
 

 

Povzetek projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijski leti 
2018/2019 in 2019/2020  

2. odpiranje  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: Multiplikativni učinki športa na mlade, ki se vključujejo v 
športne aktivnosti  

 

• V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede 
na vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite):  

 
4 – Poslovne in upravne vede, pravo 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta bilo/i 
vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede in Zavod za šport Škofja Loka 
 
 
3. Besedilo: 
 

• Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Namen projekta je bil razvijanje športnega potenciala otrok in mladostnikov. Posebej smo gradili na 
motu »zdrav duh v zdravem telesu«. Vedno več je težav z vključenostjo otrok in samo socializacijo 
zaradi napredka tehnologije, ki vzpostavlja nekakšno odtujenost od resničnega sveta, športno 
udejstvovanje pa je eden izmed najbolj učinkovitih pristopov dela s to populacijo, ki ima tudi širše 
družbene implikacije skozi zdravje in osveščenost od mladosti naprej, ko z indoktrinacijo 
izboljšujemo socialno okolje. Športno udejstvovanje otrok lahko zaradi discipline in vztrajnosti, ki je 
potrebna za doseganje rezultatov, namreč pogostokrat izjemno pozivno transferno vpliva na 
napredek na vseh ostalih področjih njihovega celostnega razvoja, hkrati pa ima ukvarjanje s 
športom zanje tudi terapevtsko vrednost. 
 
Cilj projekta je bil  predstaviti primer dobre prakse interdisciplinarnega timskega dela sodelujočih pri 
športnem udejstvovanju otrok, saj se v praksi pojavlja problem vključevanje oziroma socializacija 
mladih za vključevanje v družbeno okolje. V okviru projekta smo želeli poudariti nujnost dopolnitve 
športnih društev z vsebinami s področja poučevanja otrok, pedagoška metodike in tehnike, pri 
čemer smo dali poudarek tudi pripravi učnih načrtov za posamezne športe po starostnih skupinah. 
Pripravili smo tudi informacijsko rešitev, ki športnim društvom olajšuje razporejanje kapacitet in 
osebja ter aktivnosti. 

 

• Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Po pripravi pregleda literature o izbrani temi, smo začeli s teoretičnim pregledom multiplikativnih 
učinkov, pregledom dejavnosti Zavoda za šport Škofja Loka, pripravili učne načrte za športe 
(obravnavali smo izbrane športe), katere smo preverili s trenerji za te športe, kateri so podali svoje 
vrednotenje učnih načrtov, ki zajemajo implementacijo po starostnih skupinah, ki bodo vodili k 
multiplikativnim učinkom športa na mlade, ki se vključujejo v športne aktivnosti. Na podlagi tega 
smo pripravili monografijo , ki je dostopna na https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484 
 
Prav tako smo pripravili tudi spletno informacijsko rešitev, ki temelji na sistemu Moodle in bo 
društvu (vodstvu, trenerjem in tudi športnikom) omogočala centraliziran in sistematičen pristop h 
komunikaciji in razporejanju ter usklajevanju dvoran, igrišč, terminov treningov ter tekmovanj. 
Proces vzpostavitve sistema (na ogrodju Moodle) je dokumentiran v monografiji, z namenom, da 
služi kot vodilo za vse, ki se bodo v prihodnosti posluževali te rešitve. 
 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484
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• Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Monografija (https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484), livestream ter video objavljen na 
spletu so načini diseminacije znanja in spoznanj pridobljenih skozi projekt. Vse rezultate smo v 
obliki “open access” ponudili zainteresirani javnosti in so dostopni prek spleta. Proces vzpostavitve 
sistema (na ogrodju Moodle) je dokumentiran v monografiji, z namenom, da služi kot vodilo za vse, 
ki se bodo v prihodnosti posluževali te rešitve. Rezultati so prenosljivi tudi v druga regionalna okolja 
po Sloveniji. Tovrstne dejavnosti bodo pripomogle k boljšemu udejstvovanju otrok in mladostnikov v 
športna društva in le-teh v širšo lokalno skupnost. Dolgoročni učinek se bo odražal tudi v dvigu 
kakovosti življenja ožjega in širšega okolja skozi pozitivne učinke, ki jih dobi okolje skozi športno 
udejstvovanje. 

 
4. Priloge: 

 

• Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484 

 

https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484
https://press.um.si/index.php/ump/catalog/book/484
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https://fov.uni-mb.si/sl/novice/07/2020/zakljucek-studentskega-inovativnega-projekta-za-

druzbeno-korist-sipk-z-naslovom 
 

https://fov.uni-mb.si/sl/novice/07/2020/zakljucek-studentskega-inovativnega-projekta-za-druzbeno-korist-sipk-z-naslovom
https://fov.uni-mb.si/sl/novice/07/2020/zakljucek-studentskega-inovativnega-projekta-za-druzbeno-korist-sipk-z-naslovom

