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IZVLEČEK 

V diplomskem delu z naslovom Vključevanje učencev izbranih šol gorenjske regije v 

športne interesne dejavnosti sem želela preveriti ponudbo interesnih dejavnosti 

notranjih in zunanjih izvajalcev na izbranih gorenjskih šolah ter ugotoviti, v kakšni meri 

se učenci vključujejo v te interesne dejavnosti. 

V vzorec sem vključila 6 osnovnih in 2 podružnični šoli, in sicer 1281 učencev od 1. do 5. 

razreda. Podatke sem zbirala s pomočjo tabel, ki so bile namenjene ravnateljem izbranih 

šol. Pridobljene podatke sem obdelala v računalniškem programu Microsoft Office Excel 

2007 in jih nato prikazala z grafi. 

Ugotovila sem, da je ponudba interesnih dejavnosti na izbranih šolah gorenjske regije 

pestra in raznolika. Notranji izvajalci na šolah ponujajo 39 različnih interesnih dejavnosti, 

od tega   38 % športnih dejavnosti. Pestro izbiro interesnih dejavnosti učencem na šolah 

ponujajo tudi zunanji izvajalci. Njihova ponudba je osredotočena predvsem na športne 

interesne dejavnosti, saj ponujajo 21 različnih interesnih dejavnosti, od tega pa je kar     

76 % športnih.   15 % je takih interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo tako notranji izvajalci 

kot tudi zunanji. 

V povprečju vsak učenec nižje stopnje na izbranih šolah obiskuje 1,6 šolske interesne 

dejavnosti, več učencev pa se odloča za nešportno interesno dejavnost. 38 % učencev se 

odloča za zunanjo interesno dejavnost, vključujejo pa se pretežno v športne interesne 

dejavnosti. Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med razredi je 

pokazala, da zanimanje zanje do 4. razreda konstanto raste, v 5. razredu pa nekoliko pade. 

Več učencev se odloča za športno interesno dejavnost, ki jo vodijo notranji izvajalci. 

Primerjava med spoloma je pokazala, da ne obstajajo večje razlike pri vključevanju v 

športne interesne dejavnosti, saj se dečki in deklice podobno odločajo za individualne 

oziroma ekipne športe. 

KLJUČNE BESEDE: Interesne dejavnosti, športne interesne dejavnosti, notranji 

izvajalci, zunanji izvajalci, ekipni športi, individualni športi, učenci, osnovna šola. 
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ABSTRACT 

In my thesis entitled Integrating students of selected schools in the region Gorenjska 

in sports extracurricular activities, I wanted to research the range of extracurricular 

activities internal and external providers of that activities in selected Gorenjska schools 

and determine the extent, to which students are participating in these extracurricular 

activities. 

In the sample, I have included 6 primary schools and 2 branch schools, which as a result 

included 1296 students from 1st till 5th Class. I collected data using tables, which were 

then given to principals of selected schools. I processed the data using the computer 

program Microsoft Office Excel 2007 and then displayed results using graphs. 

I found out that the offer of extracurricular activities in selected schools in Gorenjska 

region is wide and varied. Internal operators in schools are offering 39 different extra-

curricular activities, of which 38 per cent are of sports activities. Wide variety of 

extracurricular activities for students are also offered by external operators. Their offer is 

mainly focused in sports extracurricular activities, because they are offering 21 different 

extracurricular activities, among these, 76 per cent of them are in sports. 15 per cent of 

such extra-curricular activities are offered by both, internal as well as external operators. 

The result shows us, that in average, each student from the first triade of the selected 

schools is attending 1.6 of school extracurricular activities, more students are choosing 

unsportsmanlike activities. 38 per cent of students are deciding on outdoor activities and 

are mainly interested in sports activities. Comparison of participation in extracurricular 

activities showed, that interest in sports extracurricular activities constantly grows till 4th 

class, but drops a little in the 5th class. More students are deciding for sporting activity 

led by internal operators. 

Comparison between boys and girls has shown, that there are no major differences in the 

integration of extracurricular activities, as boys and girls are deciding similar, for an 

individual or team sports. 

KEYWORDS: Extracurricular activities, sports extracurricular activities, internal 

operators, external  operators, team sports, individual sports, students, primary school. 
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1 UVOD 

Ena izmed osnovnih človekovih potreb je potreba po gibanju. Človek se giba v vseh 

življenjskih obdobjih. Moderni način življenja, ko vse več stvari postaja robotiziranih, pa 

človeka sili v sedeč položaj in od njega zahteva vse manj fizičnega napora, kar pa se 

odraža v slabši kondicijski pripravljenosti.  Vse to pa nas sili, da svoj prosti čas preživimo 

aktivno in da vsaj v tem delu dneva nekaj naredimo za svoje zdravje in si s tem 

izboljšamo kakovost življenja. Vse več je govora o prekomerni teži otrok in o tem, kako 

zelo pomembna je športna aktivnost za posameznika. Že sama beseda rekreacija (re − 

ponovno in creare − ustvariti) pomeni, da je to dejavnost, ki človeka sprošča, vsesplošno 

obnavlja in bogati.   Navajanje na aktivno preživljanje prostega časa v mladosti pa prinese 

pozitivne učinke tudi za odraslo življenjsko obdobje, saj pripomore k boljšemu zdravju in 

posledično k bolj kakovostnemu življenju. 

Kakšno vlogo pa ima pri vsem tem šola? V prostem času posameznik uveljavlja svoje 

interese. Šola z razširjenim programom omogoča razvijanje teh interesov in učencem 

omogoča njihovo realizacijo, obenem pa jih s tem usposablja za koristno in zdravo 

preživljanje prostega časa, jih vzgaja, saj pridobivajo novo vedenje in znanje za 

preživljanje prostega časa, kar pa služi kot izhodišče za nadaljne izobraževanje. Ker 

učenci vseh svojih interesov ne morejo uveljavljati v sklopu rednega pouka, se 

vključujejo v interesne dejavnosti. Tem se pripisuje pomembna vloga, saj je vključevanje 

v interesne dejavnosti pomembno pri razvijanju sposobnosti za vključevanje v družbeno 

življenje. Povezovanje in druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja 

ugodno klimo za razvoj lastne osebnostne podobe. 

 

Kot že prej omenjeno, pa je v prostem času zelo pomembna rekreacija, zato so pomembne 

tudi športne interesne dejavnosti. Redna telesna aktivnost naj bi bila običajen sestavni del 

odraščanja mladih ljudi. V zgodnjih življenjskih letih pa predstavlja eno ključnih sestavin 

telesnega, socialnega in mentalnega razvoja. Zunajšolske interesne dejavnosti imajo 

mnoge pozitivne učinke na otroke, saj vplivajo na razbremenjenost otrok in na 

oblikovanje stabilne in pozitivne samopodobe. Otrokovo dodatno ukvarjanje s športom v 

prostem času pa naj bi pri njem razvilo določene osebnostne lastnosti, ki so bistvenega 

pomena tudi za uspešnost v šoli, poleg tega pa vplivajo na otrokovo rast in razvoj, 

kognitivne sposobnosti in nenazadnje na značajske lastnosti. 
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Trdimo lahko, da je športna aktivnost zelo pomembna, še posebej pri otrocih. Bistveno je, 

da jim športno aktivnost predstavimo na pravilen, primeren in za njih prijazen način, saj 

ga bodo le tako vzljubili in se radi športno udejstvovali skozi celo življenje. Tako kot šola 

imajo tudi starši pri tem zelo pomembno vlogo. Le-ti naj bi otroka vključili v 

organizirano športno dejavnost takrat, ko je otrok motivacijsko pripravljen, oziroma ko si 

sam to želi. Obenem pa je pomembno, da se vključi v tisto športno dejavnost, ki ga veseli, 

in ne v tisto, ki veseli starše. Naloga staršev je, da jih spodbujajo, jim svetujejo in jih 

podpirajo pri ukvarjanju z izbranim športom. 

Z vsemi spodbudami s strani šole in staršev imajo otroci možnost razviti gibalne navade 

in sposobnosti, vzljubiti šport in s tem živeti polno in zdravo življenje. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

2.1 PROSTI ČAS SKOZI ZGODOVINO 
Pojava prostega časa ne moremo pripisati le obdobju, v katerem živimo, kajti prosti čas, 

spreminjajoč svoj smisel in funkcijo, se je pojavljal kot vsebina življenjske resničnosti pri 

posameznih družbenih slojih in različnih stopnjah družbenega razvoja. Prosti čas je 

sociogenetski pojav, ki je nastajal in se razvijal skozi tokove družbenih dogajanj ter je 

zgodovinsko in klasno zaznamovan. 

