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POVZETEK 

V šolskem letu 2013/14 sta v zvezi z nogometom dve pomembni letnici: 2013 je minilo 

natanko 150 let od uradnega rojstva nogometa – ustanovitve angleške nogometne zveze; 

2014 pa se bo zgodilo svetovno prvenstvo v Braziliji, ki jo nekateri imenujejo za najbolj 

nogometno nacijo na svetu. 

Nogomet je več kot samo šport. V njem se zrcalijo številne zakonitosti ter dobre in slabe 

značilnosti delovanja človeške družbe. Morda je tako zato, ker je tako zelo priljubljen po 

vsem svetu. Ali pa ravno obratno: morda je ravno zaradi tega tako priljubljen. 

V tej raziskovalni nalogi smo želeli odkriti številne povezave in vzporednice med nogometom 

in sodobno družbo. Zanimalo nas je mnenje naših vrstnikov ter slehernikov, ki jih srečujemo 

na ulici in v trgovini. Tokrat smo medijske objave in novice pustili ob strani, saj imamo teh 

informacij več kot dovolj. 

Naše ugotovitve ne ponujajo nič pretresljivo novega ali nepričakovanega. Odpirajo pa 

številna nova vprašanja in priložnosti za še nadaljnje in bolj poglobljene raziskave na to 

temo.  



3 
 

KAZALO 

1. UVOD 4 

     1.1 ZAMISEL IN NAMEN NALOGE 4 

     1.2 HIPOTEZE 6 

     1.3 ZGODOVINA, PRAVILA IN  RAZŠIRJENOST  NOGOMETA 7 

     1.4 POJMI 10 

     1.5 METODE DELA 11 

2. RAZISKAVA – STATISTIČNA OBDELAVA REZULTATOV 12 

     2.1 UČENCI 8. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE - NOGOMET 12 

     2.2 UČENCI 8. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE - DRUŽBA 32 

     2.3 ODRASLI ANKETIRANCI V CELJU – NOGOMET 49 

     2.4 ODRASLI ANKETIRANCI V CELJU – DRUŽBA 57 

3. ZAKLJUČEK 64 

     3.1 POVZETEK REZULTATOV ANKETE 64 

     3.2 PREGLED HIPOTEZ 66 

     3.3 KONČNE UGOTOVITVE 67 

4. SEZNAM VIROV 68 

5. SEZNAM TABEL IN GRAFOV 69 

6. PRILOGA 74 

 

  



4 
 

1. UVOD 

1.1 ZAMISEL IN NAMEN NALOGE 

Kdo bi vedel, kaj se je pletlo v glavi tistim angleškim gospodom, ki so se nekega oktobrskega 

večera pred dobrimi 150 leti dobili v zadnji sobi nekega predmestnega puba in ustanovili 

nogometno zvezo? Rodili so nogomet. Za razliko od rugbyja, ki je takšen, kot je nogomet bil 

nekoč, stoletja dolgo, preden so ga vzele za svojega prestižne šole. V nogometu je namreč 

prepovedana uporaba rok zato, ker se je finim gospodom gnusilo med igro dotikati se blatne 

žoge. Kaj bi si le mislili, ko bi videli, da je to postala igra širokih ljudskih množic, balzam za 

dušo največjih revežev, njihovo upanje in tolažba. Še največji zvezdniki se ne sramujejo blata 

na svojih dresih. 

Kdo bi vedel, kaj bi tisti delavski sindikati, ki so konec 19. stoletja ustanovili večino 

nogometnih klubov v industrijskih mestih Evrope in Južne Amerike z namenom, da bi njihovi 

člani sredi obupnih delovnih in življenjskih pogojev imeli vsaj neko obliko čim bolj poceni 

zabave in sprostitve, porekli na dejstvo, da se sedaj ravno v teh klubih vrtijo nesramno velike 

količine denarja? 

Kdo bi vedel, o čem razmišljajo tisti možje s socialnega dna Afrike, ki jih vidimo v poročilih, 

skoraj brez izjeme sredi neke velike krize, državljanske vojne, naravne nesreče, vedno 

oblečeni v majice najpomembnejših evropskih nogometnih klubov in njihovih pregrešno 

bogatih zvezdnikov. Morda vsaj malo pozabijo na svoje tegobe, ko se drenjajo pred TV-

zasloni vaških gostiln in sredi savane navijajo za Manchester United ali Arsenal? Morda 

sanjarijo, da bi tudi oni bili tam. Morda je komu njihovih sorodnikov ali sosedov to celo 

uspelo. In tisti, ki jim je – le koliko ovir so morali premagati in koliko žalitev prenesti, da so se 

znašli v majici Barcelone ali Milana? 

Kdo bi vedel, kako so se počutile igralke tistega angleškega kluba, ki so 26. decembra 1920 

napolnile stadion Evertona v Liverpoolu, ko je njihovo tekmo prišlo gledat nekajkrat več 

gledalcev kot najbolj obiskane moške tekme? So jih prišli gledat, ker so bile tako dobre 

nogometašice ali ker je bilo posebej zanimivo gledati žensko pri moški igri – kot neko 

eksotično bitje v živalskem vrtu. Vsekakor so dodobra prestrašile velmože angleške 

nogometne zveze, ki so nemudoma sklicali krizni sestanek in že z novim letom 1921 so bile 
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vse angleške zelenice zaprte za ženske nogometašice – ker je to škodljivo za njihovo zdravje 

in dostojanstvo, so povedali. In tako je ostalo naslednjih 50 let. 

Kdo bi vedel, kaj blodi po glavi nekemu Green Dragonu ali Violi, ko se odpravlja na tekmo? 

Koliko lepih podaj in krasnih golov bo videl? Ali koliko tistih smrdljivih 

Mariborčanov/Žabarjev bo premlatil, koliko stolov polomil, koliko bakel zmetal na igrišče? Z 

vsem srcem bo kričal žaljivke temnopoltemu igralcu nasprotnega moštva: zato, ker je 

drugačen ali zato, ker igra za tiste druge? Istočasno pa se mu bo kakšen Didier Drogba zdel 

velik frajer, Slonokoščena obala gor ali dol. Ali količina slave in denarja posvetli odtenek 

kože?  

Kdo bi vedel, zakaj politiki tako radi v svojih nastopih uporabljajo prav nogometne metafore: 

zabili smo si avtogol, premagali so nas iz ofsajda, zaslužili bi si rdeči karton ...? Nihče od njih 

ne reče na primer »imeli smo najboljši vmesni čas, potem pa povozili količek«, čeprav je ena 

sama slovenska smučarka v dveh letih dosegla več, kot vsi slovenski nogometaši skupaj v 

vseh letih obstoja nogometa. 

Tri devetošolce je vse to zanimalo. Povsem dobro so se zavedali, da je o teh temah že veliko 

napisanega in povedanega, pa bolj malo odgovorjenega. Zato jih je še bolj zanimalo, ali to 

zanima tudi njihove sošolce in someščane in kaj si o vsem tem mislijo. Tako je nastala 

raziskovalna naloga, ki pa je najbrž na koncu pristala na več vprašanjih kot odgovorih. Tudi 

šolsko leto 2013/14 je nekako simbolično za to temo: 26. oktobra 2013 je minilo natanko 150 

let od rojstva nogometa; junija 2014 pa bo svetovno prvenstvo  v Braziliji, ki velja za najbolj 

nogometno državo na svetu, tam naj bi igrali »the beautiful game«. 

Nogomet ni le šport temveč je del družbe, najpomembnejša postranska stvar na svetu in 

predmet preučevanja mnogih sociologov, saj v nogometu najdemo huliganstvo, 

nacionalizem, rasizem in druge diskriminacije. Nogomet naj bi veljal za moški šport, vendar 

so se začeli razvijati tudi odlični ženski nogometni klubi. Velik vpliv na ta šport imajo tudi 

mediji. Igralci so veliki zvezdniki v svetovnem merilu. Med najbolj popularnimi knjigami 

najdemo avtobiografije nogometnih športnikov. Naša raziskovalna naloga ne spada na 

področje športa, temveč med sociološke naloge, saj nas nogomet ne zanima kot šport – o 

tem tako ali tako vsi vse vemo, narod z 2 milijonoma prebivalcev ima 2 milijona selektorjev – 

pač pa vse tisto, kar se skriva za nogometom in je dosti bolj očitno kot igra sama.  



6 
 

1.2 HIPOTEZE 

Večina anketirancev se bo strinjala, da: 

- tujcev, priseljencev, drugih in drugačnih ne sprejemamo za popolnoma enakopravne 

in enakovredne – razen, če se izkažejo ali uspejo na javnem področju npr. v 

vrhunskem profesionalnem športu; 

- še vedno dojemamo večino dejavnosti kot »moške« ali »ženske« - tako ženske kot 

moški ne vidimo radi prodora žensk na tradicionalno »moška« področja delovanja; 

- se bo mlad človek hitreje in zanesljiveje iztrgal krempljem revščine in 

nespodbudnemu okolju s športno dejavnostjo kot pa z dobro izobrazbo; 

- profesionalni športniki v celoti dosegajo slavo in prepoznavnost zvezdnikov iz 

medijskih dejavnosti; 

- ljudje radi spremljamo vrhunski profesionalni šport zaradi možnosti navijanja za 

»svoje« - to nam vzbuja občutek pripadnosti in posredne uspešnosti; 

- mladi brez prave prihodnosti svoje frustracije najlažje izrazijo v skupinah, v nasilni 

obliki – zelo uporaben prostor za to so množični dogodki npr. športne prireditve. 
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1.3 ZGODOVINA, PRAVILA IN  RAZŠIRJENOST  NOGOMETA 

Na Kitajskem so našli dokaze, da so se ob igri z žogo oziroma vsaj v vodenju žoge z nogami 

zabavali že  okoli leta 206 pr.n.št.-220 n.št., v tem času pa je bilo urjenje z žogo tudi del 

vojaškega učnega programa. Precej kasneje, okrog leta 600, je igra izgubila vojaški pomen. 

