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1. UVOD 

 

Projekt SAFE ZONE 

»SAFE ZONE. Krepitev vloge športnih trenerjev in vaditeljev za preprečevanje radikalizacije in nasilnega 

ekstremizma mladih« je projekt, ki ga financira Sklad za notranjo varnost – policija, Generalni direktorat za 

migracije in notranje zadeve, Evropska komisija.  

Projekt SAFE ZONE je usmerjen v zmanjšanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma med mladostniki, ki se 

udejstvujejo v športu, s krepitvijo ozaveščenosti športnih trenerjev in drugih delavcev, ki delajo z mladimi v 

športu, ter tudi z razvojem njihovih sposobnosti za prepoznavanje zgodnjih opozorilnih znakov in sposobnosti 

za odzivanje z ustreznimi ukrepi v okviru več sodelujočih organov. Projektne dejavnosti je izvedel konzorcij 

sedmih partnerjev iz štirih evropskih držav – Nemčije, Italije, Portugalske in Slovenije – med januarjem 2020 

in marcem 2022. 

Področje športa je na strateškem položaju v boju zoper radikalizacijo in nasilje med mladimi: šport je eno 

izmed glavnih področij neformalne socializacije za veliko število mladih po vsej Evropi in kot tak je v številnih 

evropskih dokumentih prepoznan kot idealni okvir za opredelitev ustreznih strategij za preprečevanje, ki se 

osredotočajo na spodbujanje kulture, osnovane na spoštovanju nasprotnih strani, poštene igre, sobivanja in 

miru. Šport predstavlja tudi izjemen »observatorij«, prek katerega lahko s spremljanjem nasilnega vedenja 

(fizičnega in verbalnega) prepoznamo mlade, pri katerih obstaja tveganje za radikalizacijo ali kažejo nagnjenja 

k radikalizaciji. Hkrati ob pomanjkanju ustreznega razumevanja svoje izobraževalne vloge trenerji – prek 

poučevanja na področju športa – tvegajo, da bi podpirali enako nasilna nagnjenja in vedenja, ki se lahko 

pojavljajo v radikalizaciji. 

Projekt SAFE ZONE naslavlja potrebo po krepitvi vloge trenerjev in pedagogov za namene izboljšanja 

njihovega izobraževalnega odnosa z mladimi ter prispevanja k preprečevanju radikalizacije in nasilnega 

ekstremizma mladih. V ta namen se v okviru projekta SAFE ZONE športni trenerji obravnavajo kot ključni 

akterji v izobraževanju otrok, razvita in preizkušena pa so bila tudi prenosljiva izobraževalna orodja ter 

metodologija usposabljanja, usmerjena v preprečevanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma za trenerje 

in pedagoge, ki delajo z mladimi v državah članicah EU. 

Ta knjižica je skrajšana različica metodologije usposabljanja za športne trenerje, ki je bila razvita v okviru 

projekta. Celotne učne enote v petih jezikih najdete na platformi SAFE ZONE za e-učenje:  

https://www.safezoneproject.eu/learn/ 

 

https://www.safezoneproject.eu/learn/
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Ta knjižica je namenjena vam, trenerju ali pedagogu, ki dela z otroki, najstniki in mladimi, kot pomoč pri 

usvajanju osnovnih načel glede:  

 vaše vloge pri oblikovanju otrok ter možnosti za zmanjšanje (ali povečanje) tveganja za 

radikalizacijo.  

 Kako se radikalizacija kaže in kako jo prepoznati. 

 Kaj je radikalizacija in kako se kaže v športu. 

 Kaj je radikalno vedenje? Kako udeležba v športni dejavnosti vpliva na radikalizacijo? 

 Kaj lahko storite, da preprečite ali zmanjšate tveganje za radikalizacijo. 

 Kaj lahko in kaj morate storiti, če vas začne skrbeti za otroka, katerega trener ali vaditelj 

ste. 

Za več informacij o učinkih in rezultatih projekta obiščite spletno mesto projekta SAFE ZONE: 

https://www.safezoneproject.eu/ 

 

Radikalizacija in ekstremizem mladih 

Nasilna radikalizacija predstavlja v Evropi vse bolj zapleten izziv, v povezavi s katerim moramo osvojiti novo 

znanje in veščine. Šport igra pomembno vlogo v življenju številnih mladih – tako v praktičnem kot tudi 

simboličnem smislu – športni trenerji in pedagogi pa lahko imajo ključno vlogo pri preprečevanju 

radikalizacije za terorizem med mladimi. Radikalizacija mladih in nasilni ekstremizem lahko v evropskih 

državah zavzemata različne pojavne oblike, bodisi v povezavi z islamsko radikalizacijo, rasizmom, 

desničarskim ekstremizmom bodisi v povezavi z drugimi oblikami ekstremističnega nasilja1. Odzivanje na tak 

izziv zahteva neposreden pristop, ki vključuje mlade v šolah in drugih skupinah – kot so športne skupine in 

klubi – ki lahko nudijo močne dejavnike zaščite pred radikalizacijo. V okviru tega področja Svet Evrope navaja 

naraščajočo zaskrbljenost in potencial mladinskega dela, zlasti za preprečevanje, ter pozornost usmerja na 

odločilno vlogo dejanj, ki se osredotočajo na opolnomočenje in mladim zagotavljajo podporo pri 

spoprijemanju z življenjskimi izzivi ter krepitvi odpornosti na nasilne ideologije.  

Mladostniki nenehno iščejo sprejetje ter občutek pripadnosti skupini ali celotni skupnosti. Če so ali če se 

počutijo potisnjene ob stran ali diskriminirane ter nesprejete s strani svojih vrstnikov, lahko sprejetje poiščejo 

v drugih skupinah. Zato je pomembno razumeti, da radikalizirane skupine stremijo k odzivanju na natanko te 

glavne potrebe mladostnikov in mladih, vključno s samoidentiteto, občutkom pripadnosti (skupini/ekipi/širši 

skupnosti) ter iskanjem sprejetja. S svojo jasno naracijo radikalne skupine mladim posameznikom priskrbijo 

družbeni položaj, ki je prepoznan in dobro sprejet znotraj teh radikalnih skupin. Šport nosi v sebi potencial za 

prevlado nad privlačnostjo radikalnih skupin z nudenjem odgovorov na iste potrebe prek vključenosti, 

 
1 glejte Evropsko agendo za varnost (2015). 

https://www.safezoneproject.eu/
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zaupanja in spoštovanja pravil. Iz tega razloga je pomembno, da se športni trenerji povsem zavedajo 

zmožnosti svoje izobraževalne vloge in odgovornosti. 

 

Kaj je radikalizacija? 

Radikalizacija se opisuje kot naraščajoča voljnost ali povečana pripravljenost zasledovati in podpirati 

ekstremistične spremembe v družbi ter slediti poti, ki je v nasprotju z obstoječimi normami. Širše se 

radikalizacija torej razume kot razvoj v smeri sprejemanja, kot proces, ki vključuje privzemanje vrednot in 

stališč, ki so v nasprotju s prevladujočimi standardi in praksami. Biti radikalen pomeni, da posameznik 

prepozna probleme v družbi, ki si jih želi temeljito spremeniti, vendar slednje ni vedno povezano z nasiljem2. 

V okviru projekta SAFE ZONE je radikalizacija v osnovi opredeljena kot proces, prek katerega posameznika 

»zapne« drug posameznik ali skupina in ga prepriča v sprejetje ideologije in vedenja, ki spodbuja nasilje in je 

v nasprotju z družbenimi normami, v zameno za slednje pa posameznik pridobi prepoznanje, spoštovanje in 

občutek pripadnosti. Lahko torej govorimo o radikalizaciji verske, pa tudi politične, rasne itd. matrike.  

Nasilni ekstremizem se pojmuje kot proces »spodbujanja, podpiranja ali izvrševanja terorističnih dejanj, 

usmerjenih v obrambo politične ideologije, ki zagovarja rasno, nacionalno, etnično ali versko nadvlado in ki 

je v nasprotju s temeljnimi demokratičnimi načeli in vrednotami dane družbe«3. 

Pri tem je poudarek na procesu radikalizacije, ki vključuje zmožnost prepričevanja/manipuliranja na eni strani 

ter stanje izolacije, marginalnosti in splošne ranljivosti na drugi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 ERYICA, 2018 
3 RAN P&P, 2016 
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FOKUS: GLAVNE VRSTE RADIKALNIH SKUPIN 
 
Desni ekstremizem 
 Povezuje se s fašizmom, rasizmom, nadvlado in ultranacionalizmom. 
 Zaznamuje ga nasilna obramba rasne, etične ali psevdonacionalne identitete.  
 Člani skupin se zatekajo k dejanjem nasilnega ekstremizma zoper državne organe, manjšine, imigrante 

in/ali levičarske politične skupine. 
Levi ekstremizem 
 Osredotoča se predvsem na protikapitalistične zahteve in politično preobrazbo, saj meni, da so slednje 

odgovorne za nastajanje družbenih neenakosti.  
 Te skupine so anarhistične, maoistične in marksistično-leninistične skupine, ki lahko v zavzemanju za svoj 

cilj uporabljajo ekstremno nasilje. 
Verski ekstremizem 
 Ta oblika radikalizacije se povezuje s politično interpretacijo vere in branjenjem verske identitete, ki jo 

dojema kot napadeno.  
 Takšna vrsta nasilne radikalizacije lahko izvira iz vsake vere. 
Ekstremizem zaradi posameznega problema  
 Ta kategorija vključuje: radikalne okoljske skupine ali skupine za pravice živali, ekstremiste, ki nasprotujejo 

splavu, nekatera antigejevska/antifeministična gibanja in ultraindividualistična ali neodvisna 
ekstremistična gibanja, ki pri zavzemanju za svoj cilj uporabljajo nasilje.  

 

Zakaj šport? 

Šport ima pomembno vlogo v življenju številnih mladih – tako v praktičnem kot tudi simboličnem smislu – 

športni trenerji in pedagogi pa lahko imajo ključno vlogo pri preprečevanju radikalizacije in terorizma med 

mladimi. 

