
 

  

 
 

VABILO na strokovno usposabljanje v naziv 

SPORTIKUS DELEGAT 
varuh vrednot športa 

 

Nacionalna akcija spodbujanja športnega obnašanja: 
 

1. Seminar in praktikum za trenerje. 
2. Podporne vsebine (športna poteza, 100% Sportikus). 
3. Osveščanje preko socialnega omrežja (FB skupina). 
4. Nacionalni fair play kongres. 

  
Seminar je primeren za športne pedagoge, vaditelje in trenerje, 
starše, prostovoljce in vodstvene delavce v športu. 
 
Kdaj: ponedeljek, 22. in torek 23. oktober 2018 od 9.00 do 16.00 
Kje: Konferenčni center Gorjanc, Tržaška 330, Ljubljana (AC izvoz 
Brezovica) 
 
Cena: 160€ (DDV je vključen v ceno) 

Sportikus delegat ob zaključenem seminarju prejme naslednje didaktične pripomočke: 

• Sportikus fair play zastavo; 
• 5 modrih in 5 sivih fair play kartonov; 
• Prisege za uvodni fair play protokol na šolskih in drugih tekmovanjih; 
• knjiga Etika športa: manifest za 21. stoletje (150 strani) 

Z vključitvijo v program “Sportikus – učenje za pošteno življenje” pridobite naziv 
Sportikus delegat in v svojem klubu ali na šoli prevzamete skrb za vrednote športa in 
promocijo fair playa.     

Več informacij: www.sportikus.org/delegat-seminar/  

Prijave: sportikus@spolint.org ali preko KATIS sistema za učitelje v OŠ in SŠ. 

Koordinator programa dr. Milan Hosta  

- član medresorske delovne skupine za pripravo vsebin in osveščanje učencev in dijakov 
o obnašanju v športu pri MIZŠ in mednarodne delovne skupine UNICEFa Safeguarding 
Children in Sport ter začetnik Playness pedagogike.   

                                       

http://www.sportikus.org/delegat-seminar/
mailto:sportikus@spolint.org
https://paka3.mss.edus.si/Katis/Program.aspx?ID=2971


 

SPORTIKUS DELEGAT  
VARUH VREDNOT ŠPORTA 

NACIONALNA KAMPANJA 

Glavni cilji: 

• Izboljšati znanje športnih pedagogov, trenerjev in vodstvenih delavcev v 
športu na področju etike športa. 

• Usposobiti za uporabo Sportikus didaktičnih pripomočkov in učinkovitih 
pedagoških prijemov. 

• Promovirati in uporabljati šport kot sredstvo dobre vzgoje in socializacije.  
• Spodbujati pedagoški in osebnostni razvoj športnih delavcev. 
• Promovirati načela dobrega vodenja in organiziranja športa. 

 
Naziv Sportikus fair play delegat pridobi udeleženec seminarja, ki se udeleži 
seminarja (16 ur) ter uspešno opravi 5 delovnih nalog (24 ur praktikuma).  
 
Udeležba prinaša 1 točko in oddano poročilo 1,5 točke v skladu s pravilnikom o 
napredovanju v VIZ. 
 
Natančnejši urnik bodo prijavljeni dobili teden dni pred izvedbo! 
 
Vsebine, ki jih bomo premleli z glavo, s srcem predihali ter prebavili v praksi: 
 
Etika športa  
Etična misel nam ponuja trdna tla, ko zagovarjamo svoja dejanja kot dobra. Fair play pa je tista 
srčika športa, brez katere je vse ostalo v športu razvrednoteno. Katere so torej tiste vrednote 
športa, ki bodo cenjene tudi, ko otroci odrastejo? 
 
Vzgoja skozi šport in vzgoja za šport 
Načeloma bi lahko rekli, da imamo dobro razvito šolsko športno vzgojo in razmeroma dobre 
delovne pogoje (upoštevajoč tudi naravne danosti Slovenije). Vprašati pa se moramo, ali 
današnja športno vzgojna doktrina zadovolji potrebam otrok, ki jih vzgajamo in izobražujemo 
za prihodnost? Katere so tiste vrednote športa, ki bodo uporabne tudi, ko otroci odrastejo?  
 
Razvoj odgovornosti v procesu športa otrok in mladine 
Šport kot sredstvo telesnega, čustvenega, miselnega in socialnega razvoja. 5 stopenjska metoda 
dela razvoja odgovornega športnika v šoli ali v klubu. Kako postati trener z avtoriteto, ki izhaja 
iz integritete. Kakšni mehanizmi in ideologije obvladujejo šport in kako postaviti človeka (otroka) 
pred rezultat? 
 
Sportikus fair play nacionalna kampanja 
Sportikus je celovit večstranski in večstopenjski program, s katerim promoviramo in 
soustvarjamo družbeno odgovorno vlogo športa in postavljamo šport in športnika v etični 
kontekst, ki v vsakem trenutku zahteva orientacijo do univerzalne temeljne človečnosti. Izkušnje 
in navodila za uporabo Sportikus pripomočkov ter napotki za 24-urni praktikum. 
 
2. nacionalni Sportikus fair play kongres 
Izbrane teme udeležencev, s katerimi se sami srečujejo v svoji praksi (vrstniško nasilje v športu, 
bahaštvo, nespoštovanje tekmecev, pretirana tekmovalnost, spolno nadlegovanje, nasilje 
nepedagoških prijemov, strokovna neprimernost, doping, navijaško nasilje,...)  
 
