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II 

 

IZVLEČEK 

 

ANALIZA PONUDBE AKTIVNIH POČITNIC ZA OTROKE NA 

VRHNIKI 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, koliko pripomorejo športne dejavnosti na Poletnem 

vklopu k zvišanju interesa za aktivno preživljanje prostega časa otrok, ki živijo v občini 

Vrhnika. V raziskavi je sodelovalo 200 otrok in 200 staršev. Na podlagi dobljenih rezultatov 

sem ugotovila, kateri dejavniki so pomembni pri dviganju motivacije za šport pri otrocih. 

Odgovore, ki sem jih dobila preko anonimnega vprašalnika, sem razvrstila v kategorije in jih s 

pomočjo računalniškega programa SPSS obdelala.  

Rezultati so pokazali, da dobi večina anketiranih otrok največ spodbude za športno 

preživljanje prostega časa v domačem okolju. Otroci, ki spodbude od doma nimajo, po večini 

niso športno aktivni. Predstavitve športnih klubov in društev, ki delujejo v občini Vrhnika in 

si želijo vpisati nove člane, so bile različne in deloma uspešne. K štirim od osmih dejavnosti 

bi si otroci želeli vpisati in se s športom v prihodnosti še ukvarjati. Ker so bile nekatere 

dejavnosti zaradi organizacije plačljive, me je zanimalo, ali pri odločanju za športno 

udejstvovanje denar predstavlja pomemben dejavnik. Izkazalo se je, da denar v veliki večini 

(še) ne nastopa kot zaviralni dejavnik. 

Raziskala sem tudi področje organizacije Poletnega vklopa skozi oči staršev.  Ugotovila sem, 

da je staršem, ki so svoje otroke preko poletja zaupali v varstvo animatorjem na Poletnem 

vklopu, z vidika varnosti najpomembnejša strokovna izobrazba, pomembni pa sta tudi starost 

in število animatorjev na posameznih delavnicah. 

 

 

KLJUČNE BESEDE 

 šport 

 prosti čas 

 aktivne počitnice 

 športni pedagog (animator, trener) 
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ABSTRACT 

 

ANALYSIS OF ACTIVE VACATION PACKAGES FOR CHILDREN IN 

VRHNIKA 

The goal of this thesis was to determine how organized summer sports activities contribute to 

increasing the interest for active free time of children living in the Municipality of Vrhnika. 

The survey included 200 children and 200 parents. Based on the results, factors affecting 

children's motivation for sports were identified. The responses I acquired through an 

anonymous questionnaire were classified into categories and statistically processed by the 

SPSS software.  

According to the results, most of the respondent children believe that their home environment 

is the biggest contributor to their interest in free-time sports activities. Children who are not 

encouraged at home are largely inactive in sports. Presentations of sports clubs and societies 

within the Municipality of Vrhnika which are looking for new members were diverse and 

partly successful. Children chose four out of eight activities they would like to join and 

further develop. Since the organization of some activities required a certain fee to be paid by 

the attendees, money was definitely an important factor in deciding which activity to join. It 

seems, however, that money has not (yet) become an obstacle in the decision process. 

My research also included the organization of the Poletni vklop summer activity package 

from the parents' view. It seems that as far as safety is concerned, parents whose children 

were supervised by animators during the summer sports activities believe that professional 

education is the most important factor, followed by animators' age and by the number of 

animators in a single workshop. 

 

KEYWORDS 

 sport 

 free time 

 active vacation 

 sports educator (animator, coach)
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1.0 UVOD 

 

Da je staršem med poletnimi počitnicami težko poiskati varstvo za svoje otroke, sem spoznala 

leta 2008, ko sem prvič sodelovala pri projektu Poletni vklop, tj. organizirano športno in 

ustvarjalno varstvo otrok v občini Vrhnika. Moja vloga je bila biti čim boljši športni animator. 

Ugotovila sem, da sta dobra motivacija in pozitivna naravnanost animatorja tista, ki lahko 

skoraj vsakega otroka prepričata za ukvarjanje z nekim športom. Vsako leto smo program 

Poletnega vklopa nadgradili, k sodelovanju smo povabili tudi športna društva z Vrhnike. 

Zanimivo je bilo opazovati, kako so predstavili svojo športno panogo in s tem navduševali 

otroke in animatorje za udejstvovanje v tem športu. 

 

Začelo me je zanimati, koliko pripomoreta dobra promocija in motivacija športnih pedagogov 

oziroma trenerjev za ukvarjanje otrok s športom. Prav tako me zanima, kolikšno vlogo ima pri 

tem družina. Sociologi, ki se ukvarjajo s funkcionalno teorijo športa ugotavljajo, kako šport 

zadovoljuje potrebe družbenih sistemov. Šport naj bi po njihovem mnenju prispeval k osebni 

rasti, sproščal napetost med ljudmi ter krepil družbeno povezanost. Kjer se ukvarjajo s to 

teorijo, spodbujajo razvoj in rast mladinskega športa ter nenehno financiranje različnih vrst 

športa (Doupona in Petrović, 2000). 

 

Za raziskovanje področja motivacije, vloge staršev in odnosa otrok do športa sem se odločila 

ravno zaradi izkušenj, ki sem jih dobila na Poletnem vklopu. Prejšnja leta se je izkazalo, da so 

bili otroci navdušeni nad določeno športno panogo, vendar se nazadnje starši zaradi visokih 

stroškov ali drugih dejavnikov niso odločili za nadaljnje ukvarjanje s to dejavnostjo. 

Raziskovalci, ki so področje motivacije raziskali že davno pred menoj, so ugotovili, da na 

posameznika v danem trenutku deluje več motivov, a le eden prevlada.  Motivacijo 

poimenujejo kot energijo, ki nas vodi do želenega cilja. Poznamo notranjo in zunanjo 

motivacijo in želimo si, da bi vsi ljudje delovali zaradi notranje motiviranosti. V svojem 

diplomskem delu bom raziskovala predvsem področje zunanje motivacije, torej promocije 

športne panoge ter vpliva družine in družbe. 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 Otrok v gibanju 

Strokovnjaki si niso enotni v misli, ali je za zdravo življenje pomembna intenzivna vadba ali 

ne, seveda pa je potrebna vsaj polurna zmerna vadba na dan. Poleg tega se strinjajo tudi, da je 

pomembna prisotnost vadbe v vseh življenjskih obdobjih, saj se z njo ohranja telesna, 

duševna in socialna dejavnost. H gibalnih aktivnostim prištevamo športno rekreacijo, delovne 

aktivnosti ter transportne oblike gibanja (Zajec, Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič, 2010). 

Kropejeva (2001) je ugotovila, da obstajajo dejavniki, ki vplivajo na povečano telesno 

aktivnost otrok, to pa so: 

 zgled staršev, 

 aktivno preživljanje prostega časa, 

 pozitivno mnenje staršev o telesni aktivnosti, 

 aktivno preživljanje počitnic. 

Gibalna aktivnost je močno povezava z rastjo in razvojem mišično-skeletnega, srčno-živčnega 

in dihalnega sistema ter ohranja energijsko ravnotežje za vzdrževanje zdrave telesne mase.   

 

2.1.1. Povezanost gibalne nedejavnosti in zdravja 

Če nismo telesno aktivni, to ne pomeni, da bomo zaradi tega tudi debeli. Obstaja pa 

povezanost med telesno neaktivnostjo ter prekomerno telesno težo. Stalna debelost v otroštvu 

povečuje ogroženost za nastanek in razvoj številnih bolezni v odraslem obdobju, kot so 

bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen tipa II, osteoartritis in rak debelega črevesa (Zajec 

idr., 2010). 

V zadnjih letih je zdravje visoko cenjena vrednota; iz tega bi lahko sklepali, da so visoko 

cenjeni tudi dejavniki, ki vplivajo na krepitev zdravja. Vendar se moramo zavedati, da otroci 

zdravja ne cenijo tako močno kot odrasli, prav zato pa potrebujejo več spodbude za način 

življenja, ki jih ohranja zdrave. Številne raziskave potrjujejo, da športna aktivnost pri ljudeh 
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povzroča dobro počutje, osebno zadovoljstvo ter prepričanje, da so naredili nekaj dobrega 

zase. Če k temu dodamo še pravilno prehrano, s tem močno vplivamo na zdravje. Prav tako pa 

lahko trdimo, da športna neaktivnost in nepravilna prehrana  pomenita nezdrav življenjski 

slog (Zajec idr., 2010). 

 

2.1.2. Dejavniki gibalne aktivnosti otrok 

Dejavnike, ki vplivajo na povečano ali zmanjšano aktivnost otrok, lahko razdelimo v več 

skupin: 

1. biološki in demografski, 

2. socialni, 

3. psihološki, 

4. okoljski. 

Indeks telesne mase sodi med najbolj dosledne proučevane biološke faktorje gibalne 

aktivnosti. Otroci, ki so bolj gibalno aktivni, imajo manj maščevja kot njihovi premalo aktivni 

vrstniki. V skupino demografskih dejavnikov spadajo spol, starost in socialno-ekonomski 

status. Zelo sta povezana dejavnika starost in spol, saj izsledki raziskav kažejo, da je največji 

upad gibalne aktivnosti v poznem otroštvu in zgodnjem mladostništvu, še posebej pri 

dekletih. Prav tako pa so strokovnjaki ugotovili, da so dečki bolj aktivni od deklic, ob tem pa 

se postavlja vprašanje, ali starši bolj spodbujajo dečke k športni aktivnosti kot deklice 

(Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

Podpora staršev in vrstnikov, vedenjski slog družine, vadbena skupina, skupinska povezanost 

in učinkovitost so dejavniki, ki jih uvrščamo v skupino socialnih dejavnikov. Izsledki raziskav 

kažejo pozitivno povezanost starševske podpore na otrokovo ukvarjanje s športom, vendar se 

njen vpliv in prisotnost spreminjata skozi različna obdobja. V obdobju adolescence so 

močnejši dejavniki otrokovi vrstniki, starševska spodbuda se kaže bolj v obliki pohval, 

prevoza in udeležbe oziroma sodelovanja v gibalni aktivnosti. Kljub temu je starševska 

podpora ključni socialni dejavnik za gibalno aktivnost njihovih otrok. Starševska podpora 

pomeni čustveno podporo, tj. spodbude, pohvale, sodelovanje, prisotnost pri aktivnosti; 

pomeni tudi podporo v smislu zgleda, vzora ter predstavlja tudi materialni vidik podpore. 
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Kljub temu pa obstaja veliko družin, kjer so otroci zelo gibalno aktivni, njihovi starši pa ne. 

Povezanost med gibalno aktivnostjo staršev in njihovih otrok je majhna. 

Med psihološke dejavnike spada motivacija za gibalno aktivnost, stališče do aktivnosti, ocena 

lastnih telesnih značilnosti, samospoštovanje ter samoučinkovitost. Rezultati  raziskav kažejo 

povezanost med negativnim odnosom do gibalne aktivnosti ter depresijo in med večjo gibalno 

aktivnostjo ter višjim samospoštovanjem (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010). 

Okoljski dejavniki se navadno obravnavajo na ravni fizičnega okolja (dom, soseska, šola), ki 

vključujejo vidike urbane ureditve (prisotnost in struktura pločnikov, igralnih površin, gostota 

in hitrost prometa), prizorišča gibalnih aktivnosti (otroška igrišča, parki, šolska igrišča), 

stopnjo kriminala in varnosti ter vremenske pogoje. Izsledki raziskav kažejo na pomembno 

vlogo kriminala pri majhni stopnji gibalne aktivnosti. Otroci, ki se ne počutijo varne v svoji 

soseski, so manj gibalno aktivni v primerjavi s tistimi, ki se počutijo varne. V okolju, kjer je 

veliko igralnih površin, so otroci bolj aktivni, kažejo različne študije (Šimunič, Volmut in 

Pišot, 2010). 

2.2 Motivacija in šport 

Da se odločimo za ukvarjanje s športom, je pomembno, da nas šport veseli. To pomeni, da se 

moramo takrat, ko smo športno dejavni, dobro počutiti. Pomembno vlogo pri spodbujanju k 

športni dejavnosti ima motivacija. »Motivacija v najširšem smislu predstavlja usmerjenje in 

dinamično komponento vedenja, ki je značilna za vse živalske organizme  od najpreprostejših 

enoceličnih ameb do človeka.« (Tušak, 1999: 19). 

Danes ločujemo motive, ki imajo vrojeno osnovo, in motive, ki so pridobljeni. Vse skupaj je 

močno povezano s procesom socializacije. V danem trenutku konkreten motiv prevlada nad 

drugimi, kar pa tudi pomeni, da na nas v danem trenutku vpliva kopica motivov.  

Tušak (1999) je definiral motivacijo kot univerzalno večdimenzionalno silo, ki daje energijo, 

usmerja in vodi človekovo aktivnost, po drugi strani pa pravzaprav omogoča, da se človekova 

znanja, sposobnosti in spretnosti sploh lahko udejanjijo v neki akciji na poti do želenega cilja. 
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Motivirano dejanje je usmerjeno k: 

 iskanju užitka (hedonizem), 

 zadovoljevanju lastnih potreb (egoizem), 

 zadovoljevanju potreb drugih (altruizem), 

 doseganju religioznih ciljev. (Tušak, 1999). 

 

Ločimo zunanjo in notranjo motivacijo. Dejanje, ki je notranje motivirano, je odraz doživetja 

nekih občutkov ob določenih zmožnostih. Praviloma velja, da je motivacija otrok in mladih v 

športu izrazito notranja. Mladi želijo v športu preprosto uživati; zanje je šport igra, sproščanje 

in osrečitev. V skupino zunanje motivacije spadajo materialne nagrade na tekmovanjih 

(medalje, denar, bomboni …), socialni status itd. Prehod iz notranje v zunanjo motivacijo je 

lahko zelo hiter in nepričakovan. Znani so primeri, ko so otroci trenirali določen šport zaradi 

starševske želje in ne svoje. V takih primerih slej ko prej pride do pomanjkanja motivacije in 

prenehanja ukvarjanja v športom. Seveda obstajajo izjeme, otrok lahko šport vzljubi, dosega 

dobre rezultate in s tem pride do povečanja motivacije (Tušak, 2001).  

 

2.2.1 Motivacija otrok v športu 

Področje motivacije ima še veliko prostora za raziskovanje, saj se pojavlja veliko vprašanj o 

motivaciji otrok v tekmovalnem športu ter tudi o samem načinu motiviranja. Strokovnjake 

zanima, ali so otroci enako motivirani za šport, ali so njihovi motivi enaki ali različni v 

primerjavi z odraslimi športniki ter kako lahko (če lahko) vplivamo na otrokovo motivacijo. 

Raziskave v preteklosti so potrdile, da lahko tako notranjo kot zunanjo motivacijo povečamo 

na različne načine. 

V zadnjem času se pogosto pojavlja t. i. »burn-out« učinek, pri katerem gre za popolno izgubo 

motivacije pri prej zelo vnetih športnikih. Izguba motivacije spremlja športnika tudi v dobi 

odraslosti. 

