidika 

psihološkega, zdravstvenega, biološkega, sociološkega in kineziološkega vidika. Prednost 

športne rekreacije v odnosu do ostalih rekreativnih dejavnosti je ta, da so tu združeni vsi 

elementi kot so: 

 sproščeno gibanje in primeren telesni napor, ki človeku v sedanjih pogojih 

pomanjkanja gibanja hudo manjka, 

 beg iz urbaniziranega okolja in zaprtih prostorov, 

 kratek umik od vsakdanjih obveznosti in skrbi, 

 druženje s tistimi, ki pri tej aktivnosti najbolje ustrezajo, 

 sproščanje ustvarjalnih sposobnosti in pozitivnih čustev in 

 uživanje v brezmejni gibalni izraznosti, v estetiki gibanja in v lastnem občutku 

uspešnosti tehnike in taktike določene športne panoge (Sila, 2000). 

 

Športno rekreacijo Zakon o športu opredeljuje kot športno dejavnost odraslih vseh starosti in 

družin (22. Uradni list RS, 2. člen). Šele z izrazom športna rekreacija se opisujejo telesne 

(športne) dejavnosti, ki človeka sproščajo, mu vračajo energijo in v celoti delujejo pozitivno 

na njegovo zdravje. Športna rekreacija je torej prostočasna dejavnost, ki je izbrana v skladu z 

željami, motivi in sposobnostmi vsakega posameznika. Bistvo športne rekreacije je v gibanju, 

v veselju, sreči in zadovoljstvu, ki ga gibanje prinaša. Torej je bistvo v pozitivnih učinkih 

gibanja na človeka kot celoto (Pori idr., 2013). 

 

Po mnenju Maje Pori je športna rekreacija tudi pomemben dejavnik pri zmanjševanju 

negativnih učinkov današnjega načina življenja. Ugodne posledice redne športne aktivnosti se 

namreč kažejo tako v izboljšanju gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, v ohranjanju 

primerne telesne teže, v zadovoljstvu s seboj kot tudi v zadovoljevanju želje po socializaciji 

(Alhadi in Frišek, 2013). 

 

Športnorekreativna dejavnost bi morala biti: 

 prostovoljna, 

 bogata z uživanjem, 

 protiutež običajnim življenjskim obremenitvam, 

 nasprotna tekmovanju, 

 kompenzacija stresu (Tušak, 2005). 

 

 

1.1.1 CILJI ŠPORTNE REKREACIJE 

 

Na področju športne rekreacije imamo mnogo ciljev, ki jih lahko opredelimo kot dejavnike, ki 

so usmerjeni v sprostitev, razvedrilo in v vzpostavljanje izgubljenega biopsihosocialnega 

ravnovesja ter zdravja ljudi. Eden temeljnih ciljev na področju športne rekreacije je ohranjanje 

in izboljšanje zdravstvenega stanja. V zadnjem času pa vse bolj prihajajo v ospredje užitek, 

zadovoljstvo, zabava in veselje (Berčič, 2005). 
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Razlogov, zakaj se ukvarjati s športno rekreacijo, je več. Poleg prej navedenih gre tudi za 

omilitev različnih negativnih posledic, ki jih prinaša sodoben način življenja in način dela 

(stres, slaba drža, prevelike obremenitve, različne zasvojenosti oziroma odvisnosti itd.). 

Dobro zdravstveno in telesno stanje ter psihično počutje ljudi se kaže kot posledica 

športnorekreativnega udejstvovanja. Poleg tega rekreativna vadba neposredno učinkuje na 

imunski sistem ter na uravnavanje telesne teže. Učinki pa se kažejo tudi v izboljšanju 

funkcionalnih in motoričnih sposobnosti, pozitivnih emocijah ter bogati prijateljske vezi 

(Berčič, 2001). 

 

Med pomembnejše cilje športne rekreacije uvrščamo tudi ustvarjanje pogojev in možnosti za 

zdrav življenjski slog, ki naj bi vseboval oziroma vključeval veliko zmernega in igrivega 

gibanja ter naj bi ljudem koristno zapolnjeval prosti čas (Mišigoj-Duraković, 2003). 

 

 

1.2 ZGODOVINA ŽENSKE ŠPORTNE REKREACIJE 
 

Šport je bil v 19. stoletju prioriteta in domena moškega spola. Predstavniki, ki so se 

vključevali v športne dejavnosti, so bili večinoma moški iz najvišjih družbenih razredov. 

Šport je zanje pomenil sestavni del njihovega načina življenja. Ženske, predvsem tiste iz 

aristokratskega razreda, so se vključevale v šport v veliki meri zaradi socialnih nagibov in le 

redko zaradi tekmovanja samega. Med ženskami je bilo najbolj priljubljeno lokostrelstvo. 

Ženski šport se je razvijal zelo počasi in v skladu z družbenim razvojem. Predvsem med 

aristokratinjami se je sprva zbudilo veliko zanimanje za nove in radikalnejše oblike športne 

vadbe za ženske. Naletele so na neodobravanje javnosti, kar je še dodatno pripomoglo k temu, 

da so se ženske začele vključevati v še širšo paleto športnih aktivnosti (Hargreaves, 1994, v 

Doupona Topič, 2004). Aristokratinje so bile v primerjavi z ženskami iz srednjega ali 

delavskega razreda manj na očeh javnosti, vendar so se morale kljub temu soočiti s 

patriarhalno ideologija. Ta ni odobravala ženske želje po športni aktivnosti in je predstavljala 

največjo nasprotnico športni aktivnosti žensk. Na podlagi tega so bile ženske prisiljene 

organizirati shod, na katerem so dokazovale in demonstrirale koristnost, primernost in 

zmernost njihove športne aktivnosti (Doupona Topič, 2004). 

 

Šele proti koncu 19. stoletja je šport postal dostopen tudi srednjemu in delavskemu razredu. V 

športni aktivnosti so sodelovale le ženske, ki so zbrale pogum in opustile stereotipno mišljene 

o ženski družinski vlogi. V tem času in kasneje, po prvi svetovni vojni, se je razblinila iluzija 

o občutljivosti ženske podobe. Odprla so se nova področja za ženske v politiki, vzgoji in 

izobraževanju. S tem je tudi dostopnost do športne aktivnosti postala lažja in bolj množična in 

so lahko pogosteje pokazale visoko razvite sposobnosti in spretnosti (Lorbek, 1997, v 

Doupona Topič, 2004).  

 

Množično vključevanje žensk v različne športne dejavnosti so zasledili v prvih desetih letih 

20. stoletja, ko se je ideja o ženskem športu uveljavila in spreminjala. Kljub temu pa se je še 

naprej ohranjalo drugačno poimenovanje žensk v športu kot moških. Ženski šport je pomenil 

skupinsko vadbo, spoštovanje pravil »lepega vedenja« in predvsem »ženske navade«. Ženske 
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so se trudile zmanjšati razlike med moškimi in ženskami v športu, a hkrati ohraniti naravne 

razlike. Ženski šport se je vseskozi zgledoval po moškem vzorcu, predstavnice pa so bile v 

večini ženske iz srednjega sloja, ker so imele izobrazbo, denar in čas. V tem obdobju, ko je 

množično naraščalo število deklet in žensk, ki so se vključevale v različne oblike športa, je 

nastala tudi prva delitev športne aktivnosti na rekreacijske in tekmovalne (Doupona Topič, 

2004). 

 

Z vključevanjem žensk v športno dejavnost se je pojavilo tudi nekaj pozitivnih in negativnih 

predpostavk s strani moralnih in medicinskih mnenj glede ženske sposobnosti. Medicinska 

mnenja za in proti ženskemu športu so se pojavila v začetku 19. stoletja. Pozitivna mnenja so 

zagovarjala športno aktivnost v korist telesnega počutja, negativna pa so se nanašala na 

morebitne dolgoročne posledice na žensko telo. Mnenja mnogih zdravnikov so se čez čas 

spremenila v prid ženskam. Zagovarjali in stopili so na stran pozitivnih lastnosti na telo, 

psihično in telesno zdravje, ki ga šport doprinese.  

 

Stereotipna podoba ženske kot občutljive in pasivne je počasi izginila. Zamenjala jo je nova 

podoba športne ženske (Doupona Topič, 2004). 

 

 

1.3 POJAVNOST ŠPORTNE REKREACIJE 
 

1.3.1 ŠPORTNA REKREACIJA V EVROPI  

 

V Evropi se zanimanje za športno rekreacijo oziroma za redno in sistematično 

športnorekreativno udejstvovanje prebivalstva povečuje. Evropska strokovna javnost temu 

namenja veliko pozornosti in ta se kaže pri organizaciji različnih akcij in gibanj ter 

mednarodnih posvetov, konferenc in kongresov. Vsebina je povezana z obravnavo 

menedžmenta in marketinga na področju športne rekreacije, z obravnavo organizacijskih, 

znanstveno-raziskovalnih, praktično-uporabnih, kadrovskih, materialno-finančnih in drugih 

vidikov športne rekreacije (Berčič, 2005). 

 

Ukvarjanje z rekreativnim športom spada med pomembne sestavine kakovosti življenja in 

zdravja posameznikov ter kakovosti življenja in zdravja prebivalstva v celoti. To spoznanje je 

bilo sprejeto na osnovi različnih strokovnih ekspertiz in znanstvenih raziskav. Države v 

Evropi in tudi drugod po svetu z razvito športno kulturo, športnorekreativno dejavnost zelo 

cenijo in vrednotijo (Berčič, 2005). 

 

Nekateri avtorji (Hartmann-Tews, 1998, v Kajtna in Tušak, 2005) navajajo, da rast deleža 

športno aktivnih ljudi v razvitem delu Evrope, ZDA in v  Kanadi danes pogojujeta predvsem 

dva dejavnika.  Prvi dejavnik se nanaša na potrebe ljudi po športni dejavnosti, drugi pa izhaja 

iz višje kakovosti športne ponudbe. 

 

Za Nemčijo, Veliko Britanijo in Francijo velja, da športnorekreativna vadba v zadnjih 

tridesetih letih nenehno narašča. Povečuje pa se tudi delež tistih, ki so bili nedavno še športno 
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nedejavni. Govorimo predvsem o ženskah in starejših ljudeh (Doupona Topič in Petrović, 

2007). 

 

Doupona Topič (2010) pojasnjuje, da je potrebno pri pojasnjevanju razlik v športni aktivnosti 

prebivalcev različnih evropskih držav upoštevati, da se države med seboj razlikujejo po 

strukturi in kulturi ter da vsaka država razvija svoj športni sistem. 

 

 

1.3.1.1 ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ŽENSK V EVROPI 

 

Nekatere evropske države so leta 1999 oblikovale skupni mednarodni projekt, katerega so 

poimenovale COMPASS - Co-Ordinated Monitoring of Participaton in Sports in Europe 

(Usklajeno spremljanje športno aktivnih oseb v Evropi). Zasnovali sta ga Italija (Antonio 

Mussino) in Velika Britanija (Chris Gratton) z namenom, da bi se izognili številnim 

problemom neprimerljivosti podatkov o vrsti, načinih in oblikah športne aktivnosti. V 

raziskavo COMPASS projekt je bilo zajetih sedem evropskih držav (Trnkoczy, 2009). 

 

Pridobivanje statističnih podatkov teh sedmih evropskih držav, med katere je bila vključena 

tudi Slovenija, je sledilo skupni metodologiji, čeprav končni rezultati kažejo, da so se vzorci 

med seboj nekoliko razlikovali. Določena je bila najnižja starostna meja anketirancev 6 let,  

meja med otroštvom in odraslostjo pa 16 let. Tega so se držale vse sodelujoče države razen 

Finske, ki je postavila mejo pri 19 letih. Zgornje starostne meje naj ne bi bilo, kljub temu pa 

sta Irska in Švedska postavili zgornjo starostno mejo 75 let, Španija pa 65 let. Slovenski 

vzorec merjencev je zajemal odrasle osebe od 18. leta dalje (Doupona Topič, 2004). 

 

Doupona Topič (2004) ugotavlja, da je izmed vseh vključenih držav Italija država, ki ima 

največ športno neaktivnega prebivalstva. Kar 85 % žensk je neaktivnih. Sledi ji Španija s     

76 % neaktivnimi ženskami ter Slovenija s 64 % neaktivnimi ženskami. Na Finskem in 

Švedskem se ljudje ukvarjajo s športom v veliki meri tekmovalno oziroma redno. Kar 72 % 

žensk je na Finskem redno športno aktivnih, na Švedskem pa 60 %. V primerjavi s Finsko in 

Švedsko ima Slovenija zelo majhen delež redno športno aktivnih žensk, ta predstavlja le       

22 %. 10 % žensk pa se s športno aktivnostjo ukvarja le občasno. 

 

Ženske naj bi v sodobni družbi imele enake pravice kot moški, vendar se še vedno soočajo s 

problemom neenakosti na številnih področjih, med katere sodi tudi športna kultura. Ta 

problem je posledica treh vsesplošnih ovir, ki jih lahko razdelimo na družbene, fizične ter 

ovire, ki izhajajo iz žensk samih, je zapisala Doupona Topič (2010). Vse te ovire pa 

predstavljajo dokaj negativno sliko o ženskem športu. Z drugačnim razmišljanjem in 

pristopom pa se vse te ovire da uspešno rešiti. 

 

Na Finskem na primer so ta problem rešili tako, da so ženskam ponudili vrsto športnih 

programov različnih športnih disciplin v določenem objektu. V tem objektu so imele možnost 

celodnevnega udejstvovanja za neko nizko in vsaki ženski sprejemljivo ceno (Doupona Topič, 

2004). 
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1.3.2 ŠPORTNA REKREACIJA V SLOVENIJI 

 

Razvojna dinamika športne rekreacije se je v Republiki Sloveniji od obdobja do obdobja 

spreminjala vse do danes. Ta je potekala skladno z razvojem družbe ter športne stroke in 

znanosti. Danes je v Sloveniji to področje prepoznavno, dovolj je tudi strokovnih in 

znanstvenih osnov za njegov nadaljnji razvoj (Berčič, 2005). 

 

Po nekaterih kazalnikih in ocenah spada Slovenija na področju športa med srednje razvite 

države. Na podlagi tega lahko rečemo, da smo Slovenci, še zlasti glede rekreativnega športa, 

srednje razvit športni narod (Mišigoj-Duraković, 2003). 

 

V Sloveniji se ugotavlja športnorekreativna dejavnost ljudi s pomočjo »javnomnenjskih« 

študij, ki so zasnovana tako, da so za analizo temeljna referenčna izhodišča študije preteklih 

let in praviloma časovno sovpadajo z napori, tako na civilnem kot državnem področju razvoja 

športa (Doupona Topič in Petrovič, 2007). 

 

Leta 1973 je bila v Sloveniji opravljena prva tovrstna študija o športnorekreativni dejavnosti 

med Slovenci, ki so jo zasnovali strokovnjaki Fakultete za šport in Fakultete za družbene vede 

Univerze v Ljubljani (Sila, 2010a). 

 

V okviru 17. študije o športnorekreativni dejavnosti Slovencev, ki temelji na podlagi 

raziskave Slovenskega javnega mnenja iz leta 2008, se je udeležba Slovencev v športu od leta 

1996 do 2008 bistveno spremenila. Največjo razliko je opaziti pri športno neaktivnih, saj je 

vsa leta nazaj njihov delež znašal več kot polovico, torej več kot 50 %. V zadnjih časih pa se 

je ta delež zmanjšal. Le približno tretjina anketirancev se je razglasila za popolnoma športno 

neaktivne Slovence (Sila, 2010b). 

 

Slovence lahko glede športne dejavnosti razdelimo v tri približno enako močne skupine: 

redno, občasno in nikoli aktivne. Redno aktivne so označili posameznike, ki so vsaj 2x 

tedensko športno aktivni, teh je bilo 33,2 %. 30,7 % je predstavljalo občasno aktivne, torej 

posameznike, ki so bili športno aktivni manj kot 2x tedensko. 36,1 % je bilo neaktivnih, kar je 

predstavljalo največji delež posameznikov (Sila, 2010b). 

 
Tabela 1  

Primerjava deleža športno aktivnih Slovencev med letoma 1973 in 2008 (Sila, 2010b) 

 1973 1996 2001 2006 2008 

NE 57,8 56,5 53,0 40,6 36,1 

OBČASNO 30,7 22,7 22,6 31,4 30,7 

REDNO 11,5 20,8 24,4 28,0 33,2 

 

Tabela 1 prikazuje primerjavo deleža redno in občasno športno aktivnih in neaktivnih  

Slovencev med letoma 1973 in 2008. Iz tabele lahko vidimo, da je delež redno aktivnih 

Slovencev iz leta v leto naraščal, medtem ko je delež neaktivnih upadal. Iz dobljenih 

rezultatov v letu 2008 lahko vidimo, da je v Sloveniji dobra tretjina ljudi, ki jih lahko 
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opredelimo kot nedejavne, slaba tretjina kot občasno dejavne ter tretjina, ki se s športno 

rekreacijo redno ukvarja. 

 

Športna dejavnost v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja je bila glavna domena moških. Kasneje 

so se začele pojavljati in razvijati tudi aktivnosti, ki so bile bliže in bolj vabljive tudi za 

žensko populacijo. Začelo se je z aerobiko ter z različnimi oblikami plesnih dejavnosti. 

Razvijale so se tudi zanimive in privlačne tako imenovane skupinske vadbe, ki so se hitro 

razširile. Te vadbe niso tekmovalnega značaja, pri njih je pomembnejša estetika, lepota 

gibanja ter gibalna izraznost, ki je velikokrat povezana s primerno in motivacijsko glasbo 

(Sila, 2007). 

 

 
Slika 1. Pogostost športne aktivnosti v povezavi s spolom - primerjava v letih 1973, 2000 in 2008 (Sila, 2010b). 

 

Slika 1 prikazuje primerjavo pogostosti športne aktivnosti v letih 1973, 2000 in 2008 glede na 

moški in ženski spol. V letu 1973 se med spoloma opažajo velike razlike, nekoliko manjše v 

letu 2000 in praktično nobene v letu 2008. V letu 2008 lahko iz zgornje slike vidimo, da je 

33,4 % moških in 33,1 % žensk redno športno aktivnih, kar se je v primerjavi s prejšnjima 

letoma povečalo. Od leta 1973 lahko vidimo, da se je procent neaktivnih zmanjšal, tako pri 

moških in ženskah. Rezultati te študije, ki je bila izvedena leta 2008, so pokazali, da ni 

statistično značilnih razlik pri pogostosti športne dejavnosti med ženskami in moškimi, 

ugotavlja Sila (2010b). 

 

V Sloveniji je vedno več ljudi, ki jim je športna rekreacija postala pomembna kategorija 

kakovostnega preživljanja prostega časa. Ljudje imajo glede na preteklost bolj pozitiven 

odnos do gibanja, kar lahko pripišemo večji ozaveščenosti pomena športne dejavnosti in boljši 

seznanjenosti s pozitivnimi učinki športne dejavnosti. Ljudje najraje izbirajo dejavnosti, ki 

imajo aeroben značaj in s katerimi se lahko ukvarjajo v neposrednem bivalnem okolju. Poleg 

tega je pomembna tudi cenovna dostopnost in to, da se z njimi lahko ukvarjajo vse leto in tudi 

do pozne starosti (Sila, 2008, v Pori in Sila, 2010a). 
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Raziskovanje športnorekreativne dejavnosti Slovencev je zajemalo tudi vprašanje, katere so 

tiste športnorekreativne dejavnosti, ki so med Slovenci najbolj priljubljene in s katerimi se v 

prostem času najraje ukvarjajo. Rezultati kažejo, da z 58 % prevladuje hoja, sledi ji plavanje s 

35 % in kolesarjenje s 25 %. Hoja, plavanje in kolesarjenje že vrsto let zasedajo prva tri mesta 

glede na priljubljenost Slovencev ne glede na spol ali izobrazbo. Gre za dejavnosti, ki 

pretežno potekajo v naravi (Pori in Sila, 2010b). 

 
Slika 2. Najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti glede na spol v letu 2008 (Pori in Sila, 2010b). 

 

Slika 2 prikazuje najbolj priljubljene športnorekreativne dejavnosti moških in žensk v letu 

2008. Iz grafa je razvidno, da se s hojo, plavanjem in kolesarjenjem ukvarja večji odstotek 

žensk kot moških. Največje razlike pa so vidne v dejavnostih, ki so energetsko napornejše in 

zahtevajo več športnega znanja. Pri moških je opaziti, da se v veliko večji meri kot ženske 

ukvarjajo z moštvenimi športi. Tako nogomet uvrščajo na 4. mesto in košarko na 6. mesto. Pri 

ženskah sta ta dva športa glede na priljubljenost na 21. in 19. mestu. Splošna ugotovitev je, da 

so moškim bolj privlačne športnorekreativne aktivnosti, kjer prihaja do hitrih, eksplozivnih 

gibanj in do telesnih stikov z nasprotniki. Ravno ta predstavlja moškim poseben izziv, ki se 

kaže v merjenju sposobnosti, znanja, borbenosti in težnje po zmagi (Pori in Sila, 2010b). 

