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Pravi športnik je SPORTIKUS!
•	 Sportikus ima občutek za lepo igro. Obvlada športne veščine, se zna boriti in zna tudi popustiti. 
•	 Sportikus ima občutek za poštenost. Zna druge skladno s pravili preigravati in jih s sodelovanjem tudi 

razigravati. 
•	 Sportikus ima občutek za odgovornost. Zaveda se, da je družbeni akter in z dejanji krepi svoj karakter.
•	 Sportikus ima občutek za solidarnost. Ne pozablja na svet, tudi ko je v svetu športa.

Sportikus je:
•	 športnik, ki lepo igra, 
•	 gledalec, ki kulturno navija, 
•	 sodnik, ki pravično sodi, 
•	 ter učitelj, trener ali funkcionar, ki učinkovito vodi.

Sportikus je celovit večstranski in večstopenjski program s katerim promoviramo in soustvarjamo družbeno 
odgovorno vlogo športa. Uvrščen je med najboljše edukativne programe za promocijo športnih vrednot v okviru 
Mednarodnega olimpijskega komiteja in na Evropskem forumu športa mladih 2012. Leta 2011 smo bili vabljeni 
k sodelovanju z NBA Basketball Without Borders iniciativo in izvedli delavnice za 50 najboljših mladih evropskih 
košarkarjev, med 2008 in 2010 smo izvajali delavnice na mednarodnem košarkarskem kampu v Srbiji, med leti              
na večih Evropskih kongresih fair playa, kjer Slovenijo predstavlja olimpionik Miroslav Cerar, ambasador za šport, 
fair play in strpnost v športu R Slovenije. Sportikus je plod dolgoletnega sodelovanja strokovnjakov s Spolint 
inštituta, Fakultete za šport in Slovenske olimpijske akademije. Prepoznan je kot dobra praksa v nacionalnem 
programu športa R Slovenije 2014-2023.   

Programe Sportikusa izvajamo že od leta 2001. Akcij v okviru programa se je do sedaj udeležilo več kot 20.000 
športnikov vseh starosti. V letu 2015 predstavljamo prenovljen kompakten program, ki zagotavlja učinkovitost 
dela na terenu in omogoča medijsko izpostavljenost posameznih delov projekta, pri čemer izkušena strokovna 
ekipa zagotavlja verodostojnost sporočilnosti. Program je znanstveno utemeljen, usklajen z doktrino športa, 
pedagoško in socialno-psihološko umeščen in usmerjen k učenju na podlagi izkušnje. Sportikus je zaščitena 
blagovna znamka.

„Ob	etičnem	raziskovanju	športne	prakse	se	nujno	dotikamo	temeljnih	dimenzij	športa	in	človeka.	
Seveda	se	moramo	vprašati,	za	koga	gre:	za	šport	ali	za	človeka?	Nam	gre	za	oboje!	Vendar	je	

jasno:	brez	človeka	ni	športa!	Torej?!“
          Milan Hosta, 2007



Vabimo Vas, da se kot šola, društvo ali kot posameznik vključite v projekt SPORTIKUS.

Sportikus vsebine:
1. Usposabljanja v naziv Sportikus delegat in/ali mentor
2. Fair play delavnice za otroke
3. Vseslovenska akcija Športna poteza 
4. 100% Sportikus – priznanje za športno, šolsko in moralno odličnost
5. Sportikus šola/klub

Sportikus didaktični pripomočki:
1. Zastava
2. Častna športna prisega – fair play protokol
3. Modri in sivi sodniški/pedagoški karton
4. Transparent z geslom (po naročilu)
5. Didaktični plakati
6. Fair play priročniki za otroke, starše, trenerje in organizatorje
7. Strokovna literatura

»Ob tem se postavlja temeljno vprašanje, kako spodbuditi športne pedagoge, da (še) v večji  meri 
kot doslej vgradijo ‚Fair play‘ v njihov vrednotni sistem? Športni pedagogi se v športu mladih namreč 

pojavljajo v različnih vlogah, zato imajo na celotno dogajanje odločilen vpliv.