V antični Grčiji zasledimo v Aristotlovem delu Politika navedbe, da naj se občani ne 

ukvarjajo z ročnim delom, s kmetijstvom in da je treba za človekove vrline in državne 

posle veliko prostega časa. Če sta delo in prosti čas potrebna, se zastavlja vprašanje, s čim 

naj se človek ukvarja v prostem času. Po tedanjem dojemanju je aristokracija grške antike 

svoj prosti čas preživljala v neproizvodnih, nepoklicnih dejavnostih, meditiranju, 

filozofiranju, javnih razpravah, udeležbi v komedijah, tragedijah, glasbi, likovnemu 

ustvarjanju, ukvarjanju z različnimi atletskimi disciplinami, igrami, kot so: olimpijske, 

dionizijske, pitijske in podobno, kjer so se odvijale različne oblike tekmovanj. Po tedanjih 

dognanjih prosti čas razvija pri človeku takšne lastnosti, ki vodijo k modrosti, svobodi 

duha, da lahko posameznik obvlada svoje življenje in da v njem v celoti uživa. 

Največje spremembe se dogajajo v pojmovanju in pomenu prostega časa pod vplivom 

novih družbenoekonomskih in političnih odnosov v fevdalni družbeni ureditvi. Cerkev 

ima velik vpliv, saj propagira molitev in delo. Prosti čas je pojmovan kot začetek hudega 

in hudobij, le da se to nanaša na nižje družbene sloje, medtem ko plemstvo in pripadniki 

višjih fevdalnih in cerkvenih krogov uživajo v sadovih dela nižjih slojev, ki niso imeli 

časa za telesni počitek – obnovitev moči. 

Nekateri predstavniki humanizma so v boju za novo, pravičnejšo družbeno ureditev 

svobodnih ljudi, za bolj človeške, družbene in medsebojne odnose posebno pozornost 

posvečali organizaciji dela in prostega časa. T. Campanella je tako obogatil antični smisel 

prostega časa, kjer je poleg dela poudarjal dejavni počitek, učenje, izpopolnjevanje in 

vsestranski razvoj osebnosti človeka in to za vse delovne ljudi, ne glede na poklic ali 

spolno pripadnost. To je pomenilo popolno demokratizacijo preživljanja prostega časa, ne 

kot privilegirano, ampak kot priznano družbeno normo in resničnost. 
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V industrializaciji, kjer se poraja izkoriščanje ljudi, tako glede težavnosti, vrednotenja in 

dolžine trajanja delovnega časa, je bil prosti čas skopo odmerjen in namenjen počitku in 

telesni regeneraciji, torej je zadovoljeval najnujnejše potrebe človeka. Prostega časa zunaj 

ni bilo. Le plemstvo je v gradovih in dvorcih prirejalo kulturne programe. 

Šele v 19. stoletju se pojavljajo prvi poskusi skrajševanja delovnega časa in 

demokratizacije prostega časa. Robert Owen prvi v svoji tovarni ureja namenske prostore 

za izkoriščanje prostega časa: zabavo, plese, predavanja, čitalnice in koncerte. V tem 

obdobju se veča demokratizacija in popularizacija prostega časa. Pri tem je imela 

pomembno vlogo meščanska klasa, predvsem nacionalno gimnastično gibanje 

(sokolstvo), prodor športa in obnavljanje modernih olimpijskih iger (Kristančič, 2007). 

2.2 SODOBNE RAZLAGE PROSTEGA ČASA 
Prosti čas kot produkt sodobne družbe in značilnosti civilizacije je najtesneje povezan z 

razvojem tehnologije in avtomatizacije. Danes lahko trdimo, da sta pojav prostega časa in 

njegov problem sestavni del številnih družbenih ved: filozofije, antropologije, 

pedagogike, psihologije, ekonomije, posebej pa sociologije in njenih vej. 

Značilnosti sodobnih interpretacij, predvsem interpretacij v 20. stoletju, lahko strnemo v 

naslednje: 

− Prosti čas je vrednota osebnosti in razvoja, ki lahko naredi življenje dragocenejše 

kot katero koli delo. 

− Prosti čas je produkt, rezultat in posledica civilizacije, ki lahko reši človeka pred 

tehnološko zadušitvijo, ki jo sam ustvaril. 

− Prosti čas je povezan s terminom rekreacija. Rekreacija so le tiste dejavnosti, ki so 

svobodno motivirane, ki telesno in psihično oblikujejo osebnost in so hkrati 

družbeno sprejemljive in koristne. 

− Prosti čas ali rekreacija je splošno družbeno potrebna, saj omogoča izražanje 

človekove notranje narave – koristi zdravju, razvija značaj, preprečuje negativne 

pojave v družbi, omogoča razvoj demokracije, povečuje ekonomsko moč ljudi in 

je vzgojno sredstvo. 

− Prosti čas je močno sredstvo socializacije človeka, pripomore k oblikovanju 

medosebnih odnosov. 
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− Vzgoja naj bi bila načrtovana v luči prostega časa z namenom pripraviti mlade za 

preživljanje prostega časa, ki se ga bodo veselili 

− Prosti čas naj bi zmanjševal in blažil stresne življenjske situacije (Kristančič, 

2007). 

Skalar je v zborniku Prosti čas mladih (1992) opredelil prosti čas kot tisti del 

življenjskega prostora posameznika/posameznice, v katerem je njegovo/njeno vedenje in 

doživljanje manj pod vplivom anticipiranih pričakovanj drugih, pritiskov in stereotipov 

socialnih in ekonomskih vlog ter predvsem rezultat osebnega izbora. Lahko bi rekli, da 

gre za ustvarjanje prostora in časa za optimalen dialog s samim seboj in/ali z drugimi ter 

okoljem. Seveda si pri tem ne smemo delati iluzij o neomejenih možnostih ali odsotnosti 

kontrole. Prosti čas je pomemben del dneva za otroke. Nekako pričakujemo, da otrok svoj 

prosti čas zapolni z igro, primerno njegovi starosti. Strinjam se s tem, ko pravi, da je 

zaželjeno, da se otroci med prostim časom več gibljejo, po možnosti na svežem zraku. 

Otroci namreč veliko preveč sedijo, tako v šoli kot doma ob domačih nalogah, pred 

televizorjem ali računalnikom.  

Rudi Lešnik (1982) pa pravi, da prosti čas ni nasprotje delu niti ni zgolj rekreacija, 

potrebna za večjo proizvodno storilnost, niti ni zgolj kompenzacija za delo, temveč je 

nadaljevanje človekove produktivnosti v najrazličnejših variantah, ki omogoča v mejah 

družbenih okoliščin razmah in aktivnost osebnosti. Prosti čas je sestavina našega 

vsakodnevnega bivanja, vsebuje pa čas, ki ga človek uporabi za eksistenčno nujna 

opravila in za aktivnosti po svoji izbiri. 

Definicij prostega časa je veliko, vsi avtorji pa se nekako strinjajo, da je prosti čas del 

našega vsakdana, ko delamo stvari, ki nas veselijo in ki si jih sami izberemo. Dodajajo, da 

prosti čas pripomore h gradnji in razvoju naše osebnosti. 

2.3 FUNKCIJE PROSTEGA ČASA 
Prosti čas ima kot splošen družben pojav več različnih funkcij, od socialne, zdravstvene 

do kulturne in pedagoške funkcije. Uresničujejo se v različnih dejavnostih. Delimo jih po 

vsebini, obliki, načinu manifestiranja in tudi po namenu. Klasificiramo jih tudi glede na 

starost, spol, interese, kraj prebivanja itn. Vendar je za naše razmišljanje  še najbolj 

prikladna funkcionalna delitev prostega časa, to je glede na funkcije, ki jih opravlja. To je 

počitek, zabava in razvoj osebnosti. 
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Počitek je ena od osnovnih potreb človeka. Realizira se že s prenehanjem dela. Poznamo 

pasivno obliko počitka, aktivno obliko počitka in relaksacijo. Večji del počitka se 

prostorsko uresničuje doma ali v naravnem okolju oziroma v okolju, ki ni vedno 

organizirano. Pri počitku gre za proces rekreacije oziroma obnavljanje fizičnih in 

psihičnih moči, ne glede na to, ali gre za pasivno ali aktivno obliko počitka. Počitek v 

funkciji prostega časa predstavlja pomembno mesto in ga ne smemo zanemariti. 

Druga pomembna funkcija prostega časa je zabava. Zaradi hitrega tempa razvoja, 

avtomatizacije in zaradi zmeraj večjega pritiska monotomije postaja vse večja potreba 

modernega človeka. V tej vlogi prosti čas služi tudi sprostitvi. Tako sprostitev kot zabava 

sta zelo pomembna elementa za oblikovanje stila življenja, ki omogoča ustvarjanje 

ustreznega razpoloženja, vzpostavljanje komunikacij in socialnih vezi med ljudmi. 

Tretja pomembna funkcija prostega časa je celovito razvijanje osebnosti (biološko, 

intelektualno, estetsko, etično, socialno itd.) 

