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Projektni partnerji

ISES 
Inštitut za družbeno-

ekonomski razvoj 

(Italija)

CRETHIDEV

Organizacija za razvoj
kreativnega mišljenja

TOSF 
Šolska športna zveza 

Turčije

BSDA 
Združenje za razvoj 

športa Bolgarija

NK IB 1975 
Ljubljana

CODACONS 



Namen projekta

je osveščati mlade 
šprtnike (U14 – U16) 
o problematiki 
prirejanja rezultatov 
tekem, ohraniti 
transparentnost, Fair 
play in spoštovanje 
drugih na najnižjih 
nivojih športne 
aktivnosti.



Pomen izobraževanja mladih
 mladi bodo gradili prihodnost profesionalnega športa

 morajo poznati:

pravila, da lahko zaščitijo prihodnost svojega športa

pasti in posledice prirejanja rezultatov tekem

možnostmi prijave sumljivih dogodkov

 mladi so danes bolj izpostavljeni negativnim vplivom digitalizacije



Povezovanje športa in športnih stav



Projektne aktivnosti 
(1.1.2020 – 31.12.2021)

1) Poročilo o mednarodnem boju proti prirejanju tekem

-Primeri, vezani na prirejanje tekem

-Statistika

-Članki in raziskave o tej temi

-Nacionalna zakonodaja

-Primeri dobrih praks



2) Terenska raziskava o ozaveščenosti in znanju
mladih športnikov o prirejanju rezultatov tekem
(1.del)

-Pokazatelj dejanskega stanja
osveščenosti med mladimi športniki

-Primerjava rezultatov po končanih 
projektnih aktivnostih - merjenje 
uspešnosti programa



3) Izobraževalno gradivo: Priročnik za pomoč pri
osveščanju mladih glede prirejanja rezultatov tekem

-Šport kot šola za življenje

-Definicija prirejanja rezultatov tekem

Etični problem prirejanja rezultatov
tekem

Pomen integritete v športu

Različni pogledi na vprašanje preglednosti in posledic prirejanja rezultatov tekem

Analiza primerov prirejanja rezultatov
tekem

Vloga športnih trenerjev in staršev

Predstavitev pričevanja športnikov

Čas za razpravo



4) Predstavitveni seminar za 
trenerje

5) Delavnice za mlade športnike
po programu priročnika

Dogodki

-Maj 2021

-Namenjen trenerjem

-Smernice za prenos znanja 
mladim športnikom, ki so 
sodelovali v anketi

-NK IB 1975 
Ljubljana                                 
NK Bravo                                                    
NK Šmartno
ŽNK Olimpija

-Namenjen
športnikon U-14 in 
U-16 



6) Terenska raziskava o ozaveščenosti in znanju
mladih športnikov o prirejanju rezultatov tekem
(2.del)

-Pokazatelj stanja osveščenosti med 
mladimi športniki po izpeljanem
programu

-Primerjava rezultatov - merjenje 
uspešnosti programa



HVALA