 

Pori in Sila (2010b) ugotavljata, da dajejo ženske v primerjavi z moškimi večji poudarek 

aerobiki, kar je v grafu zelo vidno. Z aerobiko se ukvarja 13,2 % žensk, medtem ko pri 

moških znaša ta vrednost le 1,3 %. Če primerjamo aerobiko s preteklimi rezultati, se je njena 

priljubljenost povečala, medtem ko jo je jutranja gimnastika nekoliko izgubila. Vzrok lahko 
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pripišemo vse pestrejši ponudbi strokovno vodenih oblik aerobike, katere so za ženske 

primernejše. Tudi ples zaseda pri ženskah visoko mesto priljubljenosti, saj se ženski šport 

vedno bolj nagiba k estetiki, lepoti in usklajenosti gibanja. 

 

Sila (2010b) v vseh teh letih študije o športnorekreativni dejavnosti v Sloveniji ugotavlja 

veliko povezanost med stopnjo izobrazbe in športno dejavnostjo. Ne glede na izobrazbo 

Slovenci najraje hodimo, plavamo in kolesarimo. Pori in Sila (2010b) ugotavljata, da  se 

največje odstopanje pokaže pri dejavnostih, kjer je potrebno za vadbo plačati. Plača se lahko 

vadnina ali pa prostor za vadbo. Pri različno izobraženih Slovencih so največje razlike vidne v 

alpskem smučanju, aerobiki in tenisu. Alpsko smučanje velja za drag šport in si ga lahko 

privoščijo le ljudje iz višjega socialnega sloja. Tudi pri aerobiki bi lahko razmišljali na 

podoben način, saj so različni tipi vadbe aerobike strokovno vodeni in organizirani, za kar pa 

je potrebno plačati. Pri moštvenih igrah ne prihaja do bistvenih razlike glede izobrazbe.  

 

Sila (2010b) pravi, da kraj bivanja ni zanemarljiv dejavnik v življenju vsakega posameznika. 

Bivalno okolje je povezano z odnosom do športa, ki pa se vztrajno manjša, kar lahko 

pripišemo vse večji ozaveščenosti o učinkih primerne gibalne dejavnosti tudi v vaškem 

okolju. Doupona Topič (2010) pravi, da se je potrebno zavedati, da obstajajo statistično 

značilne razlike v ukvarjanju s športnorekreativno dejavnostjo med prebivalci Slovenije, ki 

živijo v različno velikih krajevnih skupnostih. Prebivalci vaških krajevnih skupnosti so v 

primerjavi z mestnim in primestnim okoljem veliko manj aktivni. Najmanj športno aktivni so 

v vaškem okolju, tisti, ki pa so aktivno, pa se s športom ukvarjajo pretežno neorganizirano in 

le občasno (17,2 %). Ljudje, ki živijo v mestu, so večinoma redno športno aktivni 

(organizirano 24,5 %), čeprav je v zadnjih letih vidno, da je naraslo tudi število neaktivnih 

(32,4 %). Med najbolj športno aktivne prebivalce sodijo ljudje iz primestnega okolja. Kar     

36 % prebivalcev se s športno dejavnostjo ukvarja organizirano. Doupona Topič pravi, da je 

to velika sprememba, saj je do sedaj za primestno okolje veljala le občasna športnorekreativna 

dejavnost. 

 

Ukvarjanje s posameznimi športnorekreativnimi dejavnostmi je pogojeno z biološko, 

fiziološko, psihološko in sociološko komponento, kar se kaže v različnih sposobnostih, 

lastnostih in značilnostih ljudi v posameznih starostnih obdobjih (Berčič in Sila, 2007, v Pori, 

Pori in Sila, 2010). Obdobje po 45. letu starosti je tisto, ki prinaša spremembe pri športnih 

aktivnostih iz pretežno visoko intenzivnih aktivnosti v nižje intenzivne (Starc in Sila, 2007, v 

Pori, Pori in Sila, 2010). Gibalna dejavnost je eden izmed pomembnih kazalnikov za kakovost 

življenja (Menec, 2003, v Pori, Pori in Sila, 2010). Tudi pri starejši populaciji rezultati 

raziskave kažejo, da ljudje različnih starostnih skupin najraje hodijo, plavajo in kolesarijo. Pri 

izboru priljubljenih športnorekreativnih dejavnosti ima starost na izbor dejavnosti določen 

vpliv. V starostni skupini od 55 do 64 let in v starostni skupini več kot 65 let ne najdemo med 

priljubljenimi dejavnostmi moštvenih iger, saj se jih izogibajo zaradi slabših gibalnih 

sposobnosti in posledičnega tveganja poškodb. Mlajše generacije imajo raje moštvene športe 

in fitnes, srednje generacije alpsko smučanje in tek v naravi, starejši pa poleg hoje, plavanja in 

kolesarjenja tudi ples in jutranjo gimnastiko (Pori, Pori in Sila, 2010). 
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1.3.2.1 ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST ŽENSK V SLOVENIJI NEKOČ IN DANES 

 

Po mnenju Doupone Topič (2004) Slovenija (pre)počasi vstopa v evropske tokove, ki 

sistematično vzpodbujajo vključevanje žensk v šport. Leta 1994 je bila v Brightonu prva 

svetovna konferenca za ženske in šport. Na tej konferenci je bila sprejeta tako imenovana 

Brightonska deklaracija za ženski šport, ustanovljena Mednarodna delovna skupina za ženske 

in šport (IWS) ter podana strategija, ki omogoča rešitve problemov, s katerimi se ženske 

soočajo v športu. Slovenija po mnenju Doupone Topič (2004) spada med tiste države, kjer se 

te problematike ženskega športa še niso resneje lotile. 

 

Doupona Topič (2004) pravi, da je šport vsekakor eno izmed pomembnih področij, kjer lahko 

ženska pridobi občutek moči. K ojačanju ženskega športa pripomoreta predvsem dve 

karakteristiki: 

 osredotočenost športa na fizično plat športa in telesnost, ki omogoča, da se ženska 

zave lastnih telesnih potencialov in zmožnosti. 

 odvijanje športa v tekmovalnem okolju. Ženska na ta način pridobi sposobnosti, kot 

sta vztrajnost in tekmovalnost, ki poleg športnega področja pripomorejo tudi k uspehu 

v drugih življenjskih situacijah. 

 

Podatki iz leta 1998 v primerjavi s preteklimi obdobji kažejo na povečano redno vadbo pri 

ženskah. Ženske v vadbi vidijo interes, ki se kaže kot sredstvo za zdravje, negovano telo, 

razvedrilo in boljše kakovostno življenje (Doupona Topič, 2004). 

 

Če povzamemo zgoraj predstavljene rezultate, lahko rečemo, da se je pogostost 

športnorekreativne dejavnosti pri ženskah iz leto v leto višala. Leta 1973 je bilo 6,4 % žensk 

redno športno aktivnih, leta 2000 14,6 % in leta 2008 pa se je ta procent dvignil na 33,1 % 

športno aktivnih. Iz leta v leto se je dvigoval tudi procent občasno aktivnih žensk, in sicer je 

bilo leta 1973 24,8 %, leta 2000 18,2 % in leta 2008 29,3 % občasno športno aktivnih žensk. 

V primerjavi med letoma 1973 in 2000 se  delež neaktivnih žensk ni bistveno spremenil, saj je 

bilo leta 1973 68,8 % neaktivnih žensk, leta 2000 pa 67,2 %. Opaziti pa je bilo bistveni upad 

športno neaktivnih žensk v letu 2008, in sicer na 37,6 %. 

 

Ženski šport vse bolj spreminja svojo vsebino in se nagiba k lepoti in doživljanju gibanja ter 

zanemarja primerljivost rezultata. Poleg vsega pa postaja sestavni del bolj kakovostnega 

življenja. Med najpopularnejšimi športi pri ženskah lahko zasledimo tiste, s  katerimi se 

ženske lahko ukvarjajo v družinskem krogu, s partnerjem ali s prijateljicami ter s tistimi, ki ne 

zahtevajo drage opreme (Doupona Topič, 2004).  

 

Najbolj priljubljeni športno rekreativni dejavnosti žensk v letu 2008 sta hoja oziroma 

sprehodi. Z njima se ukvarja kar 65,5 % žensk. Eden izmed vzrokov, da se ženske najraje 

ukvarjajo s hojo, je njena dostopnost, saj se ta dejavnost praktično lahko »začne« že pred 

domačim pragom. Ženska - mati ne izgublja veliko časa zaradi logističnih zahtev, ki so 

značilne za druge oblike vadbe in se lahko hitro »vrne v družinsko življenje«. Dobra desetina 

žensk (11,7 %) se odloča za jutranjo gimnastiko, ki jo lahko vadi sama doma. Dodatno pa k 
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vadbi doma spodbuja vse večja propaganda medijev, ki prikazujejo različne gimnastične vaje, 

ki pozitivno vplivajo na ohranjanje ali izboljšanje gibalnih sposobnosti ter na nadzor telesne 

teže. Kot najmanj priljubljena športno rekreativna dejavnost žensk je lov, ki je z 0,1 % pristal 

na zadnjem mestu (Pori in Sila, 2010b). 

 

Od leta 1992 med desetimi najpopularnejšimi športi pri ženskah ni niti enega ekipnega športa, 

pa tudi ne športa, pri katerem prihaja do telesnega kontakta. Ženske se nagibajo predvsem k 

estetskim športom, kot so aerobika, ples, jutranja gimnastika in k aktivnostim, ki potekajo v 

naravi (hoja, planinarjenje, kolesarjenje, plavanje, smučanje, trim) (Doupona Topič in 

Petrović, 2007). Pori in Sila (2010b) navajata, da ženske bolj uživajo v gibanju v ritmu in ob 

glasbeni spremljavi. Pri gibanju jim je najbolj pomembna estetska komponenta in ne toliko 

dosežen rezultat v obliki točk. 

 

Sila (2007) pravi: »Danes je biti športno aktiven moderno, aktualno, zdravo, prijetno in 

potrebno«. 

 

 

1. 4 VODENJE IN STILI VODENJA 

 

1.4.1 OPREDELITEV VODENJA 

 

Zabukovec in Boben (2000) pravita, da se v življenju vsi srečujemo z vodenjem. Največkrat 

smo v vlogi vodenega, a včasih tudi kot vodja. Tušak, Misja in Vičič (2003) pravijo, da je 

vodenje definirano kot proces, pri katerem posameznik vpliva na vedenje ostalih. Pomeni 

torej neko aktivnost in gibanje ali nekaj narediti do konca. V tem primeru gre za vedenje 

posameznika, ki usmerja aktivnosti skupine k doseganju skupnega cilja. 

 

Taylor in Rosenbanch (2005, v Lončar, 2010) navajata, da vsak posameznik razvija svojo 

teorijo o vodenju. Ta je zasnovana na podlagi njegovih izkušenj. Večina se strinja, da gre pri 

vodenju za proces, ki ima medsebojni vpliv med vodjo in podrejenimi. Obstaja namreč toliko 

definicij in opisov termina vodenja, kot je ljudi, ki so se s tem ukvarjali. 

 

Kotter (1999, v Bon, 2007, str. 11) pravi, da je vodenje sposobnost vplivati, spodbujati in 

usmerjati sodelavce k želenim ciljem. »Vodja spodbuja ljudi, da sodelujejo pri doseganju 

skupnih ciljev«. 

 

Večina definicij pojma vodenja temelji na predpostavki, da gre za proces, v katerem ena 

oseba namenoma vpliva na drugo osebo zato, da bi jo lahko vodila, ji strukturirala delo in 

olajšala izvedbo aktivnosti ter odnose v skupini ali organizaciji (Kajtna in Tušak, 2007). 

 

Vodenje je po mnenju Yukl (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) beseda, ki jo v splošni rabi 

pogosto pomešamo z besedami, kot so moč, avtoriteta, management in kontrola. V literaturi 

družboslovnih znanosti pa ima po mnenju Senice (1999) tri glavne pomene, ki označujejo 

označbo položaja, karakteristiko osebe in kategorijo vedenja. 
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Različne definicije vodenja pa se med seboj razlikujejo: 

 v tem, kdo vpliva, 

 čemu je vplivanje namenjeno, 

 v načinu vplivanja in  

 v rezultatu poskusa vplivanja. 

 

Spodaj so naštete nekatere opredelitve vodenja (Yukl, 2002, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 

178): 

 Vodenje je vedenje posameznika …, ki usmerja skupinske aktivnosti proti skupnemu 

cilju. 

 Vodenje je vplivanje tudi nad samodejnim sprejemanjem rutinskih usmeritev 

organizacije. 

 Vodenje se izvaja, kadar osebe … uporabljajo … institucijske, politične, psihološke in 

druge vire za aktivacijo, vključevanje in zadovoljitev motivov sledilcev. 

 Vodenje je proces usmerjanja aktivnosti organizirane skupine proti doseganju cilja. 

 Vodenje je proces osmišljanja (smiselnega usmerjanja) skupnega napora in vlaganja 

napora z namenom doseganja cilja. 

 Vodenje je sposobnost izstopanja iz kulture … za začenjanje bolje prilagojenih 

razvojnih procesov spremembe. 

 Vodenje je proces osmišljanja skupnega napora ljudi zato, da ga bodo le-ti razumeli in 

se mu predali. 

 Vodenje je izražanje vizij, utelešenje vrednot in ustvarjanje okolja, znotraj katerega bo 

možno stvari doseči. 

 Vodenje je sposobnost posameznika, da vpliva, motivira in drugim omogoča 

prispevati k učinkovitosti in uspehu organizacije. 

 

Možina (2002) navaja, da je vodenje usmerjanje, motiviranje ter vplivanje na ljudi s ciljem, da 

bi svoje naloge čim bolje izvrševali ob čim manj vloženi energiji ter s čim večjim osebnim 

zadovoljstvom. Namen je oblikovati vedenje posameznika ali skupine za doseganje ciljev. 

 

Završan (2003, v Lončar, 2010) ugotavlja, da če stremo vse naštete definicije, je pojem 

vodenje tesno povezano z vplivanjem, usmerjanjem, motiviranjem in prepričevanjem. Cilj 

vsega pa se nanaša na to, da ljudje stremijo k zastavljenim ciljem. 

 

Vse te zapisane definicije pa izražajo globoko nestrinjanje o opredelitvi vodje in procesov, ki 

se med vodenjem dogajajo. Pogosto se zgodi, da se avtorji s preozko definicijo pojma omejijo 

le na enega od spektrov preiskovanja vseh možnih vidikov pojma. Primernejše so široke 

opredelitve. Ena izmed takšnih opredelitev je opredelitev Yukl-a in Van Fleeta- a (1982 v 

Kajtna in Tušak, 2007, str. 179), ki pravita, da je vodenje »proces, ki vključuje vplivanje na 

cilje naloge in strategije skupine ali organizacije, vplivanje na ljudi v organizaciji, da izvršijo 

strategije in dosežejo cilje, vplivanje na ohranitev skupine in identifikacijo in vplivanje na 

organizacijsko kulturo«. 
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Terpin (1996, v Kajtna in Tušak, 2007) navaja, da gre pri vodenju za dva temeljna procesa: 

 usmerjenost k doseganju ciljev in 

 usmerjenost k pripravi ljudi za doseganje ciljev.  

 

Možina (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) to imenuje delegiranje, torej prenašanje dela na druge 

in pooblaščanje sodelavcev za opravljanje nalog. Yukl (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) pa 

izpostavlja med nalogami vodenja izbiro ciljev skupine ali organizacije, organizacijo delovnih 

aktivnosti za izpolnjevanje zastavljenih ciljev, motiviranje sodelavcev za dosego ciljev, 

vzdrževanje kooperativnih odnosov v skupini ali organizaciji in vključevanje zunanjih 

sodelavcev. Hkrati pa poudarja, da lahko na vodenje gledamo kot na intraindividualni proces, 

na diadni proces, skupinski ali organizacijski proces. V večini pa teorija vodenje obravnava le 

enega od teh vidikov. 

 

Avtorji se pri raziskovanju vodenja srečujejo s številnimi dilemami in nestrinjanji. Na eni 

strani so avtorji, ki pravijo, da gre pri vodenju za specifično vlogo posameznika kot vodje. Na 

drugi strani pa so avtorji, ki pravijo, da gre za širši proces, ki se dogaja v sklopu celotne 

skupine. Druga dilema se pojavlja v zvezi s tem, za kakšne tipe vplivanja gre in kakšen je izid 

tega vplivanja. Pogostokrat te dileme povezujemo s pojmom zlorabe moči in prisile (Yukl, 

2002, v Kajtna in Tušak, 2007). 

 

Yukl (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) navaja tudi, da večina zgodnjih teorij vodenja govori o 

vodenju kot o konceptu, ki bazira na logiki, razumu in izbiranju najboljše možne odločitve. 

Poleg tega pa novejše teorije vodenja upoštevajo tudi, da gre pri vodenju pogosto predvsem za 

upoštevanje čustev. V organizacijah in posameznih skupinah lahko tak način pripelje do 

izjemnih uspehov, kjer so se posamezniki za višje cilje pripravljeni odreči osebnemu ugodju. 

 

 

1.4.2 TEORIJE VODENJA 

 

Razvoj teorij vodenja se je začel z ugotavljanjem, katere osebnostne, socialne, vedenjske in 

telesne značilnosti ima dober vodja. Moderne teorije pa danes poudarjajo še pomene 

vedenjskih in situacijskih spremenljivk (Bon, 2007). 
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Slika 3. Prikaz teorij vodenja (Kajtna in Tušak, 2007). 

 

Področje teorij vodenja je precej razgibano. V sliki 3 je prikazana struktura prostora teh teorij. 

 

Dipboye, Smith in Howell (1994, v Tušak idr., 2003) teorijo vodenja razdelijo na 4 sklope: 

 prvi sklop so voditeljske lastnosti: kot odločilne faktorje uspešnosti navaja osebnost 

vodje in njegove sposobnosti. 

 drugi sklop je vodjevo vedenje kot odločilno pri uspešnosti vodenja. Poskuša potrditi 

hipotezo, da se vodje razlikujejo od ostalih glede na to, kar naredi po svoji vlogi. 

 tretji sklop je situacijski in poudarja organizacijo, nalogo in funkcijo. Poudarja 

faktorje, ki so zunaj vodje. 

 četrti sklop govori o kognitivnem pristopu. Kot ključni pomen poudarja to, kar vodja 

in ostali okoli njega verjamejo in zaznavajo. 

 

Yukl (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) prav tako priznava prve tri pristope. Vendar na podlagi 

njegovih vrst spremenljivk (značilnosti vodje, značilnosti sledilcev vodje in značilnosti 

situacije), ki določajo uspešnega vodjo, govori še o pristopu, ki poudarja socialno moč in 

vplivanje ter integrativni pristop. 

 

 

1.4.3 STILI VODENJA 

 

»Stile vodenja lahko opredelimo kot vedenjske vzorce, s katerimi vplivamo na druge. Le-ti 

lahko naše vzorce vedenja prepoznavajo, ta zaznava pa se razlikuje od lastne zaznave načina 

vodenja, ki je usmerjena v to, kakšne vzorce vedenja prepoznavamo pri sebi, ko vodimo 

druge. Spoznavanje stila vodenja in lastne zaznave omogočajo posamezniku kompleksen 

vpogled v lasten način dela s skupino« (Zabukovec in Boben, 2000, str. 8). 
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Stili vodenja so usmerjeni predvsem v to, kaj vodja dela in ne v njegove osebnostne lastnosti, 

kljub temu, da je z njimi tesno povezan (Fuoss in Troppmann, 1981, v Tušak, idr., 2003). 

 

V zgodnjih 40. letih so prve raziskave opravili trije avtorji: Lewin, Lippit in White (1939, v 

Tušak idr., 2003). Govorijo o obstoju dveh prevladujočih stilov vodenja, ki predstavljata 

skrajni točki kontinuuma. Večina trenerjev se najde nekje na tem kontinuumu, le redko na 

samih skrajnostih. Med ta dva stila vodenja sodita avtokratično in demokratično vodenje. V 

literaturi pa zasledimo tudi laissez-faire vodenje. 

 

Svetina (2008, str. 127) navaja, da »na delo v skupini in skupinsko odločanja ter s tem na 

učinkovitost skupine ne vpliva samo struktura skupine, temveč tudi način vodenja«. Poznamo 

več načinov vodenja: avtoritarno, demokratično, razpuščeno, socialno ali ciljno orientirano 

vodenje. Kako je vodja udeležen pri odločanju v skupini, pa ločimo tri vrste vodenja: 

avtoritarno vodenje, demokratično vodenje in razpuščeno vodenje. 