Vloga prostega časa je v tem, da se z njegovo pomočjo in v njem socializiramo in 

usposabljamo za različne družbene funkcije. V prostem času bi se morali usposobiti za 

sprejemanje in privzemanje pozitivnih vrednot ter na osnovi pozitivnih in negativnih 

izkustev, ki si jih pridobimo v prostem času, oblikovati tak odnos do življenja, ki bo 

sprejemljiv za nas in za okolje, kateremu se prilagajamo in ga aktivno spreminjamo 

(Hočevar, 1977). 

2.4 EDUKATIVNI POMEN PROSTEGA ČASA 
Pozitivno preživljanje prostega časa prispeva k ustvarjanju materialnih moči, večanju 

produktivnosti in je hkrati boj za višjo življenjsko raven človeka, njegov telesni in 

psihosocialni razvoj. Na splošnokulturnem področju je prosti čas zelo pomemben za 

nadaljnji razvoj nasploh. Že samo razčlenjevanje pomena, možnosti, vsebin in nalog 

ustreznega preživljanja prostega časa nam kaže, da številni strokovnjaki poudarjajo 

njegovo edukativno in vzgojno-izobraževalno funkcijo kot zelo pomemben dejavnik 

vsestranskega razvoja, oblikovanje osebnosti – vzgoje za življenje nasploh. Prosti čas 

omogoča oblikovanje osebnosti in značaja, pozitivno vpliva na zdravje, telesni in psihični 

razvoj, na samo ustvarjalnost osebnosti in bogatenje vsebin življenja. Prosti čas omogoča 

razvoj dispozicij, nagnjenosti interesov in nadarjenosti. 
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Prosti čas je eden od nepogrešljivih pogojev za razvoj: 

− telesnih, 

− intelektualnih, 

− estetskih,  

− delovnih, 

− tehnično-tehnoloških, 

− moralnih, 

− socialnih kakovosti v procesu oblikovanja osebnosti. 

Iz vseh teh spoznanj izhaja, da sta že sama praksa prostega časa in njegova problematika 

sestavni del družboslovnih ved, posebej pa vzgojno-izobraževalnih procesov, ciljev in 

nalog vzgoje. Pri vzgojno-izobraževalnih procesih se opušča minula miselnost vzgojnih 

nalog, ki naj bi vodile do uniformiranosti vzgojnega modela, v ospredju sta individualnost 

in različnost (Kristančič, 2007). 

2.5 VZGOJA IN PROSTI ČAS 
Vzgoja v prostem času naj bi pripomogla k razvoju vsestranske osebnosti, ki je 

usposobljena za raznovrstno, bogato, kulturno, zdravo in zadovoljno življenje osebnosti, 

ki živi v sedanjosti in je obrnjena v bodočnost. Vzgoja za prosti čas naj bi imela enak 

pomen, enakopravno vlogo znotraj splošnih ciljev vzgoje. S pedagoškega, psihološkega 

in sociološkega vidika naj bi bila naloga vzgojno-izobraževalnih ustanov vzgoja z 

ustreznim ciljem, namenjenim preživljanju prostega časa, ki je bistvena sestavina vzgoje 

za življenje. V raziskavi, ki so jo opravili leta 2001, so želeli ugotoviti, kaj ljudje menijo o 

osveščanju, predvsem mladih, preživljanja prostega časa. Na vprašanje: »Ali bi 

potrebovali vzgojo za prosti čas?« jih 61 % trdi, da je ne potrebujejo, in 39 %, da vzgojo 

za prosti čas potrebujejo. Ti rezultati kažejo, da načrtovalci vzgojno-izobraževalnih 

programov premalo poudarjajo mesto, vlogo in pomen prostega časa za razvoj mlade 

osebnosti (Kristančič, 2007).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Košir, Ana; diplomsko delo 

 

8 

 

2.6 VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNI VIDIK PROSTEGA ČASA 
Kot že prej omenjeno ima prosti čas velik vpliv na razvoj osebnosti in je zato pomemben 

vidik vzgoje. Nemogoče je izločiti njegov pomen, saj vpliva na različna področja 

človekovega delovanja in bivanja. V nadaljevanju so našteta vsa področja, na katera 

prosti čas vpliva. 

2.6.1 Zdravje in telesni razvoj 

Dejavnosti prostega časa vplivajo na zdravje in pravilen telesni razvoj mladih generacij, 

kar je osnovna naloga vsake vzgoje. Skozi prosti čas se dviga raven telesnega zdravja ne 

le mladih, ampak tudi odraslih, večja vzdržljivost in odpornost z namenom ustvarjanja 

splošne telesne kondicije, delovnih in obrambnih moči človeka. Ugotovitve raziskave na 

slovenskih osnovnošolcih so pokazale, da 64 % le-teh meni, da kakovostno preživljanje 

prostega časa koristi predvsem telesnemu in duševnemu zdravju (Kristančič, 2007). 

2.6.2 Intelektualni razvoj 

Poleg šole, ki je izstopajoči dejavnik intelektualne vzgoje, dejavnosti v prostem času 

omogočajo raznovrstne vzpodbude intelektualnega razvoja posameznika, pridobivanja 

novih spoznanj in znanj o družbi, kulturi, tehnologiji ipd. Prosti čas je dejansko oblika 

stalnega izobraževanja v smislu dojemanja sveta kot nenehnega procesa sprememb, 

predvsem človeka kot ustvarjalca in nosilca teh sprememb.  V rednih šolah ni moč 

zadovoljiti vseh interesov posameznikov za številna področja družboslovja, narave, 

umetnosti, kulture, tehnologije, športa ipd. Res je, da je vzgojno-izobraževalni sistem 

skušal zadovoljiti interese osnovnošolcev in  srednješolcev z uvedbo izbirnih vsebin – 

interesnih dejavnosti, vendar ne morejo zadovoljiti v celoti vseh različnih interesov in 

nagnjenj otrok in mladine. To potrjuje tudi raziskava, ki jo je opravilo združenje 

svetovalnih delavcev Slovenije, kjer so ugotovili, da 55 % šoloobveznih otrok izbirne 

vsebine in interesne dejavnosti doživlja kot svobodno izbiro, 21 % kot obveznost, 20 % 

kot svoj prosti čas in 4 % kot prisilno izbiro. 

2.6.3 Estetski razvoj 

Z uporabo bogatih vsebin estetske kulture se tako pri mladih kot tudi odraslih 

izpopolnjuje estetski smisel. Hkrati se posamezniki usposabljajo za zaznavanje, 

doživljanje, ocenjevanje in ustvarjanje estetskih vrednot. To je zavestno zaznavanje in 

spreminjanje lepot, ki se nahajajo v vsakdanjih okoliščinah in življenju.  
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2.6.4 Tehnološki razvoj 

Skozi različne dejavnosti tehnično-tehnološkega področja, kot so foto-, kino-, 

radioamaterstvo, modelarstvo, elektrotehnična, elektronska in digitalna dejavnost ipd., 

posameznik izraža in uveljavlja svoje interese in nagnjenja ter razvija svoje hobije. 

2.6.5 Družbenomoralni vidik prostega časa 

Od vseh človekovih dejavnosti je prav prosti čas tista dejavnost, kjer pride do polne 

veljave izražanja družbenomoralnih kakovosti osebnosti. Vanje uvrščamo razvoj 

humanosti, skladnih medosebnih odnosov, kulturo komunikacije in vedenja, altruizem, 

domoljubje in še vrsto drugih vrednot, ki so sestavni del družbenomoralnega življenja 

človeka. 

2.6.6 Vrednote in medosebni odnosi 

Skozi preživljanje prostega časa in medosebne odnose se oblikujejo številne vrednote, ki 

so pomembne za človeka in ki dajejo vrednost človeštvu nasploh. Vrednote so vodilna 

načela v posameznikovem življenju in so sestavina medosebnih odnosov (Kristančič, 

2007). 

2.7 DEJAVNIKI V URESNIČEVANJU PROSTEGA ČASA 
Med najpomembnejše dejavnike prostega časa, ki omogočajo organiziranje in 

uresničevanje  prostega časa, uvrščamo krajevno skupnost, družino in šolo oziroma 

vzgojno-izobraževalni proces. Ti dejavniki so verjetno izhodiščnega pomena za celovito 

uveljavljanje smiselnosti prostega časa. 