Kitajci so iznašli usnjeno žogo, s katero je igra postala bolj dinamična in imela več taktičnih 

značilnosti današnjega športa. Na drugem koncu sveta, v Grčiji, so prav tako ohranjeni 

naslikani dokazi o tem, da so nogomet oziroma obliko udejstvovanja z žogo gojili že v antiki; 

predvsem Špartanci so igrali "pranogomet", o tem pa pričajo tudi slike na vazah in mozaikih. 

V Srednji Ameriki so visoko razvite indijanske kulture prav tako gojile igro z žogo, ki je do 

določene mere spominjala na nogomet, le da je imelo tekmovanje precej večji pomen kot 

današnje zbiranje pokalov in medalj. Pri "peloti", kot so igro imenovali, je žoga simbolizirala 

sonce in zato ni smela pasti na tla. Po končani igri, ta je lahko trajala tudi več tednov, saj 

neodločenega izida ni bilo in je ena od ekip morala zmagati, so Maji zmagovalce ali vsaj del 

moštva žrtvovali bogovom, pri Aztekih je takšna usoda doletela poraženo ekipo. 

V Evropi se je v poznem srednjem veku predvsem v Franciji in Italiji razvila igra z žogo, ki pa 

je imela manj današnjih nogometnih značilnosti, zato pa več znakov bojnih oziroma borilnih 

športov. V Angliji so bili že takrat bližje sodobnemu nogometu, le da so v precej grobi igri 

boja z žogo sodelovale cele vasi, cilj pa je bil žogo spraviti skozi mestna vrata nasprotne 

ekipe. Le redko so po tekmi ostali "na igrišču" številni ranjeni in mrtvi nogometaši, zato je 

kraljeva hiša igro v 15. stoletju prepovedala, a brez uspeha. 

Leta 1863  so sprejeli še danes veljavna osnovna pravila - določili so jih študentje 

Cambridgea. "Nogometno združenje" se je tedaj ločilo od "trdega" rugbyja, ustanovljena je 

bila Angleška nogometna zveza (FA). Kljub uradno sprejetim pravilom jih nekateri še dalj časa 

niso upoštevali in so jih poenotili šele leta 1877.  

Najpomembnejše spremembe pravil igre so bile:  

- zmanjšanje števila igralcev na 11 (1879),  

- spremembe velikosti igrišča in prepoved igre z roko (1871),  

- dovoljena igra enega igralca z roko; rojstvo vratarja (1872),  

- z vstopom Anglije v FIFO so angleška pravila morale uporabljati tudi druge članice (1906),  
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- sprememba pravila offside - nedovoljenega položaja (1925).  

Ta sprememba je odločilno vplivala na razvoj taktike. Spremenila se je prostorska razdelitev 

igralcev. Iz Anglije se je po letu 1875 igra prenesla na ostale države, in sicer najprej na 

Dansko. 

Za prvega prvaka so leta 1889 v Angliji razglasili moštvo Preston West End. Tudi prva 

"državna" tekma sodi v okvir angleške nogometne zgodovine, leta 1872 sta se v Glasgowu 

pomerili ekipi Škotske in Anglije in se razšli brez golov – 0 : 0. 

Kako se je nogomet razvil v Angliji, ni pojasnjeno, ena od teorij pa pravi, da so neko prvotno 

obliko tja prinesli Rimljani, kjer je bila igra, v kateri je bilo treba žogo z nogami spraviti za 

osnovno črto nasprotnika, do petega stoletja zelo priljubljena. Po drugi teoriji naj bi se 

nogomet v Angliji razvil iz ragbija. Prav odcepitev od ragbija v zdaj že slavni Freemason's 

Tavern v Londonu leta 1863 in združitev v FA pa pomeni tudi prvi korak v nogometno 

samostojnost. 

Liga prvakov: 

- je najkakovostnejše in medijsko najodmevnejše klubsko nogometno tekmovanje v Evropi v 

organizaciji Evropske nogometne zveze (UEFA), ki poteka od leta 1955. Do leta 1991 se je 

tekmovanje imenovalo Pokal državnih prvakov, saj so moštva (državni prvaki) vse do konca 

igrali po sistemu na izpadanje. V sezoni 1991/92 se je najboljših 8 moštev razdelilo v dve 

skupini po 4 moštva, ki so igrala po dvokrožnem ligaškem sistemu vsak z vsakim, najboljši 

moštvi pa sta se pomerili v velikem finalu. Takšen sistem se je obdržal do sezone 1993/94, s 

tem, da sta se samo v tej sezoni po dve najboljši moštvi iz vsake skupine uvrstili v polfinale. V 

naslednji sezoni se je najboljših 16 moštev razdelilo v 4 štiričlanske skupine, po dve najboljši 

moštvi iz vsake skupine pa sta se uvrstili v četrtfinale in ti so vse do finala igrali po sistemu 

izpadanja. V sezoni 1997/98 je bilo že 6 štiričlanskih skupin, uspešnejše države pa so imele 

pravico do dveh predstavnikov. V četrtfinale se je uvrstilo vseh 6 zmagovalcev skupin ter še 

dva najboljša drugouvrščena. Takšen sistem se je zaradi slabe preglednosti obdržal le dve 

sezoni, že v sezoni 1999/2000 so ligo razširili na 8 štiričlanskih skupin. Po najboljši dve moštvi 

iz vsake skupine sta se uvrstili v nadaljnje tekmovanje, kjer so jih razdelili v 4 štiričlanske 

skupine, po dve najboljši ekipi iz vsake skupine pa sta se uvrstili v četrtfinale. Od te sezone 

dalje se lahko iz najuspešnejših držav kar štirje predstavniki uvrstijo v Ligo prvakov. Zaradi 
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negodovanja klubov so v sezoni 2003/04 izpustili drugi krog s štirimi skupinami, po dva 

najboljša iz vsake od 8 štiričlanskih skupin se tako uvrstita v osmino finala. 
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1.4 POJMI 

HULIGAN - mladoletnik, ki v želji po uveljavljanju krši splošno veljavne družbene norme. 

Večinoma se ti ljudje držijo v skupinah. Največkrat so to privrženci nekega kluba, ki se zaradi 

skupnih interesov družijo. Za njih je značilno neprimerno vedenje npr. pretepanje, ropanje, 

uničevanje tuje lastnine, požiganje ... velikokrat motijo tudi razne tekme, ki jih morajo zaradi 

njihovega neprimernega ravnanja in varnosti drugih ljudi prekiniti. 

RASIZEM - miselnost ali ravnanje, ki temelji na rasnem razlikovanju, zlasti glede na družbeno 

vrednost, pravice. Risba lobanj, s kakršnimi so zagovorniki rasizma »znanstveno« dokazovali, 

da so črnci ravno tako različni od belcev kot šimpanzi od drugih opic. Rasizem je oblika 

diskriminacije, ki jo pogosto razlagajo kot skrajni vidik negativnega nacionalizma. Rasizem 

temelji na predsodkih o rasnih razlikah med ljudmi, izraža pa se v vedenju, diskriminaciji in 

dejanjih. Rasne razlike se nanašajo na biološke (fiziološke) razlike med ljudmi. Mnoge 

rasistične teorije so v preteklosti skušale dokazati, da se rase med seboj razlikujejo tudi po 

sposobnostih, inteligenci, moralnih vrlinah itd. Izvor rasizma je povezan s kolonializmom, 

etnocentrizmom in ksenofobijo. 

NACIONALIZEM - prepričanje o večvrednosti lastnega naroda in prizadevanje za uveljavitev 

njegovih koristi ne glede na pravice drugih narodov. To je družbeno, politično in kulturno 

gibanje, ki je povezano z nastankom nacije in nacionalne države. V tem pomenu ga je 

mogoče opredeliti kot ideologijo, ki temelji na prepričanju, da ljudstvo s skupnimi 

značilnostmi, kot so jezik, veroizpoved ali etničnimi koreninami predstavlja ločeno politično 

skupnost. Ker je nacionalizem mogoče zaslediti tako v demokraciji kot v fašizmu in 

komunističnih gibanjih, nekateri družboslovci menijo, da ni mogoče najti splošne teorije 

nacionalizma.   
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1.5 METODE DELA 

Na začetku smo opredelili namen naloge, torej katere vidike izbrane teme bi radi preučili in 

kaj pričakujemo v končnih rezultatih. Na tej osnovi smo si zastavili hipoteze. 