V okviru projekta SAFE ZONE je bila prepoznana pomembnost športa mladih kot preprečevalnega orodja z 

osredotočenostjo na potrebo po izobraževanju športnih trenerjev o tem, kaj je in kaj ni ekstremizem, s čimer 

se olajša zgodnje opozarjanje ter zmanjšata etiketiranje in kategorizacija. Delavci, ki delajo na področju športa 

mladih, zavzemajo edinstvene položaje, od koder se lahko vključijo v splošno preprečevanje, saj šport 

predstavlja idealen okvir, skozi katerega je moč doseči širšo populacijo mladih in njihovih družin. V splošnih 

prizadevanjih za preprečevanje kriminala je prepoznana moč športa, ki se šteje kot sredstvo za oblikovanje 

odpornosti in izboljšanje življenjskih spretnosti, zlasti med mladostniki, pri katerih obstaja tveganje, s 

poudarkom na moči športa pri spodbujanju miru, krepitvi vloge skupnosti in socialni vključenosti. V splošnem 

obstoječe znanje in literatura potrjujeta potencial športa kot orodja za preprečevanje radikalizacije med 

mladimi, a je bilo na tem področju sorazmerno malo storjenega. Projekt SAFE ZONE si prizadeva odpraviti to 

vrzel. 

 Šport je dragoceno orodje za osebnostno rast, ki lahko vpliva na fizično in psihično zdravje 

ter splošni razvoj, izboljša samozavest, pomaga oblikovati osebnost in spretnosti 

posameznikov, zlasti otrok in mladostnikov, prek učenja, kako se spopadati s čustvi, kot sta 

jeza in strah, ter čustvi, ki se porajajo ob neuspehu in konfliktih. 
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 Nadalje šport prinaša občutek pripadnosti – skupini, ekipi, športnemu klubu, teritoriju, širši 

skupnosti – in s tem se odziva na eno izmed glavnih potreb mladostnikov in mladih. 

 Šport sodi v področje neformalnega izobraževanja in kot tak je lahko posebej učinkovit pri 

otrocih in mladostnikih.  

 Šport je zelo razširjen in lahko doseže številne mlade posameznike in njihove družine ter s 

tem celotno skupnost. 

 

Dejavnik pandemije 

Globalna pandemija covida-19 je postala znatna grožnja za varnost, zdravje in dobrobit družb in skupnosti po 

vsem svetu. Čeprav so ukrepi, ki jih je sprejela večina vlad po vsem svetu, prispevali k prekinitvi dejavnosti 

nasilnih ekstremističnih skupin, so te skupine nekatere šibke točke izkoristile sebi v prid. Medsebojna 

razdalja, izolacija, šolanje od doma in prekomerna izpostavljenost spletu so prispevali k brezposelnosti, 

povečanju družbenih neenakosti, negotovosti in strahu pred prihodnostjo, s tem pa se je zlasti med 

mladostniki okrepilo stanje ranljivosti in ustvarili so se temelji za čustvene, socialne, ekonomske in politične 

šibkosti. Posledično se je povečalo tudi tveganje za radikalizacijo. 

 V bistvu so okoliščine, ki jih je prinesla pandemija, ekstremističnim skupinam celotnega ideološkega spektra 

omogočile, da so na pandemijo začeli gledati kot na priložnost za širitev. To je kriza vrednot, zaradi katere 

postajajo mladi posebej ranljivi v svojem iskanju »poslanstva«, ki – skupaj z večjo prisotnostjo na družbenih 

omrežjih – odpira še večjo vrzel za širjenje ekstremističnih idej, ki promovirajo polarizacijo. 
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2. ŠPORT IN PREPREČEVANJE RADIKALIZACIJE 

 

Radikalizacija mladih in nasilni ekstremizem lahko v evropskih državah zavzemata različne pojavne oblike, 

bodisi v povezavi z islamsko radikalizacijo, rasizmom, desničarskim ekstremizmom bodisi v povezavi z drugimi 

oblikami ekstremističnega nasilja4. Odzivanje na tak izziv zahteva neposreden pristop, ki vključuje mlade 

posameznike v šolah in drugih okoljih – kot so športne skupine in klubi – ki lahko nudijo močne dejavnike 

zaščite pred radikalizacijo. V okviru tega področja Svet Evrope navaja naraščajočo zaskrbljenost in potencial 

mladinskega dela, zlasti za preprečevanje, ter pozornost usmerja na odločilno vlogo dejanj, ki se osredotočajo 

na opolnomočenje in mladim zagotavljajo podporo pri spoprijemanju z življenjskimi izzivi ter krepitvi 

odpornosti na nasilne ideologije.  

V splošnih prizadevanjih za preprečevanje kriminala je pripoznana moč športa, ki se šteje kot sredstvo za 

oblikovanje odpornosti in izboljšanje življenjskih spretnosti, zlasti med mladostniki, pri katerih obstaja 

tveganje, s poudarkom na moči športa pri spodbujanju miru, krepitvi vloge skupnosti in socialni vključenosti. 

V splošnem obstoječe znanje in literatura potrjujeta potencial športa kot orodja za preprečevanje 

radikalizacije med mladimi, a je bilo na tem področju sorazmerno malo storjenega. Projekt SAFE ZONE si 

prizadeva odpraviti to vrzel. 

Nasilna radikalizacija predstavlja v Evropi vse bolj zapleten izziv, v povezavi s katerim moramo osvojiti novo 

znanje in veščine. Šport igra pomembno vlogo v življenju številnih mladih – tako v praktičnem kot tudi 

simboličnem smislu – športni trenerji in pedagogi pa zavzemajo edinstvene položaje, od koder se lahko 

vključijo v splošno preprečevanje, saj šport predstavlja idealen okvir, skozi katerega je moč doseči širšo 

populacijo mladih in njihovih družin. 

Na šport lahko tako gledamo kot na idealen okvir za preprečevanje radikalizacije in nasilnega ekstremizma 

med mladimi.  

Zlasti v času pandemije covida-19, ko je tveganje za radikalizacijo zaradi družbene odtujitve mladostnikov v 

vseh državah članicah postala še večje, je visoka ozaveščenost trenerjev, da tveganje obstaja, in ustrezno 

usposabljanje o tem, kako se zoperstaviti radikalnemu ekstremizmu in radikalizaciji, znatno večjega pomena.  

  

 
4 glejte Evropsko agendo za varnost (2015). 



7 
 

 

3. PREDNOSTI ŠPORTA ZA MLADOSTNIKE IN MLADE  

 

Šport lahko ima ključno vlogo na področju izobraževanja, saj spodbuja družbene in osebne vrednote, kot so 

ekipni duh, disciplina, vztrajnost in poštena igra, ter deluje kot platforma za opolnomočenje posameznikov 

in krepitev socialnega kapitala družbe (Kirkeby, 2013). V zadnjih desetletjih neformalno izobraževanje v 

Evropi pridobiva na pomenu, zlasti z vidika učinkovitosti pri razvoju spretnosti na več področjih življenja, kot 

so človekove pravice, socialna vključenost in diskriminacija, kulturna raznolikost in reševanje konfliktov. Šport 

lahko preprosto postane učna skupnost za zgoraj omenjena področja življenja, ob čemer kombinacija športa 

in neformalnih metodologij zagotavlja priložnost za »učenje prek dejavnosti, ki so nadvse prijetne, zelo 

čustvene in osnovane na dejavnem sodelovanju in vključenosti« (Foldi, 2013). 

Poštena igra je implicitna vrednota, ki doprinese k učnim možnostim izobraževanja skozi šport, saj »ustvarja 

pravila ravnanja, ki niso le uradna in zakonita, temveč zlasti predstavljajo družbeno vedenje in držo, ki ju 

posameznik razvije in uporablja. V športu poštena igra običajno ni nekaj, kar se eksplicitno šteje za družbeno 

veščino, ki jo je treba osvojiti, temveč je nekaj, kar se implicitno pričakuje pri razvoju vsakega športnika« 

(Foldi, 2013). 

Šport otrokom in mladostnikom ponuja priložnosti za razvoj – ne le fizični, temveč tudi čustveni in socialni, 

saj lahko skozi šport preizkusijo nove oblike odnosov in sodelovanja. Občutek pripadnosti eni ali več 

družbenim skupinam je osnovna psihološka potreba človeka. Prvine skupin si delijo izkušnje, zanimanja, 

vrednote, načela, tradicije in/ali norme, ki omogočajo organizacijo medosebnih odnosov in družbenih vlog 

znotraj skupine. V tem smislu socializacija skozi šport spodbuja splošno vključevanje otrok in mladostnikov 

znotraj družbe, s tem pa se spodbuja tudi socialna vključenost.  

Skozi šport se lahko otroci in mladi poučijo o individualni in kolektivni odgovornosti, trenerji pa lahko 

ustvarjajo trenutke, ki v praksi izkazujejo pomembnost spoštovanja drugih ljudi in tudi drugih temeljnih 

vrednot individualnih ali skupinskih športnih disciplin. V okviru športa imajo trenerji privilegirano priložnost 

razbijati tabuje z mladimi, odpirati prostor za razprave o družbeno pomembnih temah, spodbujati 

razpravljanje in tudi pokazati svojo pripravljenost za individualno interakcijo. 

Pomembno je, da se športni trenerji zavedajo, da ne morejo pomagati mladim pri vseh težavah in vseh 

vprašanjih. Zato je pomembno, da poznajo razvoj otroka in mladih, saj lahko tako razumejo dejavnike 

tveganja, ki so jim izpostavljeni mladi, zlasti ko govorimo o radikalizaciji. 
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4. MLADI, RADIKALIZACIJA IN NASILNI EKSTREMIZEM  

 

Radikalizacija in nasilni ekstremizem sta povezana predvsem z mladostniki in mladimi. Radikalne ideje širijo 

mnenjski voditelji (večinoma vrstniki) ali karizmatičnimi starejši voditelji. Radikalizacija v teroristične skupine 

je v prvi vrsti varnostnih tveganj na globalni ravni, medtem ko je na nacionalnih in lokalnih ravneh 

radikalizacija domena nasilnih uličnih tolp in drugih nasilnih ali kriminalnih združb. Hasketh (2017) trdi, da do 

radikalizacije prihaja vsak dan, ko se v mestih in velemestih marginalizirani najstniki in otroci – prepuščeni 

izolaciji pred priložnostmi – pridružijo uličnim tolpam. Nekateri se med iskanjem pripadnosti sčasoma 

povzpnejo po kriminalni lestvi do organiziranih kriminalnih združb. LaFree (2019) navaja, da so ekonomske 

težave sosesk, bodisi na ravni skupine ali posameznika, krivice in močne ideologije tiste, ki posameznike 

spodbudijo, da se pridružijo radikalnim organizacijam ali jih ustanovijo. 