Tako športni pedagogi kot animatorji na Poletnem vklopu si prizadevamo, da bi bili otroci 

popolnoma notranje motivirani, saj je znano, da so taki otroci vztrajnejši pri različnih nalogah, 

njihove naloge so kvalitetnejše kot naloge otrok, ki delujejo pod vplivom zunanjih vzvodov 
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(denarja, medalj, slave). Delovanje otrok z zunanjo motivacijo ni tako zanesljivo in motivacija 

lahko hitro izgine. Na razvoj notranje (intrinzične) motivacije pomembno vplivajo vrednote v 

družini. Če družina v veliki meri izpostavlja tekmovalne vrednote, potem lahko vnaprej 

pričakujemo otroka z zunanjo motivacijo. Če pa družina šport dojema kot nekaj koristnega, 

nekaj, kar otroka pripravlja na življenje in mu bogati obdobje odraščanja ter ga seveda tudi 

vzgaja, bo otrok za šport bolj notranje motiviran. 

V 60. letih prejšnjega stoletja se je izvedlo mnogo raziskav, ki so se ukvarjale z vplivom 

zunanje motivacije na otroke, ki so bili pred raziskavo že notranje motivirani. Zavedati se 

moramo, da nagrada nima slabega namena, vendar je pomembno, kdaj in koliko se pojavlja. 

Ko se začne pojavljati avtomatično po vsakem uspehu, lahko hitro spremeni mnenje prej 

notranje motiviranega otroka. Raziskovalci so ugotovili, da pričakovana zunanja motivacija 

pospešuje padec notranje motivacije, medtem ko nenapovedana nagrada na nivo notranje 

motivacije nima posebne vloge. Zunanja motivacija je lahko zelo uspešna pri sicer 

dolgočasnih nalogah, saj pri otrocih dvigne nivo storilnostne motivacije. Iz tega sklepamo, da 

ne smemo popolnoma izključiti zunanje motivacije, čeprav se zavedamo, da je notranja 

pomembnejša. V pravi meri lahko odlično delujeta ena na drugo (Tušak, Marinšek in Tušak, 

2009).  

 

2.2.2 Priporočila za izboljšanje motivacije mladega športnika 

Že kar nekaj časa ljudje, ki se ukvarjajo z otrokovo motivacijo v športu, le tega ne dojemajo 

kot zgolj nastajanje vrhunskega dosežka, ampak tudi kot vzgojno metodo, s katero lahko 

otroka naučijo vrednot in norm. Zato še toliko bolj stremijo k temu, da bi otroka čim bolj 

motivirali za šport. V literaturi obstaja kar nekaj možnosti za izboljšanje motivacije pri mladih 

športnikih:  

1. Strukturiranje motivacijsko bogatega športnega okolja 

Zelo učinkovit način povišanja športnikove motivacije je oblikovanje okolja, kjer lahko 

posameznik izpolnjuje svoje motive. 

2. Zagotavljanje možnosti za razvoj spretnosti 

Eden bolj pogostih motivov, ki se pojavlja pri različnih športnikih, je želja po izboljšanju 

oziroma učenju novih veščin. Zato je zelo pomembno, da se trener zaveda, da vadba sama 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mesec Tamara; diplomsko delo 

7 

 

po sebi tega ne omogoča, ampak da je za to pomembno podrobno in natančno načrtovanje 

vsebine vadbe. 

3. Trener mora biti zanimiv 

Trener ima možnost zvišati nivo motivacije z vnašanjem zabavnih elementov. Če trener 

dojema mlade športnike kot »male odrasle ljudi«, potem pozablja na dejstvo, da otroci 

potrebujejo več zabave kot odrasli. Otrok ni sposoben tako dolgotrajne motivacije kot 

odrasli, njegovo samozaupanje je bolj krhko, poleg tega pa njegove sposobnosti še zdaleč 

ne dosegajo stopnje odraslih. Trener ima nalogo razvijati realistična pričakovanja, 

zavedati se mora, da so napake del treningov in razvoja, ter da se otroci včasih vedejo 

neprimerno. Potrebno je potrpljenje in konstruktivna kritika. Raziskave so pokazale, da bi 

bili otroci veliko raje v ekipi, ki večkrat izgubi kot zmaga, le da v tisti ekipi več igrajo kot 

pa presedijo na klopi za rezervne igralce. 

4. Možnosti za uveljavljanje otrokovih potreb 

Druženje z vrstniki je verjetno najpomembnejši motiv za vključevanje otrok v športne 

aktivnosti. To potrebo lahko trenerji pomagajo zadovoljiti tako, da otrokom ponudijo več 

nalog, ki zahtevajo medsebojno druženje, sodelovanje in pomoč. 

5. Treningi in tekmovanja naj bodo vznemirljiva 

Med sezono se zgodi, da velika količina vznemirjenja in razburljivosti izgine. To so 

največkrat trenutki ali obdobja, ko trener preveč poudarja  in prakticira utrjevanje 

posameznih veščin. To je seveda pomemben del treninga, a treba ga je osmisliti. Tukaj 

nastopi tudi trenerjeva ustvarjalnost. 

6. Razvijanje realističnih ciljev in uspeha 

Zavedati se moramo, da zmaga ni edini cilj, se pa pogosto pojavlja pri trenerjih. 

Zmagovanje je samo eden izmed ciljev. Trenerjeva naloga je vzgojiti mlade športnike v 

tekmovalce, ki bodo zmago dojeli kot potruditi se po najboljših močeh, popraviti napake 

in se izboljšati, ne pa zgolj premagati nasprotnika (Tušak idr., 2009).  

2.3 Družina in šport 

V današnjem času dajemo vedno več poudarka pojmu in pomenu družine. Družina je 

institucija, kjer se otrok nauči pravila vedenja, norme, ponotranji vrednote, oblikuje odnose in 
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izkazuje svoja čustva. Zato je pomembno, da trenerji in vsi, ki se ukvarjamo z otroki, 

poznamo njihovo družino, položaj otroka z družini ter odnose, ki jih imajo med seboj (Tušak 

idr., 2009).  

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je družina definirana kot skupina ljudi, ki jih vežejo 

sorodstvene vezi oziroma zakonski par z otroki ali brez njih.  

 

2.3.1 Funkcije družine 

Če želimo podrobneje spoznati družino, moramo poznati njene funkcije: 

1. BIOLOŠKO – REPRODUKTIVNA FUNKCIJA 

Družina zagotavlja biološko reprodukcijo ljudi. 

2. EKONOMSKA FUNKCIJA 

Ta funkcija nam zagotavlja udeležbo članov družine v proizvodnji zunaj družine.  

3. ZAŠČITNIŠKA FUNKCIJA 

Družina vsem svojim članom zagotavlja pomoč, varnost in zaščito. Opravlja naloge, 

kot so nega in varstvo otrok, vzdrževanje, pomoč v bolezni in nesreči, nudi moralno in 

čustveno oporo, varstvo, pravno in finančno pomoč. 

4. ČUSTVENA FUNKCIJA 

Družina je čustvena enota, ki danes temelji na medosebni privlačnosti in ljubezni. 

Družine, kjer prevladujejo trdni harmonični odnosi, so dobra osnova za otrokov 

razvoj. 

5. VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNA FUNKCIJA 

Poleg vseh funkcij ima družina tudi vzgojno funkcijo. Kot otrokova primarna skupina 

je prva, ki ga neposredno vzgaja. To pomeni, da mu daje družbeno priznane vzorce 

vedenja, duhovne vrednote, oblikuje odnos do ljudi itd. Zavedati se moramo, da se v 

različnih družinah pojavljajo različne oblike vzgoje, najpogosteje se pojavljajo 

patriarhalna, anarhična in demokratična oblika (Tušak idr., 2009). 

6. SOCIALIZACIJSKA FUNKCIJA 
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V procesu socializacije mora otrok usvojiti in izdelati predstave o svetu, načinu 

mišljenja, čustvovanja, vrednote, komunikacijo. Socializacija je proces prilagajanja in 

osamosvajanja (Tušak idr., 2009: 16 – 18). 

 

Družine, v katerih je otrok športnik, morajo skrbeti za emocionalne vezi in odnos, saj vezi, ki 

jih otrok usvoji v okviru svoje primarne družine, predstavljajo osnovo za razvoj vseh odnosov 

v življenju. Vsi družinski člani se morajo zavedati, da so oni model za vedenje, saj otrok 

posnema družinske člane v načinu vedenja, spoprijemanja s stresom ter vzpostavljanju 

medosebnih odnosov. Otrokovo vedenje in disciplino naj bi dosegali preko spodbudnega 

okolja. Te naloge veljajo prav tako za nešportne družine, vendar jih pri družinah s športnikih 

avtorji še posebej poudarjajo (Tušak idr., 2009). Glavna dimenzija starševstva je torej vpliv na 

otrokovo vedenje oziroma vedenjsko prilagojenost ali neprilagojenost. Na podlagi tega lahko 

sklepamo, da je družina zelo pomemben dejavnik in ima na otrokov razvoj najpomembnejši in 

največji vpliv. 

 

2.3.2 Otrokove osnovne potrebe 

Vsak otrok ima številne potrebe, ki so razmeroma hierarhično razporejene, med seboj se lahko 

prekrivajo in dopolnjujejo. 

1. Potreba po ljubezni in varnosti 

Osnovni gradnik družine so čustva. Starševska ljubezen je ena izmed temeljnih 

otrokovih pravic in rečemo lahko, da je nenadomestljiva. Ljubezen do otroka je 

pravzaprav zelo pomembna pri njegovem razvoju. Če tega ni deležen, bo otrok težko 

razvil lastnosti, kot so prijaznost, sočustvovanje, empatija, razumevanje in upoštevanje 

drugih. Da lahko otrok razvije te lastnosti, mora dobiti izkušnje. Izkušnje pa doživi v 

svoji družini. Potreba po ljubezni se povezuje s potrebo po varnosti. Vsak otrok mora 

imeti občutek varnosti ob starših, saj zanj to pomeni, da je varen tudi svet izven 

družine. Le tisti otrok, ki je razvil temeljno zaupanje do sveta, bo v svet vstopal 

samostojno in samozavestno, izkušnje bo doživljal kot izziv in ne kot grožnje. 

2. Potreba po spoznavanju sveta 

Novorojenček se rodi v njemu popolnoma neznan svet. Tega mora spoznati in se mu 

prilagoditi. Starši morajo otroku omogočiti raziskovanje in odkrivanje sveta. 
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Komuniciranje z okoljem vpliva na otrokov duševni razvoj. Več ko ima otrok 

možnosti komuniciranja z okoljem, hitreje se bo iz popolne nemoči razvil v 

samostojno osebo. Vse to pospešuje tudi socialni in čustveni razvoj, saj otrok pridobi 

mnogo pozitivnih izkušenj o sebi. 

3. Potreba po sprejetosti in uveljavljanju 

Če bo otrok sprejet v družini kot enakovreden član, se bo lahko vključil v medosebne 

odnose in sodeloval pri njihovem oblikovanju. Vse to bistveno vpliva na učenje 

spretnosti vzpostavljanja in vzdrževanja medosebnih odnosov. Otrok se nauči izražati 

in uveljavljati svoje potrebe, želje in interese, hkrati pa se uči upoštevanja potreb, želja 

in interesov ostalih članov. Naučiti se mora sodelovanja, uveljavljanja in prilagajanja 

(Tušak idr., 2009: 64 – 65). 

 

2.3.3 Vključevanje otroka v šport ter pomen za otrokov razvoj in vzgojo 

Športno dejavnost velikokrat povezujemo z namenom zdravega življenja in splošnega počutja. 

Dandanes smo ljudje naklonjeni materialnim dobrinam in pozabljamo nase. Vsakodnevne 

želje po boljšem in lepšem nam predstavljajo dodatni stres, ki negativno vpliva na naš 

organizem. Če se ozremo na otrokov razvoj, imamo v mislih motorični razvoj, ki ga od 

rojstva razvijamo preko športnih dejavnosti. Če je primarno okolje, torej družina, naklonjena 

športni dejavnosti, je otrok na dobri poti, da si bo ustvaril pozitivne vzorce do življenja ter da 

mu bo šport predstavljal del le-tega. 

Da bodo starši otroka vključili v šport, je odvisno od različnih dejavnikov. Eden izmed 

dejavnikov je izobrazbena struktura staršev. Izobrazba je dejavnik, ki tudi vpliva na mnenje 

staršev o športni aktivnosti in posledično na materialni položaj družine. V večini primerov 

pomeni višja izobrazba staršev boljše gmotno stanje, kar pomeni več pripomočkov, ki 

motivirajo in animirajo otroke pri športni aktivnosti. Privoščijo si lahko boljše pogoje vadbe 

in dodatno športno opremo. Naslednji dejavnik je okolje - različna okolja nudijo različne 

pogoje za ukvarjanje s športom. Faktorje okolja lahko razdelimo na fizične, socialno-

ekonomske in kulturne elemente ter socialno-kognitivne komponente, kar pomeni vzorci 

pričakovanja, spodbude in nagrade. K dejavniku okolja spadajo pripomočki za aktivnost, 

športni prostori, prevoz na športne terene itd. Razlike v športnem udejstvovanju se pojavljajo 
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tudi glede na lokacijo bivanja (mesto, vas, blok, hiša). Družine v mestih imajo večjo ponudbo 

različnih športnih aktivnosti in tudi mišljenje o športu se razlikuje od ljudi v mestih do ljudi 

na vasi (čeprav se v zadnjem času tudi na vasi bolj pozitivno govori o športu). Podeželje v 

večini primerov nima primernih športnih površin, medtem ko jih je v mestih vedno več. 

Naslednji dejavnik je igra - tudi igra se najprej razvije v družinskem okolju, iz nje pa naj bi 

izhajal šport. Šport mora otroku najprej predstavljati določeno obliko igre s pravili, torej gre 

za aktivnosti, ki jo otrok izvaja zaradi užitka.  

Raziskave kažejo, da so očetje tisti, ki največkrat športno socializirajo svojega otroka. Ob tem 

se pojavlja vprašanje, zakaj starši sploh spodbujajo otroka za športno aktivnost. Odgovori, ki 

so jih dobili, so predstavljali predvsem prednosti aktivnega preživljanja prostega časa (timsko 

delo, zmanjšana stopnja agresivnosti, druženje z vrstniki, preživljanje v naravi, povečana 

samozavest, disciplina, zmanjšana možnost negativnih razvad, kot sta popivanje in kajenje, 

organizacija svojega časa, tekmovanje). Našteti odgovori so se razlikovali po spolu staršev; 

očetje so podajali odgovore bolj tekmovalne narave, matere pa so imele širši spekter razlogov, 

kot so napredovanje pri usvajanju veščin, vzdrževanje telesne kondicije, pridobivanje 

moštvenega duha itd.  

Ko se začne otrok ukvarjati s športom v smislu pravega treniranja, postane športno 

udejstvovanje pomemben del življenja staršev. Celotno življenje se tako rekoč vrti okrog 

otrokovih potreb. Pravzaprav ni pomembno, ali so starši športniki ali ne, pomemben je 

predvsem njihovih interes za otrokovo športno udejstvovanje. To se kaže preko voženj na 

treninge in tekme, nakup športne opreme itd. Žal pa je izbira športne discipline velikokrat 

odvisna od finančnega stanja družine. Primerna spodbuda s strani staršev vpliva na raven 

otrokovega zadovoljstva, zvišuje samozavest, sposobnost zaupanja vase, pripomore k 

oblikovanju ustreznega občutka sprejetosti in lastne vrednosti, skratka otroku daje potreben 

občutek varnosti in stabilnosti. Z nepravilnim pristopom lahko starši otroku zelo škodijo, zato 

je pomembno, da jim trener pokaže pravi način spodbujanja v odnosu do otroka in njihovega 

športa (Tušak idr., 2009).  