Nato smo sestavili anketni vprašalnik. Pri izbiri osnovnih tem, o katerih bomo spraševali 

anketirance, smo si pomagali tudi z ogledom treh filmov, v katerih se sociološke teme iz 

nogometa zelo očitno pojavljajo (Zadeni kot Beckham, Gol, Green Street – Hooligans). Tako 

nam je bilo sestavljanje ustreznih vprašanj dosti lažje. Namenoma smo sestavili vprašanja 

odprtega tipa, da smo anketiranim pustili čim več možnosti za izražanje lastnih mnenj in 

misli. Prelistali smo tudi nekaj knjig, o nekaterih pa nam je pripovedovala mentorica (z 

zahtevnejšo vsebino v angleščini). 

Anketo med učenci osmega in devetega razreda osnovne šole, ki jo obiskujemo, smo izvedli 

med njihovimi urami angleščine, ki nam jih je odstopila mentorica, in sicer v mesecu 

novembru. Decembra smo se odpravili še med odrasle Celjane v nakupovalne centre. 

Nato smo dobljene podatke statistično obdelali, grafično prikazali in interpretirali. V 

zaključku smo pregledali ustreznost naših hipotez. 

Sledila je fizična izvedba: tipkanje, urejanje, pregledovanje, tiskanje, vezava. Čaka nas še 

priprava na predstavitev. 
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2. RAZISKAVA – STATISTIČNA OBDELAVA ANKETNIH 

REZULTATOV 

2.1 UČENCI 8. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE - NOGOMET 

V osmem razredu smo obdelali odgovore naslednjih anketirancev: 

DEKLETA 15 

FANTJE 24 

VSI 39 

V devetem razredu smo obdelali odgovore naslednjih anketirancev: 

FANTJE 12 

DEKLETA 21 

VSI 33 

1. Ali ste kdaj opazili, da se nogometaši z drugih koncev sveta v Evropi srečujejo z 

žalitvami/nasiljem ... s strani navijačev, drugih igralcev ...? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 6 9 15 

NE 9 12 21 

NE VEM 0 3 3 

Tabela 1. Rasizem v nogometu 8.r 

 

Graf 1. Rasizem v nogometu 8.r 
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Večina deklet in fantov osmega razreda je mnenja, da se nogometaši z drugih koncev sveta 

ne srečujejo z žalitvami in nasiljem s strani navijačev, drugih igralcev ... Čeprav se število 

nasprotnih mnenj ne razlikuje veliko. Nekaj anketiranih pa na to vprašanje ni znalo 

odgovoriti.  

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 9 6 15 

Ne 12 6 18 

Tabela 2. Rasizem v nogometu 9.r 

 

Graf 2. Rasizem v nogometu 9.r 
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2. Ali se vam zdi, da svetovne/evropske/nacionalne nogometne organizacije storijo dovolj v 

boju proti rasizmu oz. vsem predsodkom? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 3 9 12 

NE 12 6 18 

NE VEM 0 3 3 

Tabela 3. Boj proti rasizmu v nogometu 8.r 

 

Graf 3. Boj proti rasizmu v nogometu 8.r 
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oz. vsem predsodkom. Preostali del dečkov pa ni znal odgovoriti na to vprašanje. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 12 6 18 

Ne 9 6 15 

Tabela 4. Boj proti rasizmu v nogometu 9.r 
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Graf 4. Boj proti rasizmu v nogometu 9.r 

Kakor lahko opazimo, se to vprašanje nanaša na prejšnje. Odgovori devetošolcev se skladajo 

z odgovori na prejšnje vprašanje. Tistih 55 %, ki se je prej strinjalo s tem, da imamo Evropejci 

primeren odnos do tujcev, je na to vprašanje odgovorilo z da. Drugih 45 %, ki se pa ni 

strinjalo s prejšnjo trditvijo, je na to vprašanje odgovorilo z ne. Torej iz tega lahko sklepamo, 

da tisti anketiranci, ki so mnenja, da imamo Evropejci neprimeren odnos do tujcev, so hkrati 

mnenja, da nogometne organizacije ne storijo dovolj v boju proti rasizmu in predsodki. Tisti 

anketiranci, ki pa so mnenja, da imamo Evropejci spodoben odnos do tujcev, so hkrati 

mnenja, da nogometne organizacije storijo dovolj v boju proti rasizmu in predsodkih. 

 

3. Menite, da ženske sodijo na nogometna igrišča in stadione (kot igralke, gledalke, sodnice 

...) enakovredno kot moški? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 12 24 36 

NE 3 0 3 

Tabela 5. Ženske v nogometu 8.r 
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Graf 5. Ženske v nogometu 8.r 

Večina anketiranih osmega razreda (vsi dečki in 80 % deklet) je mnenja, da ženske sodijo na 

nogometna igrišča in stadione (kot igralke, gledalke, sodnice ...) enakovredno kot moški. 

Preostalih 20 % deklic pa je nasprotnega mnenja. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 15 12 27 

Ne 6 0 6 

Tabela 6. Ženske v nogometu 9.r 

 

Graf 6. Ženske v nogometu 9.r 
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Večina anketirancev devetega razreda je na to vprašanje odgovorilo z da. Strinjajo se s 

trditvijo, da ženske sodijo na nogometna igrišča kot igralke, gledalke ali pa sodnice. Kar 82 % 

anketiranih je takšnega mnenja. S to trditvijo se je strinjala vsa ženska populacija 

ankentiranih. Le 28 % moške populacije anketiranih se ni strinjalo s to trditvijo, kar pa znaša 

18 % vseh anketiranih. 

4. Zakaj so ženske v nogometu bolj zapostavljene kot v številnih drugih športih? 

 DEKELTA FANTJE VSI 

KER JE NOGOMET 

MOŠKI ŠPORT 

9 12 21 

PREDSODKI 6 0 6 

NE VEM 0 12 12 

Tabela 7. Seksizem v nogometu 8.r 

 

Graf 7. Seksizem v nogometu 8.r 

Večina deklet in polovica fantov osmošolcev meni, torej večina anketiranih je mnenja, da so 

ženske v nogometu bolj zapostavljene kot v številnih drugih športih. Preostala polovica 

fantov ni znala odgovoriti na to vprašanje. Ostali anketiran, torej dekleta, pa so odgovorili, da 

so vzrok za to predsodki.  
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 FANTJE DEKLETA VSI 

Zaradi prevelikega fizičnega napora 9 3 12 

Saj je to ‘‘moški’’ sport 9 6 15 

Ni navedenega razloga 3 0 3 

Se ta šport ni dosti razvil za ženske, je nekaj 

neobičajnega 

0 3 3 

Tabela 8. Seksizem v nogometu 9.r 

 

Graf 8. Seksizem v nogometu 9.r 

Večina anketiranih devetošolcev je odgovorila, da so ženske bolj izpostavljene v nogometu 

kot pa v katerih drugih športih, zato ker je nogomet “moški” šport (45 %), ali pa da so ženske 

bolj izpostavljene v nogometu, ker je to zanje prevelik fizični napor (36 %). Le 9 % anketiranih 

je mnenja, da se ta šport ni dosti razvil na ženskem področju, kot pa se je na moškem. Drugih 

9 % pa ni navedlo odgovora na to vprašanje. 50 % ankentiranih žensk je mnenja, da je razlog 

za takšno izpostavitev žensk pri tem športu to, da je nogomet “moški” šport. 25 % žensk je 

mnenja, da je razlog za to prevelik fizični napor. Drugih 25 % pa meni,  da se ta šport ni dosti 

razvil na ženskem področju. Kar 43 % moških anketirancev je mnenja, da je razlog za takšno 

razliko med ženskami in moškimi v tem športu prevelik fizični napor. Drugih 43 % pripisuje 

vzrok temu, da je to “moški” šport. 14 % ankentiranih pa ni odgovorilo na to vprašanje. 
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5. Ali redno spremljate nogomet in poznate pravila? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 0 12 12 

NE 15 12 27 

Tabela 9. Poznavanje nogometa 8.r 

 

Graf 9. Poznavanje nogometa 8.r 

Vsa dekleta in polovica dečkov osmega razreda ne spremlja redno nogometa in ne pozna 

pravil. Preostala polovica dečkov pa redno spremlja nogomet in pozna njegova pravila. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Redno spremljanje nogometa in poznavanje pravil 12 0 12 

Občasno spremljanje nogometa in poznavanje pravil 3 9 12 

Ne spremlja nogometa, ampak pozna pravila 3 0 3 

Občasno spremljanje in nepoznavanje pravil 3 0 3 

Ne spremlja in ne pozna pravil 0 3 3 

Tabela 10. Poznavanje nogometa 9.r 
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Graf 10. Poznavanje nogometa 9.r 

Pri tem vprašanju so bile navedene skoraj vse mogoče kombinacije. Kar 36 % anketiranih 

devetošolcev redno spremlja nogomet in pozna pravila. Teh 36 % predstavlja samo moški del 

anketirancev. Tudi 36 % anketirancev občasno spremlja nogomet in pozna pravila. Od teh 36 

%, ki občasno spremljajo nogomet in poznajo pravila, je 75 % žensk. Preostalih 25 % žensk pa 

ne spremlja nogometa in ne pozna pravil. 14 % moških ne spremlja nogometa, ampak pozna 

pravila. Preostalih 14 % moških pa občasno spremlja nogomet in ne pozna pravil. 