Nemalokrat se zgodi, da športni pedagogi zaradi želje po uspehu ‚spregledajo‘‚ nepoštene  poteze 
svojih tekmovalcev, ali kar je še huje, mlade k takšnim dejanjem celo spodbujajo.  Ugotovitev 

potrjujejo rezultati raziskave, ki so jo leta 1994 opravili na srednješolcih v Pragi. Zanimiv je podatek, 
da je skoraj 30% vprašanih dejalo, da učitelji ‚niso opazili‘ nasilja pri  urah športne vzgoje. Verjetno 

se jih tudi zato 66% le občasno drži pravil igre, pač glede na situacijo v kateri se znajdejo. Dijaki(nje), 
ki so se sistematično ukvarjali s športom, so odgovorili, da jih učitelji oziroma trenerji redko grajajo 

zaradi nepoštene igre. Večinoma je bilo med njimi prisotno mnenje, da si deležen pohvale, če z 
nešportno igro pridobiš prednost, oziroma pomagaš rešiti neugodno situacijo.

Še bolj očitni so bili odgovori na vprašanje, ali se pri športni vzgoji v šoli pogovarjajo o ‚Fair 

playu‘? Četrtina jih je odgovorila, da nikoli, druga četrtina pa da le komaj kdaj, medtem ko jih okrog 
15% na vprašanje sploh ni odgovorilo.«

                    Stanko Pinter, 2008 



PREAMBULA
1. Šport – zaradi pravil, ciljev in strukture igre, standardnih okoliščin, ki omogočajo primerljivost, končnost 

v času in prostoru itd. – predstavlja vsem, ki v njem aktivno sodelujejo prostor, ki je ločen od ostalega 
“sveta.” Zato šport posledično zavzame avtonomno pozicijo s svojo lastno notranjo dinamiko, ki se do 
neke mere določa že pred vstopom v “svet športa”.

2. Tekmovanje ima določene značilnosti, toliko bolj pomembne, kjer gre za šport otrok in mladine, ki ima 
tudi vzgojno funkcijo. Poleg tega ima šport izjemno simbolno moč (kar se dogaja v športu, se dogaja tudi 
v družbi nasploh). Torej lahko z usmerjenim pedagoškim delovanjem in strateško pozornim ukrepanjem 
deloma oblikujemo in določamo dinamiko tekmovanja. Zato se je treba opredeliti do pojmovanja in 
interpretacije šolskih športnih tekmovanj na deklarativnem nivoju ter do uveljavitve tega v praksi.

3. Človek je ritualno/obredno bitje. Določenim pojavom ali dejavnostim pripisuje vrednosti in pomene, ki 
jih sam osmišlja. Na ta način ustvarja vsak človek svoj svet. Enako velja na ravni skupnosti. Kot pedagogi 
lahko ustvarimo okoliščine, ki bodo vodile učence k določenim vzorcem in strukturam medsebojnega 
komuniciranja/obnašanja v športu, ki služijo kot pedagoški cilj; hkrati pa smo s svojim ravnanjem vselej 
tudi zgled. 

4. Zavedamo se, da se šport s svojim avtonomnim značajem vselej nahaja znotraj večje/vseobsegajoče 
celote. Zato smo pozorni tudi na družbeno odgovorno vlogo športa. Ker je tekmovanje bistveni element 
ŠŠT, ki intenzivno nagovarja udeležence, moramo umestiti odnos do tekmovalnosti tudi v širšem 
družbenem kontekstu. Tako mora biti vsem vpletenim stranem (učenci, pedagogi, sodniki, organizatorji) 
vselej jasno, da gre za dejavnost, ki ima mnogo vrednosti (simbolne, vzgojne/razvojne, telesne/duševne, 
konativne/kognitivne, družbene …). 