Nepravilna oblika odnosa se pokaže predvsem na tekmah, kjer je prisoten stres; otroci, ki 

nimajo primerne spodbude, doživijo stres huje. Zato obstaja veliko trenerjev, ki preprosto 

menijo, da morajo starše izključiti s treningov in tekem. To stališče je seveda zmotno, starši 

morajo postati del igre, naučiti pa se morajo, kdaj in kako reagirati v določenih situacijah. 

Prvi pogoj za uspešen odnos staršev do otrokovega športa je obvladovanje čustev. Svoja 
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čustva morajo znati spregledati in prevzeti nadzor nad njimi. Starši naj bi predvsem finančno 

in čustveno podpirali otroka in njihovega trenerja, pomagali otroku premagati stres na 

tekmovanjih ter jih vodili po načelih športnega obnašanja in etike (Tušak, 2002).  

Tudi tisti otroci, ki niso bili usmerjeni v športno preživljanje prostega časa, se bodo razvili v 

zdrave osebnosti. Vprašanje se postavlja le, kje se bo njihov razvoj končal. Največkrat starši 

otrokom odtegujejo šport zaradi pomanjkanja prostega časa, neznanja oziroma lastne 

neaktivnosti ter pomanjkanja finančnih sredstev.  Naš način življenja je res bolj stresen kot je 

bil v preteklosti, službene obveznosti so vse večje in marsikdo si ne zna razporediti časa tako, 

da bi imel še prosti čas. Vse to vpliva na odnose v družini. Lastna neaktivnost se povezuje s 

pomanjkanjem prostega časa, kar pa nekateri uspešno izkoriščajo za izgovor, da se jim ni 

potrebno ukvarjati z otroki. Javne institucije (vrtec, šola) in mediji veliko pripomorejo k 

promociji športnega načina življenja in tako spreminjajo prepričanje nekaterih staršev o 

nepomembnosti športnega načina življenja (Tušak idr., 2009). 

 

2.3.4 Vloga staršev v športu 

Starši imajo pomembno vlogo pri razvoju otroka (športnika). Tisti, ki v zgodnjem otroštvu 

spodbujajo otrokov lastni interes za neko dejavnost, povečajo možnost, da bo otrok 

izoblikoval veselje do določene aktivnosti. Zavedati se morajo, da prevelik pritisk začne 

otroka dušiti in motivacija začne upadati. V tem času pomembno nastopijo tudi socializatorji, 

na primer trenerji, učitelji in prijatelji, ki pri otroku ponovno razvijejo pozitivno notranjo 

motivacijo za aktivnost. 

Če se starši zanašajo na uporabo strahu, kazni in odtegovanja ljubezni, potem je pri otroku 

povečana možnost razvoja anksioznosti. Spremenljivo obnašanje staršev povzroča pri otroku 

negotovost in prestrašenost. To se največkrat zgodi takrat, ko pred samim nastopom starši 

poudarjajo predvsem trud, po koncu pa kljub trudu jasno pokažejo, da jim je pomembna samo 

zmaga oziroma rezultat. Starši imajo velik vpliv na otrokova stališča do uspeha in neuspeha 

ter na izoblikovanje njegovih strahov, zato je pomembno, da v šolskem obdobju nastopajo 

tudi učitelji, ki lahko hitro opazijo prenapeto situacijo. Učitelj in trenerji imajo ustrezna 

strokovna znanja, manj so čustveno vezani na otroka, zato lahko zrelo in dominantno 

opozorijo na vloge, ki bi jih morali prevzeti starši v procesu vzgoje in socializacije svojega 

otroka. 
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Strokovnjaki, ki se ukvarjajo s preučevanjem mladih športnikov, svetujejo staršem, naj po 

slabem nastopu oziroma po izgubljeni tekmi svojim otrokom nudijo predvsem starševsko 

pozornost, ki vključuje ljubezen in zaupanje. Vsekakor pa naj se izogibajo »strokovne 

analize« vzrokov za otrokov neuspeh. Tudi med samim tekmovanjem naj ne bi starši svojim 

otrokom pokazali, da so nervozni. Tako početje zgolj negativno vpliva na otroka, ki ne bo več 

sproščen, temveč bo razmišljal le, ali je izpolnil starševska pričakovanja. 

Pričakovanja staršev so tisti dejavnik, ki vpliva tako na sodelovanje v določenem športu, 

količino truda in na uspešnost. Različne študije so pokazale pozitivno povezavo med 

pričakovanji staršev, otrokovim uspehom in navdušenostjo. Vendar se moramo zavedati, da 

lahko ravno pričakovanja staršev otroku predstavljajo določen stres in pritisk, ki vpliva na 

otrokovo ukvarjanje s športom (Tušak idr., 2009).  

2.3.5 Socialni razvoj šolskega otroka 

Človek se rodi povsem nebogljen, zato je odvisen od skupine. Nanjo je vezan, od nje v času 

socializacije prevzame obnašanje, navade, govorjenje, obveznosti, kulturo. Tako tudi 

posameznik razvija svoje aktivnosti najprej v krogu družine in v njenem neposrednem okolju 

(primarna socializacija), kasneje pa prostorsko in vsebinsko razširi svoje delovanje v različnih 

družbenih skupinah. Znotraj skupine se otrok nauči prilagajati veljavnim običajem družbene 

skupine. 

Razlikovati moramo pojma socializacija za šport, ki pomeni navdušiti otroka za šport, ga 

uvesti v športno dejavnost, ter socializacija v športu, ki pomeni sprejemanje pravil, navad, 

obnašanja, ki so značilni za določeno skupino. 

Vsak otrok se rodi z določenimi potenciali, socialni razvoj pa je voden in usmerjen proces, s 

pomočjo katerega otrok razvije svoje obnašanje, ki naj bi bilo sprejeto s strani skupine, ki ji 

pripada. Socialni razvoj je v veliki meri odvisen od učenja in izkušenj v zgodnjem otroštvu. 

Ko otroci začnejo hoditi v šolo, spoznajo še več vrstnikov in ugotovijo, da se v mnogih 

stvareh med seboj razlikujejo. Otroci si znajo med seboj pomagati, sodelovati in deliti mnoge 

stvari (Kobal Grum, Musek, 2009).  
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2.4 POLETNI VKLOP- Aktivne počitnice na Vrhniki 

Poletni vklop je projekt, ki ga v občini Vrhnika organizira Zavod Ivana Cankarja. Gre za 

organizirano varstvo otrok, glavni namen pa je le tem omogočiti čim bolj aktivno preživljanje 

poletnih počitnic. V času izvajanja projekta želijo izvajalci poskrbeti tudi za izobraževalni 

program, zato k sodelovanju vsako leto povabijo različna društva, klube in ostale partnerje, ki 

se z veseljem odzovejo. Pomembno vlogo pri organizaciji aktivnosti ima šport, saj se 

animatorji zavzemamo, da bi bili otroci še bolj športno aktivni tekom celega leta, ne le v času 

športne vzgoje v šoli. Prav tako si želimo, da bi otroci privzgojili športne navade, ki bi jih 

spremljale skozi celo življenje.  

 

Letošnji Poletni vklop je bil že 16. po vrsti. V sami zgodovini je bil namenjen otrokom iz 

socialno šibkejših družin, skozi leta pa je se pokazala potreba po organiziranem varstvu tudi 

pri finančno zmogljivejših družinah. Ker je vsako leto Poletni vklop obiskalo več otrok, se je 

pokazala potreba po večjem prostoru za izvajanje. Prvih nekaj let se je Poletni vklop izvajal 

kar v čitalnici vrhniške knjižnice, sedaj pa nam Osnovna šola Ivana Cankarja odstopi svoje 

prostore za čim bolj kvalitetno izvedbo. Delavnice so namenjene celotni osnovnošolski 

mladini, vsako leto pa prevladujejo mlajši otroci, ki še niso zreli za samostojno varstvo na 

svojem domu. Da je potreba po organiziranem varstvu otrok velika, kaže podatek, da je bilo v 

času julija in avgusta v Poletni vklop vpisanih 272 otrok, povprečno pa jih je na dan hodilo 

70. Program je zasnovan tako, da ga lahko brezplačno obiskujejo vsi otroci, ki živijo v občini 

Vrhnika (D. Cukjati, osebna komunikacija, julij 2012).  

 

2.4.1 Zgodovinski pregled razvoja delavnic na Poletnem vklopu  

Leta 1996 je Center za socialno delo Vrhnika prvič organiziral varstvo za otroke iz socialno 

šibkejših družin. Pobudo je z odstopom nekaj prostora v čitalnici potrdila Knjižnica Ivana 

Cankarja, kjer je Poletni vklop potekal kar nekaj let. Vsako leto se je Poletnemu vklopu 

pridružilo več otrok in kmalu delavnice niso bile namenjene le otrokom iz šibkih družin, 

ampak tudi njihovim prijateljem, ki so v teh delavnicah videli tudi priložnost za druženje s 

svojimi sošolci in prijatelji. Povečala se je potreba po kadru, navsezadnje pa zgolj ustvarjalne 
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delavnice niso bile več zanimive, zato so predlagali, da se program razširi, dopolni tako 

vsebinsko kot kadrovsko. Do leta 2006 so program izvajale javne delavke CSD Vrhnika. 

Leta 2007 je vodenje in celotno organizacijo Poletnega vklopa prevzel P. L., strokovni 

sodelavec za šport v Zavodu Ivana Cankarja. Ker se je zavedal odgovornosti pri izvajanju 

športnih dejavnosti, je poiskal strokovno usposobljen kader, program prijavil na Fundacijo za 

šport, kjer je pridobil denar za nov kader. Poletni vklop se je izvajal od 7. ure zjutraj do 17. 

ure popoldne. Povprečno je leta 2006 Poletni vklop vsak dan obiskalo med 60 in 70 otrok. 

Štirikrat so v dveh mesecih (od 2. julija do 24. avgusta 2007) organizirali brezplačen izlet na 

kopališče Atlantis, kamor so odpeljali skupaj preko 200 otrok. 

Prav tako je leta 2008 Poletni vklop organiziral in uspešno izpeljal P. L.. Program so poskusili 

še dopolniti, saj se je pokazalo še večje zanimanje s strani otrok in njihovih staršev. 

Povprečen obisk otrok na dan je bil podoben lanskemu, torej približno 70 otrok. Animatorji so 

se prvič poglobili v raziskavo o terminih, ki so bolj oziroma manj zasedeni in glede na ta 

kriterij oblikovali dejavnosti. Ugotovili so, da je bil Poletni vklop bolje obiskan julija kot 

avgusta ter da je najbolj obiskan dan četrtek, ko so vpeljali »tradicionalni« obisk javnega 

kopališča Atlantis. Animatorji so se dobro pripravili na izvajanje delavnic tako na prostem 

(šolsko igrišče) kot tudi v telovadnici, kamor so otroke odpeljali v primeru močnega sonca ali 

dežja. Izvedli so tudi Vklopove karaoke ter Vklop ima talent. Program je bil leta 2008 kar 

3.000,00 EUR dražji od programa, ki so ga izvedli leto prej. 

Organizacijsko najbolj pomanjkljiv in izpeljan Poletni vklop je po mnenju kadra, ki je 

sodeloval, potekal leta 2009. Vodenje celotnega dvomesečnega programa so v Zavodu Ivana 

Cankarja prepustil študentu A. P., ki je bil sicer stalni član animatorske ekipe v prejšnjih letih. 

Skupina animatorjev je zašla v težave pri organizaciji dela, oblikovanju skupin, poznavanju 

normativov za delo v različnih okoliščinah (telovadnica, bazen, živalski vrt). Prvič pa so 

izpeljali izlet v živalski vrt, ki je bil pravo presenečenje za otroke. Še vedno so bile delavnice 

povsem brezplačne, prav tako tudi izleti. Pojavljati se je začel problem, da so se otroci 

prijavili na določen izlet, nato pa se ga niso udeležili, avtobusi pa so bili naročeni že vnaprej. 

Avgusta 2009 so zato začeli z izvajanjem denarnih prijav na izlete v Atlantis in živalski vrt 

(2,00 EUR). V zameno za denar so dobili otroci sendvič in sok. 

Na Zavodu Ivana Cankarja so iskali vodjo, ki bi organiziral Poletni vklop 2010. Najboljši 

program je predstavil S. Z., sicer nogometni trener in predsednik v lokalnem nogometnem 

klubu. Njegov sistem je prinesel veliko sprememb. Vsakega otroka so animatorji spremljali 
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dva meseca, arhivirali vse prijavnice na različne delavnice, zato so na koncu brez težav 

naredili analizo Poletnega vklopa. Skupaj z boljšo organizacijo se je dvignilo tudi povprečno 

število otrok, ki je vsak dan obiskalo Poletni vklop. To leto je bilo povprečje 82 otrok na dan. 

Tudi S. Z. si je prizadeval za brezplačne (športne in ustvarjalne) delavnice, ki so bile otrokom 

na voljo, obdržal pa je sistem plačevanja kotizacij na izlete, ki so bili finančno zahtevnejši 

(izlet na bazen, na morje, v živalski vrt itd.). Poleg izleta na morje (Fiesa, Portorož) in obiska 

Postojnske jame, Predjamskega gradu  in Lipice so animatorji organizirali kar dva planinska 

tabora in z otroki dve noči zapored prespali v šotorih, spoznavali taborniško kulturo in odšli 

na pohod na Planino nad Vrhniko. K sodelovanju se je odzvala tudi Vrtnarija Hlebec, kjer so 

otroci spoznali delo vrtnarja in se sami preizkusili v saditvi rož – sadiko so nato dobili kot 

darilo. Prav tako so otroke obiskali policisti, vojaki in gasilci ter jim predstavili svoje delo, 

ogledali pa so si tudi Center za ravnanje z odpadki na Vrhniki.  

Tudi leta je 2011 Poletni vklop vodil S. Z.. Zaradi želje po dobrem delu je obdržal skoraj 

celotno animatorsko ekipo iz prejšnjega leta. K sodelovanju smo povabili ŠD Vučko iz 

Vrhnike, ki so za otroke brezplačno organizirali in izvedli tečaj rolanja, ŠD Viljem, ki je 

otrokom dva tedna predstavljal tenis (brezplačno) ter dve učiteljici tujega jezika (nemščina in 

italijanščina), ki sta otroke naučili nekaj osnov jezika. Jezikovni tečaj je bil plačljiv, in sicer 

10,00 EUR, v zameno pa so udeleženci dobili slovar jezika, ki so se ga učili. Poleg programa, 

ki je bil vsebinsko precej podoben programu iz leta 2010, smo dodali še končni izlet na 

Vrbsko jezero in obisk Minimundusa v Avstriji. Dvomesečni projekt smo zaključili z debato o 

zdravi prehrani, kjer nam je svoje znanje predala študentka in tudi animatorka na Vklopu U. 