6. Zakaj v Evropi vztrajno narašča število nogometašev iz t.i. tretjega sveta? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

KER IMAJO TALENT 3 6 9 

KER NI ŠOL 6 9 15 

DOBRA PLAČA 3 0 3 

NE VEM 3 9 12 

Tabela 11. Nogomet kot pribežališče 8.r 
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Graf 11. Nogomet kot pribežališče 8.r 

Večina anketiranih osmošolcev (dve petini deklic in 37 % dečkov) meni, da je razlog za 

vztrajno naraščanje števila nogometašev iz t.i. tretjega sveta v Evropi primankovanje 

izobraževalnih ustanov v teh državah. Petina deklic in četertina dečkov meni, da je razlog za 

vztrajno naraščanje števila nogometašev iz t.i. tretjega sveta v Evropi talent posameznika v 

tem športu. Preostali del dečkov ter petina deklic ni znalo odgovoriti na to vprašanje. 

Preostanek deklic pa meni, da je razlog za to dobra plača. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Imajo zadosti 

časa 

3 3 6 

Veselje do igre 3 3 6 

Saj je to njihov 

poklic in jim to 

prinaša zaslužek 

6 3 9 

Saj je to njihov 

talent 

6 3 9 

Zaradi uspeha 3 0 3 

Tabela 12. Nogomet kot pribežališče 9.r 
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Graf 12. Nogomet kot pribežališče 9.r 

27 % anketiranih devetega razreda je mnenja, da je vzrok za naraščanje števila nogometašev 

iz t.i. tretjega sveta veselje do igre. Od tega se 28 % moških in 25 % žensk strinja s prej 

navedenim vzrokom. Drugih 27 % anketiranih je mnenja, da je vzrok za naraščanje 

nogometašev iz t.i. tretjega sveta njihov talent. Od tega se zopet s to trditvijo strinja 28 % 

moških in 25 % žensk. 18 % anketiranih se strinja s trditvijo, da je vzrok za naraščanje 

nogometašev iz t.i tretjega sveta čas, saj ga imajo na pretek, da bi se s tem ukvarjali. Prav 

tako 18 % anketiranih je mennja, da je vzrok za naraščanje števila nogometašev dejstvo, da 

je to njihov poklic in jim to prinaša zaslužek. Le 9 % anketiranih, ki jih predstavljajo moški, je 

mnenja, da je vzrok za naraščanje števila nogometašev iz t.i. tretjega sveta uspeh teh 

nogometašev. 

7. Zakaj uspešni nogometaši zapravljajo denar za razkošne hiše, najnovejše modele športnih 

avtomobilov ...? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

UDOBNEJŠE ŽIVLJENJE 9 0 9 

KER SI ŽELIJO USTVARITI NEK DRUŽBENI STATUS 3 9 12 

KER IMAJO VELIKO DENARJA 0 9 9 

NE VEM 0 6 6 

Tabela 13. Priložnosti v nogometu 8.r 
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Graf 13. Priložnosti v nogometu 8.r 

Večina anketiranih učencev osmega razreda (37 % dečkov in četrtina deklic) je mnenja, da 

uspešni nogometaši zapravljajo denar za razkošne hiše, najnovejše modele športnih 

avtomobilov ..., ker si želijo ustvariti nek družbeni status. Preostale tri četrtine deklic je 

mnenja, da je razlog za to razkošno življenje udobnost. 37 % dečkov je mnenja, da je razlog 

za to dejstvo, da imajo zadosti denarja in si lahko takšno razkošno življenje privoščijo. 

Preostanek dečkov ni znal odgovoriti na to vprašanje. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

V lasti imajo preveč denarja 3 3 6 

Da bi bili bolje opaženi in bi imeli 

nekakšen slavni (častni) vzdevek 

9 3 12 

Ker si lahko to privoščijo 9 6 15 

Tabela 14. Priložnosti v nogometu 9.r 
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Graf 14. Priložnosti v nogometu 9.r 

Anketirani devetošolci so morali navesti vzroke, zakaj menijo, da nogometaši zapravljajo 

denar za razkošne hiše, najnovejše modele športnih avtomobilov … 45 % anketirancev je 

mnenja, da si lahko to privoščijo in zato namenjajo denar v te namene. 36 % anketiranih pa 

je mnenja, da je vzrok za takšno porabo denarja status, ki si ga s tem pridobijo. Preostalih 18 

% pa meni, da je vzrok za to dejstvo, da imajo v lasti preveč denarja. Tri sedmine moških in 

polovica žensk se strinja s trditvijo, da nogometaši zapravljajo denar za razkošne stvari, ker si 

lahko to privoščijo.  

 

8. Imate občutek, da so največji nogometni zvezdniki ravno tako slavni v svetovnem merilu 

kot zvezde filma ali popularne glasbe? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 6 12 18 

NE 9 9 18 

NE VEM 0 3 3 

Tabela 15. Zvezdništvo v nogometu 8.r 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

FANTJE DEKLETA VSI

V lasti imajo preveč denarja

Da bi bili bolje opaženi in imeli
nekakšen slavni (častni) vzdevek

Ker si to lahko privoščijo



25 
 

 

Graf 15. Zvezdništvo v nogometu 8.r 

Anketirani osmošolci so pri tem vprašanju zelo neodločeni, saj sta stolpca enako visoka. 

Razlikuje se le po spolu, kjer pri deklicah prevladuje mnenje, da največji nogometni zvezdniki 

niso prav tako slavni kot zvezde filma in popularne glasbe. Pri dečkih pa prevladuje mnenje, 

da so največji nogometni zvezdniki ravno tako slavni kot zvezde filma in popularne glasbe.  

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da  18 3 21 

Ne 3 9 12 

Tabela 16. Zvezdništvo v  nogometu 9.r 

 

Graf 16. Zvezdništvo v nogometu 9.r 

64 % anketiranih devetega razreda je mnenja, da so največji nogometni zvezdniki prav tako 
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slavni v svetovnem merilu kot zvezde filma ali popularne glasbe. Od tega se s to trditvijo 

strinja 86 % moških. Preostalih 36 % ankentiranih pa je ravno nasprotnega mnenja. Tri 

četrtine žensk se ne strinja s trditvijo, da so največji nogometni zvezdniki tako slavni v 

svetovnem merilu kot zvezde filma ali popularne glasbe. 

 

9. So vam slavni nogometaši zaradi svojega zvezdniškega statusa še bolj privlačni ali vas 

ravno to pri njih odbija? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

PRIVLAČI 0 3 3 

ODBIJA 15 21 36 

Tabela 17. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 8.r 

 

Graf 17. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 8.r 

Večina anketiranih osmošolcev (vsa dekleta in večina fantov) meni, da slavni nogometaši 

zaradi svojega zvezdniškega statusa niso še bolj privlačni, temveč jih to odbija. 
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 FANTJE DEKLETA VSI 

Privlači 3 9 12 

Odbija 18 3 21 

Tabela 18. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 9.r 

 

Graf 18. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 9.r 

64 % anketiranih devetošolcev odbija dejstvo, da so slavni nogometaši zaradi svojega 

zvezdniškega statusa še bolj privlačni. Preostalih 36 % pa to privlači.  Večinoma to privlači 

ženske. Kar tri četrtine žensk privlači dejstvo, da so slavni nogometaši zaradi svojega 

zvazdniškega statusa še bolj privlačni. 86 % moških pa to dejstvo odbija. 

 

10. Katerim vzrokom pripisujete globalno priljubljenost nogometa? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

ZARADI IGRALCEV 6 0 6 

ZANIMIV ŠPORT 3 9 12 

NE VEM 6 15 21 

Tabela 19. Globalna priljubljenost nogometa 8.r 
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Graf 19. Globalna priljubljenost nogometa 8.r 

Večina anketiranih učencev osmega razreda ni znala odgovoriti na to vprašanje. Preostali 

anketiranci pa se razdelijo na dve mnenji. Večina preostalega dela meni, da je razlog za 

globalno priljubljenost nogometa njegova zanimivost. Preostali pa menijo, da so za to 

dejstvo krivi nogometni igralci. 

 FANTJE  DEKLETA VSI 

Ker je to atraktiven 

šport 

6 6 12 

Zaradi denarja 3 0 3 

Zaradi nasilja 9 0 9 

Zaradi privlačnega 

izgleda 

igralcev/igralk 

3 6 9 

Tabela 20. Globalna priljubljenost nogometa 9.r 
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Graf 20. Globalna priljubljenost nogometa 9.r 

Večina anketirancev v devetem razredu pripisuje globalno priljubljenost tega športa 

atraktivnosti nogometa. Kar 36 %, od tega 50 % žensk in 28 % moških. 27 % ankentirancev 

trdi, da je vzrok za priljubljenost športa privlačni izgled igralcev. V tem mnenju predstavlja 50 

% žensk in 14 % moških. Drugih 27 % ankentirancev, ki so vsi moški, predstavljajo mnenje, da 

je nogomet tako zelo priljubljen šport zaradi naslija. Preostalih 9 % predstavlja mnenje, da je 

ta šport priljubljen zaradi denarja. 