2.7.1 Krajevna skupnost 

Krajevna skupnost predstavlja prvo okolje odnosov in družbenih ustanov, s katerimi se 

človek seznani, ko prestopi prag družine. V tem okolju prihajajo ljudje v neposreden stik 

in težnja je, da se organizira življenje tako, da občani zadovoljujejo svoje najbolj 

neposredne in najbolj bistvene potrebe. Omogoča socializacijo, s pomočjo katere je 

človek sposoben vzpostaviti za večino ljudi sprejemljive odnose. Gre za socialno 

opredeljeno okolje, kjer so dinamični odnosi in interesi v stalnem spreminjanju, 

razvijanju in dopolnjevanju. Prosti čas ob tako opredeljenem prostoru dobiva realne 

možnosti, da se uresniči z vsemi svojimi značilnostmi. Nedvomno je v interesu krajevne 

skupnosti, da organizira prosti čas in prostor tako, da bosta predstavljala sestavni element 

v procesu družbene socializacije. 
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2.7.2 Družina 

Drugi pomembni dejavnik pri organiziranju in izrabljanju prostega časa je družinska 

skupnost. Ta ima, kljub temu da se v njej število članov zmanjšuje, še vedno zelo 

pomembno vlogo v smiselnem preživljanju prostega časa. V družini se uveljavijo 

osnovne oblike vedenja in dela in tako tudi vrednotenje dejavnosti in dela v prostem času. 

V družinski skupnosti določajo tudi vsebino in izbiranje oblike dejavnosti v prostem času. 

Na družinsko skupnost vplivajo odnosi in vezi, ki jih družinski člani v prostem času 

navezujejo zunaj družine. Družinska skupnost mora doseči nekatere čustvene, socialne in 

vzgojne cilje, da ohranja povezanost, ki je pomembna za vzpostavljanje ustreznih 

odnosov z okoljem. Družinska skupnost ima nedvomno pomembno mesto v procesu 

človekove socializacije. Ta proces se ne omejuje le na otroke, ampak se razširja na vse 

njene člane. Prosti čas ima v tem procesu pomembno vlogo, saj se prek njega v veliki 

meri uresničuje čustvo ljubezni, ki veže starše in otroke. Novakova s sodelavci (2002) 

poudarja, da je družina skupina, v katero je otrok najprej vključen in mu prva posreduje 

vrednote. Naloga družine je vzgojiti otroka za življenje v skupnosti ter ga razviti socialno, 

čustveno, intelektualno in gibalno. Ker šport ohranja in krepi otrokovo zdravje, je 

pomembno, da starši že v predšolskem obdobju navajajo otroke na redno športno 

aktivnost. Za otroke je zgled staršev nedvomno zelo pomemben in koristen, veliko bolj 

kot le nasveti, kako je pomembna športna aktivnost. 

2.7.3 Šola 

Kot pedagoška komponenta sodobne šole, predvsem celodnevne šole, je prosti čas 

izrednega pomena. V prostem času se učenec igra, zabava, uči in socializira. Zato je 

potrebno učencem omogočiti igro, ki razvija njihovo dejavnost, samostojnost in 

ustvarjalnost. Dejavnosti v prostem času izbirajo učenci svobodno. Učenci prav tako 

izbirajo prijatelje, s katerimi uresničujejo in preživljajo prosti čas. V prostem času šola 

organizira več skupinskih oblik dejavnosti, s katerimi se razvijajo pomembni odnosi 

kolektivnega življenja, ki vsebujejo pomembne družbene in delovne obveznosti. V 

prostem času bi se morali učenci predvsem navajati na izbiranje med možnostmi aktivne 

izrabe prostega časa. Osnovna šola, predvsem pa celodnevna šola vedno bolj prerašča iz 

tradicionalnih okvirov v družbeni center, v kulturo, rekreacijo, telesnokulturno središče 

krajevne skupnosti (Hočevar, 1977). Pomembno je skupno prizadevanje družine (staršev) 

in šole za oblikovanje zdravega življenjskega sloga mladih. Tudi šola mora razvijati 

ustrezen sistem vrednot na področju športa in dvigovati kakovostno raven 
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psihomotoričnih zmožnosti in sposobnosti, ki so predpogoj uspešnosti vsake gibalne 

aktivnosti (Lubšina Novak, Čabraja, Lakše, 2002). 

2.8 ŠOLA IN PROSTI ČAS 
Kot že prej omenjeno je šola eden od treh pomembnih dejavnikov uresničevanja prostega 

časa. Kristančičeva (2007) pravi, da se je reforma šolskega sistema, vzgoje in 

izobraževanja z uvajanjem izbirnih predmetov in interesnih dejavnosti kot sestavnega 

dela vzgojno- izobraževalnega sistema približala tudi skrbi za prosti čas otrok in mladih. 

2.8.1 Šola kot organizator prostega časa 

Po Kristančičevi (2007) to pomeni predvsem zagotavljanje pogojev za preživljanje 

prostega časa, obogatiti programe dejavnosti, zagotoviti ustrezne kadrovske in materialne 

zahteve, skratka ustvariti takšno vzdušje, ki zagotavlja ukvarjanje z dejavnostmi prostega 

časa. Šola je najučinkovitejši uresničevalec prostega časa, mesto, kjer se prostovoljno 

zbirajo učenci in kjer najdejo polno zadovoljstvo v različnih dejavnostih prostega časa. 

Toda šola mora za takšne dejavnosti zadostiti tudi kadrovskim, materialnim in 

organizacijskim zahtevam. 

2.8.2 Pedagogi – voditelji prostega časa 

Pri kadrovskih vprašanjih so v ospredju pedagoški delavci kot animatorji, organizatorji, 

voditelji, moderatorji in raziskovalci, ki po svoje širijo in izpopolnjujejo svoje pedagoško 

delo in izobrazbo. V te naloge je koristno vključiti učence in starše pa tudi druge 

prebivalce civilne organizacije, ki lahko pripomorejo k uresničevanju sestavljenega in 

zahtevnega področja delovanja šole. Tudi za tovrstne vloge pedagogov je potrebno 

socialno usposabljanje z namenom, da v šolah,  domovih, centrih in drugih oblikah 

združevanja omogočijo raznovrstne možnosti za izbiro prostega časa vsakemu 

posamezniku v skladu z njegovimi možnostmi, interesi, željami in potrebami (Kristančič, 

2007). 

2.8.3 Izvajanje prostega časa na šolah 

Poleg vsega naštetega pa so pomembni tudi organizacijski pogoji v smislu časovnega 

razporejanja prostega časa v šolah in sodelovanje z drugimi civilnimi organizacijami: 

− skozi različne izbirne vsebine, 

− v dnevih rednega pouka, 
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− od koncu delovnega tedna, 

− v okviru kulturnih, športnih dnevov, 

− med zimskimi in poletnimi počitnicami. 

Vsakdanji prosti čas med poukom je v večini primerov prepuščen izbiri učencev, navadno 

v tistih dejavnostih, ki jim jih omogočajo družina in zunajšolski dejavniki. Zunajšolski 

dejavniki imajo pomembno vlogo na kulturnem, športnem in zabavno-razvedrilnem 

področju. Prav v takšnih okoliščinah, ko šola objektivno ne zmore prevzeti skrbi za prosti 

čas učencev, se zunajšolskim dejavnikom omogoča, da prevzamejo večji del skrbi za 

preživljanje prostega časa otrok in mladine in da jih s svojimi organiziranimi dejavnostmi 

vključujejo v preživljanje prostega časa. Petdnevni delovnošolski teden je skrb šole za 

ustrezno razporejanje prostega časa. Preživljanje prostega časa učencev ob koncu tedna je 

dejansko prepuščen družini ali posamezniku. Ob tem Kristančičeva (2007) posebej 

poudarja dejstvo, da dobršen del družin iz različnih razlogov ni v stanju prevzeti skrbi 

tako vsebinsko kot materialno za prosti čas mladih. Takrat se morajo vključiti drugi 

dejavniki – tako šolski kot zunajšolski. Prav zato je treba aktivirati vse civilne 

organizacije, vsa društva, športne organizacije, da v mejah svojih možnosti sodelujejo v 

organiziranju prostega časa mladih. 

2.9 INTERESNE IN OBŠOLSKE DEJAVNOSTI 

2.9.1 Opredelitev šolskih in obšolskih dejavnosti 

V učnem načrtu o interesnih dejavnostih za devetletno osnovno šolo iz leta 2008 so 

interesne dejavnosti opredeljene kot pomemben del vseživljenjskega učenja. Šola jih 

organizira zunaj šolskega pouka kot razširjeni program šole z namenom, da bi omogočila 

odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in učence praktično uvajala v življenje in jih 

s tem usposabljala za koristno in zdravo preživljanje prostega časa. Novakova (1995) 

pravi, da interesne in obšolske dejavnosti uvrščamo med organizirane aktivnosti, ki 

predstavljajo vse tiste dejavnosti, ki terjajo od posameznika aktivno udeležbo. Te 

dejavnosti so ciljno usmerjene, načrtovane in organizirane.  

Učenci in učenke izbirajo ter se vključujejo v dejavnosti prostovoljno.  Šola jim s 

pomočjo mentorjev pomaga pri izboru in oblikovanju programa interesnih dejavnosti, 

strokovno izvaja in ocenjuje delo ter zagotovi delovanje v prijetnem in sproščenem 

vzdušju.  
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Zakon o osnovni šoli navaja, da program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni 

in razširjeni program. Interesne dejavnost sodijo v dejavnost razširjenega programa. 