V. Poleg rednih ustvarjalnih in športnih delavnic smo uvedli tudi kosila za otroke, na pomoč 

pa so nam priskočile vrhniške gostilne, ki so nam za ceno 4,00 EUR ponudile juho, glavno jed 

s prilogo in solato ter pijačo in sladico. Povprečno število otrok, ki se je prehranjevalo s 

toplim obrokom, je bilo 32. Ostalim smo omogočili izhod v trgovino ter pekarno, vedno pa 

zagotovili animatorja, ki jih je spremljal na poti. Na Poletni vklop 2011 se je skupaj vpisalo 

skoraj 400 otrok, dnevno se ga je udeleževalo 96 (D. Cukjati, osebna komunikacija, julij 

2012). 
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2.4.2 Aktivnosti na Poletnem vklopu 2012  

Letos smo se animatorji in glavni vodja Poletnega vklopa D. C. dogovorili, da bomo vsak dan 

organizirali tako športne kot ustvarjalne delavnice. Odločitev, katero delavnico bo obiskal 

otrok, prepuščamo njemu, vendar mi spodbujamo športno aktivnost. Tudi sama se v 

diplomskem delu osredotočam na športne dejavnosti. Športne delavnice smo povezali z 

olimpijskimi igrami, tako smo predstavili različne športne panoge in kasneje izvedli 

tekmovanja po skupinah. Skupine so bile heterogene po spolu in starosti. 

 

Športne delavnice, ki smo jih organizirali in izvedli: 

1. balinanje (sodelovali so člani društva upokojencev Vrhnika), 

2. floorball, 

3. rolanje (sodelovali so člani športnega društva Vučko iz Vrhnike), 

4. tenis (sodelovali so člani teniškega društva 2002 iz Vrhnike), 

5. kolesarski izlet po občini Vrhnika, 

6. atletski dan, 

7. nogometna šola (sodelovali so člani nogometnega kluba Vrhnika), 

8. lokostrelstvo (sodelovali so člani lokostrelskega kluba Vrhnika), 

9. košarka, 

10. ples. 
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Tabela 1: Urnik dejavnosti na Poletnem vklopu 2012 

Ura Število 

animatorjev 

Dejavnost Kraj dogajanja 

6.30 – 8.30 9 Jutranje varstvo Učilnice in avla osnovne šole 

8.30 – 11.30 6 

 

 

 

 

Športne delavnice  Šolsko igrišče, 

 Šolska telovadnica, 

 TVD Partizan 

 Nogometno igrišče 

 Atletski stadion 

3 Ustvarjalne delavnice Avla osnovne šole 

11.30 – 12. 30 9 Organizirana malica Avla osnovne šole 

12.30 – 14. 00  6 Športne delavnice Telovadnica osnovne šole, 

telovadnica TVD Partizan 

3 Ustvarjalne delavnice   Avla osnovne šole 

14.00 – 16.30  3  Popoldansko varstvo Učilnice in avla osnovne šole 

 

2.4.3. Osebna izkaznica animatorjev Poletnega Vklopa 2012  

Vodja projekta Poletni vklop 2012 je bil S. Z., nogometni trener in predsednik NK Vrhnika. 

Tako kot prejšnja leta je tudi to leto ohranil večji del stalne animatorske ekipe, zato je lahko 

delo potekalo nemoteno, ekipa pa delovala enotno in homogeno.  

Vodenje ustvarjalnih delavnic sem prevzela jaz. S svojim znanjem mi je pomagala sicer še 

nepolnoletna dijakinja srednje vzgojiteljske šole, ki je opravila veliko tečajev ročnih 

spretnosti. Bila je tudi edina nepolnoletna članica animatorske ekipe. 
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Graf 1: Razvrstitev animatorjev glede na izbrano šolo izobraževanja 

 

Vir: lasten vir 

Na Poletnem vklopu 2012 je delalo 14 animatorjev. Iz grafa je razvidno, da je največ 

animatorjev (3) vpisanih na Filozofsko fakulteto. Študentke so vpisane v program geografije 

ter jezika italijanščina ter španščina. Po dva študenta sta vpisana na Fakulteto za šport, 

Ekonomsko fakulteto ali pa so dijaki srednjih šol (četrti letnik). Ostali animatorji so vpisani 

na Pedagoško fakulteto (1), Strojno fakulteto (1), Medicinsko fakulteto (1) ali FAMNIT - 

aplikativno kineziologijo (1).  

Delo je bilo razdeljeno glede na šolo, ki jo obiskuje posamezen animator. Študentke 

Filozofske fakultete so prevzele jezikovne delavnice ter plesno delavnico, poleg tega so na 

izletih predstavile kulturne znamenitosti, ki smo si jih ogledali. 

Študenta fakultete za šport sta bila odgovorna za delo v telovadnici in na igrišču. Priskrbela 

sta dovolj animatorjev, ki sta jima pomagala pri čim bolj nemotenem delu, predstavitvi 

športov, izvedbe tekmovanja itd. Seznanjala sta se z normativi pri oblikovanju skupin za 

različne izlete (bazen, živalski vrt, kolesarjenje, rolanje, morje, tabor …). Študentki 

Ekonomske fakultete sta skrbeli za t. i. »info točko«, kjer sta staršem in otrokom dajali 

informacije o delu, izletih, prijavah na delavnice itd. Ko sta končali z delom, sta bili 

pomočnici v telovadnici ali na ustvarjalnih delavnicah, odvisno od števila otrok v posamezni 

delavnici. Študent Medicinske fakultete je skrbel za prvo pomoč na izletih, poleg tega pa je 

pomagal pri delu v telovadnici ali na igrišču. 
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Graf 2: Razvrstitev animatorjev glede na spol 

 

Vir: lasten vir 

V animatorski ekipi so prevladovale ženske, bilo nas je kar 9, moških le 5. Vodja je pri 

razporedu študentov upošteval tudi spol, saj vsak dan delata najmanj 2 moška. Pokazala se je 

potreba po »moški avtoriteti«. Glede na število otrok, ki so obiskovali delavnice, se je pojavi 

veliko prepirov, manjših pretepov in ostalih nevšečnosti, s katerimi so se ukvarjali moški, saj 

so jih otroci dojemali kot avtoriteto, ženske pa so bolj nastopile bolj »materinsko« in skrbele 

za otroke, ki se niso znašli v družbi, jih je bilo zaradi česarkoli strah ali so imeli težave.  

 

2.4.4. Koledar športnih aktivnosti v mesecu juliju 

Program športnih aktivnosti je sestavil S. Z.. Vsak ponedeljek zjutraj je bil organiziran 

sestanek, kjer so se zbrali vsi animatorji, pregledali tedenske naloge in si jih razdelili. 

V koledarju ni vpisanih ustvarjalnih delavnic, saj so se izvajale vsak dan in se nanje ni bilo 

potrebno prijaviti.  
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Tabela 2: Program julijskih aktivnosti na Poletnem Vklopu 

Datum Dan 

Dopoldanski 

program 

Popoldanski 

program 

Moj osebni komentar  

(5. 8. 2012) 

1 NE       

2 PO Otvoritev   Odprtje ob 9.00, trajanje do 16.30 

3 TO 

Vodne igre 

 

 

 

 

Igre z žogo (ekipni 

športi) 

Otroci so dobili spominske majice, ki so 

si jih oblekli po končanih vodnih igrah. 

 

Popoldne so otroci izbirali med 

nogometom, košarko in floorball-om. 

4 SR 

Balinanje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpijske igre 

(OI) - Med dvema 

ognjema 

 

 

Otroci, ki so želeli spoznati balinanje, so 

odšli na igrišče, kjer so jim člani društva 

upokojencev Vrhnika predstavili njihov 

hobi, nato pa so poskusili igrati še 

otroci. 

 

Otroke smo popoldne razdelili v 

skupine. Skupine so med seboj 

tekmovale v igri Med dvema ognjema. 

Rezultat igre se upošteva pri končni 

razglasitvi, ki bo zadnji dan Vklopa.  

5 ČE 

Kopanje-

Atlantis   Število otrok: 75 

6 PE 

Ekipni športi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predstavitev 

športa: floorball 

 

 

 

Dopoldne so otroci odšli na igrišče, kjer 

so izbirali med športi: odbojka na mivki, 

košarka in nogomet. 

 

Po malici so imeli otroci predstavitev 

športne panoge floorball, ki jo je 

predstavil član Športnega društva 

Borovnica-Vrhnika.  Po predstavitvi je 

sledila igra. 
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7 SO       

8 NE       

9 PO 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slaščičar 

VKLOPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

V dopoldanskem času je potekal tečaj 

rolanja, ki so ga izvedli učitelji rolanja 

ŠD Vučko. Ostali otroci so izbirali med 

športnimi aktivnostmi v telovadnici ali 

ustvarjalnimi delavnicami v šoli. 

 

Popoldne smo izvedli tekmovanje, na 

katero so se otroci pripravili že doma. 

Od doma so prinesli slaščice, ki so jih 

spekli sami oz. s pomočjo staršev. 

Komisija, ki so jo sestavljale 

animatorke, ravnateljica šole ter dve 

čistilki, je izbrala tri najboljše slaščičarje 

in jim razdelila nagrado. 

 

Število sodelujočih: 15 

10 TO 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 

 

 

 

 

OI-košarka 

 

 

V dopoldanskem času je potekal tečaj 

rolanja, ki so ga izvedli učitelji rolanja 

ŠD Vučko. Ostali otroci so izbirali med 

športnimi aktivnostmi v telovadnici ali 

ustvarjalnimi delavnicami v šoli. 

 

Po malici je animatorka, ki je v mladosti 

trenirala ples, organizirala plesno 

delavnico, kjer so se naučili nekaj 

plesov. 

 

Ostali otroci so odšli v telovadnico, kjer 

jim je animator, ki je včasih treniral 

košarko, predstavil šport in razložil 
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 pravila. Sledila je igra. 

11 SR 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V službi domovine 

 

 

 

 

 

V dopoldanskem času je potekal tečaj 

rolanja, ki so ga izvedli učitelji rolanja 

ŠD Vučko. Ostali otroci so izbirali med 

športnimi aktivnostmi v telovadnici ali 

ustvarjalnimi delavnicami v šoli. 

 

Na Poletni vklop so prišli policisti, 

vojaki in gasilci, ki so otrokom 

predstavili svoj poklic, pokazali 

pripomočke, ki jih uporabljajo na svoje 

delo in prevozna sredstva, ki jih otroci 

vidijo na cesti.  

12 ČE 

Celodnevni 

izlet – kopanje 

v Fiesi 

 

 

 Ogled Štanjela 

 

 

 

 

Število otrok: 99 

Organizirali smo 3-urno kopanje v 

javnem kopališču Fiesa s predstavitvijo 

podvodnega ribolova in potapljanja. 

Sledilo je kosilo in ogled Štanjela.  

13 PE 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogled Močilnika 

in branje pravljic 

 

 

V dopoldanskem času je potekal tečaj 

rolanja, ki so ga izvedli učitelji rolanja 

ŠD Vučko. Ostali otroci so izbirali med 

športnimi aktivnostmi v telovadnici ali 

ustvarjalnimi delavnicami v šoli. 

 

Z otroki, ki niso bili prijavljeni na tečaj 

rolanja, so se animatorke sprehodile do 

Močilnika, kjer je sledilo branje pravljic 

ter ogled lokalne znamenitosti.  

14 SO       

15 NE       

16 PO 

Tečaj tenisa 

 

 

 

V dopoldanskem času je potekal 

brezplačni tečaj tenisa pod vodstvom 
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Predavanje- CPP 

 

 

 

 

 

 

Športnega kluba 2002 Vrhnika. 

 

Otroci, ki se tečaja tenisa niso udeležili, 

so imeli kratko predavanje o cestno-

prometnih predpisih, ki ga je izvedla 

Avtošola Avtotrade. Predavanje je bilo 

prilagojeno otrokom in je temeljilo na 

obnašanju otrok (pešcev in kolesarjev) v 

prometu ter skrbi za lastno varnost.  

17 TO 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 

 

 

 

 

Kviz 

 

 

 

 

V dopoldanskem času je potekal 

brezplačni tečaj tenisa pod vodstvom 

Športnega kluba 2002 Vrhnika. 

 

Vklopova animatorka, ki je pred leti 

trenirala ples, je organizirala plesno 

delavnico za mlajše otroke, kjer so se 

naučili nekaj otroških plesov. 

 

Ostali otroci so imeli kviz, ki je bil 

sestavljen iz treh področij: podvodnega 

ribolova in potapljanja, Štanjela in V 

službi domovine. Najboljša skupina je 

prejela nagrado.  

18 SR 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokostrelstvo 

 

 

 

 

V dopoldanskem času je potekal 

brezplačni tečaj tenisa pod vodstvom 

Športnega kluba 2002 Vrhnika. 

 

Člani lokostrelskega društva Vrhnika so 

otrokom predstavili svoj šport, jih 

naučili osnov lokostrelstva in izvedli 

tekmovanje v streljanju napihnjenih 

balonov. 
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19 ČE 

Kopanje -

Laguna   Število otrok: 87 

20 PE 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OI – štafetne igre 

 

V dopoldanskem času je potekal 

brezplačni tečaj tenisa pod vodstvom 

Športnega kluba 2002 Vrhnika. 

 

Dva animatorja sta pripravila 

tekmovanje v obliki štafet. 

21 SO       

22 NE       

23 PO 

Jezikovni tečaj 

 

 

 

 

 

 

Lubenica party 

 

 

Jezikovni tečaj italijanščine je izvedla 

animatorka, ki končuje študij španščine-

italijanščine.  

 

V popoldanskem času so otroci 

ustvarjali lubenična nabodala in se 

zabavali ob lubenici. 

24 TO 

Jezikovni tečaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss & Mister 

vklopa 

 

 

 

 

Jezikovni tečaj italijanščine je izvedla 

animatorka, ki končuje študij španščine-

italijanščine.  

 

Do malice so animatorji zbirali prijave 

za Miss in Mister vklopa 2012. Po 

malici so v avli šole pripravili oder, kjer 

so se vsi tekmovali sprehodili v svojih 

oblekah, odgovarjali na vprašanja, nato 

pa je sledil finalni izbor.  

25 SR 

Jezikovni tečaj 

 

 

 

 

 

 

 

Jezikovni tečaj italijanščine je izvedla 

animatorka, ki končuje študij španščine-

italijanščine.  
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Vklop ima talent 

 

 

 

Otroci so na Poletni vklop prinesli CD z 

glasbo ali svoj instrument. Po malici je 

sledilo tekmovanje. Zmagal je duet 

deklet, ki v glasbeni šoli trenira petje. 

26 ČE 

Kopanje-

Atlantis   Število otrok: 72 

27 PE 

Jezikovni tečaj 

 

 

 

Jezikovni tečaj italijanščine je izvedla 

animatorka, ki končuje študij španščine-

italijanščine.  

28 SO   

 

 

29 NE   

 

 

30 PO 

Ekipni športi 

 

 

 

 

 

Ogled filma 

 

Otroci so izbirali med različnimi športi: 

odbojka na mivki, floorball, košarka, 

igra med dvema ognjema. 

 

Po malici je sledil ogled risanega filma 

Ledena doba. 