1. Socialno usmerjeno vodenje: 

Vodja daje poudarek na medsebojnem zaupanju, odprtosti ter razumevanju osebnih 

potreb članov. Usmerjen je predvsem na ohranjanje dobrih odnosov v skupini in na 

osebne lastnosti in potrebe članov skupine. Meni, da je uspešnost skupine odvisna 

predvsem od klime v skupini, od počutja, komunikacije in medsebojnih odnosov med 

člani skupine. Člani se morajo v skupini dobro počutiti, zato tak vodja meni, da je v 

skrajnih primerih treba žrtvovati skupinski cilj, kot da se zaradi njega sprejo (Svetina, 

2008). 

2. Ciljno orientirano vodenje: 

Ciljno orientiranemu vodenju lahko rečemo tudi k dosežku usmerjeno vodenje. Vodja 

postavlja visoke cilje in od skupine pričakuje dobro opravljeno delo. Klimi in 

medsebojnim odnosom v skupini ne pripisuje bistvenega pomena. Pri takem vodenju 

je poudarek na doseganju zastavljenih ciljev in ne na ohranjanju dobrih medsebojnih 

odnosov. Vodja poudarja časovne roke, naloge ter kvaliteto opravljenega dela. Člani 

se morajo temu prilagoditi in podrediti. Vodja naredi razpored dela ter skupini jasno 

pove, kakšne so njene naloge, kljub temu da se člani v skupini zaradi tega ne počutijo 

prijetno (Svetina, 2008).  

3. Avtoritarno vodenja:  

To vodenje je povezano z močno, centralizirano kontrolo. Pri takem načinu vodenja 

odloča predvsem vodja. Zadovoljstvo članov skupine je odvisno od osebnosti vodje 

kot tudi od drugih dejavnikov (Svetina, 2008). Vodja sam določa cilje, načrtuje 

aktivnosti, sprejema odločitve, ukazuje, nadzira in deli naloge članom. Značilna je 

enosmerna komunikacija, pri kateri vodja članom podaja napotke in ukaze. Pri takem 

načinu vodenja člani nimajo možnosti ugovarjanja, dajanja pripomb ali predlogov, 

temveč je njihova naloga opravljanje del in vlog, kot jih določi vodja. Člani skupine 

na tak način vodenja velikokrat reagirajo pasivno in apatično, z zmanjšano motivacijo 

za sodelovanje ter regresivnostjo. Avtokratsko vodenje pa je presenetljivo privlačno za 

tiste člane, ki so se odpovedali lastni iniciativi. Ti si želijo biti vodeni in usmerjeni. Za 

take člane je demokratični način vodenja  preveč naporen (Ule, 2004). 
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4. Demokratično vodenje: 

To vodenje je med člani skupine najbolj priljubljeno. Zanj je značilna deljena kontrola 

in skupinsko sprejemanje odgovornosti. Do odločitve pride s konsenzom ali 

glasovanjem (Svetina, 2008). Za ta način vodenja je značilna komunikacija, ki poteka 

v vse smeri, in sicer od vodje k članom in obratno ter med člani samimi. Na tak način 

poteka tudi dogovarjanje, vplivanje in sprejemanje odločitev. Vodja usmerja skupino s 

spodbujanjem, sprejemljiv je za sugestije članov ter prepušča odločanje tudi skupini. 

Takšen način vodenja motivira člane za sodelovanje in ugodno vpliva na skupinsko 

dinamiko in atmosfero (Ule, 2004). 

5. Razpuščeno vodenje: 

Pri takem vodenju se zdi, kot da ni vodje. Za takšno vodenje je značilno, da ima vodja 

nizko kontrolo nad člani skupine. Vodja se noče, ne more odločiti ali pa člani skupine 

njegovih odločitev ne upoštevajo. Skupina je s takšnim vodenjem pogosto 

neučinkovita ter počasna. Člani pa z delom v taki skupini največkrat niso zadovoljni 

(Svetina, 2008). Vodja prepušča članom, da se znajdejo sami, če pa hočejo njegov 

nasvet, jim je na razpolago (Ule, 2004). 

 

V demokratsko vodeni skupini se razvije najugodnejša socialna klima. Uspešnost tega stila 

je odvisna od zrelosti, usposobljenosti članov skupine, od narave problema in od odnosov v 

skupini. Ob izpolnitvah zapisanih predpostavk lahko tak vodja poveča kreativnost in 

skladnost skupine, manjša uspešnost pa se kaže pri povečanju učinkovitosti skupine. Kljub 

temu da je ta stil vodenja psihološko ugoden, lahko pri neizkušenih vodjih in skupinah 

povzroči občutek negotovosti (Ule, 2004). 

 

V avtokratsko vodeni skupini je produktivnost visoka oziroma celo večja kot v demokratsko 

vodeni skupini. Vodja ima v taki skupini največjo moč, vpliv in odgovornost. Njegova 

uspešnost se kaže v tem, da ve, kako doseči cilje skupine. Zaradi njegove kompetentnosti ga 

skupina spoštuje in s tem se poveča tudi učinkovitost. V primeru, da skupina meni, da vodja 

ni kompetenten, povzroči tak način vodenja konflikte. Avtokratski način vodenja sproža pri 

podrejenih občutek odvisnosti in nemoči, kar se kaže tudi v tem, da skupina slabše 

funkcionira in ob odsotnosti vodje celo razpade (Ule, 2004). 

 

Raziskave so pokazale, da avtokratski in demokratični način vodenja predstavljata dve 

skrajnosti, ki se redko pojavita v čisti obliki. Vsak demokratski vodja mora pri izvedbi nalog 

in ciljev skupine izvajati določen pritisk na člane, da se ti držijo discipline ter vlog, ki so jim 

predpisane. Tudi vodja, za katerega je značilno avtokratsko vodenje, mora pri svojih 

odločitvah do neke meje upoštevati mnenje in voljo ostalih članov skupine (Ule, 2004). 
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1.4.4 LASTNOSTI VODJE 

 

Nekateri psihologi menijo, da je uspešno vodenje neločljivo povezano z osebnostnimi 

lastnostmi vodje. Med njimi še posebej izstopajo karizmatični vodje. Le-ti imajo posebno 

karizmo. Ta privlači ljudi in jih pripravi do tega, da jim sledijo. Na ljudi vplivajo z 

magnetizmom, šarmom ter jasno in razumljivo vizijo, katero vsi razumejo. Znajo 

komunicirati z ljudmi in v njih vzbujati občutek zaupanja. Dajejo vtis kompetentnosti in 

prepričljivosti. Poleg vsega naštetega pa dajejo vtis, da imajo neomejeno količino energije 

(Svetina, 2008). 

 

Svetina (2008) navaja, da med najpomembnejše voditeljske lastnosti spadajo: 

1. Asertivnost: vodja zna jasno predstaviti svoja stališča in zahteve, pozna in uporablja 

primerne strategije, da ideje uresniči. 

2. Čustvena stabilnost: znajo nadzirati svoja čustva in ne zapadejo v ekstremna čustvena 

stanja, problemi jih ne iztirijo. 

3. Prilagodljivost: svoje načrte znajo prilagajati situaciji. 

4. Visoko samozaupanje: zaupajo vase in v druge, verjamejo, da »bo šlo«. 

5. Delavnost: imajo veliko energije in to energijo vlagajo v delo. 

6. Postavljajo enaka merila zase in druge, svoja pričakovanja jasno povedo. 

7. Ustvarjalnost, inteligentnost in duhovitost. Verjamejo, da imajo problemi več možnih 

rešitev ter kritično sprejemajo ustaljene rešitve, načine razmišljanja in vedenjske 

norme. 

8. Kultiviranost, razgledanost in uglajenost. 

9. Predanost delu: izžarevajo energijo in znajo pripraviti ljudi, da jim sledijo. Njihovo 

navdušenje je pogosto nalezljivo. 

10. Prepoznavnost: drugi vedo, kaj lahko od njih pričakujejo. Njihova stališča so 

dosledna, jasna in nedvoumna. Kljub nestrinjanju z njimi, vsak lahko razume in ve, 

kakšne ideje zagovarja in zakaj. 

11. Prepoznavnost šibkih in močnih točk, katere zna izkoristiti v svoj prid. 

12. Odločnost, pripravljenost za sprejemanje odgovornosti: vodje morajo v določeni meri 

prevzeti tveganje. Sprejmejo možnost, da je bila odločitev napačna, vendar nadaljujejo 

tam, kjer so končali ter se zaradi napačnih odločitev ne vznemirjajo; gledajo naprej in 

ne nazaj. Uspešen vodja sprejme tveganje, ker si zaupa, da bo situacijo nekako 

obvladal.  

 

Omenjene lastnosti  še ne pomenijo, da jih mora vsak dober vodja imeti v celoti. Te lastnosti 

sovpadajo z učinkovitostjo vodenja. Ljudje, ki imajo več omenjenih lastnosti, bodo verjetno 

boljši vodje od tistih, ki jih imajo manj. Za to je več razlogov. Med glavnimi je dejstvo, da 

uspešnost vodje ni odvisna samo od njegovih osebnostnih lastnosti, temveč na to vpliva več 

dejavnikov, kot so: velikost in strukturiranost skupine, skupinski cilji ali situacija. V neki 

skupini lahko kot vodja dobro funkcioniramo, v drugi ne. V neki situaciji se lahko izkažemo 

kot dober vodja, v drugi ne. Po mnenju nekaterih psihologov lahko procese vodenja 

razumemo, če razumemo odnose med vodjo in člani skupine (Svetina, 2008). 
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Po mnenju Yukla (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) naj bi imel uspešen vodja naslednje 

lastnosti. Vse te lastnosti navaja kot glavne, ki bi napovedovale uspešnost vodenja: 

1. visok nivo energije, 

2. visoka toleranca do stresnih dogodkov, 

3. visoko samozaupanje in notranji lokus kontrole, 

4. čustvena stabilnost in osebnostna zrelost, 

5. visoka osebna integriteta, 

6. želja po moči, 

7. visoka storilnostna motivacija in 

8. nizka potreba po sklepanju zavezništva. 

 

Značilnosti uspešnih vodij je opredelil tudi Russel (1990, v Bon, 2007), ki je mnenja, da mora 

imeti naslednje lastnosti: 

1. prizadevnost, 

2. zmožnost učenja iz težav pri delu, 

3. posvečanje delu, 

4. analiza in reševanje problemov, 

5. delo z ljudmi in 

6. ustvarjalnost. 

 

Za uspešne vodje velja, da so sposobni hitre presoje in prilagoditve situaciji (Bon, 2007).  

Sposobnost kreativnega razmišljanja, analiziranja problemov in novih priložnosti na 

inovativen način so tudi tiste lastnosti, ki opisujejo dobrega vodjo. Kreativne ideje vodijo do 

novih spoznanj ter uveljavljanja novih tehnologij in sredstev (Ternjak, 2013). 

 

 

1.4.5 VLOGA VODJE V SKUPINI 

 

Vloga vodje je položaj v skupini, ki je pomembna in izpostavljena. Od vodje se pričakuje, da 

bo pomembno vplival na skupino (Tušak, idr., 2003).  S to vlogo je močno povezan proces 

socialnega vplivanja, do katerega prihaja v skupini (Tušak in Tušak, 2003). 

 

Rot (1980, v Tušak in Tušak, 2003) pravi, da gre pri socialnem vplivanju za vpliv drugih oseb 

na vedenje posameznika oziroma na njegove sodbe, motivacijo in postopke. 

 

Tušak in Tušak (2003) govorita o dveh vsebinsko in funkcionalno različnih vlogah vodenja: 

1. instrumentalni, delovni, ekspertni vodja: zanj je značilno, da je običajno član z največ 

znanja, izkušnjami ali sposobnostmi, 

2. ekspresivni, socialno-emocionalni vodja: ta, ki skrbi za klimo v skupini in znižuje 

napetosti v njej. 

 

Obe vlogi vodij se morata nujno dopolnjevati, med seboj morata sodelovati, saj se le na ta 

način ohranja ravnotežje v skupini. 
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Ena izmed pomembnih razlik med izrazom vodja in učinkovit vodja je ta, da ima vodja vpliv 

in ga uporablja, medtem ko ima učinkovit vodja poleg vplivanja tudi željo po doseganju 

nekaterih ciljev, ki jih ima organizacija (Tušak, idr., 2003). 

 

Stogdill (1948, v Tušak, idr., 2003, str. 134) je analiziral veliko število različnih lastnosti in 

prišel do ugotovitev, da jih lahko razdeli na 5 glavnih kategorij: kapaciteta, dosežki, 

odgovornost, sodelovanje in status.  Svoje zaključke je utemeljil in zapisal: »Voditeljstvo je 

vedno povezano z doseganjem cilja, ki ga ima skupina. Vodenje pomeni aktivnost, gibanje, 

nekaj narediti do konca. Vodja je tisti, ki je odgovoren za koordiniranje aktivnosti članov pri 

doseganju skupnega cilja«. 

 

 

1.4.6 KAKŠEN NAJ BI BIL ODNOS VODJA-VODENI?  

 

Med osnovne tri sestavine vodenja sodijo vodja, vodeni in situacijske spremenljivke. 

Raziskave kažejo, da je potrebno razvijati zaupanje med vodjo in vodenimi, da so vodje dobro 

pripravljeni, da so sposobni spodbujati udeležene ter da vzpodbujajo ustvarjalnost (Bon, 

2007). 

 

Možina (1994, v Bon, 2007) navaja temelje sposobnosti, ki bi jih moral imeti vodja za 

vodenje, katere je povzel po Byrdu: 

 dobro poznavanje samega sebe, 

 intuicija, 

 delitev moči, 

 skladnost vrednot in 

 vizija.  

 

 

1.4.7 VODENJE V ŠPORTU 

 

Weinberg in Gould (1995, v Kajtna in Tušak, 2007) pravita, da se vodenje v športu nanaša na: 

 procese odločanja, 

 tehnike motiviranja, 

 dajanje povratnih informacij, 

 ustvarjanje medosebnih povezav in 

 zaupno usmerjanje skupine ali teama. 

 

Vodja mora vedeti naslednje: 

 kam je skupina usmerjena, 

 kam je namenjena, 

 pozna cilje skupine, 

 daje prava navodila in 

 uporablja pripomočke, ki omogočajo doseganje cilja. 
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Trener, ki je dober vodja, ima jasno vizijo in ve, kako postaviti cilje, kako pravilno motivirati 

in pomaga pri spreminjanju vizije v realnost (Kajtna in Tušak, 2007). 

 

Za uspešno vodenje v športu lahko iz uporabe teorij vodenja v športu najdemo nekatere 

napotke, ki jih navajata Fuoss in Troppmann (1981, v Kajtna in Tušak, 2007): 

 Bodi to, kar si. 

Trener mora vedeti, da je človek edinstvena osebnost, ki ima svoj stil treniranja in 

vodenja. Trener mora ostati zvest samemu sebi ter poskušati ostati to, kar je, brez da 

posnema druge trenerje. V nasprotnem primeru ga bodo označili kot nepristranskega. 

 Izberi lasten stil vodenja.  

Trener naj izbere takšen stil vodenja, pri katerem bodo rezultati in nastopi najboljši. Stil 

vodenja naj bo tak, da priskrbi priložnosti in motive za vsakega posameznika in njegove 

potrebe. 

 Ustvari in obdrži okolje, ki ti je naklonjeno.  

Vodja lahko spreminja, vpliva ali ustvarja okolje tako, da je bolj podpirajoče ter spodbuja 

zaželeno vedenje podrejenih. Takšno okolje, ki je podpirajoče in v katerem posameznik 

lahko zadovoljuje lastne potrebe, pri čemer prispeva k cilju organizacije, je bolj 

učinkovito pri izkoriščanju človeških virov kot pa avtokratsko okolje, ki zanemarja 

potrebe človeka. 

 Uporabi zlato pravilo »Ravnaj z drugimi tako, kot bi rad, da drugi ravnajo s 

teboj«.  

Učinkovitost vodje ali trenerja se kaže v tem, da nalogo dobro opravi in to s pomočjo 

drugih ljudi. 

 Pomagaj drugim, da izpolnijo svoje želje.  

Trener mora prepoznati posameznikove cilje in ustvariti takšne pogoje, ki jih spodbujajo, 

da opravijo nalogo. 

 Oceni svoj stil vodenja.  

Trener mora oceniti svoj stil vodenja na način, da opazuje odnose in uspešnost 

pomočnikov, športnikov in drugih podrejenih. To ocenjevanje mora biti ustrezno in 

pravično. 

 

Bon (2007) navaja, da so uspešni vodje sposobni hitre presoje ter da so se sposobni hitro 

prilagoditi situaciji. To pomeni, da imajo sposobnost vživljanja v ljudi in hkrati sposobnosti 

prilagajanja na različne razmere in situacije. 

 

Možina (2002) navaja, da številni vodje mislijo, da je njihova glavna naloga zagotoviti 

uspešno izvajanje nalog. Drugi mislijo, da je najpomembnejše ustvarjati dobre odnose. Tretji 

menijo, da je njihova naloga prevzeti celotno odgovornost za sprejete cilje. Vsakdo najbrž pri 

tem misli, da je njegov način vodenja pravilen. 

 

Najvišja oblika učinkovitega vodenja je tista, ki vključuje osebno predanost in vključenost 

tistih, ki vodji sledijo. Zato lahko rečemo, da so nujne sestavine takega odnosa timsko delo in 

sodelovanje (Tušak idr., 2003). 
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1.4.8 STILI VODENJA V ŠPORTU 

 

Kateri stil vodenja posamezni trener uporablja, je odvisno od njegove osebnosti, situacije, 

strukture skupine, ciljev in nalog skupine in medsebojnih odnosov v skupini (Kajtna in Tušak, 

2007). 

 

Steben in Bell (1978, v Tušak, idr., 2003) navajata pet stilov vodenja, ki se nanašajo na 

treniranje. Podpreta jih z ustreznimi filozofskimi pristopi: 

1. Laissez-faire; nedirektiven način vodenja: 

Tak način vodenja pogosto srečamo pri avtoritarnih voditeljih, ki so izgubili moč ter 

pri začetnikih, ki se izogibajo težavam in stikom z ljudmi. Vodja na pasiven in hladen 

način sledi pravilom in dogovorom. V primeru težav in konfliktov ostane nevtralen, 

problemi ga le redko vznemirijo. Takšen vodja ne zavzame nikakršnega stališča, ne 

izbira lastne smeri, temveč gre s tokom. Zavzame takšen položaj, v katerem bo 

najlažje preživel.  

2. Paternalist; očetovsko skrben vodja: 

Tak način vodenja je humanistično orientiran. Trenerja preveč zanimata mnenje in 

ideje drugih, namesto da bi sledil samemu sebi. Tak trener ni sposoben nekega 

pozitivnega vodenja, saj so cilji, ki si jih zada, preveč splošni in vsem dosegljivi. Za 

takega trenerja je značilno, da je potrpežljiv, prijateljski in všečen ljudem okoli njega.  

3. Kompromisen-demokratičen vodja: 

Steben in Bell (1978) pravita, da se v tem stilu lahko najde skoraj vsak trener. Za 

takega vodjo je značilno, da je zelo stvaren in strokoven. Zanaša se na predhodna in 

uveljavljena pravila. Le redko je inovativen, saj raje počaka, da kdo pred njim 

preizkusi novosti, preden bi jih sam uporabil. Taki trenerji poskušajo biti trdni, a si 

vseeno želijo najti pravično rešitev, ki bo ustrezala vsakemu. 

4. Avtokratski-avtoritarni vodja: 

Tak vodja je usmerjen predvsem na uspeh. Ima veliko stopnjo samozaupanja v lastno 

sposobnost, dejstva si razlaga tako, da podpirajo lastne poglede in nikoli ne dvomijo v 

svoja dejanja. Verjame, da je kakršna koli rešitev boljša od nobene. Tak vodja je 

nedostopen za kritiko. 

5. Stil kontrole: 

Pri temu stilu vodenja je značilno, da ima trener močna prepričanja, vedno išče nove 

rešitve, boljše načine za doseganje skupnega cilja. Dela z ljudmi in za ljudi v ekipi. 

Prav tako spodbuja odprto in odkrito komunikacijo. Napake obravnava kot 

nesporazume, iz katerih se lahko kaj nauči. Verjame, da je ključ do uspeha oziroma 

napredka vključevanje in sodelovanje. Tak vodja je usmerjen k iskanju rešitev, ki so 

najbolj učinkovite glede na situacijo. 

 

Martens (1990, v Kajtna in Tušak, 2007, str. 205) je opredelil stil treniranja kot »način, ki mu 

trener daje prednost ob odločanju o tem, katere spretnosti bodo športniki vadili in kako se 

bodo taktično pripravljali za vadbo«. Govori o treh stilih treniranja: 

1. Ukazovalen oziroma »diktator«  
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Trener ima moč in znanje, da sprejema odločitve. Športniku pove, kaj mora narediti, 

športnikova naloga pa je ubogati. Vloge so pri tem stilu jasne.  