Financiranje interesnih dejavnosti, določenih po Predmetniku devetletne osnovne šole, je 

po Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotovljeno iz 

sredstev državnega proračuna. 

Program interesnih dejavnosti je sestavina letnega delovnega načrta posamezne osnovne 

šole. Vsaka šola ga načrtuje na svoj način, ki je odvisen od šolskih in zunajšolskih 

dejavnikov. Interesne dejavnosti nimajo predpisanih učnih načrtov. To pomeni, da zanje 

ni opredeljenih standardov znanj, ki naj bi jih dosegli učenci. 

Obšolske dejavnosti pa so tiste aktivnosti, ki potekajo organizirano, načrtovano in ciljno 

usmerjeno, vendar povsem izven organizacije šole, v raznih društvih, plesnih in glasbenih 

šolah, v cerkvah in podobno (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. 

Pridobljeno, 26. 10. 2012, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne 

dejavnosti_cb.pdf). 

2.9.2 Vloga interesnih in obšolskih dejavnosti 

Interesnim in obšolskim dejavnostim se pripisuje pomembna vloga, saj je vloga 

dejavnosti zunaj pouka, kot Vindiš (2007) navaja po Trohi (1992), pomembna pri 

razvijanju otrokovih sposobnosti za vključevanje v družbeno življenje. Mednje uvrščamo 

vse dejavnosti, v katere se učenci vključijo prostovoljno, njihov interes pa je bistven 

faktor za vključitev. Za te dejavnosti velja načelo prostovoljnosti, samostojnosti in 

samoupravnosti. Vindiš (2007) navaja tudi Gomboca (2007), ki je mnenja, da je vzgojni 

pomen interesnih dejavnosti  v razvijanju učencev s pomočjo kompleksnih dejavnosti, ki 

vključujejo dinamične in celostne odnose med učenci in učitelji. Interesnim dejavnostim 

pripisuje izredno velik pomen, ko pravi, da imajo te dejavnosti izredno veliko vzgojno 

vrednost za učence, ki so v šoli manj uspešni ali iz drugih razlogov odklanjajo običajno 

šolsko delo. Interesne dejavnosti takšnim učencem omogočajo sprejetost, možnost, da se 

lahko uveljavijo, ustvarjajo. Učenci se vzgajajo: 

− z vsebino dejavnosti, 

− z lastno aktivnostjo, načinom izvajanja dejavnosti, 

− v osebnem odnosu z mentorjem, 

− v pozitivnem sistemskem okolju brez kritike, kazni, nagrad in drugih načinov 

zunanjega motiviranja. 
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Obšolske dejavnosti ne smejo biti enostranske, ne smejo povsem poklicno usmerjati, 

temveč morajo zajemati vse pedagoške in družbene aktivnosti, ki pripravljajo 

posameznika za popolnejše in konkretnejše življenje. Če opazujemo dejavnosti zunaj 

pouka z vidika vzrokov, motivov, ki otroke vodijo v te dejavnosti, bomo zasledili 

predvsem dva pomembna cilja. Na eni strani se mladi vključujejo vanje zaradi tega, ker 

jim vsebina in način dela pomenita tisto, s čimer bi se radi ukvarjali v prostem času. Na 

drugi strani pa si mladi izbirajo te dejavnosti kot sredstvo za ustreznejšo izbiro poklica, to 

je kot nekaj, kar naj bi pozneje, ko bodo odrasli, postalo vsebina njihovega poklica 

(Vindiš, 2007; povzeto po Troha, 1992). 

 

2.9.3 Namen in cilj interesnih dejavnosti 

Namen interesnih dejavnosti je razvijati interesna področja učencev s poudarkom na 

kakovosti izvedbe, ki se udejanja ob aktivnostih vseh, ki so vključeni v proces. Poudarjen 

je razvoj na učnem in socialnem področju, pri čemer učenci razvijajo produktivno 

mišljenje in so celostno, miselno in čustveno aktivni. Pomembno svetovalno vlogo imajo 

mentorji, ki s sodobnimi oblikami in metodami dela učencem omogočajo soustvarjanje 

programov posameznih interesnih dejavnosti in posledično pridobivanje novih znanj. 

Učenci v okviru interesnih dejavnosti nadgrajujejo in poglabljajo vsebine šolskega 

kurikula in spoznavajo vsebine, ki formalno niso predpisane oziroma predlagane. Glavni 

namen interesnih dejavnosti je uporaba pridobljenih vedenj in znanj za preživljanje 

prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za nadaljne izobraževanje. Povezovanje in 

druženje v ožjem in širšem okolju na osnovi interesov ustvarja ugodno klimo za razvoj 

lastne osebnostne podobe. 

Interesne dejavnosti omogočajo uresničevanje naslednjih splošnih vzgojno-izobraževalnih 

ciljev: 

Učenci: 

• razvijajo miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in pripomorejo 

h globljemu razumevanju; 

• pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem 

okolju in družabnem življenju; 

• zadovoljujejo lastne potrebe: 

- razvijajo lastne interese, sposobnosti, nagnjenja in talente; 

- izbirajo in se odločajo za aktivnosti po lastnih nagibih in lastni presoji; 
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• spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 

• se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo; 

• medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in 

veščine: 

- spoznavanje pomena sodelovalno naravnanega vzgojno-izobraževalnega 

dela; 

- vplivanje na soustvarjanje klime;  

- navajanje na reševanje konfliktov; 

- razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja in presojanja; 

- prispevanje k medosebnim odnosom; 

• presegajo mejo med obveznim in razširjenim programom; 

• povezujejo teorijo s prakso; 

• spoznavajo poklicne interese; 

• spoznavajo potrebe po koristi in kulturni izrabi prostega časa in posledično 

možnosti zadovoljevanja interesov v poznejših obdobjih znotraj in zunaj  

institucionalnih okvirjev v smislu vseživljenjskega učenja (Interesne dejavnosti za 

devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 5. 11. 2012, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne dejavnosti_cb.pdf). 

 

2.9.4 Načela interesnih dejavosti 

Načela uresničevanja interesnih dejavnosti poudarjajo sodelovanje in soodločanje 

učencev v okviru razširjenega osnovnošolskega izobraževanja. Vključujejo pomembne 

dejavnike z vidika ožjega in širšega okolja za vseživljenjsko učenje. Če želimo 

kakovostno izvajanje programov interesnih dejavnosti, moramo upoštevati in omogočati 

naslednja načela: 

• načelo učenčevega interesa, 

• načelo prostovoljnosti, 

• načelo soustvarjanja in spodbujanja učenčeve lastne aktivnosti, 

• načelo prehajanja, 

• načelo vseživljenjskosti, 

• načelo povezovanja, 

• načelo sodelovanja, 
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• načelo (samo)vrednotenja (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. 

Pridobljeno, 5. 11. 2012, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne 

dejavnosti_cb.pdf). 

 

2.9.5 Pomen interesnih dejavnosti 

Interesne dejavnosti imajo dva temeljna pomena: 

• Vzgojni pomen vključuje navajanje na delovno disciplino. Učenci se pri interesnih 

dejavnostih seznanijo s skupinskim delom, spoznavajo sebe in druge člane v 

skupini, razvijajo socialne odnose, ustvarjalnost, začutijo pripadnost skupini, 

medsebojno povezanost, bogatijo si svobodnejšo komunikacijo ipd. 

• Izobraževalni pomen imajo skoraj vse interesne dejavnosti. Učenci v teh 

dejavnostih razvijajo sposobnost opazovanja, zaznavanja, logičnega mišljenja, 

bogatijo si domišljijo. Dejavnosti so usmerjene tako, da razvijajo vedoželjnost, 

sposobnost kritičnega mišljenja, širijo in poglabljajo znanje na različnih področjih, 

rešujejo probleme, zavzemajo stališča in iščejo nove rešitve. Prav zato poudarjajo 

tudi soodvisnost interesnih dejavnosti in pouka (Poje, 2005). 

 

2.9.6 Dejavniki pri izbiri interesnih dejavnosti 

Pri izbiri interesnih dejavnikov so eden najpomembnejših dejavnikov prijatelji in 

vrstniške skupine, v katere je mladostnik vključen. Preko njih dobiva mladostnik socialno 

podporo in prijateljstvo, omogočajo mu avtonomijo in neodvisnost izven domačega 

okolja in so del prehajanja v odraslost. Prav tako so eden od dejavnikov izbire tudi stvari 

in dejavnosti, ki so trenutno v modi. Ljudje se za prostočasne dejavnosti odločajo, ko 

zavedno ali nezavedno  skozi socialne dejavnike in dejavnike odločitve »prefiltritajo« 

svojo odločitev. Socialni »filtri« so: starost, spol, dohodek, izobrazba, socialni razred, 

mobilnost. Dejavniki odločitve pa: motivacija, zavedanje možnosti, količina prostega časa 

in stroški (Vindiš, 2007; povzeto po Derganc, 2004). 