Vendar pa kot spodbujevalni dejavniki k radikalizaciji niso pomembni le socialni razlogi – za ugotavljanje 

tveganja za radikalizacijo so zelo pomembne tudi osebnostne značilnosti mladih, njihovi odnosi z družino, 

vrstniki in pomembnimi drugimi odraslimi. Ko se mladostniki enkrat počutijo izolirane ali odrinjene od 

skupine, začnejo iskati druge načine prepoznanja in pripadnosti. V številnih primerih so radikalne skupine 

tiste, ki mladostnikom ponujajo dobre in vabljive rešitve. 

LaFree je v svoji komparativni študiji odkril razlike v motivaciji za radikalizacijo med uličnimi tolpami in 

ekstremističnimi verskimi skupinami. Za utemeljitev teorije racionalne izbire je bilo članstvo v tolpi povezano 

z materialnimi nagradami, medtem ko je bil ekstremizem povezan s čustvenimi nagradami. Obe skupini sta 

bili izpostavljeni pritiskom iz različnih virov, čeprav so bili ekonomski pritiski izrazitejši med člani tolpe, med 

ekstremisti pa je bilo izrazitejše kulturno razočaranje in družbeno osnovana izguba pomembnosti (LaFree, 

2019). 

V okviru kvalitativne študije, ki se je izvajala v celotnem trajanju projekta SAFE ZONE, so raziskovalci prišli do 

zaključkov, da je radikalizacija v športnih skupinah v glavnem povezana z nakopičenim nezadovoljstvom in 

družbeno odtujitvijo mladostnikov na osnovi odnosov znotraj skupine, med mladostniki in pomembnimi 

drugimi odraslimi ter mladostniki in družbo. Za mnoge je bil dejavnik privlačevanja nasilno sproščanje 

agresivnih napetosti, ki se znotraj nasilnih ekstremističnih skupin odobrava. Pri teh mladostnikih, ki svoje 

agresije ne morejo izraziti in doseči želenih rezultatov prek športa, obstaja tveganje, da bi se pridružili 

radikalni nasilni skupini. 

Nadalje smo ugotovili, da spremembe v vedenju in videzu lahko nakazujejo, da pri mladostniku obstaja 

tveganje za nasilno radikalizacijo, čeprav ni nujno, da se bo mladostnik pridružil skupini in postal nasilni 

ekstremist, četudi simpatizira z radikalnimi in skrajnimi skupinami. Becker (2019) navaja, da so empirične 

raziskave pokazale, kako so dejanja nasilnega ekstremizma kljub medijski pozornosti ob posameznih 
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dogodkih precej redka. Na ravni posameznika se večina podpornikov ekstremističnih organizacij ne vključuje 

v nasilni ekstremizem. 

Čeprav mladostniki pogosto ne zagrešijo skrajno nasilnih dejanj ali postanejo radikalni člani skrajnih skupin, 

od trenutka, ko se vključijo v proces radikalizacije, vedno obstaja tveganje, da postanejo izjemno nasilni. 

 

Kako delujejo radikalne skupine 

Radikalne skupine za novačenje mladostnikov kot temeljne strategije privlačevanja uporabljajo ideologije ali 

vero. Ponujajo jasna in privlačna identifikacijska orodja ter občutek pripadnosti skupini. Nadalje 

mladostnikom ponujajo nekatere ekonomske in finančne koristi, če postanejo člani skrajnih skupin in 

izvršujejo naloge, ki jim jih nalagajo vodje skupin. Skrajne skupine imajo dodelane hierarhije ter preprosta, a 

stroga pravila, ki so mladostnikom jasna in sprejemljiva. Prav tako argumentirano upravičujejo uporabo 

nasilja pri izpolnjevanju svojih ciljev. Kot so ugotovili raziskovalci projekta SAFE ZONE in tudi prejšnjih 

projektov v povezavi z nasilnim ekstremizmom, se radikalizacija s strani radikalnih skupin običajno izvaja prek 

spleta. Skupine uporabljajo širok spekter tehnik in vsebin, da bi privabile čim več mladih, pri katerih obstaja 

povečano tveganje, da se jim pridružijo. Radikalizacija prek skrajne naracije skupin predstavlja močan 

dejavnik privlačevanja za mladostnike ter je v procesu deradikalizacije in preprečevanja ni enostavno 

obravnavati. 

Radikalne skupine so usmerjene k ranljivim mladostnikom, katerim ponujajo radikalne rešitve za njihove 

notranje, zunanje, osebne, ekonomske in socialne težave. 

FOKUS: NASILNI EKSTREMIZEM IN IZKORIŠČANJE RANLJIVOSTI MLADIH 
 Ekstremistične skupine prepoznajo potencial v posamezniku, ki se sooča z osebno krizo ali se je znašel 

v obdobju ranljivosti. 

 Takšen družbeni položaj jim omogoča, da posamezniku vcepijo misli »mi nasproti njim«, ob čemer jim 

ponudijo preproste in toge odgovore kot »absolutne resnice«, ki so pogosto osnovane na veri, ideologiji ali 

idolih. Skupine učinkovito prevzemajo odgovornost za osebne odločitve mladih ter jih potiskajo in usmerjajo 

proti prisvajanju ekstremističnega razmišljanja in idej. 

 

Privlačnost radikalizacije za mladostnike in mlade 

Obstaja več razlag, zakaj so radikalne vsebine in skupine zanimive mladim. Projekt SAFE ZONE je izpostavil 

privlačnost pripadnosti, izpolnitve in družbenega pripoznanja. Radikalne skupine ponujajo močan občutek 

enotnosti in tesnih družbenih odnosov med tistimi, ki so sprejeti v skupino. Element odobravanja nasilja prav 

tako predstavlja enega izmed močnih dejavnikov privlačevanja, povezanih s skrajnimi radikalnimi skupinami. 

Obstajajo študije (Avis, 2020), ki kažejo, kako privlačnost radikalnega ekstremizma zaradi družbenih in 
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gospodarskih vplivov pandemije covida-19 celo narašča. Mladostniki so namreč več časa preživeli pred 

računalnikom, kar je vodilo v prikrajšanost za socializacijo med vrstniki ter zatiranost zaradi politično 

uveljavljenih omejitev in ukrepov, katerim smo bili priča na svetovni ravni. Nasilne skrajne rešitve za 

zaustavitev institucionalne represije postajajo med mladimi očitno vse bolj priljubljene.  

 

Učinki radikalizacije na mladostnike in mlade 

Ne glede na to, kako privlačna je lahko pot radikalizma in kako močna je med mladimi skušnjava pridružiti se 

radikalnim skrajnim skupinam, izhod iz skupine, ko je mladostnik že zakorakal na pot radikalizacije ali celo 

nasilne radikalizacije, ni enostaven in za sabo mladostniku pusti resne in boleče posledice. 

Ko je mladostnik enkrat na poti radikalizacije, se oddalji od nekdanjih prijateljev, družine in drugih članov 

družbe, ki niso izpolnili njegovih psiholoških, ekonomskih ali socialnih pričakovanj in potreb. Tak proces 

mlademu posamezniku prinaša dodatno breme, če bi se oddaljil od ekstremnega radikalizma.  

Nadalje, ko se radikalizirani mladostniki vpletejo v nasilna dejanja in kriminal, obstaja tveganje za aretacijo in 

sodni pregon, kar vpliva na njihova življenja v prihodnosti, denimo pri iskanju novih prijateljev, službe ali 

partnerja. Predanost nasilnim ali kriminalnim dejanjem pušča resne pravne in osebne posledice, povezane z 

občutki krivde, obžalovanja in psihološkim razočaranjem. 
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5. VLOGA ŠPORTNIH TRENERJEV IN PEDAGOGOV  

 

V tem poglavju je opisano ozadje za razumevanje pedagoške dimenzije športa z osredotočenostjo na vašo 

vlogo trenerja, pedagoga in vzornika.  

Šport danes v življenju mnogih otrok in mladostnikov predstavlja ključni element, ob čemer se udeležba v 

športni dejavnosti v splošnem šteje za sredstvo, s katerim lahko otroci razvijejo in okrepijo medosebne in 

družbene spretnosti, hkrati pa se vzpostavi vez med njimi in njihovimi vzorniki (športnimi trenerji), ki imajo 

zmožnost tako opazovati otroke med njihovim razvojem kot tudi vplivati na ta razvoj. Trenerji zasedajo 

ključen položaj, s katerega lahko opazujejo in po možnosti vplivajo na razvoj otrok. 

Športni trenerji so tako v položaju, s katerega lahko: 

 oblikujejo otrokov razvoj in vplivajo nanj. 

 Prepoznajo zaskrbljujoče znake v vedenju in razvoju otroka. 

 Posredujejo, ko je to potrebno, ter poiščejo pomoč pri drugih službah ali organih. 

 

Kot trenerji ste v edinstvenem položaju, od koder lahko vplivate na mlade v času njihovega razvoja. 

Pomembno se je zavedati, da je lahko ta vpliv tako negativen kot pozitiven. Enako pomembno se je tudi 

zavedati, da je lahko ta vpliv nenameren. Tako je za vas ključnega pomena, da razumete, kako se oblikuje 

vaše razmerje z mladimi in kako na njih vpliva. Slednje je lahko posledica vašega sloga treniranja, medosebnih 

odnosov, dinamike znotraj skupine ali ekipe in tudi drugih dejavnikov.  