5. ŠŠT (tudi med-razredna) ter druga otroška in mladinska tekmovanja so odličen poligon za razvoj moralnih 
kreposti. Tekmovanje samo predpostavlja določene vrste konflikt interesov (posebej v športih kjer gre 
za direktno soočenje in cilje enega izključuje cilj drugega). Zato morajo biti avtoritete (pedagogi, sodniki, 
organizatorji) pozorne in občutljive za moralne dileme, ki se simultano razrešujejo med tekmovanjem in 
jih po potrebi (ko učenci sami niso sposobni razrešiti problema oz. ni v njihovi moči) posebej obravnavajo 
ter obrazložijo (vzgoja).  

6. Pri športnem tekmovanju, če povzamemo, gre za premagovanje nepotrebnih ovir, zaradi užitka ob 
tem (notranje vrednote športa, učenje in izkazovanje veščin, sposobnosti …) in hkrati za prijeten način 
zadovoljevanja človekovih temeljnih potreb (gibanje, primerjanje/identificiranje, umeščanje med 
vrstniki, samopotrditev, druženje, zabava …) ter za pridobivanje koristi (zdravje, status, pripadnost, 
usmerjena poraba časa in mladostne energije, ustvarjanje športne kulture, stil življenja …), ki ležijo 
zunaj same športne aktivnosti.

7. Človek je odprto, razvijajoče se bitje, ki si lahko umišlja ideale, sprejema odgovornost in temu sledi. 
Moralni ideal športa je »fair play« za vse udeležene. Ker gre za osmišljanje lastnega bivanja in uveljavljanje 
pozitivne družbene klime, verjamemo, da je smiselno in pri vzgoji otrok celo nujno, da sledimo tudi 
moralnim športnim idealom in se kot pedagogi odrekamo ciničnemu pristopu, ki razvrednoti dejavnost.  

S tem razumevanjem športa otrok in mladine, želimo vplivati na kakovostno vzgojno delo v šolah in klubih. 
Zato smo razvili različne vsebine in didaktične pripomočke, ki skupaj tvorijo zaokroženo celoto in zagotavljajo 
učinek, lahko pa se jih izvaja tudi ločeno oziroma po potrebi. 



A. SPORTIKUS DELEGAT / MENTOR

Glavni cilj:
 h Usposobiti športne pedagoge in trenerje za uporabo Sportikus didaktičnih pripomočkov in pedagoških 

prijemov.
 h Promovirati in uporabljati šport kot sredstvo vzgoje in socializacije. 
 h Spodbujati pedagoški in osebnostni razvoj športnih delavcev.
 h Uporabiti šport kot učinkovito sredstvo naslavljanja družbenih problemov (kriminal, vrstniško nasilje, 

droge in alkohol, debelost, šolanje, diskriminacija)

B. FAIR PLAY ŠOLA – predavanja in delavnice za mlade športnike
Od leta 2001 smo izvedli več kot 400 Fair play šol (osnovne, srenje šole in klubi) po vsej Sloveniji, v Italiji na 
slovenskih šolah, v drugih evropskih državah, Srbiji in Turčiji. Vključenih je bilo preko 30.000 mladih športnikov.

 h Skozi šport lahko brez večjih težav odpremo sicer vsem znane dileme goljufanja, kršenja pravil, 
nespoštovanja, spodbijanja avtoritete itd., ki jih nato navežemo na splošna družbena vprašanja. Tako se 
otroci in mladina seznanijo z metodologijo vstopanja na področje morale ter prevprašajo svojo vlogo 
pri tem.