31 TO 

Izlet v 

Ljubljano- 

Parlament in 

živalski vrt 

 

 

 

 

 

 

 

Malo več kot 100 otrok si je ogledalo 

notranjost Parlamenta in se pogovarjalo 

z g. Virantom. Po malici je sledil še 

ogled živalskega vrta, kjer so otroci pod 

vodstvom tamkajšnje vzgojiteljice 

spoznali in pobožali nekaj živali: pitona, 

ježa, podgano in agamo. Živalski vrt je 

vsem otrokom, ki so se udeležili izleta, 

podaril polletne vstopnice. 
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2.4.5. Koledar aktivnosti v mesecu avgustu 

Program aktivnosti v avgustu je bil podoben julijskemu, izvedba pa je bila odvisna predvsem 

od športnih društev, ki so potrdila ali zavrnila sodelovanje.  

V dneh, ko nismo imeli načrtovanih posebnih aktivnosti, so otroci izbirali med športnimi in 

ustvarjalnimi delavnicami. Število animatorjev na posameznih delavnicah smo prilagajali 

številu otrok, ki se je na posamezno delavnico prijavilo.  

 

Tabela 3: Program avgustovskih aktivnosti na Poletnem vklopu 

Datum Dan 

Dopoldanski 

program 

Popoldanski 

program 

Moj osebni komentar (24. 8. 2012) 

 

1 SR 

Športne 

delavnice 

 

 

 

Ogled filma 

 

Otroci so izbirali med športnimi 

delavnicami na igrišču in v telovadnici. 

 

Po malici je sledil ogled risanega filma 

Garfield. 

2 ČE 

kopanje -

Laguna   Število otrok: 102 

3 PE 

Kolesarski 

izlet- spoznaj 

poklic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športne in 

ustvarjalne 

delavnice 

Število otrok na kolesarskem izletu: 28 

Otroci so se odpeljali na policijsko 

postajo, kjer so si ogledali prostore. Nato 

je sledil obisk banke, zdravstvenega 

doma, kjer so si ogledali, kako poteka 

preiskava krvi ter ultrazvok, imeli kosilo v 

Starem malnu, za konec pa spoznali 

poklic avtomehanika in prodajalca 

avtomobilov. 

 

Otroci, ki se niso prijavili na kolesarski 

izlet, so imeli organizirane športne in 

ustvarjalne delavnice. 

4 SO       
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5 NE       

6 PO 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

Športne in 

ustvarjalne 

delavnice 

V dopoldanskem času so učitelji rolanja 

ŠD Vučko organizirali brezplačen začetni 

in nadaljevalni tečaj rolanja. 

 

Otroci, ki se niso prijavili na tečaj rolanja, 

so izbirali med športnim in ustvarjalnimi 

delavnicami. 

7 TO 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atletika – OI 

 

 

 

V dopoldanskem času so učitelji rolanja 

ŠD Vučko organizirali brezplačen začetni 

in nadaljevalni tečaj rolanja. 

 

Ostali otroci so imeli predstavitev športne 

panoge atletika. Podrobna predstavitev je 

napisana spodaj. 

 

8 SR 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

Ples 

 

 

V dopoldanskem času so učitelji rolanja 

ŠD Vučko organizirali brezplačen začetni 

in nadaljevalni tečaj rolanja. 

 

V popoldanskem programu je bila na vrsti 

plesna delavnica za mlajše otroke, kjer so 

se naučili nekaj otroških plesov. 

9 ČE Kopanje-morje   Število udeležencev: 93 

10 PE 

Tečaj rolanja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V službi 

domovine 

 

 

V dopoldanskem času so učitelji rolanja 

ŠD Vučko organizirali brezplačen začetni 

in nadaljevalni tečaj rolanja. 

 

Poletni vklop so obiskali policisti, gasilci 

in vojaki. Policisti so s seboj pripeljali psa 

in pokazali, za kaj ga uporabljajo. Vojaki 

so pokazali, kako in kje spijo v naravi, 
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gasilci pa so otrokom priredili »pena 

party«. 

11 SO       

12 NE       

13 PO 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balinanje 

 

 

 

Teniški klub Vrhnika je na svojih teniških 

igriščih organiziral začetni in nadaljevalni 

tečaj za otroke. Ker je bilo predznanje 

otrok zelo različno, smo delo organizirali 

v dveh skupinah.   

 

Otroci, ki se niso udeležili tečaja tenisa, 

so odšli na predstavitev balinanja, ki so ga 

pripravili člani Društva upokojencev 

Vrhnika. 

14 TO 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 

 

 

 

Teniški klub Vrhnika je na svojih teniških 

igriščih organiziral začetni in nadaljevalni 

tečaj za otroke. Ker je bilo predznanje 

otrok zelo različno, smo delo organizirali 

v dveh skupinah.   

 

Vklopova animatorka, ki je trenirala ples, 

je za mlajše otroke organizirala plesno 

delavnico, kjer so ponovili vse plese, ki so 

se jih naučili, ter dodali nekaj novih. 

15 SR PRAZNIK PRAZNIK PRAZNIK 
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16 ČE 

Kopanje –

Atlantis 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kolesarski izlet- 

spoznaj okolico 

 

 

 

Število otrok v Atlantisu: 43 

 

 

Otroci, ki niso odšli v Atlantis, so se lahko 

prijavili na kolesarski izlet, kjer so 

spoznavali okolico Vrhnike ter imeli 

kosilo v Starem Malnu. 

 

17 PE 

Tečaj tenisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teniški klub Vrhnika je na svojih teniških 

igriščih organiziral začetni in nadaljevalni 

tečaj za otroke. Ker je bilo predznanje 

otrok zelo različno, smo delo organizirali 

v dveh skupinah.   

 

 

 

18 SO     

 19 NE       

20 PO 

Karaoke 

 

 

 

 

 

 

 

Spoznajmo 

knjižnico 

 

Otrokom smo pripravili ozvočenje in dva 

mikrofona, da so se lahko spremenili v 

pevce. Kdor ni želel sodelovati, je odšel 

na športne animacije na igrišče. 

 

Po malici smo otroke odpeljali (kdor je 

želel) v knjižnico, kjer smo imeli bralno 

urico.  

21 TO 

Kolesarski izlet 

 

 

 

 

 

 

Število udeležencev kolesarskega izleta: 

23 

Kolesarji so se ogledali poklic župana, 

nato je sledil ogled Centra za ravnanje z 

odpadki (CRO Vrhnika) ter kosilo v 

Gostilni Turšič. 
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22 SR 

Orientacija – 

OI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ples 

 

 

Dopoldne smo otroke razdelili v 8 skupin 

po 8 otrok v vsaki skupini. Vsaka skupina 

je poiskala v bližini telovadnice in šole 

nekaj skritih listkov z vprašanji. Vsak 

pravilen odgovor je od pridobljenega časa 

prinesel odbitek 10 sekund. Otroci so bili 

navdušeni nad načinom ocenjevanja. 

 

Po malici nas je obiskala športnica 

(rokometašica RK Krima) Tamara 

Mavsar, ki je otrokom predstavila svojo 

življenjsko pot in odgovarjala na njihova 

vprašanja. 

 

Zadnjo uro je potekala plesna delavnica, 

kjer je 23 punc plesalo z našo animatorko. 

Ostali smo si ogledali njihovo pridobljeno 

znanje. Za ples so se navdušili tudi nekatri 

fantje. 

23 ČE 

Kopanje - 

Laguna   Število udeležencev: 59 

24 PE Zaključek 
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2.4.6. Podroben urnik in poročilo delovnega dne (8. 8. 2012) 

V sredo, 8. 8. 2012, je Poletni vklop obiskalo 83 otrok. Kot vsako jutro sta dva animatorja 

sprejela otroke, ki so jih starši pripeljali pred odhodom na delo. To so bili večinoma mlajši 

otroci, ki so še nesamostojni na cesti ali živijo precej daleč od Osnovne šole Ivana Cankarja, 

kjer se odvija Poletni vklop. Povprečno je jutranje varstvo obiskalo 10 otrok, do 8.30 so prišli   

vsi ostali. Glede na izkušnje iz preteklih let smo naredili urnik prihoda animatorjev. 

Ob  8.30 so se vsi otroci zbrali v avli šole, kjer smo jih nagovorili in jim predstavili urnik za 

tekoči dan. Najprej so animatorji iz ŠD Vučko prevzeli otroke, ki so jih starši prijavili na 

brezplačni tečaj rolanja, nato so odšli otroci, ki so se vpisali v nogometno šolo, ki poteka cel 

avgust. Ostali otroci so se odločili, ali bi ostali na ustvarjalnih delavnicah ali pa odšli na 

atletski stadion, kjer jih je čakala predstavitev atletike. 

 

Tabela 4: Urnik dogajanja 8. 8. 2012 

Ura Število animatorjev Dejavnost Kraj dogajanja 

6.30 – 8.30 6.30 – 2 animatorja 

7.00 – 2 animator 

7.30 – 2 animator 

8.00 – 2 animatorja 

8.30 – 1 animator 

Jutranje varstvo 

Dejavnosti: 

 barvanje pobarvank 

 ustvarjalno risanje 

 branje pravljic 

 namizni tenis 

 družabne igre 

Učilnice in avla 

osnovne šole  

8.30 – 11.30 2 animatorja 

 

3 animatorji 

 

Nogometna šola (sodelovanje 

z NK Vrhnika) 

Nogometno 

igrišče 

Ustvarjalne delavnice 

(izdelovanje šopka iz krep 

papirja) 

Avla osnovne 

šole 
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4 animatorji 

 

 

4 animatorji iz ŠD 

Vučko 

Predstavitev športa – atletika Atletski stadion 

na Vrhniki 

 

Tečaj rolanja Šolsko 

asfaltirano 

igrišče 

11.30 – 12. 30  9 animatorjev 

 

 

 

 

 

Kratek sestanek z otroki, 

reševanje težav, pogovor o 

vedenjskih težavah itd. 

 

Organizirana malica: 

1. topla malica  

(4 animatorji) 

2. varstvo 

(1 animator) 

3. nakup v trgovini  

(4 animatorji) 

Po malici sledi krajši ogled 

risanke do vrnitve otrok s 

tople malice. 

Avla osnovne 

šole 

Gostilna Turšič 

 

Osnovna šola 

Ivana Cankarja 

Mercator 

Učilnica in avla 

osnovne šole 

12.30 – 14. 00  6 animatorjev 

 

 

 

3 animatorji 

Igre z žogo Telovadnica, 

TVD Partizan 

 

Ustvarjalne delavnice   

Avla osnovne 

šole 
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14.00 – 16.30  3 animatorji Popoldansko varstvo 

Dejavnosti: 

 ogled filma 

 ustvarjalno risanje 

 barvanje pobarvank 

 branje pravljic 

 družabne igre 

 namizni tenis 

Učilnice in avla 

osnovne šole 

 

Po dopoldanskih delavnicah smo vsak dan z otroki izvedli kratek sestanek, kjer smo se 

pogovorili, ali so bile kje težave in jih poskusili takoj rešiti. V primeru tekmovalnih vsebin 

smo razglasili rezultate, zato smo ta dan še ostalim otrokom na kratko predstavili, kaj smo 

počeli in razglasili rezultate. Ker so vzporedno s Poletnim vklopom potekale v Londonu 

Olimpijske igre, smo tudi mi izvajali podoben projekt z istim imenom (Olimpijske igre). 

Otroci so bili razdeljeni v tri skupine in ob spoznavanju različnih športov tudi ekipno 

tekmovali. Zadnji dan Poletnega vklopa sledi svečana razglasitev rezultatov pri vseh 

disciplinah ter tudi skupinski rezultat vseh športnih panog. Preko Poletnega vklopa smo 

ugotovili, da je bilo zelo odvisno od posamezne športne panoge, kako močno so bili otroci 

tekmovalni. 
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Tabela 5: Podrobna predstavitev atletike (vodja Tamara Mesec) 

UVODNI DEL  pogovor z otroki o atletiki (zakaj se imenuje kraljica športa, 

katere discipline poznamo, kateri so znani slovenski atleti in 

njihovi dosežki, primerjava njihovih rezultatov z otrokovimi) 

 predstavitev programa: ogrevanje, raztezne vaje, spoznavanje 

disciplin (teki, meti, skoki), ekipno tekmovanje 

OSREDNJI DEL  Ogrevanje: počasen tek 400 m + raztezne vaje + atletska 

abeceda 

 Predstavitev disciplin: 

 tek na 400 m 

 tek na 60 m 

 tek na 60 m z ovirami 

 skok v daljino 

 met žogice oz. vortexa 

 štafeta 4 x 100 m 

 Delo v skupini 

 Ekipno tekmovanje 

 Štafeta 4 x 100 m 

ZAKLJUČNI DEL  pospravljanje rekvizitov in pripomočkov (ovire, žogice, 

grablje, meter, štoparica) 

 reševanje ankete 

 

Ugotovili smo, da so otroci o atletiki veliko vedeli in da so informacije dobili večinoma v šoli. 

Tudi učenje predaje štafete ni povzročalo veliko težav, saj so se starejši učenci to učili v šoli, 

mlajši pa so izvedli improvizirano predajo v malo počasnejšem teku. Mlajše otroke je 

motiviralo že samo okolje, saj so bili prvič na atletskem stadionu, ki je sicer zaprt, saj na njem 
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potekajo atletski in nogometni treningi. Starejši otroci so bili na začetku precej nemotivirani, 

potem pa so začeli tekmovati med seboj in postali veliko bolj motivirani za delo. Najtežja 

disciplina je bila tek na 60 m z ovirami, čeprav smo uporabili ovire, ki jim lahko prilagajaš 

višino, a je nekaj mlajših otrok vseeno dobilo kakšno prasko od padca.  

Ekipno tekmovanje smo organizirali tako, da sta v vsaki disciplini tekmovala dva iz vsake 

skupine. Otroci so s pomočjo animatork določili, kdo bo tekmoval v kateri disciplini, pogoj pa 

je bil, da tekmujejo vsi otroci v vsaj eni disciplini. Njihove rezultate smo merili, nato pa vsak 

rezultat ovrednotili. Ker smo naredilo tri skupine, je prvo mesto prineslo 6 točk, drugo 5 točk, 

tretje 4 točke, četrto 3 točke, peto 2 točki in šesto mesto 1 točko. To smo naredili zato, da je 

prav vsak tekmovalec svoji skupini prinesel vsaj eno točko. Zdelo se nam je smiselno, sicer 

mlajši otroci ne bi želeli tekmovali, ker bi se počutili nekoristne, starejši pa bi zaradi želje po 

zmagi zasedli mesta v vseh disciplinah.  

 

2.4.7 Podobne organizirane aktivne počitnice za otroke v Sloveniji 

Občina Vrhnika je ena redkih občin v Sloveniji, ki otrokom zagotavlja organizirano varstvo 

osnovnošolskih otrok preko celega poletja. Zanimivost je tudi to, da so delavnice za otroke, ki 

živijo v občini Vrhnika ali obiskujejo šolo v tej občini brezplačne, za ostale otroke pa stane 

vsakodnevni prispevek 5 €. 

Po Sloveniji je organiziranih veliko taborov, aktivnih počitnic in drugih oblik varstva otrok, ki 

pa staršem predstavljajo velik finančni zalogaj in marsikatera družina svojemu otroku ne more 

privoščiti aktivnih počitnic. 