2. Ustrežljiv oziroma »varuška« 

Martens (1990) meni, da se tak stil pojavi takrat, ko so trenerji premalo izkušeni, ne 

vedo točno, kaj delajo ali so leni. Trener ne daje navodil, ni ukazovalen, ne posreduje 

v prepirih in ne organizira aktivnosti. 

3. Sodelovalen stil oziroma »učitelj« 

Martens smatra ta stil za najbolj ustreznega. Trenerji se o večjih odločitvah 

posvetujejo s športniki. Zavedajo se tudi, da je potrebno mlajše tekmovalce naučiti 

odraslega sprejemanja odločitev. 

 

Ukazovalen način treniranja, ko trener vse organizira sam, na prvi pogled zgleda zelo 

učinkovit in boljši od ostalih načinov, vse dokler ne naletimo na vprašanje notranje in zunanje 

motivacije. Trener, ki samo ukazuje, na ta način zagotovo zmanjša užitke, ki jih šport lahko 

nudi. V primeru, da je njegov cilj ta, da skuša mladim pomagati tako fizično kot psihološko in 

socialno rasti skozi šport ter jih naučiti, kako sprejemati odločitve in biti neodvisen, potem 

ukazovalen stil ni pravi. Trener, ki pa uporablja sodelovalni stil treniranja, se zaveda, da 

športnik ni stroj z nekaterimi sposobnostmi, temveč mora vedeti, kako se spoprijemati s 

stresom ter hitrimi spremembami. Biti mora discipliniran in skoncentriran. Poleg tega pa mora 

športnika spodbujati, poudarjati pomembnost pozitivne klime v skupini, mu vlivati 

samozaupanje ter poiskati notranje zadovoljstvo. Trener, ki uporablja sodelovalni stil 

treniranja, mora vzpostaviti pravila in strukturo, ki športnikom dopuščajo, da se naučijo 

samostojno postaviti cilje ter kako jih doseči. Tak način zahteva več osebnega angažiranja in 

več naporov (Tušak, idr., 2003). 

 

 

1.4.9 VODENJE KOT MOTIVACIJSKI PRISTOP 

 

Zgodnejši pristopi k preučevanju stilov vodenja so se usmerili predvsem na trenerja in 

njegove značilnosti vedenja, medtem ko novejši pristopi upoštevajo tudi vpliv stilov vodenja 

na trenerjevo motivacijo (Chelladurai, 1984). S takšnim pristopom se strinjata tudi Tušak in 

Tušak (2003), saj je vodenje medoseben proces in zahteva veliko neposredne interakcije s 

športniki. 

 

House (1971, v Kajtna in Tušak, 2007) navaja, da je motivacijska vloga vodje, da ustvari 

športnikom čim bolj čisto pot do doseganja ciljev, da lahko kazni in nagrade neposredno 

delujejo na občutenje zadovoljstva. 

 

Chelladurai (1990) je opisal večdimenzionalen model vodenja v športu, ki je prirejen za 

športne situacije. Na športnikovo uspešnost in učinkovitost treninga vplivajo trije elementi 

vedenja: situacija, trener in športnik. Ti trije elementi vplivajo na tri vrste voditeljskega 

vedenja vodje (trenerja): kakršnega zahteva situacija in kakršnega si želi športnik ter 

trenerjevo dejansko vedenje. Večja kot je skladnost med vsemi oblikami trenerjevega vedenja, 
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večje je zadovoljstvo. Povezanost vseh spremenljivk namreč lahko pozitivno ali negativno 

vpliva na športnikov uspeh in na njegove občutke zadovoljstva.  

 

Chelladurai (1990) govori o petih prevladujočih stilih vodenja, ki se pojavljajo v športu. Poleg 

avtokratičnega in demokratičnega vedenja vključuje še trening in poučevalno vedenje, ki naj 

bi bilo usmerjeno na učenje spretnosti, tehnike in taktike; socialno podpirajoče vedenje, ki je 

namenjeno izražanju skrbi za športnikovo dobro počutje ter pozitivno povratno informacijo, 

ki jo trener uporablja kot nagrado. Za to opredelitev vodenja je Chelladurai sestavil tudi 

vprašalnik. 

 

 

1.5 MOTIVACIJA 
 

V najširšem smislu motivacija predstavlja usmerjeno, dinamično komponento vedenja, ki je 

značilna za vse živalske organizme od najpreprostejših enoceličnih ameb do človeka. Zajema 

tako spodbujanje aktivnosti kot tudi usmerjanje (Tušak in Tušak, 2001). 

 

Razlaga motivacije je v veliki meri odvisna od pojmovanja človekove narave in družbenih 

odnosov, v katerih poteka življenjski proces. Motivacija ima sedež v zavesti, njene zakonitosti 

pa so zakonitosti mišljenja oziroma miselnih procesov. Obnašanje je lahko usmerjeno k 

(Tušak in Tušak, 2001): 

 iskanju užitka (hedonizem), 

 zadovoljevanju lastnih potreb (egoizem), 

 zadovoljevanju potreb drugih (altruizem), 

 doseganju religioznih ciljev. 

 

Motivacija je dinamičen procese, ki vedenje usmerja k nekim ciljem, povečuje njegovo 

vztrajnost in intenzivnost ter človeka »opremlja« z energijo, ki je potrebna za doseganje 

ciljev. Motivacija se pod vplivom vedenja tudi spreminja. Motivirani smo lahko le takrat, ko 

imamo postavljene natančne, konkretne in izzivalne cilje, ki nas privlačijo in usmerjajo 

napore in vedenje v želeno smer (Kovač, 2013). 

 

Tušak in Tušak (2003) ločita štiri glavne tipe motivacijskih teorij: 

 Kognitivne teorije motivacije: 

Te teorije temeljijo na predpostavki, da leži v osnovi vsakega vedenja neko spoznanje, ideja 

oziroma misel. Kognitivne teorije predvidevajo, da posameznik misli oziroma načrtuje, kaj bo 

naredil. Slabost teh teorij je neupoštevanje fenomena podzavesti in na ta način zanemarijo 

velik del motivacije. Danes so se uveljavile predvsem socialno-kognitivna poimenovanja 

motivacij. Te ne zanikajo prejšnjih potrjenih teoretičnih pristopov, vendar so izraziteje 

usmerjene na delovanje človekovih kognitivnih pristopov v socialnem okolju. 

 Hedonistične teorije motivacije: 

Pri teh teorijah gre za princip, ko so zadovoljstvo, sreča ali ugodje sprejeti za največjo 

dobrino. Hedonizem je dimenzija ugodja in pri tej teoriji gre predvsem za »predanost« ugodju 



 35 

in to doseganje postane najpomembnejša stvar. Oseba je aktivna, da bi dosegla zadovoljstvo 

oziroma se izognila bolečini in nezadovoljstvu. Vsi ti občutki vplivajo na naše vedenje, na 

katerega pa poleg teh vplivajo še socialni, kulturni in nekateri drugi faktorji (npr. percepcija). 

Glavna slabost je v tem, da so občutki ugodja in bolečine ter zadovoljstva in nezadovoljstva 

precej subjektivni, zato ta smer ni bila nikoli sprejeta kot najbolj verjetna. Vse teorije 

osebnosti in motivacije vključujejo nekatere elemente hedonizma. 

 Instiktivistične teorije motivacije: 

Kljub temu da so te teorije motivacije stare, so še vedno zelo popularne. Instinkt oziroma 

nagon predstavljata najbolj poenostavljeno in preprosto razlago večine vedenja. Te teorije 

razumejo kot vedenjski vzorec, ki je identičen in skupen vsem ljudem ter je verjetno bolj 

prirojen kot pa naučen. Zasledimo ga predvsem v izjavah trenerjev ali športnikov. Slabost 

tega vedenja je bila v tem, da so ga samo označili kot nagonsko, niso ga pa še razložili. Danes 

večina psihologov v večini zavrača to teorijo motivacije. 

 Teorije gona: 

Gon je fiziološki pogoj, ki povzroči, da organizem postane aktiven. Gon žene osebo k 

zadovoljitvi svojih potreb.  Potreba je mehanizem, ki pomaga človeku, da se lahko optimalno 

prilagodi na okolje.  

 

 

1.5.1 MOTIVACIJA ZA ŠPORTNO REKREACIJO 

 

Kot smo že omenili v uvodnem delu, motivacije največkrat manjka, ker ni izbrana prava 

športna aktivnost. Posameznik se ne zaveda, kaj ga žene ter kakšne motive bi moral 

zadovoljevati, ker pri izboru rekreacije največkrat sledi trendom, ne zna pa poslušati sebe in 

svojega telesa. S tem, ko posameznik ne uživa v izbrani aktivnosti, se ta konča s prenehanjem 

ukvarjanja ter z iskanjem  različnih izgovorov (Tušak, 2005). 

 

Buh (2012) pravi, da mora biti športna dejavnost zabavna, zato je pomembno, da izberemo 

takšno vadbo, ki nam je všeč, je po našem okusu, nas zanima in veseli. Pomembno je, da ne 

obupamo prehitro, saj je vsak začetek težak. 

 

Mnoge raziskave po svetu potrjujejo pomen telesne aktivnosti za fizično in psihično zdravje 

ter počutje, za zdravje kardiovaskularnega sistema, za razvoj vztrajnosti in uravnavanje 

telesne teže. Vsakodnevna aktivnost prispeva k podaljšanju življenja, zmanjšuje anksioznost 

in depresivnost ter povečuje samovrednotenje (Tušak, 2005). 

 

Koristni učinki ukvarjanja s športno rekreacijo: 

 formiranje športne in splošne samopodobe, 

 oblikovanje specifične športne motivacije za doseganje športnih ciljev ter splošne 

motivacije za doseganje življenjsko pomembnih ciljev ter ustreznega vrednotnega 

sistema, ki ne bo slonel samo na tekmovalnih in storilnostnih tendencah, ki vladajo v 

športu, hkrati pa tega tudi ne bo izključeval, 
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 pomoč pri doseganju nekaterih življenjskih ciljev, ki se dotikajo razvojne faze, v kateri 

se človek nahaja, 

 pomoč pri iskanju smisla, kar pomaga pri odstranjevanju težav z anksioznostjo ter 

depresijo, 

 terapevtski učinek na psihosomatske težave in bolezni itd. (Tušak, 2005). 

 

Tušak (2005) navaja, da motiviranje rekreativca za ukvarjanje s športno dejavnostjo ni edini 

pomemben pogoj za dober potek športne rekreacije. S procesi motiviranja postavimo 

rekreativčevo osnovo za ukvarjanje s športno rekreacijo. Pri tem pa je pomembno to, da v 

kolikor bomo pri organiziranju športnorekreativne vadbe razmišljali zgolj o idealnih  

organizacijskih in prostorskih pogojih, ne pa tudi o samem »vpogledu« v telesno in psihično 

stanje rekreativca, bo takšen posameznik zelo verjetno kmalu prenehal ali pa poiskal neko 

drugo vadbo v drugem športnem centru ali pa se z vadbo sploh ne bo več ukvarjal. Vsi 

vaditelji in organizatorji se morajo zavedati, da je poznavanje motivov in učinkovito 

motiviranje prva točka učinkovitega uvajanja športno rekreativne vadbe v življenje 

rekreativca. 

 

Pri pojasnjevanju motivacije za športnorekreativno aktivnost ločimo: 

 model zunanje in notranje motivacije, 

 model incentivne motivacije in 

 pristop postavljanja cilja (Tušak, 2005). 

 

 

1.5.1.1 ZUNANJA IN NOTRANJA MOTIVACIJA 

 

Vzroki motivacije so lahko notranji (intrinzični) ali zunanji (ekstrinzični). Notranji vzroki so 

lahko fiziološki procesi, potrebe, goni, cilji, vrednote, zamisli itd. Zunanji vzroki pa so 

dražljaji, pobuda, pritiski, situacije, kulturno in socialno okolje (Kobal Grum in Musek, 

2009).  

 

Deci in Ryan (1985, v Tušak, 2003, str. 82) opredelita notranjo motivacijo kot »delati nekaj 

zaradi aktivnosti same in za zadovoljstvo, ki izhaja iz samega nastopanje oziroma izvajanja 

aktivnosti«.  

 

V športu notranjo motivacijo najlažje opazujemo pri športnikih, ki trenirajo zaradi zanimivosti 

treniranja, zaradi zadovoljstva, ki se kaže v tem, kaj se v športu učijo in naučijo ter v 

zadovoljstvu, ki ga ob tem doživljajo, da izboljšujejo svoje sposobnosti in znanje (Tušak, 

2003). 

 

Razlikujemo tudi tri različne vrste notranje motivacije (Tušak, 2003): 

 Notranja motivacija za spoznavanje in vedenje: 
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Ta se nanaša na opravljanje neke aktivnosti zaradi zadovoljstva, ki ga človek občuti, ko 

raziskuje, se uči in poskuša narediti nekaj novega. Tak športnik uživa, ko se uči neke nove 

spretnosti, izvaja nova gibanja ali preizkuša nove tehnike. 

 Notranja motivacija za doseganje: 

Lahko jo definiramo kot opravljanje neke aktivnosti zaradi užitka, ki ga prinaša doseganje 

nekega športnega cilja ali ustvarjanja. Kadar športnik doživlja zadovoljstvo ob obvladanju 

neke tehnike ali doseganju nekega rezultata, takrat lahko rečemo, da je športnik notranje 

motiviran za doseganje. 

 Notranja motivacija za doživljanje stimulacije: 

Lahko jo definiramo kot udeležbo v neki aktivnosti zaradi doživljanja stimulacije oziroma 

vzburjenja. Povezuje se z biološkimi koncepti osebnosti in motivacije. 

 

Nasprotno notranji motivaciji je zunanja motivacija. Zunanja motivacija se nanaša na 

množico razlogov, ki so zunaj športnika. Za športnike, ki so zunanje motivirani, velja, da 

trenirajo in tekmujejo zaradi nagrad, ki jih dobijo za uspešnost. Med nagrade prištevamo 

materialne nagrade, socialni status in ugodnosti, ki izhajajo iz njega, popularnost in težnjo po 

zmagoslavju, da so najboljši med športniki (Tušak, 2003). 

 

Razlikujemo tri različne tipe zunanje motivacije: 

 Zunanja regulacija: 

Zunanja regulacija je najpogosteje omenjena kot zunanja motivacija, saj gre za motivacijski 

proces, ki je usmerjen preko zunanjega ojačanja, kot so nagrajevanje in kaznovanje. Športnik 

se s športom ukvarja, da bi dobil nagrade, odobravanje trenerja ali staršev ter da bi se izognil 

negativnim posledicam, kot so npr. kritiki. 

 Introjecirana regulacija: 

Za športnika, ki je motiviran s to vrsto motivacije, je značilno to, da  postanejo zunanje silnice 

ponotranjene in športnik sam pritiska nase v smislu: »počutil bi se krivega, če ne bi treniral«. 

 Identifikacijska (poistovetena) regulacija: 

Športnik trenira zato, ker ocenjuje in sodi neko vedenje kot zanj pomembno. Tak športnik 

pravi: »Odločil sem se, da treniram, ker je to zame pomembno« (Tušak, 2003). 

 

Vrhunski šport je tipičen za zunanjo motivacijo, medtem ko je notranja motivacija tipična za 

rekreativne športnike (Tušak, 2005). 

 

 

1.5.1.2 MODEL INCENTIVNE MOTIVACIJE 

 

Teorija predpostavlja športnorekreativno vedenje kot posledico štirih faktorjev: 

 razpoložljivosti oziroma možnosti, 

 pričakovanja uspeha, 

 incentivov oziroma vrednosti in 

 motivov, ki predstavljajo bolj splošne potrebe in modificirajo moč incentivov (Tušak, 

2005). 
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Ta teorija vključuje sedem glavnih incentivov, in sicer: težnja po dosežkih in po druženju, 

čutno zadovoljstvo, radovednost, agresivnost, moč in neodvisnost. Znotraj rekreativčeve 

športnosocialne skupine prihaja do postavitve cilja, kaj predstavlja uspeh. Rekreativec trenira 

z namenom, da bi zadovoljil enega oziroma kombinacijo incentivov, ki jih uravnava motiv. 

Naloga vaditelja je, da rekreativcu da možnost, da zadovolji prav njemu pomembne motive, 

hkrati pa mora ustrezno manipulirati s pričakovanjem uspeha. Poznati mora njegov incentivni 

sistem, da lahko zagotovi optimalni trening in tekmovalno okolje in s tem optimalno 

tekmovalno motivacijo (Tušak, 2005). 

 

Raziskave potrjujejo, da se pri nas in po svetu ženski in moški razlikujejo po izraženosti teh 

incentivov (Tušak, 2004, v Tušak, 2005), zato je seveda tudi postavitev motivacije enih in 

drugih precej različna. 

 

 

1.5.1.3 POSTAVLJANJE CILJEV 

 

Proces postavljanja ciljev je ena najpomembnejših športnikovih aktivnosti v procesu 

motiviranja. Športnik si postavi cilje, ki jih poskuša doseči preko ustreznega vedenja, ti cilji 

pa naj bi zadovoljili določene športnikove potrebe (Tušak in Tušak, 2001). 

 

Cilji in podcilji morajo biti čim bolj specifični, izzivalni in težavni, vendar realni in dosegljivi. 

Pri postavljanju ciljev naj športnik aktivno sodeluje s trenerjem in skupaj opredelita ustrezne 

in učinkovite strategije za doseganje ciljev in podciljev. Trener ves čas podaja povratno 

informacijo o doseganju zastavljenih ciljev ter analizira vzroke in išče boljše strategije v 

primeru, ko posamezni podcilji niso doseženi. Pristop postavljanja ciljev je zelo pomemben za 

ohranjanje visoke motivacije športnika skozi celo sezono, saj doseganje uspeha povečuje 

motivacijo, medtem ko doživljanje neuspeha motivacijo zmanjšuje (Tušak, 2005). 

 

 

1.5.2 MOTIVI ZA UKVARJANJE S ŠPORTNO REKREACIJO 

 

Musku (1982, v Tušak, 2003, str. 29) motiv predstavlja »vse tiste organizmične dejavnike in 

dispozicije, ki narekujejo smer našega ravnanja in doživljanja«. Takšno poimenovanje 

presega problem ločevanja motivov na vrojene in pridobljene, saj zajema instinktivne potrebe 

ter zavestne želje in hotenja. 

 

Motiv je definiran kot dinamogena slika, ki s svojo energijsko komponento sproži človekovo 

dejavnost. Je torej vse tisto, kar človeka spodbudi k dejavnosti in določa obliko, smer, 

intenzivnost in trajanje te dejavnosti (Momirović, 1972, v Petkovšek, 1997). 

 

Jeromen (2013) je prav tako mnenja, da je motiv vse tisto, kar nam daje zagon oziroma 

energijo, in vse tisto, kar nas bolj usmerja k enim stvarem in manj k drugim. Tušak in Kovač 

(2013) pravita, da je motiv odgovor na vprašanje, zakaj posameznik nekaj počne. 
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Kovač (2013) pravi, da je za ustrezno razumevanje posameznikove motivacije za rekreacijo 

potrebno razumeti njegove motive, zakaj se je odločil za določeno rekreacijo.  

 

Gavin (1992, v Jeromen 2005) loči 3 tipe pomembnejših motivov: 

 telesni motiv,  

 psihološki motiv in 

 socialni motiv. 

 

Skupek psiholoških, socialnih in telesnih motivov prispeva k posameznikovi odločitvi za 

rekreativno dejavnost, v kateri bo motiviran vztrajati in mu bo v veselje in sprostitev. Med 

telesne motive uvrščamo posameznikove želje in potrebe po zdravju, ohranjanju ali 

zmanjševanju telesne teže, kondicije in vzdrževanju forme. Psihološki motiv izraža željo po 

tem, da o sebi mislimo dobro in se kot dobro doživljamo. Eden pomembnih motivov, na 

katerega ne smemo pozabiti, so socialni motivi. Značilnost socialnega motiva je 

zadovoljevanje potrebe po druženju in pripadnosti v primeru, da se posameznik odloči za 

obliko skupinske rekreacije. Ta združuje ljudi, ki imajo skupni cilj in namen. Na tak način se 

oblikujejo nova poznanstva in krepijo socialne mreže. S sorekreativci si lahko delijo prosti čas 

in doživljajo skupna doživetja (Kovač, 2013).  

 

Zavedati se moramo, da za vključitev in vztrajanje v neki rekreativni dejavnosti nikoli ne 

obstaja samo en razlog. K posameznikovi odločitvi za rekreativno vadbo prispevajo 

psihološko, socialno in biološko obarvani motivi. V tem procesu je zelo pomembno to, da 

najdemo način, kako odstraniti posameznikove »obrambe« pred vključitvijo v rekreacijo. 