Odnosi trener–športnik so zelo bogati in trenerjem omogočajo pridobiti znanje in razumevanje izzivov, s 

katerimi se mladi soočajo izven športne dejavnosti. Ker mladi na svoje trenerje gledajo kot na vzornike, jih 

običajno bolj dejavno poslušajo. 

 

Koristi neformalnega izobraževanja  

Vloga športnega trenerja je ključnega pomena pri razvijanju dejavnosti vključenosti in vključevanja s pomočjo 

metodologije neformalnega izobraževanja: gre za metodo učenja, ki tradicionalne metode poučevanja in 

učenja dopolnjuje in nadgrajuje, ne pa zamenjuje. 

Za neformalno učenje je značilen na posameznika osredotočen pristop, samo učenje pa poteka v katerem 

koli okolju, ki zasleduje izobraževalne in učne cilje izven formalno vzpostavljenih sistemov – vključno s 

prostovoljstvom, nacionalno javno upravo, nevladnimi organizacijami in tudi korporativnimi službami. 
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Evropske pobude za izobraževanje in usposabljanje poudarjajo vse bolj pomembno vlogo vseživljenjskega 

učenja ter predlagajo, naj učenje vključuje celoten spekter formalnega, neformalnega in priložnostnega 

učenja za spodbujanje osebne izpolnitve, aktivnega državljanstva, socialnega vključevanja in zaposljivosti. 

Če povzamemo, neformalno izobraževanje sestoji iz kombinacije izobraževalnih praks, ki niso vključene v 

formalni sistem izobraževanja, kot je denimo šport. 

Kot trenerji ste v edinstvenem položaju, od koder lahko vplivate na mlade v času njihovega razvoja. 

Pomembno se je zavedati, da je lahko ta vpliv tako negativen kot pozitiven. Enako pomembno se je tudi 

zavedati, da je lahko ta vpliv nenameren. Tako je za vas ključnega pomena razumeti, kako se oblikuje vaše 

razmerje z mladimi in kako na njih vpliva. Slednje je lahko posledica vašega sloga treniranja, medosebnih 

odosov, dinamike znotraj skupine ali ekipe in tudi drugih dejavnikov.  

Šport je osnovan na ustvarjanju odnosov in vezi, ki presegajo uspešnost ali zmago – ti odnosi so lahko močne 

sile za varovanje mladostnikov pred radikalizacijo. Študije kažejo, da krepitev odnosov trener–športnik 

izboljša rezultate tako v smislu športnih dosežkov kot v smislu razvoja otroka. 

V okviru svojih nalog bi morali biti trenerji in pedagogi zmožni podpirati mlade posameznike – v tesnem 

sodelovanju z njihovimi starši in družinami, kjer je to možno – da lahko slednji postanejo dejavni, odgovorni 

in strpni člani družbe.  

Šole in športni klubi lahko okrepijo mladostnikovo odpornost na radikalizacijo z nudenjem varnega okolja ter 

časa za razpravljanje in preučevanje kontroverznih in občutljivih tem. 

Športni trenerji in pedagogi morajo biti opremljeni ne le s predanostjo, temveč tudi z ustreznimi spretnostmi 

in zmogljivostmi. Morajo vedeti, kako krepiti družbene odnose, negovati občutek pripadnosti med mladimi, 

razvijati znanje, vključevati ključne vrednote, krepiti družbene, državljanske in medkulturne kompetence ter 

tudi kritično razmišljanje in medijsko pismenost. 

Zlasti je treba mladim ponuditi kakovostne športne dejavnosti in trenerje poučiti, kako lahko prepoznajo in 

obvladujejo tveganja ter kako naj izbirajo »orodja«, s katerimi lahko spodbujajo povezanost skupine in močan 

občutek pripadnosti ter vzajemne skupnosti in odgovornosti. 

Takšen proces se mora osredotočati na vključujočo metodologijo usposabljanja, organizacijo motivacijskih 

dejavnosti in, ne nazadnje, na spoštovanje »pravil igre« ter pošteno igro, kot tudi dinamiko skupine. 

Metodologija neformalnega učenja omogoča pridobivanje kognitivnih, čustvenih in posebnih spretnosti in 

sposobnosti ter pripomore tudi k razvoju in krepitvi samozavesti prek edinstvenega procesa učenja. 

Takšna metodologija se lahko izvaja v raznolikih okoljih, naslavlja specifične ciljne skupine in posameznike ter 

omogoča vključevanje mladih posameznikov z manj priložnostmi. 
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Najpogosteje uporabljana izobraževalna orodja v športu so: 

 skupinske dejavnosti 

 razprave 

 igranje vlog 

 viharjenje možganov (»brainstorming«) 

 dejavnosti za ogrevanje 

 interaktivne igre in športne učne ure 

 

Osrednja načela metodologije neformalnega učenja so: 

 osredotočenost učenja (v središču je posameznik): izobraževalni cilji, strategija, proces 

učenja in metode ocenjevanja morajo biti prilagojeni posameznemu mlademu športniku in 

slednjemu tudi znani.  

 Učenje skozi prakso: neformalno izobraževanje mora biti osredotočeno bolj na prakso in 

rezultate kot na teoretične hipoteze.  

 Solidarnost: neformalno izobraževanje temelji na sodelovanju in dinamičnih procesih v 

skupini. Med procesom učenja se učne potrebe in cilji prepoznavajo in dogovarjajo med 

učiteljem in učencem. Sodelovalno okolje je osnovni gradnik neformalnega izobraževanja. To 

pomeni simetrične učne odnose – slednje morajo zaznamovati sodelovanje, spoštovanje, 

zaupanje, hvaležnost, poštenost in enakost. V takšnih odnosih se mladi športniki učijo od 

trenerjev, trenerji pa od mladih športnikov. 

 Navezanost na resnično življenje: igre in šport morajo biti orodja, ki odražajo dinamiko in 

pomisleke mladih v resničnem življenju. 

 Samoocenjevanje: ena izmed ključnih lastnosti neformalnega izobraževanja je ta, da učenec 

usvaja znanje z nenehnim razmišljanjem o svojih izkušnjah in izidih, ki so jih prinesle. 
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FOKUS: NEKAJ NASVETOV ZA USTVARJANJE SODELOVALNEGA OKOLJA NA OSNOVI NEFORMALNEGA 

IZOBRAŽEVANJA 

 Z mladimi razpravljajte o kontroverznih in zahtevnih temah 

Načeti resen pogovor z otrokom ali najstnikom ni nikoli enostavno. Vaš pristop mora biti ves čas odprt in 

morate biti na voljo za poslušanje. Pomembno je premisliti, kdaj in kako pristopiti k temi, ter po možnosti 

izbrati okolje, v katerem se posameznik počuti prijetno. Poskrbite, da je pogovor umesten ter ustvarjajte 

trenutke, ko govorite, in trenutke, ko poslušate. Postavljajte vprašanja, ki ne vodijo v zaprt odgovor (da/ne). 

Tako bodo lahko z vami delili svoje misli. Bodite iskreni glede svojih misli in se pogovarjajte o svojih lastnih 

stališčih. Pomembno je, da mlad posameznik ve, da se lahko z vami pogovarja odkrito in da ste tam zato, da 

mu prisluhnete. Če vam ni prijetno govoriti o temi, posameznika napotite k drugi osebi, primernejši za ta 

pogovor. 

 Mentaliteta rasti – premagovanje težkih obdobij 

Govoriti o lastnih slabostih, strahovih in izzivih poveča našo zmožnost premostiti težke okoliščine. Nudenje 

podpore pri neuspehu in stiski mladim športnikom pomaga trenerja dojemati kot vir podpore. Slednje 

pripomore k povezovanju skupine in pripadnikom omogoča združiti moči za doseganje boljših rezultatov. 

Razmišljanje o različnih možnostih ter o porazu in izgubah pripomore k razumevanju, kako lahko najdemo 

rešitve. 

 

Metodologija usposabljanja projekta SAFE ZONE vključuje družabne igre, prilagojene starosti športnikov, 

športni trenerji pa imajo tako priložnost poleg tehnične in tekmovalne funkcije analizirati tudi izobraževalno 

funkcijo. Predlagane igre ne zahtevajo veliko posebne opreme ter jih je enostavno ponoviti. Primere iger 

najdete v prilogi. 

 

FOKUS: KLJUČNI NASVETI ŠPORTNIM TRENERJEM ZA PREPREČEVANJE (STRATEGIJE PROTIPROPAGANDE) 

 Razumeti, da so lahko radikalni posamezniki izvrstni športniki. 

 Predstaviti mladim smisel njihove športne dejavnosti in rezultate, ki jih lahko dosežejo. 

 Predstaviti škodljive posledice radikalizacije na spoštljiv način ter dobre primere deradikaliziranih 

posameznikov. 

 Navdihovanje mladih z znanjem in karizmo. 

 Na športne seminarje povabite karizmatične goste. 

 Pokažite in naučite mlade, kako se lahko razbremenijo odvečne energije in negativnih frustracij. 
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6. KAKO PREPOZNATI TVEGANJE 

 

Nekatere radikalne ideje se hitro širijo v športu, zlasti v organiziranih skupinah, ki pogosto vodijo 

podpornike/navijače in imajo pomembne vloge v klubih. Prav tako je staršu razmeroma preprosto prenesti 

svoje predstave na skupino ali ekstremističnemu trenerju širiti svoje predstave med mladimi. Zato je zelo 

pomembno znati in biti sposoben prepoznati simbole in znake ekstremističnih skupin, s pomočjo katerih smo 

lahko pozorni na takšne okoliščine. 

Kot ustaljena točka stika za mlade zavzemate edinstven položaj, s katerega lahko opazujete spremembe v 

njihovem razpoloženju ali vedenju, ki nakazujejo na težavo. Ni nujno, da opažene spremembe (npr. manjša 

vključenost med člane ekipe, posameznik postane izraziteje agresiven ali se hitreje razjezi, spremembe pri 

oblačenju) nakazujejo na radikalizacijo, vendar pa pogosto kažejo na neko težavo, bodisi doma bodisi v šoli, 

ali tudi na kakšno drugo spremembo v življenju mladostnika. Tukaj je pomembno prepoznati, kdaj se je težava 

začela razvijati, in sprejeti korake za obravnavo težave. Opažene spremembe, ki so zaskrbljujoče, so lahko 

posledica nečesa stresnega, a običajnega, denimo izguba starega starša ali prekinitev zveze s 

dekletom/fantom, lahko pa gre tudi za nekaj, kar zahteva ukrepanje. 