11. Zakaj je v nogometu več težav s huliganstvom kot v drugih športih? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

PREDANOST 6 12 18 

ZARADI VELIKEGA 

ŠTEVILA KLUBOV 

3 0 3 

IGRO JEMLJEJO 

PRERESNO 

0 6 6 

NE VEM 6 6 12 

Tabela 21. Huliganstvo v nogometu 8.r 
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Graf 21. Huliganstvo v nogometu 8.r 

Večina anketiranih (dve petini deklic in polovica dečkov) osmega razreda meni, da je v 

nogometu več težav s huliganstvom kot v drugih športih zaradi predanosti navijačev. Dve 

petini deklic in četrtina dečkov ni znalo odgovoriti na to vprašanje. Preostanek deklic meni, 

da je razlog za to veliko število nogometnih klubov. Preostali del dečkov pa meni, da je razlog 

v tem, da navijači jemljejo igro preveč resno. 
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9 6 15 

Tabela 22. Huliganstvo v nogometu 9.r 
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Graf 22. Huliganstvo v nogometu 9.r 

Kar 54 % anketiranih devetošolcev  je mnenja, da je v nogometu največ težav s huliganstvom 

zato, ker je v nogometu več navijačev, ki strastno navijajo za nasprotne ekipe in z lahkoto 

pride do sporov nasprotnih navijačev. S to trditvijo se strinja polovica anketiranih žensk in 57 

% moških. 45 % anketiranih pa ni znalo odgovoriti na to vprašanje. 
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2.2 UČENCI 8. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE - DRUŽBA 

V osmem razredu smo obdelali odgovore naslednjih anketirancev: 

DEKLETA 15 

FANTJE 24 

VSI 39 

V devetem razredu smo obdelali odgovore naslednjih anketirancev: 

FANTJE 12 

DEKLETA 21 

VSI 33 

 

12. Menite, da imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do priseljencev z drugih 

koncev sveta? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 6 9 15 

NE 9 6 15 

NE VEM 0 9 9 

Tabela 23. Rasizem v družbi 8.r 

 

Graf 23. Rasizem v družbi 8.r 
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Pri tem vprašanju so anketiranci osmega razreda zelo neodločeni, saj jih polovica meni, da 

imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do priseljencev z drugih koncev sveta. Druga 

polovica anketiranih pa meni ravno obratno. Nekaj pa jih ni znalo odgovoriti na vprašanje. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 9 9 18 

Ne 12 3 15 

Tabela 24. Rasizem v družbi 9.r 

 

Graf 24. Rasizem v družbi 9.r 

Pri tem vprašanju so anketiranci v devetem razredu zelo neenotni. Kar 54 % anketiranih 

meni, da imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do tujcev z drugih koncev sveta. S 

to trditvijo se strinja kar 75 % žensk in 43 % moških. S trditvijo, da nimamo Evropejci 

negativen/podcenjujoč odnos do tujcev z drugih koncev sveta, pa se strinja 45 % 

anketirancev, od tega 25 % žensk in 57 % moških. 
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13. Imate občutek, da Evropejci raje "oprostimo" tujcem dejstvo, da so "drugačni" oz. od 

drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 6 9 15 

NE 6 12 18 

NE VEM 3 3 6 

Tabela 25. Šport v družbi 8.r 

 

Graf 25. Šport v družbi 

Večina anketiranih osmošolcev meni, da Evropejci raje ne "oprostimo" tujcem dejstva, da so 

"drugačni" oz. od drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju. Preostali so 

nasprotnega mnenja. Nekaj pa jih ni znalo odgovoriti na to vprašanje.   

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 9 6 15 

Ne 12 6 18 

Tabela 26. Šport v družbi 9.r 
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Graf 26. Šport v družbi 9.r 

Pri tem vprašanju so bili anketiranci devetega razreda prav tako neenotni. 54 % anketiranih 

je mnenja, da Evropejci ne ‘‘oprostimo’’ tujcem dejstva, da so ‘‘drugačni’’ oz. od drugod, 

kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju. Od tega je bilo 50 % žensk in 57 % 

moških takšnega mnenja. Preostalih 45 % anketiranih pa je mnenja, da Evropejci raje 

‘‘oprostimo’’ tujcem dejstvo, da so ‘‘drugačni’’ oz. od drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo 

na športnem področju. Takšnega mnenja je 43 % moških in 50 % žensk. 

 

14. So ženske v zahodni družbi popolnoma enakopravne moškim? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 3 18 21 

NE 12 6 18 

Tabela 27. Enakopravnost žensk 8.r 
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Graf 27. Enakopravnost žensk 8.r 

Večina anketiranih, predvsem fantov osmega razreda, je mnenja, da so ženske v zahodni 

družbi popolnoma enakopravne moškim. Večina žensk pa je nasprotnega mnenja.  

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 9 3 12 

Ne 12 9 21 

Tabela 28. Enakopravnost žensk 9.r 

 

Graf 28. Enakopravnost žensk 9.r 
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64 % anketiranih učencev devetega razreda je mnenja, da ženske v zahodni družbi niso 

popolnoma enakopravne moškim. Takšnega mnenja je kar 75 % žensk in 57 % moških. 

Preostalih 36 % anketiranih je mnenja, da so ženske v zahodni družbi enakopravne moškim. S 

to trditvijo se strinja 25 % žensk in 43 % moških. 

 

15. Ali se strinjate s trditvijo, da je v sodobnem nogometu odločno preveč denarja? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 15 24 39 

NE 0 0 0 

Tabela 29. Denar v športu 8.r 

 

Graf 29. Denar v športu 8.r 

Prav vsi osmošolci menijo, da je v nogometu odločno preveč denarja. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 18 12 30 

Ne 3 0 3 

Tabela 30. Denar v športu 9.r 
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Graf 30. Denar v športu 9.r 

S trditvijo, da je v nogometu odločno preveč denarja, se strinja večina anketiranih 

devetošolcev. Kar 91 %, od tega 100 % žensk in 86 % moških. 

16. Ali se strinjate z mislijo, da preveč denarja pokvari človeka? Kako se to kaže? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 15 21 36 

NE 0 3 3 

Tabela 31. Vpliv denarja 8.r 

 

Graf 31. Vpliv denarja 8.r 

Skoraj vsi anketirani osmošolci menijo, da preveč denarja pokvari človeka. Le majhna količina 

moške populacije anketirancev je nasprotnega mnenja. 
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 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 21 12 33 

Ne 0 0 0 

Tabela 32. Vpliv denarja 9.r 

 

Graf 32. Vpliv denarja 9.r 

Vsi anketiranci se strinjajo s trditvijo, da preveč denarja pokvari človeka. 

17. Kaj prinese človeku slava? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

ODGOVORNOST 3 3 6 

DENAR 3 15 18 

OBOŽEVALCE 3 0 3 

POPULARNOST 3 0 3 

RAZKOŠJE 3 0 3 

''POKVARJENOST'' 0 6 6 

Tabela 33. Pomen slave 8.r 
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Graf 33. Pomen slave 8.r 

Vecina anketiranih učencev osmega razreda, predvsem dečkov, je mnenja, da človeku slava 

prinese denar. Medtem ko so deklice popolnoma neenotne, saj je njihovo mnenje razdeljeno 

na petine. Nekaj fantov pa tudi meni, da slava prinese pokvarjenost. Preostale navedene 

možnosti pa so bile odgovornost, oboževalce, popularnost in razkošje.  

 FANTJE DEKLETA VSI 

Denar 12 9 21 

Znan obraz 6 3 9 

Pohlep 3 0 3 

Tabela 34. Pomen slave 9.r 

 

Graf 34. Pomen slave 9.r 
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Večina anketiranih učencev devetega razreda, to je 64 %, meni, da slava človeku prinese 

denar. S to trditvijo se strinja polovica žensk in 57 % moških. 27 % anketiranih meni, da slava 

prinese človeku znan obraz. Od tega se s to trditvijo strinja 25 % žensk in 28 % moških. Le 9 % 

anketiranih meni, da slava človeku prinese pohlep. 

 

18. S katerimi dejanji ali lastnostmi dandanes nastajajo nove zvezde? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

TALENT 0 12 12 

ŠPORT 0 9 9 

FILMI, GLASBA 9 3 12 

NE VEM 3 0 3 

Tabela 35. Novi zvezdniki 8.r 

 

Graf 35. Novi zvezdniki 8.r 

Samo dečki v osmem razredu so mnenja, da nove zvezde nastajajo s pomočjo talenta. Večina 

deklic meni, da nove zvezde nastajajo s pomočjo filma in glasbe. Dečki so tudi navedli športni 

uspeh kot razlog za nastanek nove zvezde. 
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 FANTJE DEKLETA VSI 

S pomočjo športnega talenta 3 3 6 

Talent (nadarjenost) 3 6 9 

S pomočjo spletnih strain (youtube, 

facebook, tumblr…) 

9 3 12 

S tem, da počneš nekaj 

neobičajnega/nenavadnega (nekaj, česar še 

ni videl svet)  

3 0 3 

S pomočjo denarja 3 0 3 

Tabela 36. Novi zvezdniki 9.r 

 

Graf 36. Novi zvezdniki 9.r 

36 % anketiranih, od tega 43 % moških in 25 % žensk, meni, da nove zvezde nastanejo s 

pomočjo youtuba, facebooka, tumblra in drugih spletnih strani, kje naj bi se odkrivali novi 

talenti. 27 % anketiranih, od tega polovica žensk in 14 % moških, meni, da nove zvezde 

nastanejo s pomočjo svojega talenta. 18 % anketiranih je mnenja, da nove zvezde nastanejo 

s pomočjo športnega talenta. Preostalih 18 % pa predstavljajo anketiranci, ki so mnenja, da 

nove zvezde nastanejo s pomočjo denarja in s pomočjo neobičajnega talenta.  

