
Projekt 'Življenje je košarka' 

Pod tem geslom poteka projekt učenja košarke oseb s posebnimi potrebami, katerega 

pobudnika sta košarkarja Boštjan Nachbar in Siniša Drobnjak. 

 

 
 

Priprave za projekt 'Življenje je košarka' so se začele že pred dvema letoma, ko sta kamp 

Boštjana Nachbarja obiskala Varstveno delovni center Kranj in Varstveno delovni center 

Koper. Po tekmi, ki so jo varovanci skupaj z Boštjanom »Bokijem« Nachbarjem odigrali, je 

sledil sestanek vodstev zainteresiranih strani. Pobudnika projekta, Boštjan Nachbar  in Siniša 

Drobnjak sta predstavila strategijo in vizijo projekta. Plan dela predvideva vključitev 

varovancev v učno uro športne vzgoje in sicer sodelovanje VDC-ja Koper z OŠ Koper in 

VDC-ja Kranj s Tehničnim šolskim centrom Kranj oziroma Srednjo in poklicno šolo. 

Dolgoročni cilj projekta  je, da bi se sodelovanje razširilo tudi na druge regije (Prekmurje, 

Dolenjska, Osrednje-slovenska regija, itd.).  

 

Pomen projekta 'Življenje je košarka': 

- ne poznamo mej in razlik v družbi, 

- doseganje višje ravni kakovosti življenja in integracija v sodobno družbo, 

- razvoj solidarnosti, strpnosti in preseganju ideoloških in disciplinarnih omejitev ter 

predsodkov, 

-  in seveda spoznavanje elementov košarke za varovance VDC-ja.  

Iz povedanega sledi, da je projekt pomemben, ker preko njega učenci in dijaki razvijajo 

solidarnost, strpnost in stremijo k načelu »Vsi smo eno«. 

http://twitter.com/#!/BokiNachbar
http://twitter.com/#!/SiniDrobnjak


 

Projekt 'Življenje je košarka' je, kot smo že povedali, lansko leto zaživel tudi v Kranju.  

Tako kot prejšnje leto so dijaki sprejeli varovance varstveno delovnega centra Kranj in z 

njim skupaj opravili pet učnih ur programa športne vzgoje, ki jih je vodil profesor Ivan 

Brajdič. Varovanci in dijaki 2. Rb ( razredničarka Danica Černe Voljčanšek ) so pod 

vodstvom učitelja opravili pravi košarkarski trening.  Vaje v mešanih parih so bile 

raznovrstne: ogrevanje z žogo, vodenje žoge na mestu,  podaje v parih. Nadaljevalo se je z 

meti na koš in končalo s štafetnimi igrami. Na zaključni uri smo z varovanci in dijaki  

preizkusili vaje vtekanj, ki so tehnično in taktično bolj zahtevne. Varovanci so  uspešno 

izvedli vse zastavljene vaje in upamo, da  bodo treningi v naslednjih letih lahko postali bolj 

zahtevni tudi na področju individualne tehnike in taktike in za varovance in dijake bolj 

zanimivi. 

V sredo, 9. maja,  je bilo ozračje pod koši v dvorani Zlato polje športno, a vseeno  prijateljsko, 

saj je potekal trening, nato pa še tekma med ekipama dijakov 2. Rb razreda Strokovne in 

poklicne šole  in varovancev Varstveno delovnega centra Kranj. Tokratno druženje ob košarki 

je bilo nekaj posebnega, saj so se igralcem in igralkam na igrišču pridružili tudi gostje.  

Trener Krke Aleksander Sekulič in igralec ekipe državnih prvakov Smiljan Pavič sta se 

odzvala vabilu nekdanjega igralca košarke Siniše Drobnjaka, ki je skupaj z Boštjanom 

Nachbarjem pobudnik in koordinator projekta » Življenje je košarka«.  