Prepoznavanje dejavnikov tveganja, povezanih z radikalizacijo, se lahko zdi kompleksno, saj lahko do 

opaženih vedenj (npr. agresivnejša drža, sprememba v izražanju ali vrstniških skupinah) pride iz številnih 

razlogov. Vendar pa lahko kombinacija dejavnikov tveganja nakazuje, da je mlad posameznik vpleten v 

radikalizacijo ali pri njem obstaja nevarnost, da bi se vpletel v radikalizacijo. 

FOKUS: ZNAKI MOREBITNEGA TVEGANJA ZA RADIKALIZACIJO 

 Nenadne spremembe vedenjskih vzorcev in naravnanosti.  

 Polarizirana stališča in mnenja z enodimenzionalnimi razlagami (vklj. z ekstremističnimi političnimi ali 

verskimi mnenji). 

 Pogosto razvrednotenje drugih ljudi ali skupin glede na etnično poreklo, politično prepričanje, 

socialno okolje, spolno usmerjenost ipd. 

 Vzorec ekstremistične argumentacije in upravičevanje uporabe nasilja. 

 Občutek viktimizacije in zavračanja, skupaj z nagnjenjem do samoizolacije. 

 

Kot trener lahko pomagate tako, da ste del ekipe posameznikov, ki so vključeni v izobraževanje in razvoj 

otroka. Za osebo, ki je trener in zaskrbljena odrasla oseba v življenju otroka, je pomembno, da uravnoveša 

odzive ter se izogiba pretiranim odzivom. 
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7. KAKO PREPREČITI RADIKALIZACIJO SKOZI ŠPORTNE DEJAVNOSTI  

 

Vključenost je ključnega pomena  

Skoraj bolj kot kateremu koli drugemu področju je športu vnaprej usojeno, da zbližuje ljudi. Šport pomeni 

raznolikost – raznolike športne discipline, značaji, ljudje in njihova ozadja. V redko katerem drugem okviru se 

skupaj zberejo ljudje najrazličnejših družbenih struktur, porekla in heterogenih starostnih struktur. Slednje 

zastavlja izreden izziv za preoblikovanje raznolikosti življenjskih slogov v spoštljivo sobivanje ter izvajanje 

vključujočega dogovora. V nasprotju s prevladujočim mnenjem, da imajo skupinski športi v splošnem celosten 

in vključujoč učinek, znanstvene študije kažejo, da udeležba v športu sama po sebi5 nima vključujočega učinka 

– za slednje potrebuje določene okvirne pogoje ter ciljno usmerjeno ukrepanje. Ključni dejavnik uspešnosti 

je vzpostavitev vrednot, kot so poštena igra, zaupanje in spoštovanje. 

Šport ponuja možnost vključevanja vrednot v klubsko življenje ter prenašanje slednjih na športnike. Za slednje 

je ključnega pomena, da so trenerjem na voljo vaje in prakse, ki jih lahko uporabijo pri svojem vsakodnevnem 

delu z otroki in mladimi, ter skupini predstavijo skupen koncept vrednot. Da bi to dosegli, morajo biti trenerji 

opremljeni s pestro paleto veščin, ki postajajo vse bolj številčne in kompleksne. Poleg tehničnega nadzora 

nad treningom morajo trenerji izpolniti tudi svojo pedagoško vlogo ter delovati v družbenem polju športa 

mladih (glejte sliko 1).  

 

 
Slika 1: Družbeno polje športa mladih. Lasten prikaz. 
 

 

 
5 Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages (2009). Integration durch Sport - Konzeption und 
Anwendungsbeispiele. Na spletu: wd-10-054-09-pdf-data.pdf 
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Za uspešno preprečevanje radikalizacije je treba znotraj družbenega polja, ki vključuje vse skupine in med 

njimi ustvarja izmenjavo, vzpostaviti vključujoč dogovor. Trenerji so ključni člen v tem procesu in posedovati 

morajo širok spekter družbenih veščin. Tako morajo biti trenerji denimo zmožni delati z ljudmi na sočuten 

način v smeri reševanja sporov, komunicirati na sogovornikovi starosti primeren način, biti kontaktna oseba 

za igralce in skrbnike, se spoprijemati s porazi in tudi zmagami ter delovati kot vzorniki tako na igrišču kot 

izven igrišča. Trenerji se soočajo s posebnimi izzivi pri ukvarjanju s konflikti, kritikami (npr. s strani staršev), 

zmagami in porazi. Hkrati morajo izkazati visoko raven samorefleksije, zagotavljati spoštovanje in ohranjanje 

ekipnih pravil ter ceniti vsak posamezni element družbenega polja. 

 

Stik z družinami in šolami 

Medtem ko ima lahko šport kot družbeno polje z opredeljeno vrednostno usmeritvijo učinek vključevanja, pa 

slednjega ne more zagotavljati brez pomoči. Iz tega razloga je treba vključiti družbeno mrežo, da bi zastavili 

vrednote v dolgoročnem smislu ter čim bolj zmanjšali tveganje za radikalizacijo. Možnosti za uspešno 

promoviranje demokracije in preprečevanje radikalizacije se znatno povečajo, če so v diskurz vključeni vsi 

akterji. Če se otrok pri vrednotah, kot je spoštovanje ali zaupanje, ne more zgledovati po družini ali če na 

mlade igralce v šolah usodno vplivajo vplivni faktorji, športni klubi niso v položaju, da bi lahko v celoti ublažili 

ali kompenzirali ta vpliv ali celo vzpostavili lasten trajnostni koncept vrednot.  

 

 
Slika 2: Interakcija akterjev pri preprečevanju radikalizacije. Lasten prikaz. 
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Iz tega razloga je pregledna izmenjava ključni dejavnik uspeha, ki ga je treba upoštevati pri vseh prizadevanjih 

za preprečevanje radikalizacije. Poleg preprečevanja je izmenjava potrebna tudi v primeru opaznosti med 

mladimi z namenom preprečevanja radikaliziranih nazorov v skupnosti. 

Priporočljivo je, da se starši mladostnikov na skupnih srečanjih staršev seznanijo z idejami trenerjev in poučijo 

o njih. To ne vključuje le strokovnega in informativnega pristopa, temveč tudi razvoj skupnega koncepta 

vrednot, ki se oblikuje v okviru tesne izmenjave s starši. Nadalje je smiselna tudi zavezujoča zaveza glede 

spoštovanja tega koncepta vrednot tako znotraj ekipe kot tudi v domovih staršev ter predstavlja predpogoj 

za koristno izmenjavo. Na splošno je pomembno zagotoviti nenehno in pregledno izmenjavo med starši in 

trenerji. S tem je možno opaznosti in neskladnosti prepoznati veliko hitreje ter navsezadnje tudi ukrepati.  

Sodelovanje z ustreznimi šolami je prav tako koristno in smiselno. Oblikovanje vrednot in socializacija sta prav 

tako pomembni temi tudi v šolskem okolju in lahko zagotovita stične točke. V Nemčiji so na voljo priporočila 

za sodelovanje društev s šolami. Slednja med drugimi organizira Nemška nogometna zveza (DFB), ki klube in 

šole usmerja pri medsebojnemu sodelovanju.6 

 

Zaupanje, spoštovanje in poštena igra 

Dolgoročna in trajnostna komunikacija o vrednotah z mladimi športniki ter športnimi klubi in njihovimi 

trenerji je bistvena za preprečevanje radikalizacije. Za prenašanje vrednot se lahko uporabijo tri načela. Prvič, 

bistven je razvoj splošnega odnosa, ki vključuje osnovne vrednote, kot so spoštovanje, moštveni duh, 

zaupanje in poštena igra. Drugi korak je prenašanje kompetenc, ki so potrebne za delovanje, usmerjeno k 

vrednotam. Primeri tega vključujejo empatijo, socialne kompetence ali pripravljenost sklepanja 

kompromisov. Po postavljenih teoretičnih temeljih se izvajata preskušanje in praktično usposabljanje o 

pojmovanju delovanja. Očitni primeri so odgovorni položaji mladih v klubih, prenos nalog v dejavnostih 

usposabljanja, mirno reševanje konfliktov ali usposabljanje z vajami za prenos vrednot (glejte poglavje 7f.). 

Ta tristopenjski pristop (glejte sliko 3) omogoča trajnostni razvoj in uporabo vrednot v okviru celostnega 

pristopa (glejte: Bertelsmann Stiftung (2020). Wertebildung im Jugendfußball - Ein Handbuch für Trainer). 

 
DFB (2020). SO HANDELT DER VEREIN: FÜNF SCHRITTE ZU EINER KOOPERATION MIT EINER SCHULE! Online: 

https://www.dfb.de/vereinsmitarbeiter/artikel/so-handelt-der-verein-fuenf-schritte-zu-einer-kooperation-mit-einer-

schule-2147/ 
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Slika 3: Odnos, kompetence, delovanje. Lastna ponazoritev, ki temelji na Bertelsmannu (2020).  
 

 

Pomen boja proti naracijam radikalizacije  

Glede na nevarnost, da bo ranljiv mladostnik stopil na pot skrajne radikalizacije, je velikega pomena, da se 

mladostnikom ponudi protipropaganda skrajnemu radikalizmu, preden se vključijo v proces radikalizacije. V 

prejšnjih projektih na ravni EU je več študij dokazalo, da je osebo, ko je enkrat radikalizirana, zelo težko, če 

ne celo nemogoče deradikalizirati. To dejstvo je močno povezano z religiozno motiviranim radikalizmom, pri 

čemer je radikalizem kriminalnih združb in nasilnih uličnih tolp še vedno mogoče obravnavati z dobro, 

dodelano protipropagando. Protipropaganda mora mladostnikom ponuditi privlačne, ne radikalne rešitve ter 

poudariti pravne, osebne in družbene posledice skrajne radikalizacije. 

