
 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA 

 

Innovative Clubs for Dual Careers  

(IC/DC) 

Inovativni klubi za dvojne poklicne 

poti 

 



KLJUČNI VIDIKI PROJEKTA 

Razviti inovativen program, primeren za športne klube, ki bo 

podpiral in omogočal DVOJNE POKLICNE POTI z optimalnim 

kombiniranjem visokokvalitetnega športnega treniranja in 

izobraževanja za mlade športnike v veslaškem športu.  

 

CILJ 

 IC/DC zajema športnike med 14. in 21. letom starosti 

 Projekt omogoča sočasno uspešno izvajanja veslaškega treniranja in 

rednega izobraževanja v osnovnih in srednjih šolah z določenimi 

prilagoditvami 

 Poleg tega vključenim športnikom omogoča še: 

 Nadstandardne storitve v procesu treninga in pridobivanje znanj s teh 

področij: športne medicine, nutricionistike, psihologije, fizioterapije in drugih 

 Razvoj znanj in spretnosti za povečanje zaposlitvenega potenciala 

 IC/DC združuje partnerje z različnih področij: 

 Tri veslaške klube (glavni upravičenci) 

 Akademski organizaciji (raziskave, koncept, evalvacija) 

 

 

 



PARTNERJI 

 VESLAŠKI KLUB BLED 

 

 CLUB NATACIO BANYOLES, KATALONIJA – ŠPANIJA (vodeči 

partner) 

 

 CLUB AVIRON PERPIGNAN, FRANCIJA 

 

 AMSTERDAM UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES, 

NIZOZEMSKA 

 

 ISTITUTO RICERCA SOCIALE BOLOGNA, ITALIJA 

 



GLAVNE CILJNE SKUPINE 

 Šolajoči se veslači in veslačice: glavni upravičenci oziroma 

koristniki v projektu, ki jim omogoča usklajevati obe karieri, športne in 

izobraževalne, z neposrednim vplivom na njihove bodoče poklicne 

kariere.  

    V pilotski program bo vključenih min. 100 športnikov in športnic,  

    od tega 30-40 iz VK Bled, vsi tekmovalci in tekmovalke te starosti 

 

 Osebje kluba 

     Vodja projekta: Jernej Slivnik 

     Trenerja v projektu: Miha Pirih in Robert Krašovec 

 

 Osnovne in srednje šole, ki jih športniki obiskujejo (učitelji 

športne vzgoje, razredniki, ravnatelji) 

 

 Ostali (klubska uprava, drugi trenerji, starši, sorodniki, prijatelji). 

Sodelovali bodo v  

    Skupaj se pričuje 700 sodelujočih. 

 

 



GLAVNI CILJ 

PREPREČITI PRENEHANJE 
ŠPORTNE KARIERE 



PODPORNE STORITVE  

Vključeni športniki bodo v času trajanja projekta deležni nadstandardnih 
storitev iz naslednjih področij, iz katerih bodo pridobivali tudi dodatna znanja : 

 

 Samopodoba, nastopanje v javnosti, vodenje; 

 Zdravniška in prehranska podpora, znanja iz športne medicine in 
nutricionistike; 

 Fizioterapija in masaže 

 Psihološka podpora in znanja iz športne psihologije  

 Meritve in svetovanja v procesu treniranja 

 

Poleg tega program nudi še: 

 

 Pomoč in svetovanje pri načrtovanju športne kariere; 

 Spoznavanja smernic za zaposlovanje oziroma zaposljivost; 

 Dogovore s šolami za ohranitev športnikov v normalnem izobraževalnem 
procesu 

 Omogočenje mobilnosti in mednarodnega sodelovanja – trening in 
tekma na obeh lokacijah veslaških klubov 

  

 



FAZE PROJEKTA 



URNIK PROJEKTA 

 

 

 

Trajanje glavne faze monitoringa: 

Šolski leti 2016:17 in 2017/18 



RAZDELITEV NALOG MED PARTNERJI 

 

 

 



IZVAJANJE PROJEKTA V VK BLED 

Po predstavitvi projekta veslačem in veslačicam ter njihovim trenerjem se bodo 
opravili naslednje faze priprave: 

 

 Določitev veslačev in veslačic, ki bodo vključeni v projekt 

 Pridobitev soglasij za sodelovanje v projektu 

 Oblikovanje sistema obveščanja 

 Intervjuji s koordinatorjem z amsterdamske univerze in 
izpolnjevanje vprašalnikov 

 Pojasnila k morebitnim nejasnostim pred začetkom šolskega leta 

 

V fazi implementacije programa v šolskih letih 2016/17 in 2017/18 bo program 
treninga in šolanja potekal kot doslej, vendar z določenimi posebnostmi:: 

 

 Glede na dogovore s šolami bodo omogočeni dodatni treningi, glede 
na potrebe in odločitve trenerjev (v šolah ali VCB) 

 Oblikoval se bo urnik predavanj iz različnih področij (v VCB) 

 Ob rednem treningu bodo organizirane podporne storitve, testiranja 
in meritve 

 Program bo ves čas statistično spremljan in na koncu evalviran po 
sprejeti metodologiji 

 



Q & A 