 

 

 
 

 

 

Izjave udeležencev 

 
Mirjana Česen, direktorica VDC Kranj: ''V Varstveno delovnem centru Kranj smo izjemno 

ponosni, da smo skozi vključenost v Projekt " Življenje je košarka" in katerega nosilec je 

http://499.gvs.arnes.si/tsc/
http://www.vdc-kranj.com/


košarkarski kamp Boki Nachbar, naredili pomemben korak k uresničevanju ciljev, ki smo jih 

smelo začrtali - Košarka kot integracijski dejavnik. Uporabniki - odrasle osebe z motnjo v 

duševnem razvoju imajo skozi vključenost v omenjen košarkarski projekt edinstveno 

priložnost za novo kakovost življenja. Tekom svojega življenja, so številni naši odrasli 

uporabniki osvojili elemente košarke, v sami igri pa jih niso imeli priložnosti uporabiti. In 

prav to je namen projekta - ustvariti te priložnosti in dokazati, da z ustreznim pristopom tudi 

igranje košarke nima omejitev in ne priznava razlik. Skozi načrtovan urnik treningov košarke, 

se bodo med seboj srečevali različni udeleženci projekta.Struktura udeležencev je zasnovana 

na ideji sodelovanja Varstveno delovnih centrov, osnovnih šol, srednjih šol, profesorjev 

športne vzgoje, mentorjev VDC ter profesionalnih, vrhunskih športnikov, kar bo pomemben 

prispevek k uresničevanju integracijskega procesa v vsakdanjem življenju in ideji, da košarka 

ne priznava mej in razlik v družbi.'' 

 

Boštjan »Boki« Nachbar: ''Veseli me, da smo okrepili sodelovanje z varstveno delovnimi 

centri in tako zagnali projekt 'Življenje je košarka'. Naredili smo nov korak k integraciji oseb s 

posebnimi potrebami v vsakdanjo družbo ter še enkrat dokazali, da košarka res ne pozna 

meja. Verjamem, da bomo še naprej priče nepozabnih doživetij, ter da bomo skupaj segali po 

novih dosežkih na področju socializacije družbe.'' 

»Ponosna sem na moje dijake, ki s takim intuziazmom in občutkom vsako leto sodelujejo z 

gojenci VDC. Hvala letošnjemu 2.Rb in njihovi razredničarki, ga. Danici Volčanšek Černe ter 

profesorju športne vzgoje, g. Ivanu Brajdiču. Treninge so vsi vzeli hudo zares in verjamem, 

da bodo varovanci Kranjskega VDC najbolj pripravljeni na zaključnem turnirju v Kopru. 

Držimo pesti in se veselimo sodelovanja spet naslednje leto.« je povedala Saša Kocijančič, 

ravnateljica SiPŠ pri TŠC Kranj. 
 

Bojana Priteklja, dijak 2. Rb razreda TŠC Kranj:  
Letos se je vodstvo šole znova odločilo sodelovati v projektu ŽIVLJENJE  JE KOŠARKA. 

V tem projektu smo sodelovali z VDC Kranj. Pobudnika  projekta sta Boštjan Nachbar ter 

Siniša Drobnjak. Z nami je sodeloval Siniša. Imeli smo se super. Projekt je potekal enkrat 

mesečno po eno šolsko uro. Šolska ura je potekala tako, da smo se najprej ogreli in se tako 

zavarovali pred  poškodbami,  metali na koš ali izvajali košarkarske akcije po navodilih 

»trenerja«  Siniša Drobnjaka in Ivana Brajdiča. Zadnjo uro smo se razdelili v ekipe ter med 

seboj igrali košarko. Med urami košarke pa smo se  med seboj tudi bolje spoznali in se drug 

od drugega tudi kaj novega naučili. 

 

In kaj so napisali  na spletni strani VDC-ja: 

Projekt Življenje je košarka se za letošnje leto počasi približuje koncu. Veliko smo trenirali z 

dijaki na TŠC, čaka pa nas še krona našega prizadevanja, to je obisk košarkarskega kampa 

Boki Nachbar v Kopru, kjer bomo z vsemi sodelujočimi odigrali dve revijalni tekmi. 

 



 
 

Želimo jim veliko lepih akcij! 

 

Uredil in zbral: Ivan Brajdič 

 

 

 

 

 