V zvezi s projektom SAFE ZONE so raziskovalci ugotovili, da je treba radikalizacijo v športnih klubih odkriti v 

zgodnji fazi, najpomembnejši akterji pri odkrivanju pa so trenerji. Vendar pa ne smejo delovati sami, temveč 

v sodelovanju z drugimi deležniki, kot so starši, učitelji, socialni delavci ali celo policija, če je to potrebno. Ker 

so dobri vzorniki ter imajo smisel za pravičnost in empatijo, lahko naredijo iz športnega društva zdravo in 

zanimivo okolje za mlade. S strogimi, a poštenimi in enostavnimi pravili se morajo zoperstaviti vsakemu 

nasilnemu reševanju frustracij in problemov ter usmerjati mlade, da jih pritegnejo šport in medčloveški 

odnosi v športnih skupinah. Na tak način mladi ne bodo iskali izpolnitve v skrajnem ekstremizmu. Močna in 

smiselna protipropaganda, izražena skozi športne vrednote, lahko zmanjša nevarnost radikalizacije. Tudi če 

jih nagovarjajo skrajno radikalne vsebine, bodo mladostniki razmislili, ali se je vredno podati na pot 

radikalizacije. Če se bodo počutili sprejete v športnem društvu in bodo obkroženi z zdravim okoljem, se lahko 

možnost, da jih pritegnejo skrajno radikalne vsebine, bistveno zmanjša. 

Proti naracijam radikalizacije se je mogoče boriti z zgodbami o uspehu (osebnem in poklicnem) skozi šport, s 

sodelovanjem in prijateljstvom znotraj športnih skupin ter medosebnim spoštovanjem med mladostniki in 
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trenerji ter med vrstniki. Če se razen tekmovalnosti spodbujajo druge pozitivne sestavine športa, bi to lahko 

predstavljalo učinkovito protipropagando nasilnemu ekstremizmu. 

 

Praktične vaje 7 

Praktična uporaba vaj in ukrepov za preprečevanje nevarnosti radikalizacije mora biti vedno vključena v 

okvirni koncept in stalno preskušana. Oblikovanje vrednot in identitet je vseživljenjski proces, ki se ga ni 

mogoče naučiti z eno samo vajo, ampak zahteva kontinuiteto in trajnost. Poleg tega vaj ni mogoče uporabiti 

brez priprave in spremljanja, zahtevajo namreč temeljito načrtovanje, ki vključuje štiri osnovne korake 

»uprizoritev« (1), »izvedba« (2), »posredovanje« (3) in »vrednotenje« (4) (glejte sliko 4). 

 
Slika 4: Zaporedje skupinskih vaj. Lastna ponazoritev, ki temelji na Bertelsmannu (2020).  
 

Pomembna točka pri izvedbi vaje je uprizoritev (1). Ta je potrebna, da bi mladi razumeli vsebino vaje in da bi 

razumeli koristi znotraj ekipe. Vendar pa je tudi tu pomembno, da se ne predvidi refleksije in konkretnih 

vsebin. Bolje je, da se sklicujete na učinek in pomen vaje. Mladi bi morali vedeti, da izvajajo na primer vajo o 

pošteni igri, ker je poštena igra pomemben del športnikovega okvira vrednot. Med izvajanjem (2) je ključnega 

pomena, da se igralcem ponudi prostor, da sami odkrijejo vajo, jo preizkusijo in samostojno najdejo rešitev. 

Samo z deljeno izkušnjo je mogoče izkusiti skupnost in moštveni duh. Posredovanje (3) je potrebno, ko igralci 

za dalj časa obtičijo v slepi ulici, uberejo napačno pot ali se znotraj skupine pojavijo konflikti. Ključnega 

pomena je, da posredovanje trenerja ne predpiše rešitve, temveč zgolj ponudi snov za razmišljanje z namigi 

in ciljno usmerjenimi vprašanji. Pri vrednotenju (4) je poudarek na refleksiji o opravljeni vaji usposabljanja. 

Priporočljivo je vključiti sodelujoče igralce ter se z njimi pogovoriti o pomenu, namenu in možnem učinku. V 

idealnem primeru bi se morali trenerji na vrednotenje pripraviti vnaprej z različnimi vprašanji. V tem primeru 

je še posebej pomembno, da igralci sami sodelujejo, med seboj razpravljajo o vprašanjih in razmišljajo o 

vsebini vaje usposabljanja. Cilj je spodbuditi refleksivno preučevanje vrednot. 

 
7 Večina vaj je bila sprejeta po posvetovanju s fundacijo Bertelsmann. Projekt "TeamUp!" fundacije Bertelsmann se 

ukvarja predvsem z vzgojo za vrednote v mladinskem nogometu. Primerjajte s: https://www.bertelsmann-

stiftung.de/en/unsere-projekte/wertebildung/projektthemen/teamup-wertebildung-im-jugendfussball 

Uprizoritev Izvedba Posredovanje Vrednotenje
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VAJE ZA OBLIKOVANJE VREDNOT V EKIPI 

 

Sledi nekaj vaj, ki ob pravilni uporabi lahko utrdijo sistem vrednot v športni ekipi in imajo tako preventivni 

učinek proti radikalizaciji. Te vaje se delijo na tiste, ki se izvajajo na športnem igrišču, in tiste, ki se izvajajo v 

slačilnici ali ločenem okolju. Tudi tu je pomembno upoštevati štiri osnovne korake »uprizoritev«, »izvedba«, 

»posredovanje« in »vrednotenje«. Trenerji naj vedno delujejo v spremljevalni in usmerjevalni vlogi ter čim 

več odločitev in dejanj prepustijo igralcem.  

 
a) Teoretične vaje. 
 
Plakat vrednot  

Vaja »Plakat vrednot« naj poteka v ločenem terminu, na začetku 

sodelovanja in v čim bolj zaprti ekipi. Najprej je treba predstaviti 

različne vrednote in se o njih pogovoriti (1). Nato se lahko igralce 

povpraša o vrednotah (2) in se jih zbere (3). Igralci se nato 

dogovorijo o približno šestih do osmih vrednotah (4), ki jih 

odgovorna oseba napiše na plakat. V zadnjem koraku naj se plakat 

zaradi trajnosti (5) namesti na opazno mesto, na primer v skupno 

kabino. Če je mogoče, naj moderiranje prihaja iz kroga ekipe, 

trenerji pa naj prevzamejo pasivno vlogo. 

 
 
 
 
Pravila ekipe  

Vaja »Pravila ekipe« se lahko izvede po »Plakatu vrednot«. 

Podobno kot pri Plakatu vrednot, ekipa najprej zbere različna 

možna pravila (1) in nato o njih razpravlja (2). Pomembno je, da se 

doseže skupno soglasje (4) in da se pravila nato zabeležijo na 

vidnem mestu (5). 
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Pozicijski barometer   

Pozicijski barometer se uporablja zlasti kot refleksija o spremembi 

perspektive in lahko pomaga pri boju proti težnjam po 

radikalizaciji ter pri preventivnem vrednotenju drugih pozicij. 

Trenerji postavijo dve kapi z razdaljo med njima, ki se uporabljata 

kot pola in referenčni točki. Ena kapa simbolizira 100-odstotno 

strinjanje, druga kapa pa 0-odstotno strinjanje (1). Trenerji zdaj 

preberejo različne izjave (npr. »V ekipi se počutim dobro«) in 

igralci se lahko postavijo glede na barometer (2). Opraviti je treba 

podrobno refleksijo (3), da bi si skupaj prizadevali za ustrezne 

ukrepe (4).  

 
 
 

b) Praktične vaje 
 
Sprint skozi predor 

Igralci se postavijo v vrsto v obliki prehoda (1) in iztegnejo roke 

tako, da se dotikajo le s konicami prstov (2). Prostovoljec steče 

proti stezi (3), igralci pa dvignejo roke tik pred prihodom igralca 

(4). Ta vaja lahko poveča zaupanje in moštveni duh. 

 
 
 
 
 
 
 
Padanje  

Igralci enake velikosti stojijo v krogu, eden od igralcev pa v sredini 

(1). Igralec pade v eno smer (2). Ostali igralci ga ujamejo (3). Vaja 

usposablja za občutek skupnosti, ustvarja zaupanje med igralci in 

omogoča skupno premagovanje strahov.  
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8. KAKO PRIJAVITI NEVARNOST RADIKALIZACIJE  

 

Pomembno si je zapomniti, da so trenerji in drugi, ki delajo z otroki v športu, del ekipe odraslih in služb 

skupnosti, ki so opredeljene kot »izobraževalna skupnost« in namenjene zagotavljanju dobrega počutja 

otrok. To pomeni, da se skrbi glede otroka lahko in morajo obravnavati z družinami ter drugimi organi in 

službami, vključno s šolami, zdravniki, službami za duševno zdravje, socialnimi službami, policijo, službami za 

mladoletniško prestopništvo in drugimi službami v vaši skupnosti. Natančna sestava ekipe odraslih, ki jo je 

treba vključiti, bo odvisna od vrste skrbi in posamezne situacije. Od vas kot športnih trenerjev se ne zahteva, 

da rešite problem, ampak da igrate vlogo pri prepoznavanju in obravnavanju problema ter se po možnosti 

zatečete k sodelovanju z več organi. 

Šport lahko igra pomembno vlogo pri prestrezanju potreb, ranljivosti in posebnosti vsakega posameznega 

otroka ter pri dojemanju kakršnih koli težav, da bi jih najprej delili z družino, pa tudi z drugimi pomembnimi 

akterji, ki prispevajo k uspehu vzgojne poti, da bi sledili dobremu počutju otroka. Družina ni edini možni 

sogovornik. Vzpostavitev lokalnih mrež za sodelovanje z več organi je temeljni korak k preprečevanju 

deviantnega vedenja mladih, vključno z radikalizacijo v nasilni ekstremizem.  