C. ŠPORTNA POTEZA
ŠPORTNA POTEZA je tisti dogodek, kjer bi lahko akter (posameznik ali ekipa) ravnal drugače, vendar se odloči, da 
bo sledil najvišjim moralnim vrednotam kot so: 

 9 nesebično zagovarjanje pravičnosti; 
 9 poravnava krivice;  
 9 pomoč tekmecu, ki se je znašel v nepričakovanih težavah ali nevarnosti; 
 9 postavljanje pedagoških načel pred rezultatsko uspešnost pri delu z mladimi, 
 9 drugi dogodki, ki razkrivajo najvišje etične vrednote.

Cilji akcije Športna poteza:
 9 Predstavitev splošnih športnih vrednot fair play-a širši javnosti s pomočjo dogodkov v praksi in 

izpostavitvijo oseb, ki so bili vpleteni v akt;
 9 Mobilizacija športne in civilne sfere, da ob tekmovalni naravi športa prepoznava tudi moralno naravo in 

spodbuja k pozitivnemu doživetju športa;
 9 Vzpostavljanje ravnotežja med tekmovalni dosežkom in ohranjanjem športnega duha;
 9 vzpostavljanje nasprotja medijsko izpostavljenim negativnim dogodkov v športu in  
 9 uravnoteženje oz. usmerjanje k pozitivnim in posnemanja vrednim dogodkom.

D. 100% SPORTIKUS 
100% Sportikus je priznanje za športno, šolsko in moralno odličnost. Prejemnik priznanja je šolski ali razredni 
ambasador športa in zgled, kateremu naj bi mladi sledili. 100% Sportikus je športno razgledan učenec/ka, ki je 
prizadeven tudi na drugih področjih tako v šoli kot izven nje in goji aktiven odnos do družbe nasploh. 



Cilji:
 h spodbujanje športnega načina življenja, vsestranske razgledanosti in vrstniške solidarnosti. 
 h razvoj voditeljstva.

E. Sportikus šola/klub 
Akcija, ki ohranja človečnost v družbi pretirane tekmovalnosti in podpira športne pedagoge in trenerje pri uporabi 
športa za razvoj moralnih vrednot in življenjskih veščin. 

Cilji: 
 h Spodbujati uveljavjanje šolskega/klubskega vzgojnega načrta in vzgojnih vsebin s pomočjo športa in 

krepiti kompetence športnih pedagogov in trenerjev na tem področju.
 h Ustvariti socialno platformo ali mrežo Sportikus šol in klubov za potrebe prenašanja dobrih praks in 

evalvacijo skupnih učinkov na nacionalni ravni.
 h Izvesti čim več športnih tekmovanj in prireditev šolskega, rekreativnega in vrhunskega značaja s 

poudarjeno socialno ter humanitarno vrednostjo.
 h Spodbujati množičnost in razvoj družbi in naravi prijaznih športnih dogodkov.
 h Organizacija dneva fair playa kot športnega festivala na lokalni ali/in nacionalni ravni. 



Strokovni vodja: dr. Milan Hosta, direktor Spolint inštituta
 h profesor športne vzgoje z doktoratom s področja filozofije športa; predavatelj etike športa in olimpizma; 

avtor knjige Etika	športa:	manifest	za	21.	stoletje, Študijskega	vodnika	po	olimpijskih	igrah in soavtor 
knjige Športna	morala ter zbirke Fair	Play	priročnikov; 

 h vabljeni predavatelj na 100. obletnici britanskega olimpizma v Londonu 2005. 
 h ustanovitelj Zavoda za fair play in strpnost v športu (2001), ki se je leta 2011 preimenoval v Spolint 

inštitut za razvoj športa, dolgoletni član Slovenske olimpijske akademije in član evropskega think-tanka 
Sport & Citizenship;

 h organizator humanitarne pomoči Fakulteti za šport v Sarajevu takoj po vojni l. 1997 (strokovna literatura 
in športna oprema) in pobudnik zbiranja igrač na OŠ Brezovica za pomoč kurdskim beguncem iz Sirije;

 h nagrajenec sklada Roka Petroviča za najboljši podiplomski znanstveni članek z naslovom ‚Dober športnik, 
dober človek‘ (2003)

 h glavni strokovnjak pri evropskem projektu socialnega vključevanja ogroženih kurdskih otrok skozi šport 
v jugovzhodni Turčiji (2013-2015).