Spodaj so naštete najbolj pogoste »obrambe« (Tušak, 2003, str. 89): 

 hedonistična (»Rad uživam, vadba pa je mučna zadeva; to ni zame.«), 

 izogibanje (»Obstajajo boljše stvari za moj prosti čas: branje knjige, gledanje 

televizije, klepet ob kozarčku.«), 

 zanikanje (»Ni mi treba vaditi, da bi izgledala lepo in privlačno. Vse, kar potrebujem, 

lahko kupim v trgovini.«), 

 podcenjevanje (»Saj tako ali tako nikoli ne bom shujšal. Zakaj bi se naprezal?«), 

 precenjevanje (»Neumno se mi zdi tekati okrog, jaz tega ne potrebujem, sem v dobri 

formi.«), 

 strah pred drugačnostjo (»Nobeden izmed mojih prijateljev ne hodi na rekreacijo.«), 

 zadrega (»Samo pomislite, kako bi izgledal tam med vsemi tistimi aerobičarkami.«), 

itd. 

 

Med športno aktivnostjo se motivi okrepijo in utrdijo lahko pa oslabijo in končno zamrejo. To 

je odvisno od zadovoljstva, ki ga človek doživlja v gibanju ali v doseženem cilju. Če cilj ni 

dosežen in če pot ne upravičuje pričakovanj, motivacija za športno dejavnost popolnoma 

uplahne (Petkovšek, 1997). 

 

Vprašanja, kot so, kako motivirati ljudi, da se vključujejo v redno vadbo in kako že vključene 

obdržati, so vprašanja, ki si jih postavljajo tako rekreativni športniki kot tudi vodje in športni 
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psihologi. Psihologi, ki delujejo v športni rekreaciji, so v Sloveniji analizirali razlike med 

rekreativnimi in vrhunskimi športniki. Ugotovili so, da so pri rekreativnih športnikih najbolj 

izpostavljeni motivi: 

 želim biti telesno sposoben in zdrav, 

 želim ostati v formi in 

 rad se zabavam (Jeromen, 2013). 

 

Berčič in Petrovič (1972, v Mihalič, 2010) sta pri vključevanju žensk v športno rekreacijo 

postavila na vrh lestvice motiv hujšanja in ohranjanje lepega telesa. Tudi Cash (1997, v 

Mihalič, 2010) je dobil podobne rezultate. Razkriva štiri različne motive: 

 kot prvi motiv navaja željo po večji fizični privlačnosti ali po tem, da bi shujšale, 

 drugi motiv predstavlja željo po izboljšanju fizične kompetentnosti in zdravja, 

 tretji motiv je želja po izboljšanju razpoloženja in obvladanja stresa 

 ter zadnji, četrti motiv je želja po srečevanju, druženju in zabavi. 

 

Petkovšek (1997) v študiji Motiviranost odraslih prebivalcev Slovenije za športno dejavnost 

ugotavlja, da so najpogostejši motivi za ukvarjanje s športom zdravje in boljše počutje. 

Sledijo mu telesne in delovne sposobnosti ter zabava v družbi in sprostitev. Visoko mesto so 

dobili tudi motivi, ki se nanašajo na užitek v gibanju, zadovoljstvo, razvedrilo. 

 

Želja po zdravju in boljšem počutju je nekoliko izrazitejša pri ženskah kot pri moških. 

Medtem ko so tekmovanje, rivalstvo in uživanje v naporu bolj domena moškega.  Ženske bolj 

uživajo v samem gibanju. Prav tako je pri ženskah izrazitejša želja po športnem videzu, saj 

predstavlja dokaz mladosti in vitalnosti (Petkovšek, 1997).  

 

V zvezi med motivi in starostjo Petkovšek (1997) ugotavlja, da skozi vsa starostna obdobja 

(26–30, 31–40, 41–50, 51–60 in več kot 60 let) vodi motiv ohranjanja zdravja in dobrega 

počutja. Le pri mladih (manj kot 25 let) je na prvem mestu želja po razvedrilu in sprostitvi. 

Motiv uživanja v telesnem naporu skozi starostna obdobja narašča. Mladi mu ne pripisujejo 

skoraj nikakršne vrednosti, vrhunec pa doseže v obdobju med 51. in 60. letom. Želja po 

športnem videzu, vitkosti in krepkem telesu ima največ privržencev pri mladih in s starostjo ta 

motiv upada. V skupini starejših od 60 let prevladujejo motivi ohranjanja zdravja in telesnih 

sposobnosti, ki jim pomenijo največjo vrednoto (Petkovšek, 1997). 

 

Petkovšek (1997) je prišla tudi do ugotovitve, da se športna motiviranost med prebivalci 

različnih tipov krajev med seboj razlikuje. Večini je skupna želja po zdravju in dobrem 

počutju, vendar dosega višji odstotek med mestnimi kot primestnimi in vaškimi prebivalci. Iz 

tega sklepa, da že bivanje v manj onesnaženem okolju prispeva svoje k ohranitvi zdravja. 

Vaščani v športu manj uživajo kot drugi, zato v njem iščejo več zabave in razvedrila, medtem 

ko meščani od športa pričakujejo predvsem užitek in sprostitev. Privlačnejši videz je 

vrednota, kateri primestni prebivalci predpisujejo najvišji delež za ukvarjanje s športno 

rekreacijo. 
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Tušak in Talen (1997, v Tušak, 2005) sta v eni izmed raziskav ugotavljala, kateri so 

prevladujoči motivi za udeležbo v športni aktivnosti pri rekreativcih, ki se ukvarjajo z 

aerobiko in fitnesom. V vzorec je bilo zajetih 30 žensk, ki se rekreativno vsaj 2x tedensko 

ukvarjajo z aerobiko, ter 20 žensk in 20 moških, ki se  rekreativno ukvarjajo s fitnesom. 

Ugotovila sta, da so najpomembnejši naslednji motivi: 

 ostati v dobri formi, 

 ostati telesno zdrav in 

 sprostiti svojo energijo. 

 

Ugotovila sta tudi, da motivi »rad zmagujem«, »rad tekmujem«, »rad imam razburljive 

dogodke« dosegajo višje rezultate pri rekreativcih, ki se ukvarjajo z fitnesom. Medtem ko so 

motivi »želim sprostiti svojo energijo«, »ostati v dobri formi« in »všeč so mi vaditelji«, bolj 

značilni in izraženi pri aerobičarkah. Takšne ugotovitve kažejo, da je motivacija pri 

rekreativcih odvisna tudi od športne panoge. Pri aerobičarkah za razliko od udeležencev 

fitnesa prevladuje izrazito notranja motivacija. 

 

Veit (2010) je v svojem diplomskem delu ugotavljala, kateri so tisti najpomembnejši 

dejavniki za udeležbo v teku. V raziskavi je sodelovalo 98 tekačev, od tega 37 moških in 61 

žensk. Ugotovila je, da ženske v primerjavi z moškimi dosegajo večje vrednosti v: »želim se 

naučiti novih spretnosti«, »z organizirano vadbo naredim več treningov, kot bi jih sama«, »v 

skupini sem bolj motivirana«, »za napredek v teku je potreben trener«, »rada treniram pod 

vodstvom trenerja« ter »želim povratno informacijo od trenerja«. Moški so dosegli višji 

rezultat v primerjavi z ženskami le v »rad tekmujem«. 

 

V Fit centru ŠD Partizan so v sezoni 2006/2007 s pomočjo ankete ugotavljali motive za vadbo 

pri ženskah. Rezultati ankete so pokazali (vrstni red glede na višino ocene, od največje do 

najmanjše).  

 izboljšanje splošne telesne pripravljenosti, 

 druženje, 

 antistresni učinek, 

 oblikovanje telesa in 

 zadovoljstvo, užitek v gibanju ob glasbi (Športno društvo Partizan, 2015). 

 

Motivi za udeležbo žensk v različnih športnih dejavnostih so se v zadnjih letih močno 

povečali predvsem v športih, ki so »bolj pisani na kožo ženskam«. Bogate in pestre ponudbe 

različnih športnih programov, začenši s klasično aerobiko v 80. letih, imajo zagotovo veliko 

zaslugo za povečanje športne dejavnosti pri ženskah. Pri teh vadbah je poudarjena lepota in 

estetika gibanja, povezanost gibanja z glasbo, plesni elementi, lična oblačila … (Rostohar, 

2010). 

 

Motivacija ima pri ukvarjanju s kakršnokoli dejavnostjo pomembno vlogo in športna 

rekreacija pri tem ni nobena izjema. Ko se odločimo za ukvarjanje z športnorekreativno vadbo 



 42 

na začetku potrebujemo največ motivacije, saj je vsak začetek težak. Pozitivni učinki vadbe 

pa posledično povečujejo motivacijo za nadaljnje ukvarjanje z njo (Trnkoczy, 2009). 

 

 

1.6 CILJI IN HIPOTEZE 
 

CILJI: Namen magistrske naloge je ugotoviti in analizirati stile vodenja in njihovo povezavo z 

motivacijo pri športno rekreativni vadbi različno starih žensk, ki prihajajo iz dveh regij- 

osrednjeslovenske in goriške. Z nalogo želimo ugotoviti tudi, kakšna je motivacija za 

ukvarjanje z rekreacijo pri različno starih ženskah iz osrednje Slovenije in goriške regije. 

 

HIPOTEZE 

H01: Ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo pri različno starih ženskah. 

H02: Ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo pri ženskah iz osrednjeslovenske in 

goriške regije. 

H03: Ni razlik v povezavi med stili in motivacijo med ženskami, ki prihajajo iz goriške in 

osrednjeslovenske regije. 

H04: Ni razlik v povezavi med stili in motivacijo pri različno starih ženskah. 
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2. METODE DELA 
 

 

2.1 PREIZKUŠANCI 
 

V raziskavo je bilo vključenih 100 žensk v starostnem razponu od 40 do 80 let, ki se 

udeležujejo vodene rekreativne vadbe v različnih društvih v okolici Ljubljane in na Goriškem.  

 

V raziskavi je bilo vključenih tudi 10 vaditeljic, ki vodijo tovrstno vadbo za ženske. Starost 

vaditeljic je bila med 23 in 55 let. 

 

SOCIALNO DEMOGRAFSKI PODATKI VADEČIH IN VADITELJIC (starost, zakonski 

stan, stopnja izobrazbe, število otrok, tedenska udeležba na vadbi, oblika vadbe in regija). 

 

1. Starost  

 

 
Slika 4. Starost vadečih glede na regijo. 

 

V anketnem vprašalniku je sodelovalo 9 žensk iz osrednje Slovenije in 18 z goriške starih od 

40 do 50 let, 15 žensk iz osrednje Slovenije  in 14 z goriške starih od 51 do 60 let, 25 žensk iz 

osrednje Slovenije in 6 z goriške starih od 61 do 70 let ter 11 žensk iz osrednje Slovenije in 2 

ženski z goriške starih nad 70 let. Iz slike 4 je razvidno večje odstopanje med regijama pri 

starostnih kategorijah od 61 do 70 let in nad 70 let. V osrednji Sloveniji izrazito izstopajo 

vadeče v starostni kategoriji med 61 in 70 leti, medtem ko je na goriškem izrazito manj 

vadečih v starostni kategoriji nad 70 let.  
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Slika 5. Starost vaditeljic glede na regijo. 

 

V anketnem vprašalniku je sodelovalo 10 vaditeljic in kot je razvidno iz slike 5, je vseh 6 

vaditeljic iz osrednje Slovenije starih od 21 do 30 let. Na goriškem pa se starost vaditeljic 

nekoliko razlikuje, in sicer sta 2 vaditeljici stari od 31 do 40 let in 2 vaditeljici več kot 40 let. 

 

2. Zakonski stan  

 

 
Slika 6. Zakonski stan vadečih. 

 

Na sliki 6 vidimo, da je 39 žensk iz osrednje Slovenije in 32 žensk z goriške, ki se ukvarjajo s 

športno rekreacijo poročenih. 8 žensk iz osrednje Slovenije in 5 žensk z goriške živi v 

zunajzakonski skupnosti, medtem ko sta v obeh regijah 2 ženski razvezani. V osrednji 

Sloveniji je 5 vdov, na goriškem je 1. V osrednji Sloveniji je v anketnem vprašalniku 

sodelovalo 6 samskih žensk, na goriškem ni nobene. 
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3. Stopnja izobrazbe  

 

 
Slika 7. Stopnja izobrazbe vadečih. 

 

Na sliki 7 vidimo, da pri številu vadečih z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo ter OŠ ali 

manj v obeh regijah ni odstopanj. Večja odstopanja so v poklicni ali srednješolski izobrazbi, 

kjer je v osrednji Sloveniji 11 vadečih s to izobrazbo več kot na goriškem, je pa z 

univerzitetno izobrazbo več vadečih na goriškem.  

 

 
Slika 8. Stopnja izobrazbe vaditeljic. 

 

Na sliki 8 vidimo, da so v anketnem vprašalniku sodelovale vaditeljice z višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo in vaditeljice z univerzitetno izobrazbo. 5 vaditeljic iz osrednje 

Slovenije z univerzitetno izobrazbo so po poklicu diplomantke športne vzgoje. Vaditeljica z 

goriške je diplomantka tehnologije prometa. Vse 3 vaditeljice z goriške z višješolsko ali 

visokošolsko izobrazbo so po poklicu fizioterapevtke. Vaditeljica iz osrednje Slovenije pa ima 

naziv trener odbojke. 

 

 

 

2 

24 

20 

1 2 

13 

20 

5 

0

5

10

15

20

25

30

OŠ ali manj Poklicna ali
srednješolska

izobrazba

Višješolska ali
visokošolska

izobrazba

Univerzitetna
izobrazba

Stopnja izobrazbe vadečih 

OSREDNJESLOVENSKA
VADEČE

GORIŠKA VADEČE

1 

5 

3 

1 

0

1

2

3

4

5

6

OŠ ali manj Poklicna ali
srednješolska

izobrazba

Višješolska ali
visokošolska

izobrazba

Univerzitetna
izobrazba

Stopnja izobrazbe vaditeljic 

OSREDNJESLOVENSKA

GORIŠKA



 46 

4. Koliko otrok imate? 

 

 
Slika 9. Prikaz števila otrok vadečih glede na regijo v kateri obiskujejo vadbo. 

 

Iz slike 9 je razvidno, da tako v osrednji Sloveniji kot na goriškem izstopajo vadeče z dvema 

otrokoma. Z enim ali tremi otroki ni bistvenih odstopanj med regijama. Pri štirih ali pri nič 

otrocih pa je obratna slika med osrednjo Slovenijo in goriško, saj imajo v goriški regiji 4 

vadeče štiri otroke in samo 1 nobenega, medtem ko v osrednji Sloveniji 7 vadečih nima otrok 

in ima samo 1 štiri otroke. 

 

5. Kolikokrat tedensko se udeležite vadbe? 

 

 
Slika 10. Prikaz tedenske udeležbe na vadbi. 

 

Slika 10 prikazuje, da iz osrednje Slovenije 23 vadečih vadbo obiskuje enkrat tedensko, 31 

vadečih vadbo obiskuje dvakrat tedensko, 2 vadeči vadbo obiskujeta trikrat tedensko in 4 

vadeče vadbo obiskujejo več kot trikrat tedensko. Na goriškem je 32 vadečih, ki se vadbe 

udeležijo enkrat tedensko in 8 vadečih, ki se vadbe udeležijo dvakrat tedensko. V primerjavi z 

vadečimi iz osrednje Slovenije na goriškem ni nobene vadeče, ki se vadbe udeležuje trikrat ali 

več kot trikrat tedensko. 
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6. Oblika vadbe 

 

 
Slika 11. Prikaz oblike vadbe. 

 

Slika 11 nam prikazuje obliko vadbe, ki jo vadeče obiskujejo in obliko vadbe, ki jo vaditeljice 

vodijo. Pri vadečih tako na goriškem kot v osrednji Sloveniji prevladuje splošno rekreativna 

vadba, saj se jo udeležuje 50 vadečih iz osrednje Slovenije in 30 vadečih z goriške. 10 

vadečih iz osrednje Slovenije obiskuje pilates in 10 vadečih z goriške obiskuje zumbo. 

Nobena vadeča iz obeh regij ne obiskuje aerobike.  

 

Od vaditeljic so na goriškem 3 vaditeljice, ki vodijo splošno rekreativno vadbo in                    

1 vaditeljica, ki vodi zumbo. V osrednji Sloveniji pa je 5 vaditeljic, ki vodijo splošno 

rekreativno vadbo in 1 vaditeljica, ki vodi pilates. 

 

7. Regija 

 

 
Slika 12. Prikaz regije kjer vadeče obiskujejo vadbo. 

 

Iz slike 12 lahko vidimo, da je 60 vadečih in 6 vaditeljic iz osrednje Slovenije in 40 vadečih in 

4 vaditeljice z goriške. 
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2.2 PRIPOMOČKI 
 

V raziskovalni nalogi smo podatke pridobili s pomočjo dveh vprašalnikov, in sicer za vadčevo 

oceno vaditelja in vaditeljevo samooceno. Vprašalnik je bil sestavljen iz dveh delov. Prvi del 

vsebuje demografske podatke, drugi del pa se nanaša na stile vodenja v športu- lestvica 

vodenja v športu (LSS). Pri vprašalniku za vadeče smo postavili tudi vprašanje s 7 trditvami, 

ki so se navezovale na motivacijo za vadbo. Vprašanja so bila sestavljena iz zaprtega in 

odprtega tipa. Pri trditvah so vadeče odgovarjale s 5-stopenjsko lestvico. 

 

Lestvica vodenja v športu (LSS: Leadership Scale for Sports), katere je avtor Chelladurai, je 

sestavljena iz 40 trditev, na katere vadeče in vaditeljice odgovarjajo s 5-stopenjsko lestvico 

tako, da označijo, kako pogosto na vadbi uporabljajo našteta vedenja. Lestvica se uporablja za 

merjenje idealne predstave o trenerju, športnikovo zaznavanje trenerjev in samooceno 

trenerja. Sestavljena je iz 5 dimenzij (Chelladurai 1990): 

 trening in poučevanje, 

 demokratično vedenje, 

 avtokratično vedenje, 

 socialne podpora in  

 pozitivna povratna informacija. 

 

 

2.3 POSTOPEK 
 

Podatke smo pridobili s pomočjo vprašalnika, katerega smo razdelili v marcu 2015. 

Vprašalnik je bil izveden na podlagi predhodnega dogovora z vaditeljicami. Z njihovo 

pomočjo smo vprašalnike razdelili tudi med vadeče. Po mesecu dni smo dobljene podatke 

pregledali, uredili ter  šifrirane vnesli v program SPSS 22, kateremu je sledila statistična 

obdelava. Uporabili smo deskriptivno statistiko in analizo variance, s katerima smo preverili 

razlike med ocenami vaditeljic in vadečih. Za ugotavljanje povezanosti smo uporabili 

Pearsonov koeficient korelacije. Uporabili smo tudi Fisherjev ze test 

(http://vassarstats.net/rdiff.html), s katerim smo ugotavljali primerjavo med različno starostjo 

ter motivi in stili vodenja v različnih regijah. Nato smo podatke analizirali in jih grafično 

prikazali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vassarstats.net/rdiff.html
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3. REZULTATI 
 

Na podlagi anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 100 vadečih in 10 vaditeljic, od tega 60 

vadečih in 6 vaditeljic iz osrednje Slovenije ter 40 vadečih in 4 vaditeljice z goriške, smo 

dobili rezultate, ki jih predstavljamo v nadaljevanju magistrskega dela. 

 

 Razlike med oceno vadečih in samooceno vaditeljic ne glede na regijo 

 
Tabela 2 

 Razlike med oceno vadečih in samooceno vaditeljic ne glede na regijo 

 vaditeljica vadeča   

  M SD M SD t p 

trening in poučevanje 4,02 0,35 4,18 0,55 -0,87 0,39 

demokratično vedenje 3,31 0,30 3,29 0,62 0,12 0,91 

avtokratično vedenje 2,80 0,42 2,58 0,65 1,02 0,31 

socialna podpora 3,46 0,66 3,28 0,74 0,76 0,45 

pozitivna povratna informacija 2,94 0,55 3,22 0,92 -0,95 0,35 

Legenda: M - aritmetična sredina; SD - standardna deviacija; p - statistična značilnost t- testa 

 

V tabeli 2 so prikazane razlike med oceno vadečih in samooceno vaditeljic ne glede na regijo. 

Rezultati kažejo, da ni bistvenih razlik med ocenami. Iz tabele 3 lahko vidimo, da se 

vaditeljice podobno ocenjujejo, kot so jih ocenile vadeče. 
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 Podrobna analiza razlik med oceno vaditeljice in vadečih  

 

Z lestvico vodenja v športu - LSS, ki meri idealno športnikovo predstavo o trenerju in 

trenerjevo samooceno in je v tabeli predstavljena s petimi dimenzijami vedenja, so bile 

ugotovljene naslednje razlike med vaditeljico in njenimi vadečimi. 