 

2.10 VLOGA IN VPLIV ZUNAJŠOLSKIH ŠPORTNIH AKTIVNOSTI 
Redna telesna aktivnost naj bi bila sestavni del odraščanja mladih ljudi. V zgodnjih 

življenjskih letih predstavlja eno ključnih sestavin telesnega, socialnega in mentalnega 

razvoja, pri čemer so pomembne vse različne oblike aktivnosti oziroma gibanja, pa naj 
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gre za neformalno igro, druge vrste gibanja, telesno vzgojo, hojo in kolesarjenje kot vrsti 

transporta in nenazadnje formalne oblike gibalno/športne aktivnosti. Že dojenčki se učijo 

in razvijajo telesne sposobnosti skozi igro, malčki skozi igre z drugimi razvijajo ključne 

socialne sposobnosti, mladostniki razvijajo temeljne veščine in razumevanje pravil ter 

delovanja v skupinah v različnih oblikah redne telesne vzgoje ali ukvarjanja s športom. 

Sodelovanje v najrazličnejših zvrsteh gibalno/športnih aktivnostih lahko 

pospešuje/povečuje socialno integracijo, kulturno toleranco, razumevanje etike in 

spoštovanja okolja, kar vse pridobiva naraščajoč pomen med mladimi, povsem v državah 

razvitega sveta. 

Poleg naštetega pomeni telesno aktiven življenjski slog neposredne in posredne koristi za 

zdravje mladih, še posebej: 

− s preprečevanjem prekomerne telesne teže in debelosti, 

− z omogočanjem pogojev izgradnje močnejših kosti, zdravih sklepov in 

učinkovitega delovanja srca, 

− z vzdrževanjem in s krepitvijo primernega duševnega zdravja,   

− z vzpostavljanjem trdnih temeljev zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče 

nadaljevati oziroma obdržati v kasnejše, odraslo življenjsko obdobje (Fras, 2002). 

Naloga gibalno/športne aktivnosti ni samo razvijanje psihomotoričnih spretnosti in 

sposobnosti, temveč tudi ustrezen vpliv na kognitivni razvoj (senzomotorični razvoj, 

razvoj mišljenja, pridobivanje teoretičnih pojmov in znanj) in čustvenosocialni razvoj 

(pozitivna podoba o samem sebi in socializacija) (Jelovčan, Pišot, Žerjal, 2002). 

 

2.10.1 Vloga in vpliv zunajšolskih športnih dejavnosti na razbremenjenost otrok 

Obremenjenost učencev je problem, ki je star toliko kot šola. Ta pojav je mogoče 

razlagati kot razmerje med zahtevami okolja in zmogljivostmi učencev. Učenci so v šoli 

izpostavljeni različnim psihomotornim, telesnim, intelektualnim in čustvenim 

obremenitvam. Kolarjeva (2002) navaja, da je obremenjenost odvisna tudi od 

posameznikovih osebnostnih lastnosti in posebnosti. V šoli nanj vplivajo učiteljev odnos 

do učenca, spodbude in mnogi drugi dejavniki. Doživljanje obremenitev ima za posledico 

utrujenost, kratkotrajne ali trajnejše fiziološke spremembe in psihološke posledice. 

Možnosti zadovoljevanja individualnih potreb v prostem času lahko zmanjša utrujenost. 

Tu je pomembna posameznikova svobodna izbira aktivnosti in njegove potrebe. Ko 

govorimo o zadovoljevanju potreb po športnih aktivnostih, se zavedamo številnih 
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vplivov, ki vodijo do teh potreb. Zadovoljene potrebe po športnih aktivnostih pa ne 

prinesejo le telesnega zadovoljstva. Kolarjeva (2002) povzame Doupona in Petroviča 

(2000), ki pravita, da fenomen, ki ga imenujemo šport – športna dejavnost – športna 

kultura, izvira iz človekove biti. Pri športu gre za razvoj demokratične, humane, srečne, 

duševno in telesno uravnovešene osebnosti. To pa je v okviru zunajšolskih dejavnosti 

mogoče razvijati v raznih institucijah ali/in kot spontane prostočasne športne dejavnosti. 

Kolarjeva, ki je s sodelavci raziskovala vpliv zunajšolskih športnih dejavnikov na 

utrujenost oziroma obremenjenost učencev, je ugotovila, da izmed številnih 

institucionalnih dejavnosti – od športnih dejavnosti, jezikovnih tečajev, različnih krožkov 

in glasbenih dejavnosti – obiskuje največ učencev športne dejavnosti. Poleg tega, da so 

športne dejavnosti najbolj obiskane, pa so tudi časovno najdaljše. Večina učencev, 

vključenih v te dejavnosti, bi želela z njimi nadaljevati, čeprav so včasih pošteno fizično 

utrujeni. Te želje kažejo, da se učenci dobro počutijo in da z ukvarjanjem s temi 

dejavnostmi zadovoljijo potrebe po gibanju. Očitno je, da jih zlasti fizična aktivnost ne 

obremenjuje in predstavlja razbremenilni dejavnik. Športne interesne dejavnosti tako 

pozitivno in razbremenilno delujejo na učence, zato je vključevanje učencev v te 

dejavnosti pomembno. 

 

2.10.3 Vpliv športnih dejavnosti pri oblikovanju stabilne in pozitivne samopodobe 

Samopodoba pomembno vpliva na naše delo, odnose, postavljanje in doseganje ciljev, 

učinkovitost in uspešnost. Stabilna in pozitivna samopodoba je pomembna za 

posameznikovo sposobnost učinkovitega delovanja v okolju, zato jo je treba primerno 

oblikovati. Oblikovanje samopodobe je ena od najpomembnejših nalog v otrokovem 

razvoju, zato ji moramo v vsakodnevnem življenju in v šoli namenjati dovolj pozornosti. 

Planinšec (2002) v svojem članku pravi, da je pri tem pomemben vpliv gibalne oziroma 

športne dejavnosti. Uspešno sodelovanje v športnih dejavnostih je nekaterim otrokom 

zagotovo pomembna opora pri nastajanju in utrjevanju celotne samopodobe, saj lahko 

visoka samopodoba na enem področju v določeni meri nadomesti nižjo samopodobo na 

drugih področjih. Nekatere ugotovitve kažejo, da lahko športna dejavnost zagotovi 

primerne spodbude za razvoj pozitivne samopodobe. Otrokom je potrebno omogočiti, da 

si pridobijo gibalne izkušnje, ki so povezane z uspešnostjo. Upoštevati pa moramo tudi 

otrokove razvojne značilnosti, interese, potrebe in zmožnosti. Učitelji, ki sledijo razvojno 

naravnanemu modelu športne vadbe in prilagajajo svoje ravnanje posebnostim in 
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potrebam vseh otrok, lahko ustvarijo primerne možnosti za višje vrednotenje gibalne 

kompetence in s tem povezanim sooblikovanjem pozitivne samopodobe (Planinšec, 2002; 

povzeto po Gallahue, 1996). Nasprotno pa učitelji, ki pri športnih dejavnostih preveč 

poudarjajo tekmovalnost in se posvečajo predvsem sposobnejšim otrokom, zagotovo prav 

nič ne pripomorejo k razvoju pozitivne samopodobe gibalno manj učinkovitih otrok. V 

kolikor bo učiteljev pristop pri športnih dejavnostih omogočal uspešnost vsem, obstaja 

verjetnost, da posamezniki medsebojnih razlik ne bodo ocenjevali v luči pretiranih 

primerjav ter razvrščanj po dosežkih, temveč jih bodo razumeli, sprejemali strpno, 

spoštovali naravno različnost in se hkrati zavedali svoje drugačnosti. Od samopodobe je 

pogosto odvisno, s kakšnimi dejavnostmi se bo posameznik ukvarjal in kako pogosto. 

Pozitivna telesna in gibalna samopodoba, oblikovana v otroštvu in mladostništvu, 

vplivata na posameznikovo redno ukvarjanje s športom tudi v poznejših starostnih 

obdobjih, kar je eden od najpomembnejših splošnih ciljev športa mladih. Kljub temu da je 

športna dejavnost samo ena od možnosti, ki lahko pripomore k razvoju pozitivne in 

stabilne  samopodobe, ima za mnoge otroke izjemen pomen (Planinšec, 2002). 

 

2.10.4 Vpliv športnih aktivnosti na učni uspeh 

Na učni uspeh vpliva veliko različnih dejavnikov. Nekateri od njih so zunanji in nanje 

učenec sam največkrat nima vpliva. To so vzgoja, socialnoekonomski status družine, 

učiteljeve subjektivne napake pri ocenjevanju znanja, širše družbeno okolje in fizikalne 

razmere v okolju (temperatura, opremljenost prostorov, svetloba, hrup, učni pripomočki). 