 

0

2

4

6

8

10

12

14

FANTJE DEKLETA VSI

S pomočjo športnega talenta

Talent

S pomočjo spletnih strani
(youtube, facebook, tumblr,...

S tem da počne nekaj
nenavadnega/neobičajnega
(nekaj kar še ni videl svet)

S pomočjo denarja



43 
 

19. Ali ste kdaj z vsem srcem navijali za kakšno športno ekipo ali posameznika? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

DA 15 15 30 

NE 0 9 9 

Tabela 37. Navijaška strast 8.r 

 

Graf 37. Navijaška strast 8.r 

Vsa dekleta in večina fantov v osmem razredu so že z vsem srcem navijali za kakšno športno 

ekipo ali posameznika. Le nekaj fantov še ni z vsem srcem navijalo za kakšno športno ekipo 

ali posameznika. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Da 18 9 27 

Ne 3 3 6 

Tabela 38. Navijaška strast 9.r 
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Graf 38. Navijaška strast 9.r 

Kar 82 % anketirancev v devetem razredu je na to vprašanje odgovorilo z da. Da so že kdaj z 

vsem srcem navijali za kakšno športno ekipo ali posameznika. Od tega 75 % žensk in 86 % 

moških. Le 18 % anketirancev ni nikoli z vsem srcem navijalo za kakšno športno ekipo ali 

posameznika. 

 

20. Zakaj nekatere skupine mladih ljudi postanejo huligani/nasilneži? 

 DEKLETA FANTJE VSI 

PREDANOST 6 21 27 

SLABA DRUŽBA 3 0 3 

PIJAČA 3 0 3 

IŠČEJO POZORNOST 3 0 3 

NE VEM 0 3 3 

Tabela 39. Huliganstvo v družbi 8.r 
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Graf 39. Huliganstvo v družbi 8.r 

Večina anketiranih osmošolcev je mnenja, da nekatere skupine mladih ljudi postanejo 

huligani/nasilneži zaradi predanosti nekemu nogometnemu klubu. Ostali navedeni razlogi so 

bili slaba družba, pijača (alkohol), način iskanja pozornosti. 

 FANTJE DEKLETA VSI 

Zaradi 

priljubljenosti 

0 3 3 

Zaradi slabe vzgoje 0 3 3 

Saj posnemajo 

druge, ki so jim 

vzgled ali pa so v 

takšni družbi 

3 6 9 

Zaradi vpliva 

prepovedanih 

substanc 

15 0 15 

Zaradi ljubezni do 

športa 

3 0 3 

Tabela 40. Huliganstvo v družbi 9.r 
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Graf 40. Huliganstvo v družbi 9.r 

Večina anketiranih devetošolcev, to je 45 %, je mnenja, da nekatere skupine mladih ljudi 

postanejo huligani/nasilneži, ker so pod vplivom prepovedanih substanc. Tega mnenja je 

samo moški del anketirancev. 27 % anketirancev, od tega polovica žensk, je mnenja, da 

nekatere skupine mladih ljudi postanejo huligani/nasilneži zaradi posnemanja drugih, ki so 

jim vzgled ali pa so sami del takšne družbe. Ostali navedeni razlogi za to, da nekatere skupine 

mladih ljudi postanejo huligani/nasilneži, so priljubljenost, slaba vzgoja in ljubezen do športa. 

 

21. Naštejte nekaj značilnosti huliganskega vedenja. 

 DEKLETA FANTJE VSI 

RAZBIJANJE 3 6 9 

PRETEPANJE 6 9 15 

POŽIGANJE 3 6 9 

ROPANJE 3 3 6 

Tabela 41. Kaj je huliganstvo 8.r 
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Graf 41. Kaj je huliganstvo 8.r 

Napogosteje našteta značilnost huliganskega vedenja je pretepanje. Razlike med naštetimi 

primeri niso zelo opazne. Našteti so bili še primeri razbijanje, požiganje ter ropanje. 
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 FANTJE DEKLETA VSI 

Požiganje, metanje 

predmetov 

12 6 18 

Pretepi 9 3 12 

Zmerjanje, 

uporaba kletvic 

0 3 3 

Tabela 42. Kaj je huliganstvo 9.r 
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Graf 42. Kaj je huliganstvo 9.r 

Anketiranci v devetem razredu so našteli nekaj značilnosti huliganskega vedenja. Najbolj 

pogosto navedena primera sta bila požiganje in metanje predmetov. Kar 54 %, od tega 

polovica žensk in 57 % moških, je izbrala to možnost. Takoj zatem sledijo pretepi, ki jih je 

izbralo 36 % anketirancev, od tega 43 % moških. Zmerjanje in uporabo kletvic pa je navedlo 

samo 25 % žensk. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

FANTJE DEKLETA VSI

Požiganje, metanje predmetov

Pretepi

Zmerjanje uporaba kletvic



49 
 

2.3 ODRASLI ANKETIRANCI V CELJU – NOGOMET 

Ko smo se podali po Celju z digitalnim snemalnikom, nismo pričakovali takšnih rezultatov in 

odzivov, kot smo jih dobili. V nakupovalnih centrih smo ustavili veliko ljudi in jih prosili za 

njihovo mnenje. Veliko jih je odklonilo, vendar je večina ljudi rade volje odgovorila na naša 

vprašanja. Med tisitmi, ki smo jih anketirali, so skoraj vsi moški, saj so nas ženske v večini 

odklanjale, razen dveh, ki sta nam prijazno odgovorili na naša vprašanja. 

Z nami se je pogovorilo 60 ljudi. 

1. Ali ste kdaj opazili, da se nogometaši z drugih koncev sveta v Evropi srečujejo z 

žalitvami/nasiljem … s strani navijačev, drugih igralcev …? 

Da 40 

Ne 20 

Tabela 43. Rasizem v nogometu 

 

Graf 43. Rasizem v nogometu 

Kar dve tretjini anketiranih je mnenja da se nogometaši z drugih koncev sveta v Evropi 

srečujejo z žalitvami/nasiljem … Preostala tretjina pa je nasprotnega mnenja. 
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2. Ali se vam zdi, da svetovne/evropske/nacionalne nogometne organizacije storijo dovolj v 

boju proti rasizmu oz. vsem predsodkom? 

Da 20 

Ne 40 

Tabela 44. Boj proti rasizmu v nogometu 

 

Graf 44. Boj proti rasizmu v nogometu 

Dve tretjini anketiranih je mnenja, da svetovne/evropske/nacionalne nogometne 

organizacije storijo dovolj v boju proti rasizmu oz. vsem predsodkom … Ostala tretjina pa je 

nasprotnega mnenja. 

3. Menite, da ženske sodijo na nogometna igrišča in stadione (kot igralke, gledalke, sodnice 

…) enakovredne moškim? 

Da 60 

Ne 0 

Tabela 45. Ženske v nogometu 
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Graf 45. Ženske v nogometu 

Prav vsi anketirani so mnenja, da ženske sodijo na nogometna igrišča in stadione (kot igralke, 

gledalke, sodnice …) in da so enakovredne moškim. 

4. Zakaj so ženske v nogometu bolj zapostavljene kot v številnih drugih športih? 

Ker je to “moški” 

sport 

Ker jim nogomet 

ne leži 

Ker ta šport ni 

tako razvit za 

ženske 

Niso znali 

odgovoriti na to 

vprašanje 

20 20 10 10 

Tabela 46. Seksizem v nogometu 

 

Graf 46. Seksizem v nogometu 
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Ena tretjina anketiranih je mnenja, da so ženske v nogometu bolj zapostavljene kot v 

številnih drugih športih, ker je to “moški” šport. Tudi ena tretjina je mnenja, da so ženske v 

nogometu bolj zapostavljene kot v številnih drugih športih, ker jim nogomet ne leži. 

Preostala tretijna se deli na dve mnenji. Nekateri menijo, da je razlog za to, da ta šport ni 

tako razvit za ženske, preostali del pa ni znal odgovoriti na to vprašanje.  

5. Ali redno spremljate nogomet in poznate pravila? 

Redno spremljanje nogometa in 

poznavanje pravil 

50 

Ne spremljam in ne poznam pravil 10 

Tabela 47. Poznavanje nogometa 

 

Graf 47. Poznavanje nogometa 

Večina anketiranih, kar pet šestin, redno spremlja nogomet in pozna njegova pravila. 

Preostala šestina pa ne spremlja redno nogometa in ne pozna njegovih pravil. 

6. Zakaj v Evropi vztrajno narašča število nogometašev iz t.i. tretjega sveta? 

Zaradi mogočega zaslužka, ki ga ponuja to delo tukaj 40 

Niso znali odgovoriti na to vprašanje 20 

Tabela 48. Nogomet kot pribežališče 
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Graf 48. Nogomet kot pribežališče 

Kar dve tretjini anketiranih je mnenja, da v Evropi vztrajno narašča število nogometašev iz t.i. 

tretjega sveta. Preostala tretjina pa je nasprotnega mnenja. 