 
Tabela 3 

 Podrobna analiza razlik med oceno vaditeljice in vadečih  

  

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

vaditeljica 1 3,92 3,11 2,80 3,00 3,00 

vadeče 1 4,20 3,03 2,24 2,84 3,16 

vaditeljica 2 3,46 3,44 3,40 3,38 3,80 

vadeče 2 4,62 3,61 2,44 3,86 4,12 

vaditeljica 3 4,08 3,89 3,20 3,63 2,80 

vadeče 3 4,19 3,38 2,50 3,27 3,88 

vaditeljica 4 3,85 3,11 2,40 2,88 2,80 

Vadeče 4 4,40 3,78 2,12 3,18 3,78 

vaditeljica 5 4,31 3,56 2,80 3,25 3,00 

vadeče 5 4,42 3,49 2,90 3,46 3,26 

vaditeljica 6 3,77 2,78 2,40 4,25 3,60 

vadeče 6 4,25 3,07 2,60 3,59 3,54 

vaditeljica 7 4,00 3,22 2,60 2,50 3,40 

vadeče 7 3,74 3,08 2,82 2,49 2,84 

vaditeljica 8 4,54 3,33 2,80 4,63 2,60 

vadeče 8 3,98 3,28 2,78 3,16 3,04 

vaditeljica 9 3,77 3,44 3,40 3,13 2,00 

vadeče 9 3,58 2,83 2,80 3,04 1,72 

vaditeljica 10 4,54 3,22 2,20 4,00 2,40 

vadeče 10 4,41 3,33 2,64 3,58 2,86 

 

Tabela 3 prikazuje podrobno analizo razlik med samooceno vaditeljice in oceno vadečih iz 

osrednje Slovenije in z goriške. Rezultati primerjave med samooceno vaditeljice in oceno 

vadečih so pokazali, da se njihove ocene v določenih pogledih razlikujejo in odstopajo. Pri 

vaditeljici 1 lahko vidimo, da prihaja do razlike v oceni pri avtokratičnem vedenju. Vaditeljica 

1 meni, da je bolj avtokratičen vodja, kot to menijo vadeče, katere vodi. V ostalih dimenzijah 

vodenja ne prihaja do večjih odstopanj. Vaditeljica 2 meni, da ne posveča dovolj pozornosti 

treningu in poučevanju, medtem ko so jo vadeče ocenile, da ga. Meni tudi, da je bolj 

avtokratičen vodja, kot to menijo njene vadeče. Vaditeljica 3 meni, da vadečim ne daje dovolj 

pozitivne povratne informacije, medtem ko njene vadeče mislijo drugače in so jo ocenile, da 

daje velik poudarek na pozitivni povratni informaciji. Do razlike pride tudi pri avtokratičnem 

vodenju, saj je vaditeljica 3 mnenja, da je veliko bolj avtokratičen vodja, kot to menijo njene 

vadeče. Pri vaditeljici 4 so bila odstopanja ugotovljena pri pozitivni povratni informaciji in 

demokratičnem vedenju. Vadeče menijo in so vaditeljico 4 ocenile, da je bolj demokratičen 

vodja, kot to meni vaditeljica 4. Vadeče so tudi mnenja, da nameni veliko pozornosti pozitivni 

povratni informaciji, medtem ko vaditeljica 4 meni obratno. Ocena vaditeljice 6 v primerjavi z 

oceno vadečih odstopa le pri socialni podpori, saj vaditeljica 6 meni, da ji daje več pozornosti, 
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kot to menijo njene vadeče. V ostalih dimenzijah vodenja so ocene vaditeljice 6 in vadečih 

podobne in ne prihaja do bistvenih odstopanj. Pri vaditeljici 7 so bila ugotovljena odstopanja 

pri pozitivni povratni informaciji, saj je vaditeljica 7 mnenja, da ji posveča dovolj pozornosti. 

Vadeče pa so jo ocenile in so mnenje, da temu ne daje dovolj pozornosti. V ostalih dimenzijah 

vodenja ni bilo ugotovljenih nobenih bistvenih odstopanj. Pri vaditeljici 8 so bila odstopanja 

ugotovljena pri treningu in poučevanju ter pri socialni podpori. V obeh dimenzijah so vadeče 

menja, da jim vaditeljica 8 ne nameni dovolj pozornosti, medtem ko je vaditeljica 8 mnenja, 

da jim. Pri vaditeljici 9 je zanimiv rezultat, saj sta oceni za avtokratično vedenje in 

demokratično vedenje skoraj enaki. Med vaditeljico in njenimi vadečimi prihaja do 

odstopanja le v tem, da so jo vadeče ocenile za manj demokratično in avtokratično vodjo, kot 

se je ocenila sama. 

 

 Primerjava motivov in stilov vodenja vseh vadečih iz obeh regij glede na starost 

 
Tabela 4  

Primerjava motivov in stilov vodenja vseh vadečih iz obeh regij glede na starost 

  40 DO 50 LET 51 DO 60 LET 61 DO 70 LET NAD 70 LET     

  M SD M SD M SD M SD F p 

Uživanje 4,63 0,56 4,72 0,59 4,68 0,60 4,54 0,52 0,34 0,79 

Rednost 4,52 0,70 4,55 0,63 4,52 0,68 4,77 0,44 0,54 0,65 

Počutje in zdravje 4,93 0,27 4,93 0,26 4,84 0,45 4,92 0,28 0,50 0,68 

Skupinska motivacija 3,70 1,17 4,10 1,05 3,97 1,28 3,77 1,24 0,62 0,60 

Hujšanje 3,52 1,05 3,28 1,25 3,26 0,82 2,77 1,24 1,42 0,24 

Telesna zmogljivost 4,56 0,58 4,52 0,74 4,55 0,72 4,46 0,78 0,06 0,98 

Prosti čas 4,11 0,97 4,03 1,12 4,16 1,04 3,92 1,55 0,16 0,92 

Vsi motivi 29,96 2,50 30,14 2,94 29,97 3,03 29,15 3,31 0,36 0,78 

Trening in poučevanje 4,15 0,50 4,08 0,59 4,25 0,61 4,30 0,37 0,71 0,55 

Demokratično vedenje 3,12 0,60 3,31 0,51 3,39 0,70 3,36 0,70 1,04 0,38 

Avtokratično vedenje 2,57 0,63 2,59 0,69 2,38 0,58 3,08 0,57 3,78 0,01 

Socialna podpora 3,21 0,94 3,16 0,75 3,35 0,62 3,51 0,45 0,58 0,63 

Pozitivna povratna 

informacija 

2,86 0,87 3,09 0,96 3,62 0,87 3,31 0,66 3,92 0,01 

Legenda: M- aritmetična sredina; SD- standarda deviacija; p- statistična značilnost t-testa 

 

V tabeli 4 vidimo, da pri različnih starostnih kategorijah ni bistvenih razlik pri motivih in 

stilih vodenja. Razlike so pokažejo le v starostni kategoriji nad 70 let pri avtokratičnem 

vedenju, saj si v tej starostni kategoriji vadeče želijo več pogovora ter več povratnih 

informacij s strani vaditeljice. Razlika pa se pokaže tudi pri pozitivni povratni informaciji. 

Najmanj pozitivne povratne informacije si želijo vadeče v starostni kategoriji od 40 do 50 let, 

sledi jim starostna kategorija od 51 do 60 let, nato nad 70 let ter največ pozitivne povratne 

informacije si želijo vadeče, ki so stare med 61 in 70 let. 
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 Primerjava stilov vodenja in  motivov glede na regijo 

 
Tabela 5  

Primerjava stilov vodenja in motivov glede na regijo 

  goriška osrednjeslovenska     

  M SD M SD t p 

Trening in poučevanje 3,93 0,60 4,34 0,45 -3,78 0,00 

Demokratično vedenje 3,13 0,58 3,39 0,63 -2,10 0,04 

Avtokratično vedenje 2,76 0,64 2,47 0,64 2,25 0,03 

Socialna podpora 3,03 0,85 3,42 0,64 -2,18 0,03 

Pozitivna povratna informacija 2,62 0,87 3,62 0,70 -6,39 0,00 

Uživanja 4,60 0,63 4,70 0,53 -0,85 0,39 

Rednost 4,65 0,62 4,50 0,65 1,15 0,25 

Počutje in zdravje 4,95 0,22 4,87 0,39 1,36 0,18 

Skupinska motivacija 3,90 1,19 3,92 1,17 -0,07 0,94 

Hujšanje 3,28 1,11 3,27 1,07 0,04 0,97 

Telesna zmogljivost 4,38 0,74 4,63 0,64 -1,86 0,07 

Prosti čas 3,98 1,05 4,15 1,15 -0,77 0,44 

Vsi motivi 29,73 2,73 30,03 2,99 -0,52 0,60 

Legenda: M - aritmetična sredina; SD - standardna deviacija; p – statistična značilnost t- testa 

 

V tabeli 5 so prikazane razlike med osrednjeslovensko in goriško regijo. Rezultati kažejo, da 

je v osrednji Sloveniji vadba boljša. Vadeče so ocenile, da vaditeljice iz osrednje Slovenije v 

primerjavi z vaditeljicami z goriške namenijo več poudarka treningu in poučevanju, socialni 

podpori in pozitivni povratni informaciji. Njihov način vodenja je bolj demokratičen kot 

avtokratičen.  

 

Pri motivih ni razlik med goriško in osrednjeslovensko regijo. Motiv telesne zmogljivosti ni 

statistično značilen, vendar je na meji (p=0,07) in iz tega lahko sklepamo, da bi ob drugačnem 

ali večjem vzorcu vadečih lahko bil. 
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 Korelacija motivov in stilov vodenja pri vadečih ne glede na regijo 

 
Tabela 6   

Korelacija motivov in stilov vodenja vseh vadečih ne glede na regijo 

  m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 

vsi 

motivi TI DB AB SS PF 

Uživanje (m1) r 1 ,25
*
 ,14 ,03 ,04 ,23

*
 ,17 ,42

**
 ,20 ,03 -,04 ,22 ,15 

Rednost (m2) r  1 ,22
*
 ,07 ,10 -,08 ,05 ,36

**
 -,14 -,20 ,02 -,14 -,08 

Počutje in zdravje (m3) r   1 ,18 -,04 ,23
*
 ,08 ,34

**
 -,08 -,14 ,08 ,03 -,10 

Skupinska motivacija (m4) r    1 ,18 ,01 ,01 ,52
**

 ,14 ,19 ,12 ,10 ,07 

Hujšanje (m5) r     1 ,19 ,21
*
 ,60

**
 ,19 ,14 -,15 ,18 ,28

**
 

Telesna zmogljivost (m6) r      1 ,39
**

 ,52
**

 ,24
*
 ,11 -,13 ,27

*
 ,29

**
 

Prosti čas (m7) r       1 ,61
**

 ,34
**

 ,17 -,09 ,24
*
 ,19 

Vsi motivi r        1 ,32
**

 ,17 -,06 ,27
*
 ,28

**
 

Trening in poučevanje (TI) r         1 ,54
**

 -,06 ,67
**

 ,59
**

 

Demokratično vedenje (DB) r          1 ,00 ,52
**

 ,50
**

 

Avtokratično vedenje (AB) r           1 ,07 -,18 

Socialna podpora (SS) r                       1 ,58
**

 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - povezava 

je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 6 je prikazana korelacija motivov in stilov vodenja vseh vadečih ne glede na regijo, 

kjer vadbo obiskujejo. Rezultati nam pokažejo, da se nekateri motivi in stili med seboj 

povezujejo in so statistično značilni. Motiv rednosti se povezuje z demokratičnim vedenjem; 

motiv hujšanja se povezuje s pozitivno povratno informacijo; motiv telesne zmogljivosti se 

povezuje s treningom in poučevanjem, socialno podporo in pozitivno povratno informacijo; 

motiv prostega časa se povezuje s treningom in poučevanjem in socialno podporo. Vsi motivi 

skupaj pa se povezuje s treningom in poučevanjem, socialno podporo ter pozitivno povratno 

informacijo. 

 

 Spodnji dve tabeli nam prikazujeta korelacijo motivov in stilov vodenja glede na 

osrednjeslovensko in goriško regijo  

 
Tabela 7  

Korelacija motivov in stilov vodenja z goriške regije 

  

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,26 ,23 ,14 ,42
*
 ,17 

Rednost r ,10 ,02 ,14 ,12 ,31 

Počutje in zdravje  r ,16 ,14 -,07 ,10 -,01 

Skupinska motivacija r ,10 ,34 ,02 ,04 ,22 

Hujšanje  r ,32 ,16 -,10 ,29 ,55
**

 

Telesna zmogljivost r ,40 ,34 -,05 ,44
*
 ,35 

Prosti čas r ,41
*
 ,09 ,04 ,11 ,24 

Vsi motivi r ,54
**

 ,40
*
 ,03 ,43

*
 ,62

**
 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - povezava 

je statistično značilna na nivoju 0,00 
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Tabela 7 nam prikazuje korelacijo motivov in stilov vodenja na goriškem. Rezultati nam 

pokažejo, da se nekateri motivi in stili vodenja povezujejo in so statistično značilni. Vidimo, 

da se motiv uživanja v vadbi povezuje s socialno podporo; motiv hujšanja s pozitivno 

povratno informacijo; motiv telesne zmogljivosti s treningom in poučevanjem ter socialno 

podporo; motiv prostega časa se povezuje s treningom in poučevanjem. Vsi motivi skupaj pa 

se povezujejo s treningom in poučevanjem, demokratičnem vedenjem, socialno podporo in 

pozitivno povratno informacijo.  
  

Tabela 8  

Korelacija motivov in stilov vodenja iz osrednjeslovenske regije 

    

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,20 -,16 -,06 ,06 ,06 

Rednost r -,12 -,26 -,03 -,21 -,12 

Počutje in zdravje  r -,04 -,15 ,09 ,08 -,03 

Skupinska motivacija r ,14 ,11 ,10 ,19 ,10 

Hujšanje  r ,20 ,18 -,15 ,12 ,20 

Telesna zmogljivost r ,04 ,02 -,12 ,00 ,04 

Prosti čas r ,38
**

 ,24 -,14 ,31
*
 ,08 

Vsi motivi r ,28
*
 ,10 -,10 ,20 ,13 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - povezava 

je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 8 vidimo korelacijo motivov in stilov vodenja vadečih iz osrednje Slovenije. 

Rezultati nam pokažejo, da se nekateri motivi in stili vodenja povezujejo in so statistično 

značilni. Motiv rednosti se povezuje z demokratičnim vedenjem, motiv prostega časa s 

treningom in poučevanjem ter socialno podporo, vsi motivi pa s treningom in poučevanjem. 

 

Če pogledamo in primerjamo tabeli 7 in 8 vidimo, da ima goriška več korelacije med motivi 

in stili. Največ motivov se povezuje s treningom in poučevanjem ter socialno podporo. 

 

Na podlagi Fisherjevega z testa smo ugotovili, da se motiv prostega časa (Fisher z= -,017 

(p=0,43)) in vsi motivi (Fisher z= -1,50 (p=0,07)) v obeh regijah povezujeta s treningom in 

poučevanjem, vendar statistično nista značilna. 
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 Korelacija motivov in stilov vodenja glede na starost vadečih 

 
Tabela 9   

Prikaz korelacije starostne kategorije 40 do 50 let 

    

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,20 ,23 -,05 ,22 ,33 

Rednost r -,06 -,08 -,17 -,13 -,09 

Počutje in zdravje  r -,14 -,35 -,06 -,17 -,28 

Skupinska motivacija r ,09 ,30 ,22 ,09 ,10 

Hujšanje  r ,12 ,22 -,39 -,06 ,31 

Telesna zmogljivost r ,43
*
 ,29 -,27 ,29 ,53

**
 

Prosti čas r ,37 ,27 -,19 ,09 ,28 

Vsi motivi r ,34 ,40
*
 -,27 ,11 ,43

*
 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - povezava 

je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 9 so prikazane korelacije motivov in stilov vodenja vadečih od 40 do 50 let. Rezultati 

kažejo, da se nekateri motivi in stili vodenja povezujejo in so statistično značilni. Motiv 

hujšanja se povezuje z avtokratičnem vedenjem; motiv telesne zmogljivosti s treningom in 

poučevanjem ter pozitivno povratno informacijo ter vsi motivi z demokratičnim vedenjem in 

pozitivno povratno informacijo. 

 
Tabela 10  

 Prikaz korelacije starostne kategorije 51 do 60 let 

    

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,35 ,29 -,16 ,48
*
 ,23 

Rednost r -,23 -,25 ,01 -,18 -,07 

Počutje in zdravje  r ,22 ,02 ,20 ,31 ,00 

Skupinska motivacija r ,12 ,14 ,17 -,14 ,24 

Hujšanje  r ,20 ,04 ,09 ,35 ,46
*
 

Telesna zmogljivost r ,44
*
 ,36 -,13 ,53

*
 ,44

*
 

Prosti čas r ,45
*
 ,11 -,12 ,48

*
 ,54

**
 

Vsi motivi r ,45
*
 ,21 ,00 ,52

*
 ,63

**
 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - 

povezava je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 10 so prikazane korelacije motivov in stilov vodenja vadečih od 51 do 60 let. Iz 

tabele 10 lahko vidimo, da se motiv uživanja povezuje s socialno podporo; motiv hujšanja s 

pozitivno povratno informacijo; motiv telesne zmogljivosti s treningom in poučevanjem, 

socialno podporo ter pozitivno povratno informacijo; motiv prostega časa s treningom in 

poučevanjem, socialno podporo ter pozitivno povratno informacijo in vsi motivi s treningom 

in poučevanjem, socialno podporo ter pozitivno povratno informacijo. Te korelacije motivov 

in stilov vodenja so statistično značilne. 
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Tabela 11 

 Prikaz korelacije starostne kategorije 61 do 70 let 

    

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,03 -,37 ,17 ,08 ,00 

Rednost r -,20 -,29 ,13 -,16 -,12 

Počutje in zdravje  r -,13 -,18 ,09 -,06 -,06 

Skupinska motivacija r ,17 ,00 ,07 ,18 -,07 

Hujšanje  r ,39
*
 ,23 -,10 ,53

*
 ,17 

Telesna zmogljivost r -,09 -,13 ,11 ,24 ,17 

Prosti čas r ,26 ,13 ,23 ,33 -,19 

Vsi motivi r ,19 -,09 ,18 ,32 -,04 

Legenda: r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - povezava 

je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 11 vidimo prikaz rezultatov korelacije starostne skupine 61 do 70 let. Rezultati nam 

pokažejo, da se nekateri motivi in stili vodenja povezujejo in so statistično značilni. Vidimo, 

da se motiv uživanja povezuje z demokratičnim vedenjem in motiv hujšanja s treningom in 

poučevanjem ter socialno podporo.  

 
Tabela 12   

Korelacija starostne kategorije nad 70 let 

    

Trening in 

poučevanje 

Demokratično 

vedenje 

Avtokratično 

vedenje 

Socialna 

podpora 

Pozitivna povratna 

informacija 

Uživanje  r ,49 ,24 ,02 ,16 -,09 

Rednost r ,27 -,25 -,12 -,30 -,02 

Počutje in zdravje  r -,44 ,20 -,17 ,43 ,23 

Skupinska motivacija r ,31 ,48 ,14 ,56 -,11 

Hujšanje  r ,10 ,28 -,09 ,46 ,40 

Telesna zmogljivost r ,41 ,10 -,35 -,81 -,14 

Prosti čas r ,40 ,22 -,29 -,25 ,07 

Vsi motivi r ,51 ,43 -,23 ,25 ,11 

Legenda:  r – Pearsonov korelacijski koeficient; * - povezava je statistično značilna na nivoju 0,05; ** - 

povezava je statistično značilna na nivoju 0,00 

 

V tabeli 12 vidimo prikaz korelacije starostne skupine nad 70 let. Vidimo, da se motiv telesne 

zmogljivosti povezuje s socialno podporo in je statistično značilen. 

 

Če primerjamo vse starostne kategorije med seboj, ugotovimo, da se nekateri motivi in stili 

vodenja med seboj povezujejo. V starostni kategoriji od 40 do 50 let ter 51 do 60 let se motiv 

telesne zmogljivosti povezuje s treningom in poučevanjem (Fisher z= -0,04 (p=0,48)) ter 

pozitivno povratno informacijo (Fisher z= 0,42 (p=0,34)) in vsi motivi s pozitivno povratno 

informacijo (Fisher z= -0,99 (p=0,16)), vendar niso statistično značilni. Statistična značilnost 

se pokaže pri motivu telesne zmogljivosti s socialno podporo v starostni kategoriji od 51 do 

60 let ter nad 70 let, katero smo dobili z izračunom Fisherjevega z testa (Fisher z= 4,61 

(p=0,00)). V ostalih starostnih kategorijah ni primerjav. 
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4. RAZPRAVA 
 

Na podlagi dobljenih rezultatov anketnega vprašalnika smo prišli do naslednjih zaključkov 

glede prej postavljenih hipotez. 