1. Aktivne počitnice za otroke v organizaciji zavoda G-rega 

Zavod organizira različne vrste počitniškega varstva. V Ljubljani nudijo aktivne 

počitnice s plavanjem, z jahanjem, obiskom živalskega vrta, s kolesarskim izletom po 

Ljubljani ter dnevom vodnih iger, kjer otroke obiščejo gasilci. Cena za en teden, v 

katero je vključena tudi prehrana, znaša 139 € (ob vpisu dveh ali več otrok iz ene 

družine nudijo tudi popuste). Programa se lahko udeležijo otroci od 3. do 12. leta 

starosti. V Gozdu Martuljek organizirajo aktivne počitnice, kjer otroci 5 dni preživijo 

stran od doma. Prav tako so vsak dan športno aktivni, vsak večer za otroke 

organizirajo zanimive tematske večere (pižama party, karaoke, ples, izlet z baklami, 
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kino pod zvezdami itd.). Cena za 5 dni aktivnega preživljanja na Gorenjskem znaša 

289 € na otroka. Prav tako pa Zavod G-rega organizira aktivne počitnice na morju v 

Umagu, vsebine so tako športne kot ustvarjalne. Cena za 5 dni znaša 289 € na otroka.  

Vir: http://www.g-rega.si/aktivne-pocitnice-za-otroke 

 

2. Poletne aktivne počitnice za otroke v domovih CŠOD 

V vsakem domu CŠOD potekajo aktivne tematske počitnice za otroke. Program je 

načrtovan za 5 delovnih dni, otroci pa se skupaj s starši odločijo, katera tema jih 

najbolj zanimiva, verjetno pa je pomembna tudi oddaljenost doma CŠOD od doma. 

Znesek, ki ga morajo starši poravnati pred začetkom programa, znaša od 99 € dalje na 

otroka, odvisno od programa. V to ceno niso vključeni avtobusni prevozi in različne 

vstopnine. Programi so namenjeni tudi različnim starostim otrok, minimalna starost 

otroka je 7 let, najstarejši otroci pa so skoraj že polnoletni. 

Primeri programov, ki jih ponujajo v različnih domovih: 

 S kanuji po Dravi (CŠOD Planinka) 

 Jezikovni teden (CŠOD Bohinj) 

 Eko angleške počitnice (CŠOD Čebelica) 

 Iskanje izgubljenega zaklada (CŠOD Jurček) 

 Učenje angleščine v naravi (CŠOD Kavka) 

 Na robu pragozda (CŠOD Lipa) 

 Likovni teden v Lipi (CŠOD Lipa) 

 Angleščina v deželi Kralja Matjaža (CŠOD Peca) 

 Teden s konji (CŠOD Škorpijon) 

 Gledališka delavnica (CŠOD Štrk) 

 Počitnice brez meja (CŠOD Trilobit) 

 Super počitnice (CŠOD Vojsko) 

Vir: http://www.csod.si/index.php?p=akt_pocitnice 

http://www.g-rega.si/aktivne-pocitnice-za-otroke
http://www.csod.si/index.php?p=akt_pocitnice
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3. Poletje na Fakulteti za šport v organizaciji Zveze za šport otrok in mladine Slovenije 

Program je časovno podoben Poletnemu vklopu, saj traja ves čas poletnih počitnic. 

Namenjen je osnovnošolcem in traja od 7.00 zjutraj do 17.00 popoldne. V ceno je 

vključena tudi prehrana, ki temelji na nizki vsebnosti maščob in zdravi pripravi 

obrokov. Otroci lahko tedensko izbirajo, pri katerih športnih delavnicah bodo 

sodelovali dopoldne in pri katerih ustvarjalnih delavnicah popoldne. En dan v tednu so 

otroci ves dan na bazenu, kjer potekajo različne vodne igre. Cena za enotedenski obisk 

(od 7.00 do 17.00) je 114 € oziroma 69 € (od 7.00 do 15.00). 

Vir: http://www.zsoms.si/news.php?id=72 

 

4. Plavalne zabavne počitnice Laguna 

Program je namenjen otrokom od 4. leta starosti dalje. V ceno, ki znaša za en teden 

145 €, je vključen tudi 15- urni tečaj plavanja. Jutranje varstvo se prične ob 7.00, 

učenje plavanja pa ob 9.00. Vmes je čas za malico, ki je prav tako vključena v ceno, 

ter igre na prostem. Po krajšem počitku sledi učenje plavanja in igre v vodi, 

popoldansko varstvo se zaključi ob 16.30. 

Vir: http://www.plavalne-pocitnice.si/plavalne-pocitnice.html  

 

http://www.zsoms.si/news.php?id=72
http://www.plavalne-pocitnice.si/plavalne-pocitnice.html
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3.0 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

 ugotoviti, kateri so najpogostejši razlogi za vpis otrok na Poletni vklop, 

 ugotoviti razlike v  preživljanju prostega časa med otroki, katerih starši se v prostem 

času ukvarjajo s športom, ter otroki, katerim staršem športna dejavnost ne predstavlja 

načina življenja, 

 ugotoviti, ali predstavitev določene športne panoge vpliva na interes otrok za 

ukvarjanje s tem športom,   

 ugotoviti pomen strokovne izobrazbe, starosti in števila animatorjev na Poletnem 

vklopu kot dejavnike varnosti. 
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4.0 HIPOTEZE 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

 Med najpogostejše vzroke za vpis na Poletni vklop sodijo: želja po druženju s 

prijatelji, dolgčas ter želja staršev po organiziranem varstvu. 

 Otroci, katerih starši se v prostem času ukvarjajo z različnimi športnimi dejavnostmi, 

se tudi sami v prostem času ukvarjajo s športom bolj kot otroci, katerih staršem šport 

ne predstavlja načina preživljanja prostega časa. 

 Predstavitev športne panoge na Poletnem vklopu 2012 vpliva na večjo interes otrok za 

ukvarjanje z določenim športom. 

 Strokovna izobrazba, starost in število animatorjev so ključni dejavniki varnosti za 

izvajanje aktivnosti na Poletnem vklopu. 
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5.0 METODE DELA 

5.1 Vzorec merjencev 

V vzorec merjencev sem zajela otroke, ki so julija in avgusta 2012 obiskovali Poletni Vklop 

na Vrhniki. Pri vsaki predstavitvi športne panoge je bilo različno število otrok, saj so se v 

panoge vpisovali po svoji želji. 

 

Tabela 6: Vzorec merjencev po posameznih športnih panogah 

Športna panoga Število otrok, ki so se udeležili 

predstavitve športne panoge 

Ples 94 (88 deklic in 6 dečkov) 

Balinanje 87 (57 deklic in 30 dečkov) 

Tenis 82 (34 deklic in 48 dečkov) 

Atletika 69 (27 deklic in 42 dečkov) 

Nogomet 60 (9 deklic in 51 dečkov) 

Lokostrelstvo 56 (20 deklic in 36 dečkov) 

Floorball 56 (20 deklic in 36 dečkov) 

Rolanje 46 (26 deklic in 20 dečkov) 

 

Vprašalnike sem razdelila tudi vsem staršem (272), ki so svoje otroki vpisali v Poletni vklop 

2012; rešene jih je vrnilo 200 (73,5 %), od tega 172 žensk (86 %) in 28 moških (14 %).  
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5.2 Vzorec spremenljivk 

V raziskavi smo uporabili dva različna vprašalnika. Prvo verzijo vprašalnikov so dobili otroci 

po ogledu posamezne športne panoge, drugega pa smo razdelili vsem staršem, ki so svoje 

otroke vpisali na Poletni vklop. Tako se je prvi vprašalnik, ki so ga sestavljala 4 vprašanja 

zaprtega tipa, nanašal na prikazano in doživeto predstavitev posamezne športne dejavnosti. 

Drugi vprašalnik je bil razdeljen na dva dela, prvi del je sestavljalo 11 trditev, na katera so 

starši odgovarjali s podanimi odgovori. Trditve so se nanašale na aktivnosti na Poletnem 

vklopu, organizacijo dejavnosti ter animatorje, ki so izvajali delavnice. Sledila so 4 vprašanja, 

preko katerih smo izvedeli, ali je njihova družina športno aktivna oziroma kakšen je odnos do 

športnega treniranja, na koncu pa so bila 4 vprašanja, na katera je odgovoril njihov otrok, 

preko katerih smo ugotovili, kakšen je razlog obiskovanja Poletnega vklopa ter katere 

delavnice (ustvarjalne ali športne) so otroku bolj všeč.  

5.3 Organizacija meritev 

Vprašalnike sem otrokom razdelila takoj po zaključeni predstavitvi posamezne športne 

panoge. Dejavnosti smo organizirali tako, da so otroci spoznali športna pravila, ki veljajo za 

posamezen šport, spoznali trening in nekaj osnovnih gibov (metov, startov, podaj itd.), nato je 

sledila igra. Pred koncem dejavnosti so otroci izpolnili vprašalnik. 

Anketiranje je potekalo skozi celoten program Poletnega vklopa, od začetka julija do konca 

avgusta 2012. 

Staršem sem anketne vprašalnike delila vsak ponedeljek zjutraj. Ko so njihovi otroci vsaj en 

teden obiskovali Poletni vklop, so starši izpolnili vprašalnik, saj so v preteklem tednu spoznali 

način dela, animatorje, raznolikost dejavnosti, načine prijavljanja na delavnice itd. 

5.4 Metode obdelave podatkov 

Metoda dela je deskriptivna in neeksperimentalna. Pridobljeni podatki so bili računalniško 

obdelani s statističnim program SPSS. Prikazani so v tabelah in grafih. Kot standardna 

statistična metoda za ugotavljanje razlik med skupinami merjencev je bil uporabljen Hi- 

kvadrat test. 
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6.0 REZULTATI IN RAZLAGA 

Namen diplomskega dela je bilo analizirati ponudbo na aktivnih počitnicah za otroke na 

Vrhniki ter ugotoviti, kakšen vpliv imajo aktivne počitnice na nadaljnje ukvarjanje s športom 

oziroma kdo ali kaj pomembno vpliva na interes otrok za šport. Zaradi zavedanja, da ima 

družina eno najmočnejših niti motivacije v svojih rokah, smo analizirali tudi način 

preživljanja prostega časa družin, ki so svoje otroke vpisali na Poletni vklop. Rezultate smo 

dobili preko dveh različnih vprašalnikov, nanje pa so odgovarjali tako starši kot otroci. 

 

Z vprašalniki prvega tipa sem pridobila rezultate za vsako športno panogo posebej. 

6.1 Atletika 

K predstavitvi atletiki se je prijavilo 69 otrok, od tega je bilo 60,9 % dečkov in 39,1 % deklic.  

Krajši pogovor s predstavitvijo treninga in tekmovanjem v različnih disciplinah je bilo všeč 

95,7 % otrokom. 

 

Graf 3: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati atletiko 

 

 

Atletika me ne 
zanima 
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Devet otrok je predstavitev atletike le opazovalo, ostali so se v različnih disciplinah tudi 

preizkusili. Kljub temu bi si želelo trenirati atletiko 27 otrok, kar predstavlja 39,1  % vseh, ki 

so si ogledali predstavitev. 

Iz dobljenih rezultatov sklepam, da na Vrhniki sicer otroci imajo radi atletiko, vendar ni tako 

priljubljena kot ostale športne zvrsti. Na Vrhniki sicer obstaja Atletska sekcija, a je vanjo 

včlanjenih malo otrok.  

 

6.2 Balinanje 

Predstavitev balinanja so pripravili člani Društva upokojencev Vrhnika, kar smo povezali z 

medgeneracijskim sodelovanjem prebivalcev v občini Vrhnika. Na predstavitev so animatorji 

otroke odpeljali v treh skupinah in s tem omogočili, da je prav vsak dobil čim več možnosti v 

preizkušanju te športne panoge, ki med mladimi ni razširjena. Predstavitev balinanja si je 

ogledalo 87 otrok, od tega se jih je 93,1 % aktivno vključilo v program in se preizkusilo v 

njem.  

 

Graf 4: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati balinanje 
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Pričakovali smo, da balinanje med otroki ne bo zelo priljubljena športna panoga. 93, 1 % 

otrok je odgovorilo, da jim je bila predstavitev všeč, a le 17,2 % otrok bi se z balinanjem 

želelo ukvarjati v prostem času.  

 

6.3 Floorball 

Predstavitev floorballa sta organizirala in izpeljala dva animatorja, ki ga tudi sicer trenirata. 

Njuno predstavitev si je ogledalo 56 otrok, od tega 36 dečkov in 20 deklic. S seboj sta 

prinesla tudi popolno odpravo, ki jo med tekmo nosi vratar, veliko palic in dva gola. Otrokom 

sta razložila pravila igre, nato pa pokazala trike, ki jih znata. Otroci so poskusili izvajati trike, 

na koncu je sledila igra. 32 otrok se je aktivno vključilo v predstavitev, 24 pa je floorball 

opazovalo s tribun. 

 

Graf 5: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati floorball 

 

 

Otroci so bili nad predstavitvijo večinoma navdušeni, saj je pritrdilno odgovorilo 92,9 %. 

Pričakovali smo, da si bo veliko otrok želelo trenirati floorball, a rezultati kažejo, da si tega 

želi le 42,9 %, kar je manj kot polovica udeležencev predstavitve. Tisti, ki jih floorball sploh 

ne zanima, niso niti prišli na predstavitev tega športa. 
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6.4 Lokostrelstvo 

Člani  Lokostrelskega društva Vrhnika so otrokom pripravili enodnevni tečaj lokostrelstva. 

Otroci so ugibali, čemu se je lok v preteklosti uporabljal in kakšna so varnostna pravila na 

strelišču. Primerno so označili prostor, kjer so se otroci lahko prosto gibali in kjer se sploh 

niso smeli zaradi možnosti poškodbe s puščico. Ko so se otroci naučili osnov lokostrelstva, so 

odšli na strelišče in poskusili zadeti tarčo, kasneje tudi balone, ki so jih privezali na vrvico. 

Otrokom je bil to izziv, saj so se zaradi vetra močno premikali, a je vse skupaj trajalo 

predolgo, otrok je bilo preveč, lokov pa premalo; posledica je bilo hitro upadanje motivacije 

pri skoraj vseh otrocih. 

Lokostrelstvo si je ogledalo 56 otrok, od tega 36 dečkov in 20 deklic. 92,9 % otrokom je bila 

predstavitev všeč, v njej se je preizkusilo 57,1 % otrok, ostali so le opazovali. 

 

Graf 6: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati lokostrelstvo 

 

 

Več kot polovica otrok, ki so spoznali športno panogo lokostrelstvo, si tega ne želi trenirati v 

prostem času. Otroci so navajali različne razloge, zakaj jih šport ne zanima, največ pa jih je 

odgovorilo, da se jim zdi ta šport dolgočasen in nič vznemirljiv. Nekateri so zapisali tudi, da 

imajo že športno dejavnost in ne bi imeli časa za lokostrelstvo, nekaj pa se s športom v 

prostem času ne ukvarja. 
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6.5. Nogomet 

Na nogometnem stadionu na Vrhniki smo pripravili predstavitev nogometa, kar si je ogledalo 

60 otrok, od tega 9 deklic. 45 otrok je aktivno sodelovalo in igralo nogomet, 15 jih je le 

opazovalo. Nogometni klub Vrhnika je sicer eno izmed najbolj številčno močnih klubov na 

Vrhniki, vendar ni bilo veliko otrok, ki trenirajo nogomet, v varstvu na Poletnem vklopu.  