Če na zunanje dejavnike učne uspešnosti večinoma ne moremo vplivati, pa lahko z 

različnimi sredstvi in načini vplivamo na nekatere notranje dejavnike. Eden izmed 

načinov je tudi ukvarjanje s športom.  

Ukvarjanje s športom ima vpliv na nekatere notranje dejavnike učne uspešnosti, ki imajo 

izvor v učencu. Otrokovo dodatno ukvarjanje s športom v prostem času bo pri njem 

razvijalo določene osebnostne lastnosti, ki so bistvenega pomena za uspešnost v šoli. Te 

lastnosti so: nivo telesne energije in kondicije, ki vpliva na vzdržljivost pri umskem delu, 

kognitivne sposobnosti, pozitivno vrednotenje samega sebe, skrbnosti, obvladovanje 

čustev in delovne navade.  

Da pa bi izvenšolsko ukvarjanje s športom sploh imelo kakšne pozitivne učinke na razvoj 

določenih sposobnosti, spretnosti ter značajskih lastnosti, ki so potrebne za doseganje 

dobrih rezultatov v učnem procesu, mora biti le-to dovolj pogosto in kvalitetno. S 
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športom bi se moral šolar ukvarjati dvakrat tedensko. Pomembna je tudi oblika 

udejstvovanja. Organizirana vadba pod vodstvom vaditelja ali trenerja je prav gotovo 

kvalitetnejša in zato veliko bolj učinkovita za posameznikov razvoj kot neorganizirana 

vadba. Vendar pa je tudi slednja boljša kot popolna športna neaktivnost (Grilc, 2005; 

povzeto po Zurc, 2001). 

2.10.5 Vloga in vpliv športnih aktivnosti na otrokovo rast in razvoj 

Normalna športna aktivnost ne vpliva na rast in razvoj. A redno aktivni otroci (vključeni 

v neko obliko športnih treningov) se odlikujejo z boljšo aerobno vzdržljivostjo in višjim 

nivojem funkcionalno-motoričnih sposobnosti (posebno mišične vzdržljivosti in hitrosti 

teka (Grilc, 2005; povzeto po Beunen, Malina idr., 1992; povzeto po Pišot, Završnik, 

2001). Vendar se ne ve zagotovo, ali so odlike boljših funkcionalno-motoričnih 

sposobnosti pri teh otrocih vezane na postopek selekcije, ali pa se v športne aktivnosti 

dejansko vključujejo otroci z boljšimi aerobnimi vzdržljivostmi in višjim nivojem 

funkcionalno-motoričnih sposobnosti. 

V času pubertetnega razvoja so otroci najobčutljivejši na vpliv športnih aktivnosti – 

treningov v smislu izboljšanja funkcionalnih sposobnosti, v prvi vrsti mišične moči in 

aerobne vzdržljivosti. Žal je danes veliko prezgodnjih usmeritev v različne športne 

panoge. Prekomerne in razvojnemu obdobju otroka neprimerne vaje lahko nepopravljivo 

poškodujejo mlado telo, še posebej pri deklicah, kjer neprimerne vaje poškodujejo rasteče 

kosti in vplivajo na delovanje endokrinega sistema (Grilc, 2005; povzeto po Bale, 1992: 

povzeto po Pišot, Završnik, 2002). Ob tem pa so vplivi gibalno/športne aktivnosti v 

predpubertetnem času otrokovega razvoja minimalni. 

Z odraščanjem se gibalne sposobnosti razvijajo. Pri deklicah dosežemo plato motorične 

učinkovitosti okoli 14. leta, pri dečkih kakšno leto kasneje. Biološko zrelejši dečki so bolj 

občutljivi na vpliv treninga, kar pa za deklice ne velja (Grilc, 2005; povzeto po Malina, 

Bouchard, 1991; povzeto po Pišot, Završnik, 2001). 

Otroci, mlajši od deset let (za razliko od pubertetnikov), neodvisno od spola, zelo malo 

izboljšujejo svojo aerobno sposobnost pod vplivom treningov. Otroci v predpubertetnem 

obdobju za časa telesnih aktivnosti pridobivajo relativno več moči kot otroci v puberteti, a 

so vaje moči v predpubertetnem obdobju odsvetovane. Kajti pridobljena moč v 

predpubertetnem obdobju je minimalna, obstaja pa velika nevarnost poškodb. 

Poznavajoč vpliv gibalno športne aktivnosti na regulacijo telesne teže in funkcionalno-

motorično učinkovitost otrok, ob dejstvu, da ostanejo v odraslem obdobju aktivnejši tisti z 
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višjimi funkcionalnimi sposobnostmi za čas odraščanja in adolescence, nas pripelje do 

zavedanja pomembnosti gibalno/športnih aktivnost otrok in mladostnikov. V prvi vrsti se 

razvije pozitiven odnos in navade rednih gibalno/športnih aktivnosti ter motorične in 

funkcionalne sposobnosti (Grilc, 2005; povzeto po Pišot, Završnik, 2001). 

 

2.10.6 Vpliv športne aktivnosti na razvoj kognitivnih sposobnosti  

Razvoj otroka poteka v smeri kvalitativnih in kvantitativnih sprememb. Kvantitativne 

spremembe se odražajo skozi telesno rast, ki je v prvih dveh letih izredno hitra, kasneje se 

nekoliko umiri, kar traja do obdobja adolescence, ki pa je ponovno burna. Ker sta rast in 

zorenje dedno pogojena, ne moremo vplivati na vrstni red pojavljanja sposobnosti in 

pripravljenosti za dejavnost. Lahko pa z izkušenjsko bogatim okoljem zelo vplivamo na 

hitrost in intenzivnost pojavljanja posameznih oblik aktivnosti (Grilc, 2005; povzeto po 

Pišot, 1999). 

Otrok, ki je deležen stalne in velike količine pravilno programirane športne aktivnosti, bo 

prejel dodatne stimulanse, ki delujejo na njegove sposobnosti sprejemanja in formiranja 

novih motoričnih stereotipov. Vendar le organizirana in kvalitetna športna vadba, ki je 

dovolj pogosta, izboljšuje otrokove motorične sposobnosti (Grilc, 2005; povzeto po 

Petrović, 1982: povzeto po Zurc, 2001). Čim višje so motorične sposobnosti, tem manj 

časa porabijo učenci za učenje, pa dosegajo kljub temu dobre učne uspehe. Torej obstaja 

visoka in značilna korelacija med nekaterimi motoričnimi sposobnostmi, zlasti na 

področju koordinacije, z rezultati v testih inteligentnosti. Rezultati v testih inteligentnosti 

pri vrhunskih športnikih v različnih panogah kažejo visoke vrednosti. To kaže na to, da 

vrhunski šport zahteva visoko kvalitetne storitve in temu odgovarjajoče inteligentnostne 

sposobnosti. S tem se šport izenačuje z drugimi oblikami kulturnega in drugega dela 

(Grilc, 2005; povzeto po Petrovič, 1982). 

Grilčeva v svojem diplomskem delu navaja pomembne zaključke dr. Vauhnika (1984), ki 

pravi, da so med seboj pozitivno povezane kognitivne dimenzije in nekatere motorične 

sposobnosti. Ugotovil je namreč, da ustrezna motorična reakcija v dani situaciji pomeni 

ustrezno adaptacijo v smislu funkcioniranja vseh drugih, nemotoričnih sistemov. 

Tako pridemo do zaključka, da ustrezna motorična aktivnost stimulativno vpliva na 

razvoj kognitivnih sposobnosti oz. na tiste strukture centralnega živčnega sistema, ki so 

odgovorne za kognitivno delovanje (Grilc, 2005; povzeto po Planinšec, 1995). 
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2.10.7 Vpliv športne aktivnosti na značajske lastnosti 

Učenec mora nositi sadove vzgoje s seboj trajno – za vse življenje. Moštvene igre oz. 

ekipni športi ne dajejo le novega znanja in užitka ter krepitev telesa, pač pa vzgajajo v 

prijateljstvu, odločnosti, pogumu, požrtvovalnosti in disciplini, ki pa so tudi značajske 

lastnosti, nujne za doseganje visokih učnih rezultatov (Grilc, 2005; povzeto po Sluga, 

1981). 