7. Zakaj uspešni nogometaši zapravljajo denar za razkošne hiše, najnovejše modele športnih 

avtomobilov …? 

Ker si to lahko privoščijo 40 

Zaradi statusa v družbi 20 

Tabela 49. Priložnosti v nogometu 

 

Graf 49. Priložnosti v nogometu 

Dve tretjini, torej 67 % anketiranih, je mnenja, da uspešni nogometaši zapravljajo denar za 
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razkošne hiše, najnovejše modele športnih avtomobilov …, ker si to lahko privoščijo. 

Preostala tretjina pa je mnenja, da je eden izmed glavnih razlogov status v družbi, ki si ga s 

tem pridobijo. 

8. Imate občutek, da so največji nogometni zvezdniki ravno tako slavni v svetovnem merilu 

kot zvezde filma ali popularne glasbe? 

Da 40 

Ne 20 

Tabela 50. Zvezdništvo nogometašev 

 

Graf 50. Zvezdništvo nogometašev 

Kot je razvidno iz mnogih poprej naštetih analiz določenega vprašanja, se tudi to deli na dve 

tretjini, ki predstavljata mnenje, da so največji nogometni zvezdniki ravno tako slavni v 

svetovnem merilu kot zvezde filma ali popularne glasbe. Preostala tretjina pa, da niso. 

9. So vam slavni nogometaši zaradi svojega zvezdniškega statusa še bolj privlačni ali vas prav 
to pri njih odbija? 

Privlači 40 

Odbija 20 

Tabela 51. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 
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Graf 51. Atraktivnost nogometnih zvezdnikov 

Dve tretjini anketiranih meni, da so slavni nogometaši zaradi svojega zvezdniškega statusa še 

bolj privlačni. Ostalo tretjino pa ravno to pri njih odbija. 

10. Katerim vzrokom prepisujete globalno priljubljenost nogometa? 

Ker ga je lahko 

igrati 

Denar Zaradi privlačnega 

izgleda igralcev 

Niso znali 

odgovoriti na to 

vprašanje 

20 10 10 20 

Tabela 52. Globalna priljubljenost nogometa 

 

Graf 52. Globalna priljubljenost nogometa 

Tretijna anketiranih pripisuje vzroke za globalno priljubljenost nogometa temu, da ga je 
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lahko igrati. Druga tretjini pa ni znala odgovoriti na to vprašanje. Preostala tretjina se deli na 

dve mnenji, in sicer polovica meni, da je vzrok denar, druga polovica pa, da je vzrok za to 

privlačen izgled igralcev. 

11. Zakaj je v nogometu več težav s huliganstvom kot v drugih športih? 

Zaradi velikega števila 

navijačev, ki strastno 

navijajo za določeno 

ekipo 

Zaradi rasizma Zaradi tekmovalnosti  

20 20 20 

Tabela 53. Huliganstvo v nogometu 

 

Graf 53. Huliganstvo v nogometu 

Pri tem vprašanju so anketiranci zelo neenotni, saj so razdeljeni na tretjine. Nekateri so 

mnenja, da je v nogometu več težav s huliganstvom kot v drugih športih zaradi velikega 

števila navijačev, ki strastno navijajo za določeno ekipo, drugi zaradi rasizma, tretji pa zaradi 

tekmovalnosti. 
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2.4 ODRASLI ANKETIRANCI V CELJU – DRUŽBA 

12. Menite, da imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do priseljencev z drugih 

koncev sveta? 

Da  30 

Ne 30 

Tabela 54. Rasizem v družbi 

 

Graf 54. Rasizem v družbi 

Polovica anketiranih je mnenja, da imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do 

priseljencev z drugih koncev sveta, druga polovica pa meni, da Evropejci nimamo 

negativnega/podcenjujoča odnosa do priseljencev z drugih koncev sveta. 

13. Imate občutek, da Evropejci raje ‘‘oprostimo’’ tujcem dejstvo, da so ‘‘drugačni’’ oz. od 

drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju? 

Da 30 

Ne 30 

Tabela 55. Vpliv športa v družbi 
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Graf 55. Vpliv športa v družbi 

Polovica anketiranih meni, da Evropejci raje ‘‘oprostimo’’ tujcem dejstvo, da so ‘‘drugačni’’ 

oz. od drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju, druga polovica vprašanih 

pa meni, da Evropejci ne ‘‘oprostimo’’ tujcem dejstva, da so ‘‘drugačni’’ oz. od drugod, kadar 

se izkažejo in zaslovijo na športnem področju. 

14. So ženske v zahodni družbi popolnoma enakopravne moškim? 

Da 20 

Ne 40 

Tabela 56. Enakopravnost žensk 

 

Graf 56. Enakopravnost žensk 
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Dve tretjini anketiranih je mnenja, da so ženske v zahodni družbi popolnoma enakopravne 

moškim. Ostala tretjnina pa meni, da ženske v zahodni družbi niso popolnoma enakopravne 

moškim. 

15. Ali se strinjate s trditvijo, da je v sodobnem nogometu odločno preveč denarja? 

Da  60 

Ne 0 

Tabela 57. Denar v nogometu 

 

Graf 57. Denar v nogometu 

Prav vsi anketirani se strinjajo s trditvijo, da je v sodobnem nogometu odločno preveč 

denarja. 

16. Ali se strinjate z mislijo, da preveč denarja pokvari človeka? 

Da  60 

Ne 0 

Tabela 58. Vpliv denarja 

 

Graf 58. Vpliv denarja 
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Vsi anketirani se strinjajo z mislijo, da preveč denarja pokvari človeka. 

17. Kaj prinese človeku slava? 

Denar Prepovedane substance Družbeni status 

30 10 20 

Tabela 59. Pomen slave 

 

Graf 59. Pomen slave 

Polovica anketiranih je mnenja, da slava prinese človeku denar. Tretjina meni, da slava 

prinese človeku družbeni status.  Šestina anketiranih pa, da ti slava prinese lažji dostop do 

prepovedanih substanc. 

18. S katerimi dejanji ali lastnostmi dandanes nastajajo nove zvezde? 

S pomočjo spleta Avdicije na resničnostih 

odaja 

Niso znali odgovoriti na 

vprašanje 

20 20 20 

Tabela 60. Viri slave 
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Graf 60. Viri slave 

Anketirani so pri tem vprašanju neodločeni, saj so razdeljeni na tretjine. Prva tretjina meni, 

da nove zvezde nastajajo s pomočjo spleta, druga tretjina, da nove zvezde nastajajo z nastopi 

v resničnostnih oddajah. Zadnja tretjina pa ni znala odgovoriti na to vprašanje. 

19. Ali ste kdaj z vsem srcem navijali za kakšno športno ekipo ali posameznika? 

Da 50 

Ne 10 

Tabela 61. Navijaška strast 

 

Graf 61. Navijaška strast 

83 % anketiranih je že navijalo z vsem srcem za kakšno ekipo oz. posameznika, ostali pa še 

niso. 
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20. Zakaj nekatere skupine mladih ljudi postanejo huligani/nasilneži? 

Zaradi tekmovalnosti Ker imajo slabo družbo Niso znali odgovoriti na 

vprašanje 

30 20 10 

Tabela 62. Vzroki za huliganstvo 

 

Graf 62. Vzroki za huliganstvo 

Polovica anketiranih je mnenja, da nekatere skupine mladih ljudi postanejo 

huligani/nasilneži zaradi tekmovalnosti. Tretjina je mnenja, da je razlog v tem, da imajo slabo 

družbo. Preostala šestina pa ni znala odgovoriti na to vprašanje. 

21. Naštejte nekaj značilnosti huliganskega vedenja. 

Vandalizem Požiganje Agresivnost 

30 20 10 

Tabela 63. Značilnosti huliganstva 
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Graf 63. Značilnosti huliganstva 

Polovica anketiranih je navedla kot primer huliganskega vedenja vandalizem, ena tretjina 

požiganje ter šestina agresivnost. 
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3. ZAKLJUČEK 

3.1 POVZETEK REZULTATOV ANKETE 

Večini učencev se ne zdi, da bi bili neevropski nogometaši tarče rasizma, medtem ko odrasli 

večinoma to opažajo. 

Večina vprašanih meni, da mednarodne nogometne organizacije ne storijo dovolj v boju 

proti rasizmu v nogometu. 

Praktično vsi so mnenja, da ženske povsem enakopravno sodijo na nogometna igrišča. 

Večina pravi, da so ženske v nogometu zapostavljene, ker je to »moška« igra, fizično grob in 

naporen šport in se ženske v njem ne znajdejo tako dobro. 

Večina učencev ne spremlja redno nogometa in ne pozna dobro pravil igre; pri odraslih je to 

ravno obratno. 

Anketiranci menijo, da je nogometašem iz tretjega sveta možnost igranja v Evropi 

pomembna, ker jim nudi možnost za zaslužek ter lahko pokažejo svoj talent. 

Večina meni, da uspešni nogometaši razmetavajo denar za nepomembne stvari, ker je to 

zanje način ustvarjanja družbenega statusa. 