 

Graf 7: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi se v prostem času ukvarjali z nogometom 

 

 

75 % otrok, ki so spoznali delovanje NK Vrhnika, bi si želelo ukvarjati z nogometom. Svojo 

odločitev so pojasnjevali z dejstvi, da je veliko treningov in tekem, da si želijo postati del 

ekipe, nositi nogometni dres in nogometne čevlje. Otroci, ki jih nogomet ne zanima, so svojo 

odločitev pojasnili z odgovori, kot so: šport me ne zanima, imam drug šport, nogomet je za 

moške in nogomet je kondicijsko prezahteven. 

 

6.6. Ples 

Plesno delavnico je vodila ena izmed animatork na Vklopu. Svoje predstavitve je prilagodila 

različno starim otrokom, zato so bile njene delavnice vedno polno zasedene. Skupno si je 

plesno delavnico ogledalo 94 otrok, pričakovano je bilo več deklic kot dečkov, le teh je bilo 6. 
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Prav vsi otroci so se v plesno delavnico aktivno vključili, v prihodnosti si želi ples trenirati 

95,7 % otrok.  

 

Graf 8: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati ples 

 

 

Predstavitve plesa so bile zanimive, saj je animatorka izbrala različne zvrsti glasbe, s seboj pa 

je pripeljala tudi dve starejši deklici, ki se s plesom ukvarjata več let. Tako so otroci videli, 

kako potekajo treningi, kaj vse se naučijo in se pogovarjali z dvema plesalkama. 

 

6.7. Rolanje 

Predstavitev rolanja so pripravili člani ŠD Vučko iz Vrhnike. Tečaj je trajal 4 dni v juliju in 4 

dni v avgustu. Otrokom so priskrbeli vso opremo, ki je niso imeli, na koncu so otroci dobili 

tudi spominska priznanja in darila. V dveh tečajih se je rolati učilo 46 otrok, od tega 20 

dečkov in 26 deklic. Animatorji so jih razdelili v različne skupine, njihov kriterij pa je bilo 

predznanje rolanja. 
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Graf 9: Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati rolanje 

 

Po končanem tečaju so otroci izpolnili anketo o rolanju. Le 4 med njimi si v prostem času ne 

želijo rolati, ena deklica je priznala, da so jo v tečaj prijavili starši in si sama tega ni želela, 

trije pa so odgovorili, da že dolgo rolajo in jim ta šport ni več zanimiv. 

 

6.8. Tenis 

Podobno kot tečaj rolanja smo izvedli tudi tečaj tenisa, kjer so nam pomagali člani Teniškega 

kluba Vrhnika. Otroci so imeli skupno predstavitev, nato so bili razdeljeni v dve skupini. V 

prvi skupini so bili otroci, ki so se s tenisom prvič srečali, v drugi pa so bili otroci, ki so 

poznali osnovna pravila. Tečaja tenisa se je udeležilo 82 otrok, od tega 48 dečkov in 34 

deklic. Prav vsem udeležencem je bila predstavitev všeč, dva izmed otrok se nista aktivno 

vključila v program, vendar ju je učitelj tenisa vključil kot »njegova pomočnika«. 
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Graf 10:  Odgovor otrok na vprašanje, ali bi želeli trenirati tenis 

 

 

Več kot polovica otrok (70,3 %) si želi v prihodnosti trenirati tenis. Svoje želje so 

argumentirali z vznemirjenjem, ki ga omogoča tenis, dobrim trenerjem, ki je vodil tečaj, ter  

količino treningov in tekem. 

 

6.9 Analiza rezultatov anketiranih staršev, ki so svoje otroke vpisali na Poletni 

vklop 

Rešene ankete nam je vrnilo 200 staršev od 272, od tega 172 (86 %) žensk in 28 (14 %)  

moških. Zanimalo nas je, ali se s svojim otrokom pogovorijo o dejavnosti, ki jih organiziramo 

in izvajamo animatorji na Poletnem vklopu, ali svojemu otroku svetujejo, na katero dejavnost 

naj se vpiše (koledar dejavnosti je bil objavljen na informativni tabli v avli šole) in otroka 

kljub ceni, ki jo zahtevajo določene dejavnosti, prijavijo. Prav tako smo raziskali povezanost 

športne aktivnosti staršev v povezavi z otrokovo aktivnostjo. 

Nihče od 200 anketirancev ni odgovoril, da se s svojim otrokom nikoli ne pogovori o 

dejavnostih, ki jih izvajamo, kar 80 % staršev se z otrokom vsakodnevno pogovori o 

Poletnem vklopu. 

Ugotovili smo, da je kar 78 % otrok, ki so se vpisali na Poletni vklop, v prostem času športno 

aktivnih. Izmed teh otrok je na Poletnem vklopu športne delavnice raje izbralo 69,2 % otrok, 
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ustvarjalne pa 30,8 %. Otroci, ki se v prostem času ne ukvarjajo s športom, so raje izbirali 

ustvarjalne delavnice (72,7 %). 

 

Tabela 7: Statistična analiza otrokove izbire delavnic v povezavi z načinom preživljanja 

prostega časa 

 Število 

otrok 

Odstotki otrok Rezultat 

hi-kvadrat 

testa 

Otroci so v prostem času športno aktivni, na 

Poletnem vklopu so se raje vključili v 

ustvarjalne delavnice. 

 

48 

 

24,0 % 

 

 

 

 

 

0,000 

Otroci so v prostem času športno aktivni, na 

Poletnem vklopu so se raje vključili v športne 

delavnice. 

 

108 

 

54,0 % 

Otroci v prostem času niso športno aktivni, na 

Poletnem vklopu so se raje vključili v 

ustvarjalne delavnice. 

 

32 

 

16,0 % 

Otroci v prostem času niso športno aktivni, na 

Poletnem vklopu so se raje vključili v športne 

delavnice. 

 

12 

 

 

6,0 % 

SKUPAJ: 200 100,0 %  

 

Med skupinami merjencev prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,000). Otroci, ki v 

svoj prosti čas vključujejo šport, so tudi pri izbiri delavnic na Poletnem vklopu izbirali po 

»svojem merilu«. Ravno tako se otroci, ki se s športom ne ukvarjajo, niso pogosto vključevali 

v športne dejavnosti. 
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Graf 11: Odgovor staršev na vprašanje, ali otrokom svetujejo, na katere dejavnosti naj 

se vpišejo 

 

 

Več kot polovica staršev svojim otrokom svetuje, na katere dejavnosti naj se vpišejo. To velja 

za športne delavnice, saj seznam ustvarjalnih delavnic ni bil objavljen, kajti nanje se ni bilo 

potrebno prijavljati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otroku nikoli ne 
svetujem 

8% 

Otroku občasno 
svetujem 

48% 

Otroku pogosto 
svetujem 

44% 
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Tabela 8: Statistična analiza otrokovega preživljanja prostega časa v povezavi s 

svetovanjem njihovih staršev glede vpisa na delavnice na Poletnem Vklopu 

 Število 

otrok 

Odstotki otrok Rezultat 

hi-kvadrat 

testa 

Starši otroku svetujejo, katerih delavnic naj se 

udeleži na Poletnem vklopu. Njihovi otroci so 

v prostem času tudi športno aktivni. 

 

148 

 

74,0 % 

 

 

 

 

0,001 

Starši otroku svetujejo, katerih delavnic naj se 

udeleži na Poletnem vklopu. Njihovi otroci v 

prostem času niso športno aktivni. 

 

36 

 

18,0 % 

Starši otroku ne svetujejo, katerih delavnic naj 

se udeleži na Poletnem vklopu. Njihovi otroci 

so v prostem času tudi športno aktivni. 

 

8 

 

4,0 % 

Starši otroku ne svetujejo, katerih delavnic naj 

se udeleži na Poletnem vklopu. Njihovi otroci 

v prostem času niso športno aktivni. 

 

8 

 

 

4,0 % 

SKUPAJ: 200 100,0 %  

 

Med skupinami merjencev prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,001). Sociologi in 

psihologi so že pred menoj raziskali področje motivacije v družini in ugotovili, da je 

motivacija v družini za opravljanje določene naloge najmočnejša. Prav to se mi je izkazalo 

tudi pri otrocih na Poletnem vklopu.  

Le 5,1 % otrokom, ki so v svojem prostem času športno aktivni, starši nikoli ne svetujejo, na 

katere dejavnosti naj se vpišejo na Poletnem vklopu. Med otroki, ki tudi sicer v prostem času 

niso športno aktivni, je 18,2 % takih, ki jim doma starši nikoli ne svetujejo, katere dejavnosti 

naj obiščejo. Športno aktivni otroci sicer večkrat dobijo spodbudo, na katero dejavnost naj 

gredo.  
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Graf 12: Odgovor staršev na vprašanje, ali kljub ceni svojega otroka prijavijo na 

določeno dejavnost 

 

 

Zanimalo nas je, ali cena predstavlja oviro za otrokovo ukvarjanje s športom v prostem času 

oziroma za sodelovanje na Poletnem vklopu. V povezavi z otroko športno aktivnostjo smo 

ugotovili, da po večini cena ni merilo za vključevanje v športne dejavnosti na Poletnem 

vklopu in izvajanje športnih panog v prostem času. 80 % staršev je svojega otroka vpisalo na 

plačljive dejavnosti. Znotraj raziskave nas je zanimalo, ali so otroci, ki jih starši vpišejo na 

športne delavnice, tudi sicer športniki. Ugotovili smo, da je takih otrok kar 78 %. Nekatere 

otroke, ki se ne ukvarjajo s športom v prostem času (v smislu treniranja katerega koli športa) 

starši kljub vsemu prijavijo na plačljive dejavnosti, le teh je 23 %. To pomeni, da je več otrok, 

ki imajo radi šport (oziroma ga trenirajo) in jih starši vpišejo na Poletnem vklopu tudi na 

plačljive športne izlete, kot otrok, ki se s športom ne ukvarjajo ter se ne vpisujejo na športne 

aktivnosti. 
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Tabela 9: Statistična analiza povezanosti plačljivih dejavnosti na Poletnem vklopu v 

povezavi z otrokovim načinom preživljanja prostega časa. 

 Število 

otrok 

Odstotki otrok Rezultat 

hi-kvadrat 

testa 

Starši svojega otroka na Poletnem vklopu 

občasno prijavijo tudi na plačljive dejavnosti. 

Njihov otrok je v prostem času športno 

aktiven. 

 

36 

 

18,0 % 

 

 

 

 

0,041 
Starši svojega otroka na Poletnem vklopu 

občasno prijavijo tudi na plačljive dejavnosti. 

Njihov otrok v prostem času ni športno 

aktiven. 

 

4 

 

2,0 % 

Starši svojega otroka na Poletnem vklopu 

vedno prijavijo na plačljive dejavnosti. 

Njihov otrok je v prostem času športno 

aktiven. 

 

120 

 

60,0 % 

Starši otroka na Poletnem vklopu vedno 

prijavijo  na plačljive dejavnosti. Njihov otrok 

v prostem času ni športno aktiven. 

 

40 

 

 

20,0 % 

SKUPAJ: 200 100,0 %  

 

Med skupinami merjencev prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,041). Ugotovili 

smo, da cena ni merilo za vpisovanje v plačljive športne izlete, bolj je bila pomembna vsebina 

izleta. Pomembno je tudi dejstvo, da so bile v času izleta prav tako organizirane ustvarjalne 

delavnice, zato so imeli otroci več izbire, kam želijo oditi. Največ otrok, ki so se vpisali v 

plačljive delavnice, so bili v prostem času športno aktivni, a moramo se zavedati, da je bilo 

tudi v skupini merjencev največ ravno teh otrok. 
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Graf 13: Odgovor staršev na vprašanje, ali v prostem času izvajajo aktivnosti, ki so jih 

njihovi otroci spoznali na Poletnem vklopu 

 

 

Glede na to, da je 78 % staršem šport ena izmed možnosti preživljanja prostega časa, 

odgovor, da aktivnosti, ki jih njihovi otroci spoznajo na Poletnem vklopu, izvajajo tudi v 

skupnem prostem času, ni presenetil. Zavedamo se, da je motivacija za šport v družinskem 

krogu ena najmočnejših vej oziroma načinov motiviranja otrok. Zato ne preseneča odgovor, 

da je 16 % otrok takih, ki so sicer športno aktivni, njihovi družinski člani (starši) pa ne. Manj 

je otrok (6 %), ki izhajajo iz povsem »nešportnih« družin. Tam verjetno ni motivacije za šport 

v nobeni obliki. Kar 72 % družin aktivno preživlja prosti čas (starši in otroci skupaj), športne 

panoge pa so različne – 82,1 % izmed teh družin občasno v prostem času izvajajo dejavnosti, 

ki so jih njihovi otroci spoznali na Poletnem vklopu. 18 % družin je takih, ki v prostem času 

izvajajo športne dejavnosti, a njihovi otroci niso vključeni v organizirane aktivnosti. 

 

 

 

 

 

Aktivnosti ne 
izvajam 

8% 

Aktivnosti 
občasno 
izvajam 

76% 

Aktivnosti 
pogosto 
izvajam 

16% 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mesec Tamara; diplomsko delo 

57 

 

Tabela 10: Statistična analiza povezanosti načina preživljanja prostega časa staršev in 

njihovih otrok 

 Število 

otrok 

Odstotki otrok Rezultat 

hi-kvadrat 

testa 

Starši v svoj prosti čas nikoli ne vključujejo 

športnih aktivnosti, prav tako tudi njihov otrok 

ni športno aktiven. 

 

8 

 

4,0 % 

 

 

 

 

0,002 

Starši v svoj prosti čas občasno vključujejo 

športne aktivnosti, njihov otrok ni športno 

aktiven. 

 

24 

 

12,0 % 

Starši v svoj prosti čas pogosto vključujejo 

športne aktivnosti, njihov otrok ni športno 

aktiven. 

 

12 

 

6,0 % 

Starši v svoj prosti čas nikoli ne vključujejo 

športnih aktivnosti, njihov otrok je športno 

aktiven. 

 

8 

 

 

4,0 % 

Starši v svoj prosti čas občasno vključujejo 

športne aktivnosti, njihov otrok je športno 

aktiven. 

 

128 

 

64,0 % 

 

Starši v svoj prosti čas pogosto vključujejo 

športne aktivnosti, njihov otrok je športno 

aktiven. 

 

20 

 

10,0 % 

 

SKUPAJ: 200 100,0 %  

 

Med skupinami merjencev prihaja do statistično pomembnih razlik (p = 0,002). Ugotovili 

smo, da sta način preživljanja prostega časa staršev in njihovih otrok povezana. Starši, 
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katerim šport (vsaj občasno) predstavlja način življenja, k temu spodbujajo tudi svoje otroke. 

Motivacija za šport je znotraj družine zelo močna. Hkrati pa smo ugotovili, da je enako število 

otrok, katerih starši se s športom nikoli ne ukvarjajo, oni pa so oziroma niso aktivni. V 

skupini otrok, ki so športno aktivni, je največ takih, katerih starši se občasno prav tako 

ukvarjajo s športom (81,1 %). 