 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se ocene vadečih in samoocene vaditeljic 

bistveno ne razlikujejo. Znotraj posameznih dimenzij vedenja je prišlo do rahlih odstopanj. 

Nekatere izmed vaditeljic so se ocenile za bolj avtokratične vodje, kot so jih ocenile vadeče. 

Nekatere vaditeljice so tudi mnenja, da ne dajejo dovolj poudarka na pozitivni povratni 

informaciji, medtem ko vadeče menijo, da jo. Nekatere vaditeljice so se ocenile, da dajejo 

dovolj pozornosti socialni podpori, medtem ko vadeče menijo drugače. 

 

V raziskavi Brumen (2005, v Suhadolc, 2009) so ugotavljali razlike v stilu vodenja trenerjev 

glede na samopercepcijo trenerjev in oceno s strani športnikov. Rezultati so pokazali, da se 

mnenje športnikov razlikuje od mnenja trenerjev. Trener se je zaznal za bolj ukazovalnega kot 

so ga zaznali športniki. Športniki so menili, da je veliko bolj demokratičen ter da skrbi za 

pozitivno ozračje v medsebojnih odnosih v ekipi, medtem ko se je imel trener za bolj 

avtokratičnega kot demokratičnega. 

 

Na celotnem vzorcu vadečih smo ugotovili, da je vadba v osrednji Sloveniji boljša kot na 

goriškem. Vaditeljice v osrednji Sloveniji dajejo večji poudarek na treningu in poučevanju, na 

socialni podpori ter pozitivni povratni informaciji. Njihov stil vodenja je bolj demokratičen 

kot avtokratičen. Da so rezultati takšni, lahko pripomore to, da so vaditeljice v osrednji 

Sloveniji mlajše kot vaditeljice na goriškem ter imajo končano Fakulteto za šport, medtem ko 

so vaditeljice z goriške v večini po poklicu fizioterapevtke. Iz tega lahko sklepamo tudi, da 

imajo vaditeljice s končano Fakulteto za šport več teoretičnega in praktičnega znanja, kako je 

potrebno izpeljati vadbo in kako poučevati. V obeh regijah pa prevladuje demokratično 

vedenje. Ugotovili smo tudi, da pri vseh vadečih iz obeh regij glede na starost prihaja pri stilu 

vodenja do dveh statističnih značilnosti. Prva razlika se pokaže v starostni kategoriji nad 70 

let pri avtokratičnem vedenju. Vadeče si v tej starostni kategoriji želijo več pogovora ter 

povratnih informacij s strani vaditeljice. Druga razlika pa se pokaže pri pozitivni povratni 

informaciji. Največ pozitivne povratne informacije si želijo vadeče, ki so stare med 61 in 70 

let ter vadeče v starostni kategoriji nad 70 let, nato sledijo vadeče v starostni kategoriji od 51 

do 60 let, najmanj pozitivne povratne informacije pa si želijo vadeče v starostni kategoriji od 

40 do 50 let. 

 

Motivacija ima zelo pomembno vlogo pri ukvarjanju s kakršno koli dejavnostjo in športna 

rekreacija pri tem ni nobena izjema. Vemo, da je vsak začetek težak, zato na začetku 

ukvarjanja z vadbo potrebujemo največ motivacije (Jurgele, 2011). 

 

Tomori (1990, v Aksentič, 2014) navaja, da je izbira telesne dejavnosti zelo pomembna, saj 

odloča tudi o tem, ali bo nekdo vztrajal pri njej in od nje nekaj imel ali pa se bo z njo mučil in 

razočaran opustil. Izbrati je potrebno takšno dejavnost, ki dopolnjuje nekatere naše 
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osebnostne pomanjkljivosti. Poleg tega pa nam pomaga razvijati lastnosti, ki so pri nas 

premalo izražene, vendar nam lahko pridejo v življenju prav.  

 

Ryckman in Homel (1993, v Tušak, 2007) ugotavljata, da pri rekreativcih prevladuje 

intrinzična motivacija. Poudarek naj bi bil v motivih zadovoljstva in uživanja, razvoja 

sposobnosti oziroma motoričnih spretnosti, navezovanja prijateljskih stikov in v izzivu, 

povezanim s športno aktivnostjo. 

 

Neulinger (1984, v Tušak, 2007) pravi, da je uživanje in zadovoljstvo osrednji element v vseh 

oblikah prostočasne organizirane dejavnosti, saj se ljudje v neko aktivnost vključijo, če v njej 

uživajo ter v tej aktivnosti vztrajajo. V nasprotnem primeru, če v aktivnosti ne uživajo, 

aktivnost opustijo. Payne (1981, v Tušak, 2007) pravi, da je potrebno organizirati zanimive 

treninge oziroma vaje, ki ljudem dajejo dovolj užitka. 

 

V naši raziskavi ugotavljamo, da se največ vadečih ukvarja s splošno rekreativno vadbo. Le 

peščica je takšnih, ki obiskujejo pilates ali zumbo. Večina vadečih vadbo obiskuje enkrat ali 

dvakrat tedensko, le malo pa je takšnih, ki vadbo obiskujejo trikrat ali več kot trikrat 

tedensko. Za splošno rekreativno vadbo je značilno to, da je primerna za vse starostne 

kategorije. Za udeležbo na rekreaciji se odločajo vadeče, ki si želijo ohranjati in razvijati 

telesne spretnosti in sposobnosti ter želijo narediti nekaj koristnega za svoje zdravje. Splošna 

rekreativna vadba je sestavljena iz razteznih in krepilnih vaj, vaj za gibljivost, koordinacijo, 

vzdržljivost in ravnotežje. Vadbo pa lahko popestrimo z raznimi pripomočki, kot so ročke, 

elastike, žoge …, kar lahko vadeče še dodatno motivira za vadbo. 

 

V nalogi smo postavili dve ničelni hipotezi, ki sta se nanašali na motivacijo za ukvarjanje z 

rekreacijo. Hipotezo (H01), ki pravi, da ni razlike v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo pri 

različno starih ženskah ter ničelno hipotezo (H02), ki pravi, da ni razlik v motivaciji za 

ukvarjanje z rekreacijo pri ženskah iz osrednjeslovenske  in goriške regije. 

 

Vadeče so na 5-stopenjski lestvici ocenjevale, v kolikšni meri je posamezni razlog motiv za 

njihovo udeležbo na športno rekreativni vadbi. Prišli smo do zaključka, da motivi, kot so 

uživanje, rednost, počutje in zdravje, skupinska motivacija, hujšanje, telesna zmogljivost, 

prosti čas in vsi motivi skupaj vplivajo in so pomembni za njihovo odločitev. 

 

Če izpostavimo motiv hujšanja (»želim izgubiti odvečne kilograme in oblikovati svoje telo«) 

po starostnih kategorijah, so najmanjšo vrednost dosegle vadeče iz starostne kategorije nad 70 

let, sledi jim starostna kategorija 61 do 70 let, 50 do 60 let ter starostna kategorija 40 do 50 

let. Tak rezultat je razumljiv, saj ženske z leti vadbe ne obiskujejo več zato, da bi hujšale in 

izoblikovale svoje telo, saj se ne obremenjujejo več toliko z zunanjim videzom in izgledom, 

kot to počnejo mlajše ženske.  

 

Tudi Petkovšek (1997) ugotavlja, da želja po športnem videzu, vitkosti in krepkem telesu s 

starostjo upada. V skupini starejših od 60 let je ta želja zelo redka. V tej starostni skupini 
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močno prevladujeta motiv ohranjanja zdravja in telesnih sposobnosti, ki jim pomenijo 

največjo vrednoto v življenju. 

 

Izpostavimo lahko tudi motiv skupinske motivacije po starostnih kategorijah. Vadeče same 

nimajo dovolj motivacije, da bi se samostojno rekreirale, zato se odločajo za skupinske vadbe 

pod vodstvom vaditelja. S tem, ko jih nekdo vodi in so v družbi, se lažje pripravijo do tega, da 

se začnejo z rekreativno vadbo ukvarjati. Najmanjšo vrednost so dosegle vadeče iz starostne 

kategorije 40 do 50 let, kar bi lahko glede na starost pričakovali. Zanimiv pa je podatek, da 

jim sledi starostna kategorija nad 70 let, ki kaže, da so lahko tudi v tej starostni kategoriji 

same dovolj motivirane za vadbo. Nato sledi starostna kategorija 61 do 70 let ter starostna 

kategorija 51 do 60 let.  

 

Vadeče se zavedajo pomena redne telesne dejavnosti oziroma ukvarjanja s športno rekreacijo. 

Vedo, da je športna rekreacija pomemben del zdravega življenjskega sloga. Pendl Žalek 

(2004) navaja, da živeti aktivno življenje prinese veliko koristi ter da je telesna aktivnost neke 

vrste preventivna medicina. Aktivno življenje je za vsakogar drugačno, vendar vsakomur 

nekaj ponuja. Vpliva na boljše počutje in zdravje posameznika. 

 

Telesno zdravje v današnjem času postaja vse pomembnejša vrednota in eden izmed 

primarnih motivov za ukvarjanje ljudi z različnimi športnorekreativnimi dejavnostmi (Biddle 

in Goudars, 1993; Cash, 1997; Frederick in Ryan, 1993; Podbrežnik, 1997, v Jurgele, 2011). 

 

Raziskave (Gallup, 1983, v Tušak, 2005) kažejo, da so cilji v zvezi z zdravjem med najbolj 

pogostimi razlogi za udeležbo pri telesnih aktivnostih odraslih. Ugotavljajo tudi, da takšni 

cilji morda niso pomembni za nadaljnje ukvarjanje oziroma niso zadosten razlog za to, da 

ljudje ostanejo vključeni v športno aktivnost. Oldridge (1982, v Tušak, 2007) je nakazal, da se 

motivi lahko spremenijo, in sicer da motivi, ki so človeka privedli do športne aktivnosti, 

postanejo s časom manj pomembni, v ospredje pa stopijo drugi motivi, ki poudarjajo pomen 

uživanja pri razlogih za dolgoročno ukvarjanje s telesno aktivnostjo. 

 

V študiji »Motiviranost odraslih prebivalcev Slovenije za športno dejavnost«, Petkovškova 

razkriva motiviranost za športno dejavnost in pomembnost športa v življenju posameznika. 

Med posameznimi izbranimi motivi so se pri rekreativcih na prvih štirih mestih pojavili motiv 

ohranjanja zdravja in dobrega počutja, motiv ohranjanja in izboljšanja telesnih in delovnih 

sposobnosti, motiv zabave, razvedrila in sprostitve ter motiv notranjega užitka (Petkovšek, 

1997). 

 

Petkovšek (1997) ugotavlja tudi, da izmed motivov, ki spodbujajo športno dejavnost, je pri 

večini v ospredju želja po zdravju in boljšemu počutju. Ta motiv je izrazitejši pri ženskah. 

Prav tako pa se ta motiv ohranja skozi vsa starostna obdobja. 

 

Ohranjanje zdravja, dobrega počutja in telesnih in delovnih sposobnosti, lahko označimo kot 

izrazito razumska motiva odraslih. Izražata težnjo k biopsihičnemu ravnotežju v organizmu 

ugotavlja Petkovškova (1997). 
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Tudi v našem primeru je motiv počutja in zdravja dosegel najvišje vrednosti v vseh štirih 

starostnih kategorijah. 

 

Če pogledamo vrednosti motivov glede na goriško in osrednjo Slovenijo, dosegajo motivi 

skoraj enake vrednosti. Športna motiviranost za ukvarjanje s športno rekreacijo se med tema 

dvema regijama ne razlikuje. 

 

Na podlagi teh rezultatov smo ugotovili, da med starostnimi kategorijami (tabela 4) ter med 

goriško in osrednjo Slovenijo (tabela 5) ne prihaja do razlik v motivaciji za ukvarjanje s 

športno rekreacijo. 

 

Ničelno hipotezo (H01) sprejmemo, saj se motivi v različnih starostnih kategorijah ne 

razlikujejo in statistično niso značilni. 

 

Ničelna hipoteza (H02), ki pravi, da ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo pri 

ženskah iz osrednjeslovenske in goriške regije, je sprejeta, saj se motivi med regijama ne 

razlikujejo in niso statistično značilni.  

 

»Vodenje je dinamična lastnost, kvaliteta v odnosu, vplivanje, ki bi mu rekli akcija-reakcija. 

Nujni sestavini takega odnosa sta timsko delo in sodelovanje. Najvišja oblika učinkovitega 

vodenja je tista, ki vključuje osebno predanost in vključenost tistih, ki vodji sledijo« (Tušak, 

idr. 2003, str. 154). 

 

Tušak in Tušak (2003) pravita, da ima vodenje neposreden vpliv na športnikovo motivacijo. 

Motivacija pa vpliva na športnikovo prizadevnost, ta pa na predstavo v zvezi z nagradami. 

Nagrade vplivajo na zadovoljstvo, slednje pa potem povratno vpliva na motivacijo v bodoče. 

 

Koronja (1966, v Lončar, 2010) pravi, da mora biti vodja osebnostno stabilna in karakterna 

oseba, imeti mora dober odnos do ljudi, potrebna znanja za sektor, ki ga vodi, v našem 

primeru športno rekreacijo, in razpolagati s primerno splošno kulturo. Prav tako mora vodja 

biti seznanjen s socialno-psihološkim vidikom in biti nanj pripravljen. Naloga vodje oziroma 

njegova dolžnost je, da vzpostavi zdrave socialne odnose s posamezniki in s skupino ter jih 

vzpodbuja k skupnemu delovanju za skupni cilj. 

 

Ugotovili smo, da se na celotnem vzorcu vadečih, ne glede na starost in regijo iz katere 

prihajajo, nekateri motivi in stili med seboj povezujejo in so statistično značilni. Motiv 

rednosti se povezuje z demokratičnim vedenjem. Iz tega lahko sklepamo, da je vedenje in 

način vodenja vaditeljice pomemben za reden obisk vadečih na vadbi. Motiv hujšanja se 

povezuje s pozitivno povratno informacijo, kar nam pove, da vaditeljica spodbuja vadeče za 

ukvarjanje z vadbo. Poleg spodbude jim daje tudi povratno informacijo o določenih učinkih 

posameznih vaj na telo. S tem, ko jih pohvali, so vadeče še dodatno motivirane in se na vadbo 

vedno znova rade vračajo. Na tak način pa poskrbijo, da ohranjajo ali celo izgubijo na telesni 

teži ter oblikujejo svoje telo. Motiv telesne zmogljivosti in vsi motivi skupaj se povezujejo s 

treningom in poučevanjem, socialno podporo in pozitivno povratno informacijo. Iz tega lahko 
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sklepamo, da vaditeljica na vadbi da veliko pozornosti na izboljšanju telesne zmogljivosti in 

spretnosti vadečih. Sama vadba je izpeljana tako, da je usmerjena v izboljšanje spretnosti ter 

same končne izvedbe vaje, ki jih vadeče izvajajo. Vaditeljica na vadbi daje poudarek na 

podajanju navodil, popravljanju in odpravljanju napak, ki jih vadeče delajo pri določenih 

vajah. Vaditeljica se zave, da je bistvenega in ključnega pomena to, da vadeče vaje izvajajo 

pravilno, zato mora temu nameniti veliko pozornosti. Vaditeljica mora paziti, da podaja 

dovolj natančna, razumljiva, jasna navodila ter nazorno prikaže vajo, katero želi, da vadeče 

izvajajo ter jo v primeru nezmožnosti izvajanja nekaterih vadečih zaradi njihovih zdravstvenih 

težav in omejitev prilagodi. S tem, ko vaditeljica poskrbi za vse to, je vzdušje na vadbi 

pozitivno. Pozitivni pa so tudi  medsebojni odnosi med vadečimi. To je pa tudi eden izmed 

razlogov, zakaj se vadeče rade vračajo na vadbo. To nam potrdi tudi povezava motiva 

prostega časa s treningom in poučevanjem ter socialno podporo. Vadeče si želijo biti vodene s 

strani vaditeljice, zato se tudi odločajo za skupinsko vadbo, kot je splošna rekreativna vadba, 

zumba ali pilates. Rade imajo, da jih nekdo usmerja, vodi, jim svetuje ter jim pomaga pri 

osebnem napredku ter doseganju osebnih ciljev, katere so si zadale, da jih bojo z vadbo 

dosegle. 

 

V nalogi smo postavili tudi dve ničelni hipotezi, ki sta se nanašali na povezavo med stili in 

motivacijo. Ničelna hipoteza (H03) pravi, da ni razlik v povezavi med stili in motivacijo med 

ženskami, ki prihajajo iz goriške in osrednjeslovenske regije. Ničelno hipotezo (H04) pa 

pravi, da ni razlik v povezavi med stili in motivacijo pri različno starih ženskah. 

 

Na goriškem se povezuje motiv uživanja s socialno podporo; motiv hujšanja s pozitivno 

povratno informacijo; motiv telesna zmogljivost s treningom in poučevanjem ter socialno 

podporo; motiv prostega časa s treningom in poučevanjem ter vsi motivi skupaj s treningom 

in poučevanjem, demokratičnim vedenjem, socialno podporo in pozitivno povratno 

informacijo. Sklepamo lahko, da vadeče svoj prosti čas rade izkoristijo za vadbo, saj na vadbi 

uživajo, so v družbi in tako ohranjajo socialno življenje. S tem, ko vaditeljica poskrbi za 

pozitivno vzdušje in klimo v skupini, se vadeče na vadbo rade vračajo in tako naredijo nekaj 

zase in svoje telo. 

 

V osrednji Sloveniji pa se povezuje motiv rednosti z demokratičnim vedenjem; motiv 

prostega časa s treningom in poučevanjem ter socialno podporo in vsi motivi skupaj s 

treningom in poučevanjem. Na podlagi teh rezultatov lahko sklepamo in menimo, da je 

rednost vadečih in to, da se vadeče na vadbo rade vračajo, odvisna tudi od dostopnosti 

vaditeljic ter njihovega načina vodenja.  

 

Ko smo primerjali motive in stile vodenja glede na regijo, kjer vadeče obiskujejo vadbo, smo 

prišli do naslednjih zaključkov. Ugotovili smo, da je na goriškem več povezav med motivi in 

stili kot v osrednji Sloveniji. Največ motivov se povezuje s treningom in poučevanjem ter 

socialno podporo. Iz tega lahko sklepamo, da vaditeljice z goriške dajejo velik poudarek na to, 

da se vadeče na vadbi dobro počutijo, skrbijo, da je pozitivno vzdušje v skupini, z vadečimi se 

pogovarjajo in jim nudijo nasvete in s tem krepijo tudi zaupanje. Vaditeljice se prav tako 
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zavedajo, da je poučevanje in utrjevanje ter prenašanje znanja bistvenega pomena za dobro in 

pravilno izvajanje vaj in vadbe nasploh.  

 

Z izračunom Fisherjevega z testa, s katerim smo primerjali vadbo na goriškem in v osrednji 

Sloveniji (tabela 7 in tabela 8), smo ugotovili, da se motiv prostega časa in vsi motivi skupaj v 

obeh regijah povezujeta s treningom in poučevanjem, vendar statistično nista značilna. Na 

podlagi tega rezultata lahko ničelno hipotezo (H03) sprejmemo. 

 

Kot prikazujejo tabele 9, 10, 11  in 12 so znotraj posameznih starostnih kategorij povezave 

med stili in motivi. Med starostnimi kategorijami prihaja do različnih povezav med motivi in 

stili. To smo pričakovali, saj se na primer vadeče iz starostne kategorije 40 do 50 let za vadbo 

odločajo iz drugačnih razlogov kot vadeče iz ostalih starostnih kategorij.  

 

Ugotovili smo, da se motiv hujšanja v starostni kategoriji 40 do 50 let povezuje z 

avtokratičnim vedenjem; v starostni kategoriji od 51 do 60 let s pozitivno povratno 

informaciji ter v starostni kategoriji 61 do 70 let s treningom in poučevanje ter socialno 

podporo. Iz tega lahko sklepamo, da imajo vadeče iz starostne kategorije 40 do 50 let, ki si 

želijo izgubiti odvečne kilograme in oblikovati svoje telo rajši, kadar je vodenje bolj 

avtokratično, kar pomeni, da vaditeljica točno in jasno pove kaj od njih pričakuje. Vadeče v 

tej starostni kategoriji spadajo med mlajše v naši raziskavi, zato mislimo, da jim videz in 

ohranjanje lepega in čvrstega telesa nekaj pomenita in jih hkrati motivirata za udeležbo na 

vadbi. Vadečim, ki so stare med 51 in 60 let, pa največ pomeni to, da jih vaditeljica spodbuja 

za vadbo ter jih pohvali. Na tak način vadeče vedo, da delajo prav in da so na poti do cilja, kar 

jih dodatno motivira za vadbo in to doprinese k temu, da naredijo nekaj za svoje telo. 