Večini se zdi, da so slavni nogometaši zvezde v svetovnem merilu in se lahko kosajo v slavi s 

filmskimi zvezdami in ostalimi. 

Zvezdništvo nekaterih nogometašev je večini učencev zoprno, večini odraslih pa privlačno. 

Mnenje anketiranih je, da je nogomet tako globalno priljubljen, ker je atraktiven šport in ga 

ni preveč težko igrati. 

Večina meni, da je med nogometnimi navijači toliko huliganov, ker preveč resno jemljejo 

svojo pripadnost klubom. 

Evropejci po mnenju večine vprašanih ne jemljemo priseljencev od drugod za povsem 

enakopravne. 
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Vprašani se ne morejo odločiti, ali imamo raje tiste priseljence, ki nas navdušijo na športnem 

področju. 

Razen osmošolcev večina vprašanih meni, da ženske v zahodni družbi niso popolnoma 

enakopravne moškim. 

Vsi so prepričani, da se v nogometu vrti odločno preveč denarja ter da preveč denarja 

pokvari človeka. 

Menijo, da je najpomembnejša dobrina, ki jo človeku prinese slava, denar. 

Večina meni, da je za slavo sicer pomemben talent, mora pa biti podprt s prepoznavnostjo v 

medijih, predvsem na spletu. 

Večina vprašanih meni, da nekateri postanejo huligani zato, ker so pod vplivom 

prepovedanih substanc ter dajejo prevelik pomen pripadnosti skupini. 

Za najočitnejše značilnosti huliganstva imajo vprašani pretepanje in uničevanje stvari. 
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3.2 PREGLED HIPOTEZ 

Na začetku smo domnevali, da se bodo anketiranci strinjali z naslednjimi trditvami: 

1. Tujcev, priseljencev, drugih in drugačnih ne sprejemamo za popolnoma enakopravne 

in enakovredne – razen, če se izkažejo ali uspejo na javnem področju npr. v 

vrhunskem profesionalnem športu. 

POTRJENA – seveda pa so ljudje različno močno občutljivi za to vprašanje. 

2. Še vedno dojemamo večino dejavnosti kot »moške« ali »ženske« - tako ženske kot 

moški ne vidimo radi prodora žensk na tradicionalno »moška« področja delovanja. 

DELNO POTRJENA – enakopravnost žensk v družbi se jim zdi dana pravica, ženske naj imajo 

vso enakopravnost tudi na igrišču; ampak je po mnenju večine ta igra za ženske le preveč 

fizično zahtevna in »moška«. 

3. Se bo mlad človek hitreje in zanesljiveje iztrgal krempljem revščine in 

nespodbudnemu okolju s športno dejavnostjo kot pa z dobro izobrazbo. 

POTRJENA – s tem, da moramo omeniti, da so nekateri le omenili, da prihajajo nogometaši iz 

tretjega sveta v Evropo iskat nove priložnosti, ker doma nimajo dovolj šol. 

4. Profesionalni športniki v celoti dosegajo slavo in prepoznavnost zvezdnikov iz 

medijskih dejavnosti. 

POTRJENA – to hipotezo morda še bolj potrjuje pogled na knjižne police ter v vsakodnevne 

novice, kot pa to poudarja mnenje naših anketirancev. 

5. Ljudje radi spremljamo vrhunski profesionalni šport zaradi možnosti navijanja za 

»svoje« - to nam vzbuja občutek pripadnosti in posredne uspešnosti. 

POTRJENA – ne le nogomet, to so zelo lepo pokazale tudi nedavne olimpijske igre. 

6. Mladi brez prave prihodnosti svoje frustracije najlažje izrazijo v skupinah, v nasilni 

obliki – zelo uporaben prostor za to so množični dogodki npr. športne prireditve. 

OVRŽENA – naši anketiranci med vzroki za huliganstvo niso naštevali tistih, ki jih mi 

navajamo v hipotezi. 
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3.3 KONČNE UGOTOVITVE 

Menimo, da smo dosegli osnovni namen te raziskovalne naloge: pokazati, kako tesno sta 

prepletena družba in nogomet. V nogometu se na najrazličnejše načine zrcalijo številne teme 

vsakdanjega življenja v sodobni družbi. Problemi sveta so v svetu nogometa zelo vidni in 

izpostavljeni. Rasizem in nacionalizem, seksizem, brezumno nasilje številčnih skupin, pehanje 

za prazno slavo in nepotrebnimi količinami denarja.  

Zakaj je tako? Zakaj je ravno nogomet več kot samo šport (kot je FC Barcelona za Katalonce 

»Mes que un club«, dosti več kot samo nogometni klub)? Ali je nogomet tako zelo priljubljen 

po vsem svetu zato, ker ga je – kot menijo nekateri naši anketiranci – tako lahko igrati. Zanj 

res ne rabiš veliko: dva predmeta, da označiš gol, nekaj parov nog željnih tekanja in brcanja 

ter okroglo reč, po možnosti zunaj iz usnja, znotraj pa z napihljivo dušo. Morda pa se ravno 

tu skriva skrivnost priljubljenosti te igre: ker je žoga okrogla kot svet, na katerem živimo; 

nepredvidljiva kot naša življenja; ima dušo, kot naj bi jo imeli tudi mi. 

Tukaj moramo priznati, da smo pravzaprav razočarani nad svojimi rezultati. Imamo občutek, 

da smo samo »dokazali« nekaj, kar tako in tako že vsi vemo, nikakor pa nismo uspeli 

odgovoriti, zakaj je tako. Možno, da smo si zadali preobširno nalogo – zagotovo bi se dalo 

izhajati iz naše naloge in jo razviti v veliko novih raziskav. Zelo mogoče pa tudi nismo zastavili 

pravih vprašanj. 

No, smo se vsaj naučili za drugič. 

Nikakor pa ne bomo izgubili veselja do delanja raziskovalnih nalog. Delo je bilo zabavno in 

poučno, naporu in trudu navkljub. 

Seveda pa bi ga težko opravili brez podpore – zato se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k 

nastanku naloge in nam bili v oporo: mentorici, lektorici, anketirancem. In vsem učiteljem, ki 

so nam opravičili izostanke od pouka. 
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6. PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

NOGOMET V DRUŽBI IN DRUŽBA V NOGOMETU - nogomet 

1. PREDSODKI 

1.1 Priseljenci – rasizem/nacionalizem 

a - Ali ste kdaj opazili, da se nogometaši z drugih koncev sveta v Evropi srečujejo z 

žalitvami/nasiljem ... s strani navijačev, drugih igralcev ...? 

b - Ali se vam zdi, da svetovne/evropske/nacionalne nogometne organizacije storijo dovolj v 

boju proti rasizmu oz. vsem predsodkom? 

1.2 Ženske 

a - Menite, da ženske sodijo na nogometna igrišča in stadione (kot igralke, gledalke, sodnice 

...) enakovredno kot moški? 

b - Zakaj so ženske v nogometu bolj zapostavljene kot v številnih drugih športih? 

c - Ali redno spremljate nogomet in poznate pravila? 

2. PRILOŽNOSTI 

2.1 Pot iz revščine 

a - Zakaj v Evropi vztrajno narašča število nogometašev iz t.im. tretjega sveta? 

b - Zakaj uspešni nogometaši zapravljajo denar za razkošne hiše , najnovejše modele športnih 

avtomobilov ...? 

2.2 Slava 

a - Imate občutek, da so največji nogometni zvezdniki ravno tako slavni v svetovnem merilu 

kot zvezde filma ali popularne glasbe? 

b - So vam slavni nogometaši zaradi svojega zvezdniškega statusa še bolj privlačni ali vas 

ravno to pri njih odbija? 
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3. NAVDUŠENJE 

3.1 Navijači 

Katerim vzrokom pripisujete globalno priljubljenost nogometa? 

3.2 Huligani 

Zakaj je v nogometu več težav s huliganstvom kot v drugih športih?  

NOGOMET V DRUŽBI IN DRUŽBA V NOGOMETU – družba 

1. PREDSODKI 

1.1 Priseljenci – rasizem/nacionalizem 

a - Menite, da imamo Evropejci negativen/podcenjujoč odnos do priseljencev z drugih 

koncev sveta? 

b - Imate občutek, da Evropejci raje "oprostimo" tujcem dejstvo, da so "drugačni" oz. od 

drugod, kadar se izkažejo in zaslovijo na športnem področju? 

1.2 Ženske 

So ženske v zahodni družbi popolnoma enakopravne moškim? 

2. PRILOŽNOSTI 

2.1 Pot iz revščine 

a - Ali se strinjate s trditvijo, da je v sodobnem nogometu odločno preveč denarja? 

b - Ali se strinjate z mislijo, da preveč denarja pokvari človeka? Kako se to kaže? 

2.2 Slava 

a - Kaj prinese človeku slava? 

b - S katerimi dejanji ali lastnostmi dandanes nastajajo nove zvezde? 

3. NAVDUŠENJE 

3.1 Navijači 

Ali ste kdaj z vsem srcem navijali za kakšno športno ekipo ali posameznika? 
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3.2 Huligani 

a - Zakaj nekatere skupine mladih ljudi postanejo huligani/nasilneži? 

b - Naštejte nekaj značilnosti huliganskega vedenja. 

 

 