 

Graf 14: Odgovor staršev na vprašanje o zaupanju svojih otrok animatorjem na 

Poletnem vklopu 

 

 

Glede na to, da je vpis na Poletni vklop popolnoma prostovoljna odločitev staršev, 

predvidevamo, da morajo vsaj delno zaupati svojega otroka animatorjem, ki izvajajo 

delavnice. Odgovori staršev, ki so v prostem času tudi sami športno aktivni (ali pa so v 

preteklosti trenirali določeno športno panogo), in staršev, ki se s športom ne ukvarjajo, se 

razlikujejo. Športno aktivni starši vedo, kakšne nevarnosti, poškodbe in nesreče se lahko 

pripetijo na vsaki športni aktivnosti kljub temu, da animatorji ali trener ves čas bdijo nad 

svojimi varovanci. Prav zato sklepam, da so glede zaupanja skeptični glede popolnega 

zaupanja. V primerjavi s starši, ki se s športom ne ukvarjajo in animatorjem prav vsi 

popolnoma zaupajo svojega otroka, je med športno aktivni družinami 84,6 % družin, ki 

popolnoma zaupajo. 
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Da bi ravno zaradi varnosti morali biti vsi animatorji polnoletni, se popolnoma strinja 66 % 

staršev, delno 22 %, starost pa z vidika varnosti ni pomemben faktor 12 % staršem. 

69,2 % staršev, katerih otroci so športno aktivni, menijo, da bi morali biti animatorji 

polnoletne osebe. 54,5 % staršev, katerih otroci niso športno aktivni, menijo, da bi animatorji 

morali biti polnoletne osebe. Tako lahko povzamemo, da več kot polovica vseh staršev meni, 

da je za varnost njihovih otrok potrebna poleg drugih dejavnikov tudi polnoletnost. 

Strokovna izobrazba animatorjev je še eden izmed dejavnikov, ki lahko vplivajo na varnost 

otrok pri izvajanju dejavnosti. 28 % staršev meni, da je izobrazba le delni dejavnik, ki vpliva 

na to, 72 % staršev pa se s tem popolnoma strinja. Odgovor je enak tako pri starših, ki imajo 

oziroma nimajo športno aktivnih otrok. 

Zadnji dejavnik varnosti, ki smo ga raziskovali, je bilo število animatorjev, ki sodelujejo na 

Poletnem vklopu. Slaba petina staršev meni, da je bilo na Vklopu premalo animatorjev glede 

na število otrok. 52 % staršev meni, da je animatorjev po večini dovolj in da je število 

odvisno od dejavnosti, ki jo izvajamo. Tudi tu ni bilo razlik med starši, katerih otroci so 

oziroma niso športno aktivni. 

 

6.10 Analiza odgovorov otrok, vpisanih na Poletni vklop 

V zadnjem delu vprašalnika nas je zanimal otrokov odnos do Poletnega vklopa in dejavnosti, 

ki smo jih ponudili letos. Vsi so odgovorili, da na Poletni vklop radi hodijo. Le 2,0 % otrok 

menita, da program letos ni bil dovolj pester. Izmed otrok, ki jim je bil letošnji program všeč, 

je 81,0 % športno aktivnih in 19,0 % neaktivnih v prostem času. 

Za vpis na Poletni vklop so pri 12,0 % otrok poskrbeli starši in je to eden izmed razlogov, da 

so se vpisali. 60,0 % otrok je z veseljem obiskovalo delavnice, saj so tam srečali svoje sošolce 

in prijatelje. Prav tako pa je 60,0 % otrok odgovorilo, da so obiskovali Poletni vklop, ker bi 

jim bilo sicer dolgčas. Izmed otrok, ki bi se v nasprotnem primeru doma dolgočasili, je več 

športno aktivnih otrok, le teh je 70,0 %. Predvidevam, da si želijo biti tudi preko poletja 

športno aktivni, za to pa potrebujejo družbo in bi se doma posledično dolgočasili pri 

samostojni igri.  
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6.11 Skupna analiza raziskave na Poletnem vklopu 

Zastavili smo si štiri cilje in iz njih izpeljali štiri hipoteze. Rezultati raziskave so pokazali: 

najpogostejši vzrok za vpis na Poletni vklop po mnenju otrok je pester program (84,0 %).  

60 % otrok je izbralo tudi odgovora druženje s prijatelji ter dolgčas. Le 12 % otrok se je 

vpisalo na Poletni vklop zaradi želje staršev po organiziranem varstvu njihovih otrok. Tako 

lahko prvo hipotezo, ki pravi, da so najpogostejši vzroki za vpis na Poletni vklop: druženje s 

prijatelji, dolgčas doma in želja staršev po organiziranem varstvu, le delno potrdim. Izkazalo 

se je, da je pester program poglavitni dejavnik, zaradi katerega so se otroci vpisali, dejavniki v 

hipotezi pa prav tako dosegajo visoko stopnjo odločanja. 

 

 

Graf 15: Povezanost interesa družine za šport ter otrokovega udejstvovanja s športom 

 

 

124 družin (62,0 %) v svoj prosti čas vključuje športne dejavnosti in tudi njihovi otroci so 

športno aktivni. Otrok, ki so športno aktivni, vendar »aktivne« spodbude za šport preko svojih 

staršev nimajo, je 32 (16,0 %). Družin, v katerih se starša ukvarjata s športom, otrok pa ne, je 

prav tako 32 (16,0%). Družin, ki se sploh ne ukvarjajo s športom v prostem času, je bilo 12 

(6,0 %). Drugo hipotezo lahko potrdim, saj se je izkazalo, da so otroci, ki imajo spodbudo 

za športno udejstvovanje tudi doma, bolj aktivni kot otroci, ki spodbude za šport doma ne 

dobijo. 
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Tabela 10: Odstotki otrok, ki bi si želeli trenirati predstavljen šport 

PREDSTAVLJENA ŠPORTNA PANOGA ODSTOTKI OTROK, KI BI SI ŽELELI V 

PRIHODNOSTI TRENIRATI TA ŠPORT 

Atletika 39,1 % 

Balinanje 17,2 % 

Floorball 42,9 % 

Lokostrelstvo 44,4 % 

Nogomet 75,0 % 

Ples 95,7 % 

Rolanje 91,3 % 

Tenis 70,7 % 

 

Predstavitve športnih panog na naraščanje interesa pri otrocih niso vplivale pri vseh športnih 

panogah enako, kar smo načrtovali. Pri polovici vseh športnih predstavitev se je izkazalo, da 

je le ta pozitivno vplivala na interes otrok, pri polovici pa interes zaradi predstavitve ni 

narasel. Tako lahko tretjo hipotezo delno potrdim. 

 

Strokovna izobrazba, starost in število animatorjev so dejavniki, ki po mnenju staršev vplivajo 

na zagotavljanje varnosti njihovih otrok na Poletnem vklopu. Število animatorjev se je 

spreminjalo glede na vrsto aktivnosti, ki se je izvajala. Starši menijo, da smo upoštevali vse 

dejavnike, otroke so zaupali v varstvo (12,0 % delno zaupali ter 88,0 % povsem zaupali). Za 

zaupanje je bil zanje ključni dejavnik strokovna izobrazba (čeprav je le tretjina animatorjev 

pedagoško usposobljenih). Četrto hipotezo lahko potrdim, saj smo ugotovili, da so staršem 

pomembni enaki dejavniki varnosti kot nam in so nam svoje otroke zaradi teh dejavnikov tudi 

zaupali v svoje varstvo.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Mesec Tamara; diplomsko delo 

62 

 

8.0 SKLEP 

Problem raziskovalnega dela je bil ugotoviti odnos otrok do športnih panog, ki smo jih 

animatorji na Poletnem vklopu organizirali in predstavili z željo po povečanju interesa za 

šport. Da bi lažje ugotovili, kateri dejavniki najmočneje vplivajo na naraščanje motivacije za 

športno udejstvovanje, smo raziskali tudi način preživljanja prostega časa družin, iz katerih 

izhajajo otroci.  

Glede dobljenih rezultatov lahko sklepamo, da so otroci, ki so se vpisali na Poletni vklop, radi 

športno aktivni ter šport redno vključujejo v način življenja. Prav tako sklepamo, da so največ 

motivacije dobili ravno iz družinskega okolja. Izkazalo se je, da otroci, ki nimajo spodbude za 

šport s strani svojih staršev, niso tako aktivni kot ostali. 

Raziskava je pokazala, da so predstavitve športnih panog na Poletnem vklopu vplivale na 

nadaljnji interes otrok za določen šport. Iz tega sklepamo, da lahko v prihodnosti še veliko 

naredimo na tem področju, saj smo bili letos uspešni. Čeprav se zavedamo, da poglavitna 

motivacija prihaja iz domačega okolja, je tudi dobra predstavitev dejavnosti vplivala na željo 

otrok po ukvarjanju z dejavnostjo. 

Z vidika varnosti, enega najpomembnejših dejavnikov Poletnega vklopa, bi morali še 

napredovati. Starši sicer svoje otroke zaupajo v varstvo, a marsikdo ne pozna strokovne 

izobrazbe animatorjev. Menim, da bi morali organizatorji poskrbeti za pedagoško izobražen 

kader. 

Z raziskavo smo spoznali, da je Poletni vklop pozitivna dejavnost, ki se izvaja v občini 

Vrhnika. Z začetki pred več kot enim desetletjem se je program močno razširili, prijavilo se je 

vedno več otrok in pojavili so se finančni stroški, ki jih starši dobro sprejemajo. Verjetno tudi 

zato, ker denarna prijava na dejavnost pomeni tudi določene ugodnosti (npr. organizirano 

kosilo, plačana vstopnina itd.). 

Diplomsko delo je le vpogled v eno leto delovanja Poletnega vklopa, ki je v tak projekt, 

kakršnega smo opisali, rasel dolgo časa. Našli smo pomanjkljivosti in ugotovili, katere so 

naše močne točke. Na njih bo potrebno graditi in za varstvo otrok med poletnimi počitnicami 

se v občini Vrhnika v prihodnje še ne bomo bali. 
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10.0 PRILOGE 

10.1 Priloga 1: Vprašalnik, namenjen otrokom po ogledu posamezne 

predstavitve športne panoge 

 

PRED SEBOJ IMAŠ VPRAŠANJA O ŠPORTU, KI SI GA SPOZNAL. PREBERI JIH 

IN ODGOVORI NANJE. 

 

1. KATERO ŠPORTNO PANOGO SI SPOZNAL? 

_____________________________ 

 

2. ALI TI JE BILA PREDSTAVITEV VŠEČ? 

 

DA    NE   

 

3. ALI SI SE PREIZKUSIL V ŠPORTU?  

 

DA    NE    

 

4. ALI BI GA ŽELEL TRENIRATI? 

 

DA    NE  

 

ZAKAJ? 

_____________________________________________________________ 
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10.2 Priloga 2: Vprašalnik, namenjen staršem (prvi del) in njihovim otrokom 

(drugi del) 

 

Pozdravljeni! 

Sem Tamara Mesec, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, oddelka za razredni 

pouk. Približujem se koncu študija in pisanju diplomske naloge, v kateri bom raziskovala odnos 

otrok, ki obiskujejo Poletni vklop, do športnih panog, ki so jih spoznali tekom letošnjih poletnih 

počitnic. Poleg tega me zanima tudi odnos staršev do športnih panog, ki so jih spoznali njihovi 

otroci, zato Vam prilagam spodnji vprašalnik, kjer Vas prosim za sodelovanje. 

 

Vprašalnik je anonimen, rezultati pa bodo uporabljeni zgolj v namene moje diplomske naloge. 

 

Spol (obkroži):   

1- M 

2- Ž 
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Preberite spodnja vprašanja in obkrožite ustrezen odgovor. 

Odločitve: 

1- zame nikoli ne velja 

2- zame včasih velja 

3- zame vedno velja 

 

Trditev Vaša ocena 

1. S svojim otrokom se vsak dan pogovorim 

o dogajanju na Poletnem vklopu. 

1         2         3 

2. Svojemu otroku svetujem, katerih 

dejavnosti naj se udeleži na Poletnem 

vklopu. 

1         2         3 

3. Na dejavnosti, ki jih je potrebno plačati na 

Poletnem vklopu, svojega otroka kljub ceni 

prijavim. 

1         2         3 

4. Če otrok ne želi sodelovati na športnih 

aktivnostih na Poletnem vklopu, ga ne silim. 

1         2         3 

5. Aktivnosti, ki jih otrok spozna na 

Poletnem vklopu, izvajam z njim tudi v 

prostem času. 

1         2         3 

6. Menim, da je premalo različnih športnih 

dejavnosti na Poletnem vklopu. 

1         2         3 

7. Menim, da so dejavnosti prilagojene 

različno starim otrokom. 

1         2         3 
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Spodaj so navedene trditve o animatorjih in ostalih sodelavcih Poletnega vklopa. Preberite trditve 

in obkrožite ustrezen odgovor. 

1- se ne strinjam 

2- se delno strinjam 

3- se popolnoma strinjam 

 

Trditev Vaša ocena 

1. Animatorjem na Poletnem vklopu brez 

težav zaupam svojega otroka v varstvo.  

1         2         3 

2. Verjamem, da so animatorji strokovno 

izobraženi za delo, ki ga opravljajo. 

1         2         3 

3. Menim, da bi potrebovali več animatorjev 

glede na število otrok, ki obiskujejo Poletni 

vklop. 

1         2         3 

4. Z vidika varnosti in odgovornosti menim, 

da bi morali biti animatorji polnoletne osebe. 

1         2         3 

 

 

Pred vami so vprašanja o Vašem odnosu do športa. 

1. Ali Vam športna dejavnost predstavlja način življenja v smislu preživljanja 

prostega časa? 

 

DA NE 

 

2. Ste v obdobju otroštva in mladostništva trenirali kakšen šport (kateri)? 

_____________ 

 

Na kakšni ravni (lokalni, občinski, državni, mednarodni) ste tekmovali? 

___________________ 
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3. Ali se tudi vaš otrok ukvarja s športom? 

 

DA NE 

Če da, s katerim? 

_______________________________________________________ 

 

Kdo/kaj ga je motiviral za ta šport? 

________________________________________ 

 

4. Vaš otrok je spoznal na Vklopu veliko različnih športnih panog. Kateri so 

dejavniki, zaradi katerih NE BI vpisali otroka v določen šport? (obkrožite ustrezne 

odgovore). 

 

a) otrokovo nezanimanje 

b) prevelika ali premajhna količina treningov 

c) previsoka članarina 

č) oddaljenost od doma 

d) trenerji (njihov odnos) 

e) Drugo: _____________________________ 

 

Na spodnja vprašanja naj odgovori vaš otrok.  

1. Ali rad hodiš na Poletni vklop? 

DA NE 

 

2. Zakaj hodiš na Poletni vklop? (Obkrožiš lahko več odgovorov).  

a) Všeč mi je program. 

b) Ker tako želijo starši. 

c) Ker imam tu veliko prijateljev. 

č) Ker mi je doma dolgčas. 
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3. Ali se ti zdi program dovolj pester? Obkroži. 

DA NE 

 

 

4. Katerih delavnic se raje udeležiš- ustvarjalnih ali športnih? Obkroži. 

 

USTVARJALNE DELAVNICE   ŠPORTNE DELAVNICE 