V nekaterih državah obstajajo uveljavljeni postopki, ki jih morate upoštevati, da prijavite primer nevarnosti 

radikalizacije, ki ste ga morda opazili ali prepoznali med svojimi mladimi športniki. Čeprav vaš športni klub 

nima vzpostavljenih postopkov, bi morali najprej poskusiti obvestiti odgovorno osebo znotraj svoje 

organizacije – na primer športnega vodjo. On bo vedel ali vam predlagal, kako spremljati primer, in morda 

tudi, na katere organe ali službe bi se morali obrniti izven družine.  

Če ugotovite, da vaš športni klub ali organizacija nima vzpostavljenega postopka za prijavo, je dobro, da se o 

tem pogovorite z drugimi trenerji in odgovornimi osebami v svoji organizaciji, da začnete interno ozaveščati 

in sprožite potrebo po sprejetju posebnega postopka. 

Okoliščine se lahko zelo razlikujejo med državami in celo med različnimi regijami v isti državi. Za predstavo o 

takšni heterogenosti so v nadaljevanju opisani trenutno obstoječi in neobstoječi postopki v državah, 

vključenih v aktivnosti projekta.  

V Nemčiji obstajajo priporočila za klube, kako se odzvati na radikalizacijo. Kampanja, ki jo sponzorira nemško 

zvezno ministrstvo v sodelovanju z raziskovalnim inštitutom Camino, »Sport und Politik verein(t) gegen 

Rechtsextremismus« (Šport in politika, združena proti desničarskemu ekstremizmu), klubom zagotavlja 

informacije in nasvete o preventivnih ukrepih proti radikalizaciji in podporo pri posredovanjih. Klubi se lahko 

obrnejo na ustrezne športne zveze ustrezne zvezne države, ki sodelujejo s strokovnjaki, in sprožijo primerne 

ukrepe za posredovanje. Sem spadajo trenerji za demokracijo in mobilne ekipe za posredovanje, ki v posebnih 

primerih spremljajo klub kot svetovalci. Primeri korakov, ki jih je mogoče sprejeti, so pravno svetovanje v 
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primeru izključitve iz športnega kluba, skupna revizija vsebine člankov športnih klubov ali tečaji usposabljanja 

za storilce, prizadete ali zaposlene.  

Kljub temu ni standardnega nacionalnega postopka za obravnavo radikalizacije v športnih klubih. Tako 

športna in državna društva običajno delujejo posamezno ter so tako odvisna od vodilnih oseb v organizacijah. 

Poleg tega društva niso dolžna preprečevati radikalizacije niti uporabljati svetovanja v primeru radikalizacije. 

Posledično svetovalci pogosto pristopajo k društvom z zunanjega položaja, kar vodi v obrambni odnos. Eden 

od pristopov k preprečevanju radikalizacije bi lahko bili obvezni nacionalni izobraževalni programi. 

V Sloveniji so za prijavo radikalizacije odgovorni policija in socialni delavci. Če je mladostnik na radikalni poti, 

vendar ni storil nobenega kaznivega dejanja, bo običajno napoten k socialnemu delavcu in po potrebi morda 

psihologu. V primeru storjenega kaznivega dejanja je treba mladostnika prijaviti policiji, ki se bo odločila o 

nadaljnjih postopkih. Mladostnik lahko prejme opozorilo in ga napotijo v socialno službo ali pa ga kazensko 

preganjajo in napotijo v prevzgojno ustanovo ali zapor. 

Na podlagi srečanj več organov v okviru projekta SAFE ZONE, ki so potekala v Sloveniji, bi bilo priporočljivo 

ustanoviti posebne ekipe deležnikov za obravnavo nasilne radikalizacije mladih v državi. Takšni deležniki bi 

morali biti na voljo trenerjem, ko zaznajo nevarnost radikalizacije ali spremembe v vedenju mladostnikov. 

Strokovne ekipe bi morale delovati na ravni skupnosti v sodelovanju s starši in šolo. Policija bi se morala 

vključiti samo v primeru kaznivega dejanja. 

V Italiji je nacionalni sistem zaščite in varstva namenjen spodbujanju politik v korist otrok in najstnikov z 

izvajanjem funkcionalnih operativnih praks za zagotavljanje najvišje ravni kakovosti življenja in najboljšega 

razvoja skladno z otrokovimi in najstnikovimi življenjskimi fazami, najvišjo posameznikovo izpolnjenostjo in 

najvišjo stopnjo socializacije. Na vrhu sistema zaščite otrok stoji Nadzorni organ za otroke in najstnike ter 

njegove območne izpostave po vsej državi. Poudarek je na preprečevanju oškodovanja in zlorabe otrok, ne 

pa na preprečevanju njihove radikalizacije, vendar je lahko pozornost do dobrega počutja otroka podlaga za 

preprečevanje vzrokov za ranljivost otrok, od katerih je večina dovzetnih tudi za nevarnost radikalizacije.  

Po drugi strani italijanski sistem varstva otrok ne predvideva vzpostavitve posebnega sistema opozarjanja niti 

posebnih postopkov za prijavo nevarnosti radikalizacije; in kar je najpomembneje, se ne nanaša posebej na 

šport. Najstnike, ki se soočajo s posebnim stanjem nevarnosti in ranljivosti, se prijavi splošni »izobraževalni 

skupnosti«, nato pa jih socialne službe podprejo le, če so storili kaznivo dejanje – prek služb za mladoletniško 

in skupnostno prestopništvo ministrstva za pravosodje. Glede na to situacijo so udeleženci srečanj več 

organov v okviru projekta SAFE ZONE, ki so potekala v Italiji, pozvali k potrebi, da se šport institucionalno 

vključi med glavne organe, ki sodelujejo pri izobraževanju otrok na lokalni in nacionalni ravni. Vendar pa 

obstajajo lokalne prakse in pobude, ki jih spodbujajo lokalni športni klubi in nacionalne športne organizacije, 
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ki s športom nagovarjajo posebej ranljive otroke in najstnike, da bi preprečili nevarnost kriminala, ne le 

radikalizacije, s sodelovanjem z lokalnimi šolami in socialnimi službami.  

Na Portugalskem je resolucija portugalskega sveta ministrov št. 112/2020 z dne 18. decembra 2020 odobrila 

prvo portugalsko nacionalno strategijo za otrokove pravice 2021–2024, ki vključuje odobritev nacionalnega 

načrta za zaščito otrok in mladostnikov v športu. Projekt »Varstvo otrok v športu8« postavlja temelje za razvoj 

portugalskega načrta za učinkovito varstvo otrok v športnih politikah. Glavni cilj načrta je spodbujanje 

učinkovitejšega varstva otrok v športnih politikah na Portugalskem ter zagotavljanje varnega, pozitivnega in 

opolnomočenega športnega okolja za vse otroke9. Načrtovan je nabor virov in aktivnosti, tako da je treba, če 

otrok ali starš izrazi skrbi, z njimi ravnati resno in jim zagotoviti informacije o obeh virih pomoči, znotraj in 

zunaj športa, ter o tem, kakšen postopek bo sledil10. 

Portugalski načrt za učinkovito varstvo otrok v športnih politikah prinaša celovite smernice in akcijske načrte, 

ki se lahko uporabljajo za preprečevanje vseh oblik nasilja v športu in odzivanje nanje, vendar s poudarkom 

na preprečevanju poškodb in zlorab otrok v športu. Ni odziva na posebne primere radikalizacije in ni strukture 

za vodenje primerov ter ni vzpostavljen sistem za odzivanje na skrbi za otroke in mlade, ki bi lahko bili v 

nevarnosti za radikalizacijo in ekstremistično nasilje. Varstvo otrok v športu kot pričakovan rezultat pomeni 

oblikovanje vlog pooblaščencev za varstvo otrok v športu. Kratkoročno bo nacionalni sistem izobraževanja in 

usposabljanja za pooblaščence za varstvo otrok prilagojen iz obstoječega usposabljanja, ki se izvaja trenutno, 

s čimer bo zagotovil osnovni tečaj ozaveščanja o varstvu otrok. Dolgoročneje bo vzpostavljen nacionalni okvir 

za izobraževanje in usposabljanje za varstvo otrok v športu, ki bo določil minimalne standarde za 

pooblaščence za varstvo otrok na vseh ravneh in model izvajanja usposabljanja pooblaščencev za varstvo 

 
8 Varstvo otrok v športu »Child Safeguarding in Sport« (CSiS) je skupni projekt Evropske unije (EU) in Sveta Evrope (COE). 

Njegov glavni cilj je usmerjati in spremljati evropske države k učinkovitemu varstvu otrok v športnih politikah z 

vzpostavitvijo delovnih mest pooblaščencev za varstvo otrok. Šest držav je partnerjev projekta: Avstrija, Belgija, Hrvaška, 

Izrael, Norveška in Portugalska. https://pjp-eu.coe.int/en/web/pss/home  

 
9 Na Portugalskem je vodilno vlogo prevzel Portugalski inštitut za šport in mladino kot nacionalni koordinator. Podpirata 

ga tako portugalska organizacija s strokovnim znanjem na tem področju na nacionalni ravni – Qantara Sports – kot tudi 

Safe Sport International. Načrti so bili oblikovani na sodelovalni način in vključujejo vse deležnike, ki (lahko) imajo vlogo 

pri preprečevanju poškodb in zlorab otrok v športu ter pri zaščiti žrtev. To vključuje javne organe, odgovorne za šport in 

pravice otrok, športne organizacije, organe za zaščito otrok, ljudi, ki so doživeli zlorabe v športu, itd.  