Vabljeni predavatelj (izbrani poudarki):
• European Sport Convention 2015; Council of Europe, Strasbourg 8-10 Julij:  

 Naslov: “Humanism and Cultural Diversity in Sport – workshop chair”
• 9th Youth Leadership Camp of the United Nations Office on Sport for Development and Peace in 

Berlin (Marec 2014) 
 Naslov: “How to lead, connect and communicate the idea of Social Inclusion through Sport” 
 Naslov: “How to manage the social change process”

• EU Sport Directors General Meeting: Slovenian presidency of the EU  (4-5 February, 2008):  
 Naslov: “Multiculturalism and the context of sport”

Strokovni sodelavec: dr. Stanko Pinter, Fakulteta za šport
• učitelj  na Fakulteti za šport, strokovnjak s področja osnov gibanja v športu in športne morale;
• namestnik Ambasadorja za šport, strpnost in fair play R Slovenije (od leta 1998 dalje); idejni pobudnik 

organiziranega dela na področju fair playa v Sloveniji; oče ideje o modrem kartonu za fair play
• dolgoletni programski direktor Slovenske olimpijske akademije in vodja Komisije za fair 

play; zunanji sodelavec pri programski zasnovi in izvedbi Bolnišničnih olimpijskih iger 
ter etičnih vsebin v okviru športnih programov Specialne olimpijade Slovenije;

• vodja projekta promocije fair playa in strpnosti v okviru Evropskega prvenstva 
v rokometu leta 2004 v Ljubljani – s poudarkom na delu z navijači; 

• pobudnik in vodja  projektov promocije fair playa in strpnosti v okviru različnih nacionalnih 
panožnih zvez, predvsem pa Nogometne zveze Slovenije ter (so)avtor več znanstvenih 
in strokovnih prispevkov v revijah in na konferencah v Sloveniji ter tujini.   

Strokovni sodelavec: dr. Silvo Koželj
• profesor športne vzgoje;
• direktor Inštituta za socialno psihologijo;
• večkratni državni prvak in reprezentant v karateju;
• izvaja športno psihoterapijo ter individualno in skupinsko integrativno terapijo.

Strokovni sodelavec: Rožle Prezelj
• uni. dipl. ius;
• varuh športnikovih pravic pri OKS-ZŠZ;
• slovenski rekorder v skoku v višino in trikratni udeleženec olimpijskih 

iger (12. Peking 2008, 20. Atene 2004 in 25. London 2012);
• predsednik komisije športnikov pri IAAF.
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DIDAKTIČNI PRIPOMOČKI
Zastava (1x 2m)           Transparent (10 x 1m)

Tematski/akcijski transparenti



Modri karton

Sivi karton

Sportikus MODRI in SIVI karton se uporabljata med samim tekmovanjem na način, da se ohranja potek igre, 
hkrati pa se opozori na poudarjeno posebnost bodisi kršenja ali uveljavitve duha športa.  



Prisege



Majčke

Priročniki in strokovna literatura (v letu 2016 dosegljive brezplačno v e-obliki)

              





Sportikus so s sodelovanjem na šolskih, klubskih ali drugih akcijah podprli mnogi odlični športniki: Primož Kozmos, 
Matjaž Smodiš, Boštjan Nachbar, Brita Bilač, Rajmond Debevec, Alenka Dovžan, Aljaž Pegan, Mitja Petkovšek, 
Deja Doler, Tatjana Polajnar, Iztok Čop, Marko Baloh, Nik Zupančič, Tomaž Vnuk, Dušan Mravlje, Robert Kranjec, 
Mladen Rudonja, Sašo Udovič,  Srečko Katanec, Gašper Vinčec, Franci Petek ... in še in še ...