Vadečim, ki so stare od 61 do 70 let je pomembno, da vaditeljica na treningu podaja točna in 

jasna navodila, da popravlja napake ter obrazloži, čemu je katera vadba namenjena in kakšen 

vpliv ima na telo. Prav tako je pomembna klima v skupini, da se vadeče vedno znova rade 

vračajo na vadbo. Na tak način zadovoljijo motiv hujšanja, saj z določenimi vajami oblikujejo 

svoje telo.  

 

V starostni kategoriji 40 do 50 let se motiv telesna zmogljivost povezuje s treningom in 

poučevanjem in pozitivno povratno informacijo; v starostni kategorijo 51 do 60 let s 

treningom in poučevanjem, socialno podporo in pozitivno povratno informacijo ter v starostni 

kategoriji nad 70 let s socialno podporo. Iz tega lahko sklepamo, da v starostnih kategorijah 

40 do 50 let in 51 do 60 let vaditeljice vadeče usmerjajo, informirajo o pravilnosti in poteku 

naloge oziroma vaje, ki jih na vadbi izvajajo. Vaditeljica vadeče tudi pohvali, ko vaje in 

celotno vadbo dobro izvedejo. Prav tako pa pohvali, če vidi napredek. V starostnih 

kategorijah 51 do 60 let in nad 70 let pa poskrbi, da se vadeče na vadbi dobro počutijo, se med 

seboj razumejo ter se z vadečimi pogovarja o njihovih osebnih težavah. S tem, ko vaditeljica 

ve, kakšne težave in omejitve imajo vadeče, lahko vadbo prilagodi na takšen način, da ustreza 

vsem vadečim. S tem pa poskrbi, da se njihova telesna zmogljivost ohranja ali celo izboljšuje.  

 

V starostni kategoriji 51 do 60 let se motiv prostega časa in vsi motivi skupaj povezujejo s 

treningom in poučevanjem, socialno podporo in pozitivno povratno informacijo. Menimo, da 



 63 

si vadeče rade vzamejo prosti čas ter ga koristno izkoristijo za vadbo zato, ker vaditeljica 

poskrbi, da je vadba sestavljena tako, da so jih vadeče v tej starostni kategoriji sposobne 

slediti. Vaditeljica da velik poudarek na vadbi, na samem poučevanju vaj in dajanju navodil, 

popravljanju in odpravljanju napak pri posameznih vajah. Poskrbi tudi, da vadeče pohvali za 

pravilno izvedbo, trud, ki ga vložijo v vadbo ter napredek. Vadeče, ki v skupini občutijo 

dobro klimo in medsebojne odnose, pa se na vadbo vedno znova rade vračajo. V starostni 

kategoriji 40 do 50 let pa se vsi motivi povezujejo z demokratičnim vedenjem in pozitivno 

povratno informacijo.  

 

Ugotovili smo tudi, da se motiv uživanja v starostni kategoriji od 51 do 60 let povezuje s 

socialno podporo ter v starostni kategoriji od 61 do 70 let z demokratičnim vedenjem. 

Sklepamo lahko, da se vadeče v skupini dobro razumejo, da je pozitivno vzdušje, da 

vaditeljica poskrbi za dobro počutje vadečih in zato vadeče  v vadbi uživajo in so zadovoljne. 

S tem, ko je vaditeljica dostopna, se je pripravljena prilagajati in ugoditi željam vadečih,  nudi 

vadečim v starostni kategoriji od 61 do 70 let dodaten užitek za vadbo, saj vedo, da bo 

upoštevala njihovo mnenje ter predloge za vadbo. 

 

Tušak (1999) pravi, da je za športno rekreacijo pomembno to, da nam ne predstavlja nuje in 

trpljenja, saj moramo v vadbi uživati in biti zadovoljni. Zadovoljstvo lahko razumemo kot 

intrinzično motivacijo, za katero je značilno to, da je človek v vadbo vključen zgolj zaradi 

užitka, ki mu ga vadba omogoča. Velik vpliv za uživanje v vadbi ter dober in zadosten razlog 

za ukvarjanje z vadbo imajo prav prijatelji. Wenzel (1988, v Tušak, 1999) pravi, da je 

socialna narava aktivnosti še posebno pomembna za ženske, ker so na tak način bolj 

motivirane in vztrajne pri rekreaciji. 

 

Trening in poučevanje, pozitivna povratna informacija ter socialna podpora so po našem 

mnenju nujne dimenzije vedenja, ki jih mora vaditeljica upoštevati pri vadbi rekreacije, če želi 

pri vadečih uspeh ter željo za udeležbo na vadbi. Poučevanje, utrjevanje in prenašanje znanja 

so ključnega pomena za dobro izvajanje določenih vaj, ki jih vaditeljica podaja. Na začetku, 

ko se vadeče šele učijo novih vaj, je zelo pomembno to, da vaditeljica poda informacijo o 

pravilni izvedbi, položaju, dihanju, da vajo nazorno prikaže ter odpravlja in popravlja napake. 

Velikokrat se zgodi, da na začetku vaja ne bo izvedena korektno in kvalitetno, zato je 

potrebno, da vajo delajo najprej počasi ter v olajšani izvedi, nato pa jo tekom časa pospešijo 

in otežijo. Vadeča ima lahko svoje zdravstvene težave in omejitve glede izvajanja vaj. 

Vaditeljica mora biti na to zelo pozorna in vedno pripravljena na to, da se zna v takšni 

situaciji prilagoditi in poiskati takšne vaje, ki bodo primerne in ustrezne vsem vadečim. S tem, 

ko bo vaditeljica poskrbela, da bo vadba sestavljena glede na zmožnosti vadečih, bodo vadeče 

vadbo rade obiskovale in bile zanjo motivirane. Vadeče pa morajo imeti občutek, da je 

vaditeljica na vadbo pripravljena ter da ve, kaj dela, saj ji bodo le na tak način zaupale. 

 

Z izračunom Fisherjevega z testa, s katerim smo primerjali vse starostne kategorije med seboj, 

smo ugotovili, da se nekateri motivi in stili vodenja med seboj povezujejo. V starostni 

kategoriji od 40 do 50 let (tabela 9) ter 51 do 60 let (tabela 10) smo ugotovili, da se motiv 

telesne zmogljivosti povezuje s treningom in poučevanjem ter pozitivno povratno informacijo 
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in vsi motivi skupaj s pozitivno povratno informacijo, vendar statistično niso značilni. V 

starostni kategoriji 51 do 60 (tabela 10) let ter nad 70 let (tabela 11) se motiv telesne 

zmogljivosti povezuje s socialno podporo in je statistično značilen. V ostalih starostnih 

kategorijah ni primerjav in povezav z motivi in stili. 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko ničelno hipotezo (H04), ki pravi, da ni razlik v 

povezavi med stili in motivacijo pri različno starih ženskah zavrnemo, saj se pojavi ena 

statistična značilnost, in sicer v starostni kategoriji 51 do 60 let ter nad 70 let v povezavi 

telesne zmogljivosti s socialno podporo. 

 

Pur (2005, v Kajtna in Tušak, 2007) je v raziskavi primerjal stile vodenja, storilnostno 

motivacijo in stališča trenerjev ekipnih in individualnih športov. Ugotovil je, da v stilih 

vodenja prihaja do razlik med trenerji individualnih in ekipnih športov. Trenerji ekipnih 

športov so bolj ukazovalni, manj demokratični in manj sodelujejo s svojimi športniki kot 

trenerji individualnih športov. Do podobnih rezultatov sta prišla tudi Jakše (2005, v Kajtna in 

Tušak, 2007) in Hvalec (2005, v Kajtna in Tušak, 2007). Ugotovila sta, da trenerji starejših 

(odraslih) športnikov v nasprotju s trenerji mlajših športnikov uporabljajo demokratičen način 

vodenja in tako vključujejo športnike v vodenje in jim posvečajo več socialne podpore in 

pozornosti. 

 

Trenerji v ekipnih športih naj bi bolj težili k avtokratičnemu načinu vodenja, ugotavljajo 

Serpa, Pataco in Santos (1991, v Kajtna in Tušak, 2007). 

 

Jurčak (2003, v Kajtna in Tušak, 2007) in Šulc (2002, v Kajtna in Tušak, 2007) sta ugotovila, 

da trenerji v individualnih športih pogosteje kot trenerji ekipnih športov uporabljajo 

demokratično in socialno podpirajoče vedenje in so tako do tekmovalcev skrbni, jim 

omogočajo soodločanje. Pogosteje tudi pohvalijo športnika, ko nekaj naredi dobro. V svojem 

vedenju pogostokrat uporabijo povratno informacijo. 

 

Repe je v svoji raziskavi (1997, v Jurgele, 2011) raziskovala motivacijo vrhunskih in 

rekreativnih športnikov. Z raziskavo je skušala odgovoriti na vprašanja: kaj ljudi spodbuja k 

športni aktivnosti in kateri so glavni motivi športno aktivnih; ali obstajajo razlike med 

vrhunskimi športniki in rekreativnimi; ali se morda tudi pri rekreativcih pojavlja pretežno 

storilnostna motivacija - torej želja po zmagi in uspehu oziroma ali so bolj nagnjeni k  iskanju 

izboljšav, učenju in izpopolnjevanju sposobnosti. Raziskava je pokazala, da so 

najpomembnejši motivi rekreativcev želja biti telesno sposoben in zdrav, dobra forma in 

zabava. Rekreativci iščejo predvsem možnost ohranjanja zdravja, forme in možnost zabave. 

  

Glede na naše rezultat anket bi lahko rekli, da se lahko primerjamo z individualnimi trenerji, 

saj v večini vaditeljice uporabljajo demokratično vodenje, pozitivno povratno informacijo ter 

socialno podporo. 
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Raziskav, ki bi se nanašale na temo, kjer bi primerjali motive in stile vodenja pri športni 

rekreaciji, nismo našli. Večina raziskav, ki so se nanašale na stile vodenja, so bile narejene na 

ekipnih in individualnih športnikih in trenerjih. 

 

Pri ekipnih in individualnih športnikih je za dosego rezultatov pomembno tudi, kako se trener 

in športnik ujameta in dopolnjujeta. Trener mora za dosego cilja vedeti, kakšen način vodenja 

bo uporabil. V večini primerov je njihov motiv želja po dobrem rezultatu oziroma zmagi. 

 

Raziskav, ki bi primerjale motive in stile vodenja pri športni rekreaciji, po našem mnenju ni, 

saj raziskovalcev ne zanima, ali obstajajo povezave med njimi. Pri športni rekreaciji so v 

večini primerov heterogene skupine in vsaka posameznica ima svoj motiv za udeležbo na 

vadbi. Vaditeljica mora spoznati skupino, ki jo vodi in na podlagi tega izbrati način vodenja, 

ki bo podprl njihove motive za udeležbo.  

 

S tem, ko nismo našli raziskav na to temo, nismo imeli možnosti primerjati naših rezultatov z 

že znanimi rezultati. Tako tudi nismo mogli potrditi, ali se naše ugotovitve ujemamo z 

drugimi oziroma ali prihaja do neskladij. 

 

Če bi želeli bolj relevantne podatke, bi v naši raziskavi moralo sodelovati večje število 

vadečih in prav tako vaditeljic. Prav tako bi morala biti starostna struktura vadečih v obeh 

regijah približno enaka, da bi dobili pravilno primerjavo med osrednjo Slovenijo in goriško. V 

naši anketi je bilo v osrednji Sloveniji bistveno več vadečih starejših od 60 let kot na 

goriškem. S tem bi mogoče prišli do rezultatov, ki bi pokazali v dimenzijah vodenja in 

motivih drugačna odstopanja ter razlike. 
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5. SKLEP 
 

V nalogi je predstavljena teorija športne rekreacije, vodenja in motivacije ter različni pogledi 

avtorjev na podano literaturo. S pomočjo raziskovalnega dela pa se lahko seznanimo, kakšen 

pristop do vadbe oziroma kakšen stil vodenja imajo vaditeljice iz dveh različnih regij in med 

različno starimi vadečimi ter kakšna je motivacija in odziv vadečih za takšno vadbo. 

 

Z magistrsko nalogo smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med stili in motivacijo pri 

športno rekreativni vadbi različno starih žensk, ki prihajajo iz osrednjeslovenske in goriške 

regije ter kakšna je motivacija za ukvarjanje z rekreacijo pri različno starih ženskah, ki 

prihajajo iz teh dveh regij. 

 

V naši raziskavi ugotavljamo, da se največ vadečih ukvarja s splošno rekreativno vadbo, le 

peščica je takšnih, ki obiskujejo pilates ali zumbo. Večina vadečih vadbo obiskuje enkrat ali 

dvakrat tedensko, le malo je takšnih, ki vadbo obiskuje trikrat ali več kot trikrat tedensko. 

 

Ugotavljamo, da na celotnem vzorcu ne prihaja do bistvenih razlik v ocenah vadečih in 

samooceni vaditeljic. Ugotovili smo tudi, da je vadba v osrednji Sloveniji glede na rezultate 

vprašalnika boljša od vadbe na goriškem, saj dajejo vaditeljice večji poudarek treningu in 

poučevanju, socialni podpori in pozitivni povratni informaciji. 

 

Na podlagi dobljenih rezultatov smo ugotovili, da ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z 

rekreacijo pri različno starih ženskah, saj se motivi za udeležbo na vadbi med različnimi 

starostnimi kategorijami ne razlikujejo in statistično niso značilni. 

 

Kljub temu da ni prišlo do razlik med motivi, sta motiv hujšanja in skupinska motivacija 

dosegla najmanjšo vrednost, medtem ko sta motiv počutja in zdravja ter motiv uživanja na 

vadbi v vseh starostnih kategorijah dosegli najvišje vrednosti. 

 

Ugotovili smo, da ni razlik v motivaciji za ukvarjanje z rekreacijo pri ženskah iz osrednje 

Slovenije in goriške. 

 

Rezultati anketnega vprašalnika so pokazali, da se znotraj goriške in osrednje Slovenije 

nekateri motivi in stili med seboj povezujejo in so statistično značilni. Ugotovili smo, da se na 

goriškem povezuje več motivov s stili kot v osrednji Sloveniji. Največ motivov se povezuje s 

treningom in poučevanjem in socialno podporo. V primerjavi med goriško in osrednjo 

Slovenijo smo ugotovili, da se motiv prostega časa in vsi motivi skupaj povezujejo s 

treningom in poučevanjem, vendar statistično niso značilni. To nam pove, da med regijama ni 

razlik v povezavi med stili in motivacijo. 

 

Prav tako smo ugotovili, da znotraj posameznih starostnih kategorij prihaja do različnih 

povezav med stili in motivi, kar smo pričakovali, saj se v različnih starostnih kategorijah 

vadeče odločajo za vadbo iz drugačnih razlogov. Ko smo primerjali  starostne kategorije med 

seboj, smo ugotovili, da se v starostni kategoriji 40 do 50 let in 51 do 60 let motiv telesne 
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zmogljivosti povezuje s treningom in poučevanjem in pozitivno povratno informacijo ter vsi 

motivi skupaj s pozitivno povratno informacijo, vendar statistično niso značilni. Statistična 

značilnost se pokaže v primerjavi starostne kategorije 51 do 60 let ter nad 70 let v povezavi 

motiva telesne značilnosti s socialno podporo. V ostalih starostnih kategorijah ni primerjav. 

 

Z raziskavo smo dobili rezultate, ki smo jih pričakovali, vendar pa jih nismo mogli primerjati 

z rezultati drugih raziskav, saj jih na to temo nismo zasledili. 

 

Število vadečih po starostni strukturi se v naši raziskavi med osrednjo Slovenijo in goriško v 

nekaterih kategorijah precej razlikuje. Zanimivo bi bilo videti, ali bi prišli do drugačnih 

rezultatov, če bi bilo v raziskavo vključenih enako število vadečih po starostnih kategorijah v 

obeh regijah.  

 

Spoznanja raziskave naj bi služila vaditeljicam rekreativnih vadb, da so demokratičen način 

vodenja, trening in poučevanje, socialna podpora in pozitivna povratna informacija 

pomembne dimenzije vedenja, ki jih mora upoštevati pri svojem načinu oziroma izvajanju 

vadbe. 
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7. PRILOGA 
 

7.1 PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VADEČE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Nena Štendler, študentka Fakultete za šport v Ljubljani. S pomočjo anketnega 

vprašalnika zbiram podatke za mojo magistrsko nalogo z naslovom: Stili vodenja in njihova 

povezava z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk. Namen naloge je ugotoviti in 

analizirati stile vodenja in njihovo povezavo z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk, 

ki prihajajo iz dveh regij - osrednjeslovenske in goriške. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni 

izključno samo za namen omenjene naloge. Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem! 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI: 

 

1. STAROST 

a)  40 do 50 let 

b)  51 do 60 let 

c)  61 do 70 let 

d)  nad 70 let 

 

2. ZAKONSKI STAN 

a) Samska 

b) Poročena 

c) Zunajzakonska skupnost 

d) Razvezana 

e) Vdova 

 

3. STOPNJA IZOBRAZBE 

a) Osnovnošolska izobrazba ali manj 

b) Poklica ali srednješolska izobrazba 

c) Višješolska ali visokošolska izobrazba 

d) Univerzitetna izobrazba 

 

4. KOLIKO OTROK IMATE?________________ 

 

5. KOLIKOKRAT TEDENSKO SE UDELEŽITE VADBE? 

a) Enkrat tedensko 

b) Dvakrat tedensko 

c) Trikrat tedensko 

d) Več kot trikrat tedensko 

 

 



 74 

6. OBLIKA VADBE: 

a)  Splošna rekreativna vadba 

b)  Pilates 

c)  Aerobika 

d)  Zumba 

e) Drugo:______________ 

 

7. REGIJA: 

a) goriška 

b) osrednjeslovenska 

 

8. V KOLIKŠNI MERI JE POSAMEZNI RAZLOG MOTIV ZA VAŠO UDELEŽBO NA 

ŠPORTNO REKREATIVNI VADBI? 

 

Pred seboj imate trditve. Prosim vas, da na 5-stopenski lestvici ocenite, v kakšni meri se 

strinjate, da našteti dejavniki vplivajo na vašo odločitev za udeležbo na vadbi. Številka 5 

pomeni, da se zelo strinjate, 4 - delno se strinjam, 3 - se strinjam, 2 - delno se ne strinjam in   

1 - popolnoma se ne strinjam. 

 

a) Rada obiskujem vadbo, se je veselim in v njej uživam. 1 2 3 4 5 

b) Vadbe se redno udeležujem. 1 2 3 4 5 

c) Z vadbo želim izboljšati svoje počutje in zdravje. 1 2 3 4 5 

d) Sama nimam dovolj motivacije, da bi se samostojno 

rekreirala. 

1 2 3 4 5 

e) Z vadbo želim izgubiti odvečne kilograme in oblikovati 

svoje telo. 

1 2 3 4 5 

f) Z vadbo želim izboljšati telesno zmogljivost in izpopolniti 

svoje spretnosti. 

1 2 3 4 5 

g) Ker želim koristno preživeti prosti čas. 1 2 3 4 5 

 

 

IME VADITELJA, KI VADBO IZVAJA:____________________ 
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7.2 PRILOGA 2: ANKETNI VPRAŠALNIK ZA VADITELJICE 
 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

Sem Nena Štendler, študentka Fakultete za šport v Ljubljani. S pomočjo anketnega 

vprašalnika zbiram podatke za mojo magistrsko nalogo z naslovom: Stili vodenja in njihova 

povezava z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk. Namen naloge je ugotoviti in 

analizirati stile vodenja in njihovo povezavo z motivacijo pri športno rekreativni vadbi žensk, 

ki prihajajo iz dveh regij - osrednjeslovenske in goriške. Pridobljeni rezultati bodo uporabljeni 

izključno samo za namen omenjene naloge. Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujem! 

 

DEMOGRAFSKI PODATKI: 

 

1. STAROST 

a) do 20 let 

b) 21 do 30 let 

c) 31 do 40 let 

d) več kot 40 let 

 

2. STOPNJA IZOBRAZBE 

a) Osnovnošolska izobrazba ali manj 

b) Poklica ali srednješolska izobrazba 

c) Višješolska ali visokošolska izobrazba 

d) Univerzitetna izobrazba 

 

3. POKLIC:________________ 

 

4. OBLIKA VADBE:____________________ 

 

5. REGIJA: 

a) goriška 

b) osrednjeslovenska 

 

6. IME VADITELJA:________________ 

 


