
Seminar, ki odpira oči! 

 

Udeleženci seminarja maj 2016 

Seminarja SPORTIKUS DELEGAT – varuh vrednot športa, izvedenega 9. in 10. maja 

2016, se je udeležilo 27 trenerjev 

.. 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 še tole … Aleš Florijančič 
“S skupno vizijo Sportikusa, enotnim zastopanjem najpomembnejših vrednot športa kot ene 

izmed primarnih potreb človeka, bi morali sorodno misleči športni delavci postati 

ambasadorji in “žvižgači” idej in vodil Sportikusa na vseh segmentih družbe. Pri vzgoji in 

izobraževanju od vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter fakultet do športnih klubov, na različnih 

debatah, seminarjih, prireditvah, predvsem pa v medijih, ki imajo danes veliko moči in teže v 

družbi ter v vsakdanjem življenju od družine kot osnovne celice dalje. Sam lahko pristavim 

kamenček k temu mozaiku v lastnem delovnem okolju, družbi in na družabnih omrežjih ter 

morda še kje.” 
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… pa še tole … Aleš Florijančič 
“Šport je veliko več kot le tekma in zmaga. Šport je užitek, druženje, zabava, način življenja in 

če je pri tem iskren, prinaša neizmerno zadovoljstvo. Takšne vrste seminar lahko posamezniku 

preko skupine sorodno mislečih (ponovno) vlije dodatne energije in voljo za aktiven pristop k 

izobraževanju drugih v športu in poudarek pri iskanju njegove “čistosti”.” 

... 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. Druga stvar, pri etiki je pomembno kje je meja (to velja še posebej pri mlajših). 

Mladim moramo pokazati rešitve skozi dejanja in ne skozi osebnost. In še kot zadnja, mi je 

bila tud zelo zanimiva, kako se ponavljajo nenehni vzorci znotraj družine ali celo družbe, bom 

kar navedla z vprašanji in bo takoj jasno: Koliko si dobil v šoli? Kateri si bil na 

tekmovanju?..in potem pričakujemo, da nam bodo otroci verjeli, ko bomo rekli da REZULTAT 

ni pomemben, ne bodo nam. Dr. Milan iskrena hvala za tole dvodnevno izobraževanje, bilo je 

super in upam, da še kdaj kaj takega pripravite.” 

… 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 h 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.” 

… 

 