 



 

.. tole je od učitelja športne vzgoje v šoli … Miran Abram 
“Seminar, kjer si lahko aktivno udeležen in kjer tudi tvoje mnenje šteje. Odpre ti oči, ali te 
vsaj opomne, da je potrebno za “sanjsko” družbo in okolje nekaj narediti in da je v tvoj 
doprinos vredno verjeti.” 
 
… pa tole od trenerke odbojke … Katarina Vraber 
“Meni je bil seminar zelo všeč predvsem, ker sem se nekaj mesecev nazaj odločila, da 
naredim konec nešportnemu vedenju tako trenerjev, sodnikov, staršev in navijačem, vsaj v 
dvoranah, kjer bom jaz osebno prisotna. Ker pa nisem vedela, kako se s tem spopasti, sem 
se prijavila na seminar. Pri predavanjih sem najprej dobila potrditev, da mislim prav in da 
razmišljam v pravo smer ter da se tudi ostali udeleženci seminarja strinjajo da določena 
dejanja ne sodijo v športne objekte.” 
 
… pa tole od trenerja tenisa … Aleš Florijančič 
“Prijava na seminar Sportikus delegat je jasno temeljila na ideji po pridobitvi novih znanj in 
neke dodatne širine v lastnih pogledih na šport in fair play v povezavi z njim. Končni vtisi so 
presegli pričakovanja in so izjemno pozitivni, saj smo predavatelji in udeleženci uspeli najti 
pravo mešanico sproščenosti in resnosti. Morda so bili nekateri segmenti seminarja za mene 
osebno celo navdihujoči in odpirajo oči. Ljudje, ki verjamemo v dobroto in poštenost, ob 
pomanjkanju pozitivnih in dopolnjevalnih medsebojnih odnosov in vrednot trenutne družbe 
na sploh, lahko včasih izgubimo upanje na lepšo prihodnost in “čist” šport.” 
 
... pa tole od nogometnega trenerja … Zlatko Vučenović 
“Seminar mi je razširil sliko in pogled na šport. Predvsem imam občutek, da smo vsi usmerjeni 
na pozitivne strani športa, pred negativnimi pa si zatiskamo oči. Sam imam rad dejstva in se 
poskušam po njih ravnati in ta seminar mi je obudil in osvežil spomin na negativna dejstva, 
ki so prisotna v športu in s katerimi se je potrebno ukvarjati.” 
 
.. in še od enega nogometaša … Dane Kitič 
“Zelo dober seminar… sprva sem bil skeptičen na koncu mi ni bilo žal nobene minute…seminar 
je imel dušo in je vedno vzbujal čustva, občutke in odločitve, za katera vemo da bi bile 
pravilne, vendar jih marsikdaj zaradi takšnih ali drugačnih stvari ne izpeljemo.” 
 
… pa tole od rokometne trenerke … Mateja Ivanc 

“Vtisi, občutki in misli so bili enkratni, predvsem pa pozitivni. Pred samim seminarjem si nisem 
predstavljala niti približno, da bo tako zanimivo in vznemirljivo. Ko pa se je začel odvijati sam 
seminar in vsakič po končanem seminarju je prišlo res do prave pozitivne energije, pozitivnosti 
in optimizma. Mislim, da mi morali prirediti več takšnih seminarjev. Tudi vaše predavanje je 
bilo zelo obširno in je tudi tukaj težko kaj izluščiti. Bi pa navedla sporočila, ki so se mi morda 
najbolj vtisnila. Dober primer je bil npr. ko ste nam dali za našteti vrednote, ki so opisovale 
družbo, kakršno si želimo. Na podlagi tega si razlagam, da moram seveda sama izpolnjevati te 
vrednote, da bom lahko s tem počasi začela delati spremembe. 
 
… pa tole od trenerja hokeja … Rok Prusnik 
“Najboljši trenerski seminar, do sedaj … Zakaj? Izkušeni strokovnjaki na svojih področjih, ki 
jih je krasila medsebojna povezanost. Njihova prednost pa naravnanost k poštenosti; glavno 
vodilo lep, zdrav odnos v športu in nasploh. Skratka najpomembnejše vrednote, ki so v 
življenju podcenjene in še kako zelo življenjsko potrebne. Tudi v našem slovenskem prostoru, 
kot počasi postaja jasno.” 
 
… pa tole od trenerja namiznega tenisa… Miloš Peperko Živkovič 
“Prvi neizbežen občutek, da je takih izobraževanj premalo, da je premalo izmenjav izkušenj iz 
različnih področij in različnih športov. In tega se zavemo ravno na takih seminarjih, ki odpirajo 
konkretne probleme s katerimi se srečuje slovenski šport. Zato pozdravljam in podpiram 
vsako akcijo v podobni smeri. Etika: Področje kjer bo treba veliko delati in izobraziti kadre, ki 
bodo pomembnost etike v športu širili v vse pore slovenskega športa. Predvsem se mi zdi, da 
bo športna sfera morala dojeti, da brez upoštevanja dogovorjenih etičnih meril ne bo prave 
povezanosti z ostalimi družbenimi strukturami. Prav športna etika je tisto lepilo, ki naj šport 
povezuje v družbo.” 
 

  



 

Udeleženci dobijo Sportikus didaktične pripomočke: zastavo, kartončke, prisege, 
knjigo in obilo novih motivov za dobro delo v športu.   