 
10 Portugal’s Roadmap for Effective Child Safeguarding in Sport Policies. https://rm.coe.int/csis-portugal-

roadmap/1680a57bab 

https://pjp-eu.coe.int/en/web/pss/home
https://rm.coe.int/csis-portugal-roadmap/1680a57bab
https://rm.coe.int/csis-portugal-roadmap/1680a57bab
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otrok11. Otrok ali mladostnik v procesu radikalizacije je v nevarnosti in žrtev – samopoškodovanja in 

negativnega vpliva skrajnežev – pa tudi v nevarnosti, da postane storilec nasilnega ekstremizma. Zato je 

močno priporočljivo, da usposabljanje za pooblaščence za varstvo otrok vključuje temo radikalizacije in 

nasilnega ekstremizma v športu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11 Portugal’s Roadmap for Effective Child Safeguarding in Sport Policies. https://rm.coe.int/csis-portugal-

roadmap/1680a57bab 

https://rm.coe.int/csis-portugal-roadmap/1680a57bab
https://rm.coe.int/csis-portugal-roadmap/1680a57bab
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PRILOGA 1: POZORNOST EVROPSKEGA PARLAMENTA ŠPORTU 

 

Tudi Evropski parlament posveča tej težavi veliko pozornosti12 in poudarja pomen razvoja svetovnih politik, 

ki temeljijo na medsektorskem pristopu med različnimi področji – kot so kultura, šport, zaposlovanje in 

socialno varstvo, ter drugimi področji dejavnosti na področju socialne vključenosti in varstva raznolikosti, 

pluralnosti in temeljnih vrednot, skupnih na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Evropski 

parlament med navedbami o preprečevanju poudarja pomen vloge, ki jo lahko imajo šola, izobraževanje in 

šport pri preprečevanju radikalizacije; in poudarja pomen, da se učiteljem in vzgojiteljem omogoči dejavno 

zoperstavljanje vsem oblikam diskriminacije in rasizma. Parlament tudi poziva države članice, naj zagotovijo 

posebno usposabljanje za učitelje in vzgojitelje mladih, da bi jim omogočili prepoznavanje morebitnih 

sumljivih sprememb vedenja in prepoznavanje soudeleženih krogov, ki z zgledi krepijo pojav radikalizacije, 

ter ustrezno spremljanje mladih, ki so v nevarnosti za novačenje s strani terorističnih organizacij.  

Nazadnje Evropski parlament jasno poziva države članice, naj podprejo obšolske dejavnosti, kot je šport, s 

poudarjanjem pomena jasnih smernic na tem področju, da ne bi ogrozili osrednje vloge učiteljev, vzgojiteljev 

in drugih oseb, katerih glavna skrb je dobro počutje osebe, saj bi bilo posredovanje javnih organov včasih 

lahko kontraproduktivno. 

 

  

 
12 Glejte poročilo z dne 3. novembra 2015/2063 INI 
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PRILOGA 2: PRIMERI IGER 

 

MED DVEMA OGNJEMA 

Vrsta aktivnosti: Športna aktivnost, povezana z vključevanjem in diskriminacijo 

Št. udeležencev: 12 (4 igralci na igrišču + 2 prinašalca zunaj igrišča na vsako ekipo), lahko pa se igra tudi s 4–

5 igralci 

Ciljna skupina: 13–30 let 

Zahteve: Igrišče meri 17 x 8 metrov, vendar se lahko igra v katerem koli prostoru; 5 žog za igro med dvema 

ognjema ali lahkih žog 

Opis aktivnosti: Igranje med dvema ognjema je zelo preprosto in je brez neposrednega fizičnega stika. 

Dinamika igre je podobna igri najbolj znane »zastrupljene« ali »zaporniške žoge«. 

6 udeleženih igralcev je porazdeljenih na svoji polovici igrišča. Njihov cilj je izločiti vse igralce nasprotne 

ekipe, ne da bi bili sami izločeni. Igralec je izločen, če ga z neposrednim udarcem zadene nasprotna 

žoga. Igralec, ki ujame žogo, ki jo je vrgel nasprotnik, izloči igralca, ki je zadel, in hkrati znova vstopi na 

igrišče soigralec, ki ga je prej izločil. 

V osrednjem delu polja je nevtralno območje 3 metrov (en meter in pol na vsako polovico igrišča). Na tem 

nevtralnem območju se lahko vsak igralec premika tako kot na svoji polovici igrišča. 

V igri je 5 žog in na začetku vsake tekme jih sodniki postavijo na črto na polovici igrišča. 

Vsaka igra je razdeljena na 2 polčasa po 15 minut, skupaj 30 minut na igro. V 30 minutah tekme vsaka ekipa 

poskuša dobiti čim več »setov«, pri čemer se upošteva, da vsak »set« traja največ 3 minute. (čas se lahko 

glede na potrebe spremeni) 

Vsaka ekipa mora imeti 2 igralca, ki imata vlogo »prinašalca«. »Prinašalci« imajo nalogo, da vrnejo žoge, ki 

uidejo z igrišča. Ta dva člana ekipe v tej vlogi nista v igri (zato ju ni mogoče ciljati ali zadevati z žogami 

nasprotnikov), vendar sta edina igralca, ki lahko vrneta žoge in jih podajata tovarišem znotraj igrišča. Noben 

igralec na igrišču ne sme zapustiti igre, da bi vrnil žoge. 

Poročanje: Ali ste igro dojemali kot diskriminatorno? Kako ste se počutili, ko so vas zadeli? Kako ste se 

počutili, ko ste šli v zapor? 
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ODBOJKA Z ODEJAMI 

Vrsta aktivnosti: Aktivnost, povezana s krepitvijo ekipe, solidarnostjo in sodelovanjem 

Št. udeležencev: 4 osebe na vsako ekipo 

Ciljna skupina: 13–30 let  

Zahteve: dve odeji, žoga za odbojko.  

Opis aktivnosti: Ta igra je kot običajna odbojka, samo da vsaka ekipa dobi odejo. Ekipa mora stati ob robu 

odeje in jo raztegniti, da je napeta. »Servirna« ekipa mora začeti tako, da žogo namesti na odejo, jo zrahlja 

in nato napne, tako da žogo »vrže« čez mrežo. Druga ekipa nato uporabi svojo odejo, da ulovi žogo in jo 

vrže nazaj. 

Poročanje: vprašanja za refleksijo: Vam je uspelo sodelovati? Je ekipa lahko igrala brez konfliktov? 

Za več informacij: https:/www.youtube.com/wartch?v=ePLIkNBaNNM 

 
 
NOGOMET S TREMI ŽOGAMI 

Vrsta aktivnosti: Športna aktivnost, povezana z vključevanjem in diskriminacijo 

Št. udeležencev: 5–6 oseb na vsako ekipo 

Ciljna skupina: 13–30 let  

Zahteve: tri žoge različnih barv, nogometno igrišče. Priporočljivo je igrati na igrišču za nogomet za 5 ali 7 

igralcev na ekipo, da je osebe lažje vključiti v igro 

Opis aktivnosti: Postavite običajno nogometno igrišče. Vse udeležence razdelite v ekipi, po možnosti z 

enakim številom fantov in deklet. Ena žoga predstavlja samo fante, druga dekleta, tretja pa oboje. 

Prepričajte se, da je igralcem jasno, katera žoga je za katero skupino. Če se igralec namerno dotakne 

napačne žoge, ga je mogoče za minuto umakniti iz igre. 

Poročanje: Ali ste igro dojemali kot diskriminatorno? Kako ste se počutili? 

Nasveti za trenerje/posrednike: Te igre ni treba omejiti na nogomet in jo je mogoče uporabiti pri drugih 

igrah 
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ČLOVEŠKI NOGOMET 

Vrsta aktivnosti: Športna igra vlog 

Št. udeležencev: 20 

Ciljna skupina: 14–30 let 

Zahteve: nogometno igrišče, žoge, kartice z vlogami 

Opis aktivnosti: Dva kroga po 15 minut. Dve ekipi po deset igralcev in vratar: 1 vratar, 3 branilci, 4 igralci 

sredine, 3 napadalci. 

Igralci se lahko premikajo le v vrsti, od desne proti levi in od leve proti desni, ter poskušajo zadeti gol. 

Vsak igralec ima kartico, ki omejuje ali povečuje možnosti, kaj lahko naredi med igro (na primer, lahko 

podaja samo na desno, lahko podaja samo na levo, lahko samo skače, mora uporabljati roke). Ko igralci 

dobijo vsak svojo kartico, se igra lahko začne. Med igro se nekatera pravila spremenijo, na primer zadetek 

gola je zdaj vreden 2 točki ali pa je dodanih več žog; med igro igralci zamenjajo kartice z drugimi igralci v 

svoji ekipi in prevzamejo njihovo vlogo.  

Poročanje: Kako ste se počutili med igro? Kakšna čustva ste doživljali in katere vloge ste igrali? Ali so bile 

med igro težave ali konflikti? Kaj ste opazili pri vlogah drugih igralcev? Kaj ste naredili? Ste se prilagodili? 

Ste se pogajali? 

Nasveti za trenerje/posrednike: Podajate lahko samo osebi na vaši desni, podajate žogo naprej, podajate 

samo z levo nogo; ne smete govoriti. 

 

VELIKA STOJEČA KOŠARKA  

Vrsta aktivnosti: Napeta športna igra  

Št. udeležencev: 10–20 (možno je igrati z manj igralci na manjšem igrišču) 

Ciljna skupina: 13–30 let  

Zahteve: Veliko igrišče (nogometno) ali malo igrišče (4–6 igralcev), žoge, koši 

Opis aktivnosti: Igra se na velikem igrišču (vrste igrišča za nogomet). Za vsako spodnjo črto je koš. Igra se 

začne tako, da se ekipi postavita zunaj dosega svojih košev. Posrednik vrže žogo na sredino igrišča in tako 

začne igro. Član ekipe mora teči proti žogi in tisti, ki žogo uspe ujeti, jo mora podati soigralcu, in tako naprej 

z namenom, da zadene gol ali vrže žogo v koš. Upoštevati je treba, da se tisti, ki ima v rokah žogo, sploh ne 

sme premakniti od tam, kjer je, zato lahko teče, ko nima žoge, ko jo ujame, pa mora obstati in se lahko 

znova premika samo potem, ko jo poda naprej. 

Vsakokrat, ko ekipa doseže točko, se igra začne znova z ekipama za svojima košema in žogo, ki jo na sredino 

vrže posrednik. 

Nasveti za trenerje/posrednike: Nasprotnikom ni mogoče odvzeti žoge, ampak samo poskušati posegati v 

podaje s prestrezanjem žoge. 
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