
                                            
 

Vabilo na posvet »Nasilje v športu« 
SONKEI – Respect in sport, respect in life 

10. december 2021 

Športno društvo GIB Ljubljana, Drenikova ulica 32, 1000 Ljubljana Slovenija 

 

Vabimo vas na posvet na temo Nasilje v športu. 

Skozi obsežno mednarodno raziskavo znotraj projekta SONKEI smo ugotovili, da se nasilje v športu pojavlja nad 
pričakovanji pogosto, v različnih oblikah (fizično, verbalno, psihično, seksizem, homofobija, diskriminacija, ...) 
tako na medvrstniški ravni kot tudi na relaciji trener – športnik.  

Ugotovili smo tudi, da se o tem premalo govori, nasilje v športu ostaja tabu tema, ki se jo športni delavci ne 
zavedajo, oziroma o njej ne govorijo. Hkrati pa vpliva na občutek varnosti pri športni vadbi, zdrav razvoj otrok 
in mladih, prijetno vzdušje ter nenazadnje tudi na uspešnost športnikov. Zato želimo skozi posvet odpreti 
prostor za dialog in skupno raziskovanje, kako našim športnikom omogočiti varno, prijetno in spodbudno 
športno vadbo. 

PROGRAM 

9.30 – 10.00  
Uvod v posvet, predstavitev projekta SONKEI 

(Jaka Kovač, Mojmir Kovač, Katja Rudaš) 

10.00 – 10.30 

Vloga trenerjev pri preprečevanju nasilja v športu  

The role of coaches in the prevention of violence in sports 

(dr. Ferry Stepančič) 

10.30 – 11.00 Vprašanja, diskusija 

11.00 – 11.30 Odmor za kavo 

11.30 – 12.45 

Diskusija – Kako omogočati varno in spodbudno športno vadbo za vse športnike? 

Discussion - How to provide safe and stimulating sports training for all athletes? 

 (Jaka Kovač) 

12.45 – 13.15 

Predstavitev aktivnosti preprečevanja nasilja v športu, ki jih izvaja Olimpijski komite 

Slovenije 

Activities for the prevention of violence in sports carried out by the Olympic Committee of 

Slovenia 

(Aleš Šolar) 

13.15 – 13.30 Zaključek posveta 

13.30 – 15.00 Pogostitev 

 



                                            
 
Posvet bo participativne narave in bo kot tak omogočal diskusijo izmenjavo mnenj in izkušenj 

ter skupno raziskovanje, kako se lahko povežemo in skupaj naredimo korak k preprečevanju 

nasilja v športu. 

Posvet bo potekal v angleškem jeziku in je brezplačen.  

Število mest je omejeno (30), zato je potrebna prijava na povezavi: 

https://forms.gle/auqT1fSq7MbNqSNp6 

Za udeležbo na posvetu je potrebna popolna prijava ter izpolnjevanje PCT pogoja. 

 

Celoten dogodek bomo snemali (live stream) in objavili tudi na Youtube profilu Športnega 

društva GIB Ljubljana. 

 

Več informacij: 

Katja Rudaš, vodja projekta  

katja.rudas@gib-sport.com 

00386 30 312 801 
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