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#športajmoinberimo



#športajmoinberimo - izhodišča



Mladi na športni poti in bralna pismenost

 mladi večino svojega prostega časa 

namenijo športu

 psihološki profil mladega športnika

 celostni pristop k izgradnji osebnosti 

mladega športnika 

 spremenjena podoba mladega 

športnika v javnosti

 mladi danes



Mladi na športni poti in bralna pismenost

 mladi večino svojega prostega časa namenijo športu

2,2 % mladih žensk ter 2,3 % mladih moških starih med 15. in 19. letom

zanje je šport pomemben (55 % mladih moških se s športom ukvarjajo vsaj 1x 

tedensko, odstotek pri mladih ženskah je zanemarljivo manjši, takšnih je 53 %)

7.084 kategoriziranih športnikov, mladostnikov med 15. in 19. letom starosti je 

4.036, kar predstavlja 56,97 % vseh kategoriziranih športnikov

59.538 registriranimi športniki in 39,18 % jih sodi v izbrano ciljno skupino, 

3.701 športno društvo

36.255 usposobljenih (amaterskih športnih kadrov)



Mladi na športni poti in bralna pismenost

 psihološki profil mladega športnika (A. Vičič)



Mladi na športni poti in bralna pismenost

 celostni pristop k izgradnji osebnosti mladega športnika 

(A. Holsedl)



Mladi na športni poti in bralna pismenost

 spremenjena podoba mladega športnika v javnosti in mladi 

danes (A. Vičič)



#športajmoinberimo - izhodišča



#športajmoinberimo 2019



Evropski teden športa

Dan slovenskega športa

Nacionalni mesec skupnega branja



#športajmoinberimo 2020

Trije dogodki v treh osrednjih območnih splošnih knjižnicah v treh krajih v treh regijah. Devet 

vrhunskih športnikov. 175 dijakov športnih oddelkov. Štiri gimnazije. Deset pedagogov. Sedem

partnerjev. Tri knjižničarke. 



#športajmoinberimo 2020
»Uh, za vsako knjigo, ki sem jo prešprical v srednji šoli, mi je 

bilo kasneje žal. In enkrat sem jo moral oddelati!« »Ko berem, 

treniram fokus. Če nisem fokusirana na to, kar berem, mi misli 

gredo proč. In nimam pojma, kaj berem. Pa je potrebno spet 

začeti z nova. Podobno je potem pri treningu. Če nisem pri 

stvari, adijo!« »Knjiga mi je rešila kariero. Ko sem ležal v 

postelji s poškodbo kolena, mi je bratranec prinesel knjigo. Ko 

sem jo prebral, sem si mislil: «Ha, če je njemu uspelo 

premagati raka in nadaljevati športno pot, potem tudi mene ne 

bo ustavila poškodba kolena.« »Ko sem prebral Alkimista, sem 

pričel drugače gledati nase.« »Na letališču sem imel vedno 

težave s težo prtljage. Pa ne zaradi športne opreme, temveč 

zaradi knjig, ki sem jih tovoril s seboj na tekmovanja. Ob 

večerih sem bral svojim športnim kolegom. Na glas.« »Če bi 

kdaj napisala kakšno knjigo, bi bil to priročnik za mlade 

športnice, kako uskladiti materinstvo in aktivno športno pot.« 



#športajmoinberimo 2020

- smernice za spodbujanje branja 

med mladimi športniki in 

športnicami,

- v sodelovanju z Mestno knjižnico 

Ljubljana, Pionirsko - centrom za 

mladinsko književnost in 

knjižničarstvo, Fakulteto za šport ter 

Nacionalnim inštitutom za javno 

zdravje pa je pripravljen tudi izbor 

kakovostne literature za otroke in 

mladostnike ter izbor strokovne 

literature na temo športa in gibanja

- redna mesečna rubrika



#športajmoinberimo
„Zato lahko razumem Rađo. Inspiracija je 

nekaj, kar se s časom izgubi, iztroši, tako 

kot vse v življenju. Le redki so, ki 

postanejo inspiracija. In igrajo, kot bi bili 

inspiracija. Tako je igral Kobe, še posebej, 

ko je bilo treba zmagati. Poznal je pot od 

dečka, ki ni mogel zadeti, pa če se je še 

tako trudil, do igralca, ki je dosegal koše z 

zlomljenim prstom, če je bilo treba. Iz 

najtežjih položajev, ker je tako hotel. Ker 

je vse v glavi in tu ni česa dodati.“

Esad Babačić: Veš, mašina, svoj dolg

Zmagovalec
Andrej Rozman Roza

„Zmago noče se igrati,

zmeraj hoče tekmovati.

Poraza nikdar ne prizna,

in če je treba, goljufa,

nasprotnike spotika, brca,

kriči, če njega kdo okrca,

in nikomur ne pomaga,

zanima ga le to, da zmaga.

Premagal je že čisto vse

in izgubil vse prijatelje,

da proste dni preživlja sam

sredi pokalov in priznanj.“