Na šolsko oceno oz. uspešnost v šoli ne vpliva le inteligentnost, pač pa tudi določene 

delovne navade, režim dela, sprejemanje omejitev in odrekanje. Le-te so pomembne 

značajske lastnosti, ki so športnikom dobro poznane, saj jim vsakodnevni treningi 

postavljajo zelo podobne zahteve. Redno in točno prihajanje na treninge pomeni isto kot 

redno pisanje domačih nalog. Športni trening ali šola zahtevata določen režim dela in 

postavljata določene omejitve in odrekanje. Če nek učenec zavestno sprejema takšen 

način dela, ima veliko večje možnosti, da bo potem uspešen tudi v podobnih situacijah 

(Grilc, 2005; povzeto po Petrović, 1982). Zato lahko ukvarjanje s športom oz. športni 

trening razumemo kot pripravo na šolo, saj ga postavlja v podobne situacije in ne kot 

zmanjševanje časa za učenje (Grilc, 2005; povzeto po Strel in Štihec, 1995). 

 

2.11 POMEN GIBANJA 
Telesna aktivnost je človekova potreba v vseh obdobjih našega življenja. Beseda 

»rekreacija« je latinskega izvora (re = znova, creare = ustvariti) in pomeni dejavnost, ki 

človeka fizično, psihično in vsesplošno obnavlja, sprošča in bogati. Moderen način 

življenja, motorizacija, avtomatizacija od človeka zahtevajo vse manj fizičnega napora, 

kar se odraža v slabši telesni pripravljenosti in gibljivosti ter nas sili k dodatni športni 

aktivnosti. Šport se je skozi stoletja zelo spremenil, dopolnil, opustili so se stari načini 

vadbe in vedno bolj se poudarja pomen športnorekreativne dejavnosti od otroštva naprej, 

vse do pozne starosti (Grilc, 2005; povzeto po Makuc, 1998). 

Današnji način življenja iz otrok dela predvsem sedeča bitja. Otroci sedijo v šoli, v šolo 

se pripeljejo z avtom, doma sedijo pred televizijo in za računalnikom, večino šolskih 

obveznosti delajo doma za mizo. Kljub temu pa ne smemo pozabiti, da je gibanje ena 

izmed otrokovih osnovnih potreb, zato moramo kot starši, učitelji in celotna družba paziti, 

da le-ta ne zamre. Večina otrok kot nadomestilo za gibanje išče dražljaje drugje, kar pa na 

otroka nima dolgoročnega pozitivnega učinka (Štemberger, 2004). 
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Športna aktivnost ima pozitivne učinke tako pri otrocih kot pri odraslih. A potrebno je 

poudariti, da ima le-ta svoj zdravstveni preventivni pomen le tedaj, kadar se redno izvaja 

skozi vse življenje. 

Gibanje uspešno vpliva na splošno dobro počutje, umirja depresijo, krepi samozavest, 

manjša obremenitve zaradi stresov, izboljša spanec. Poleg tega pa krepi tudi odpornost in 

zmanjšuje obolevnost ter skrajša zdravljenje in število zapletov pri zdravljenju. Prispeva k 

boljšemu zavedanju o telesu, kar posledično zmanjša napetosti in bolečine, ki so nastale 

zaradi nedejavnosti in prisiljenih položajev. Celostno vpliva na zdrav razvoj, pravilno 

držo telesa, krepi mišice in kosti, povečuje gibljivost, izboljša funkcijo dihal, srca in 

ožilja ter pospešuje prebavo. Številni učinki telesne vadbe pozitivno delujejo na telo, vse 

to pa ima za posledico večjo kvaliteto življenja (Grilc, 2005; povzeto po Kete, Santočnik, 

2001). 

 

2.12. VLOGA STARŠEV IN UČITELJEV PRI ŠPORTU 
Škof (2007)  poudarja zelo pomemben element, t. i. »športni trikotnik« (športnik – trener 

– starš). V zadnjem času se vse več piše o tem, kako ima lahko prekomerno vključevanje 

staršev v življenje športnikov škodljive posledice. Na svoje otroke lahko pritiskajo, naj se 

ukvarjajo z določenimi športi in zmagujejo, se preveč identificirajo z njimi, se nešportno 

in nasilno vedejo na tekmovanjih, imajo nerealna pričakovanja in ambicije ter hočejo 

imeti popoln nadzor nad življenjem svojih otrok. Razumljivo je, da starši želijo podpreti 

svojega otroka na treningih, vendar pa morajo poznati mejo med pozitivno vključenostjo 

in pretirano zavzetostjo. Prav tako pa se starši ne smejo preveč posegati v 

učiteljevo/trenerjevo delo. Zato je dolžnost trenerjev tudi ta, da vsakodnevno delajo tudi 

na vzgoji staršev svojih športnikov in jim pomagajo razumeti svojo vlogo. Dobro je če 

pred pričetkom vadbe učitelj/trener organizira sestanek s starši, ter tako poskuša preprečiti 

potencialne nesporazume s starši ter pozitivno usmerja njihovo energijo. 

 

 

3  CILJI RAZISKAVE  

V današnjem času je kvalitetno preživljanje prostega časa zelo pogosta tema, saj 

dejavnosti v prostem času vplivajo na zdravje in pravilen telesni razvoj mladih. Tudi šola 
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je eden izmed pomembnih dejavnikov uresničevanja prostega časa. Pomembno je, da šole 

zagotovijo pogoje za preživljanje prostega časa, obogatijo programe dejavnosti ter  

ponudijo čim več različnih aktivnosti, v katere se učenci lahko vključijo. Prav zaradi 

pomembnosti kakovostnega preživljanja prostega časa in ukvarjanja s športnimi 

aktivnostmi sem se odločila, da poizvem, kako učenci na gorenjskih šolah preživljajo svoj 

prosti čas in kako jim šole to omogočajo. 

 Z raziskavo želim ugotoviti, katere interesne dejavnosti ponujajo  šole v gorenjski regiji, 

predvsem pa se bom osredotočila na športne interesne dejavnosti. Ugotoviti želim, koliko 

je športnih interesnih dejavnosti v primerjavi z ostalimi ponujenimi dejavnostmi in  katere 

so te športne interesne dejavnosti. Primerjala bom tudi vključenost dečkov in deklic v 

športne interesne dejavnosti med spoloma in raziskovala, če pri tem obstajajo razlike. 

Osredotočila se bom na izbiro športnih interesnih dejavnosti in primerjala ponudbo 

notranjih in zunanjih izvajalcev določenih dejavnosti. 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje cilje: 

- koliko je športnih interesnih dejavnosti  v primerjavi z ostalimi; 

- ali obstajajo razlike med spoloma pri vključevanju v športne interesne dejavnosti: 

- kakšna je vključenost v športne interesne dejavnosti glede na to, kateri razred 

obiskujejo učenci; 

- koliko učencev obiskuje športne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji 

izvajalci  v primerjavi s tistimi, ki jih ponujajo delavci šole; 

-  kakšna je ponudba športnih interesnih dejavnosti po šolah na Gorenjskem in če se     

le- ta razlikuje od šole do šole. 

 

 

 

 

4 HIPOTEZE 

Glede na cilje raziskave sem postavila naslednje hipoteze: 

H 1: Med vsemi interesnimi dejavnostmi, ki jih ponujajo šole, je vsaj pol športnih. 
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H 2: Ni bistvenih razlik med spoloma pri vključevanju v športne interesne dejavnosti. 

H 3: V nižjih razredih je vključenost v športne interesne dejavnosti večja kot v višjih 
razredih.  

H 4: Več učencev obiskuje športne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. 

H 5: Po šolah v gorenjski regiji ni bistvenih razlik v ponudbi športnih interesnih 
dejavnosti. 
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5 METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 
Vzorec merjencev moje raziskave so učenci in učenke od 1. do 5. razreda. Tabela za 

pridobivanje podatkov je bila razdeljena ravnateljem in ravnateljicam osmih osnovnih šol 

na Gorenjskem. Te šole so: Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, Osnovna šola 

16. Decembra Mojstrana, osnovna šola Prežihovega Voranca Jesenice, osnovna šola 

Toneta Čufarja Jesenice, osnovna šola Bistrica, osnovna šola Poljane in Podružnični šoli 

Lučine in Sovodenj. Dobila sem 8 pravilno izpolnjenih tabel, ki predstavljajo celotno 

izbrano populacijo. Ravnatelji so vpisovali tudi podatke o številu učencev za vsak razred 

posebej. Skupno število učencev zajetih v tabelo je 1281. Največ učencev je na jeseniških 

šolah, kar je razumljivo, saj je to edino večje mesto med anketiranimi. Največ učencev je 

na Osnovni šoli Toneta Čufarja Jesenice, z 20 učenci manj ji sledi Osnovna šole 

Prežihovega Voranca Jesenice. Osnovni šoli Bistrica in Poljane imata več kot 100 

učencev manj. Za pol manj pa je učencev na Osnovni šoli Josipa Vandota Kransjka Gora. 

Sledi ji Osnovna šola 16. decembra Mojstrana , najmanj številčni pa sta podružnični šoli 

Lučine in Sovodenj. 

Primerjava učencev po razredih je pokazala, da je največ učencev v prvih in tretjih 

razredih, najmanj pa v petih razredih. 

Tabela 1: Razmerje učencev po razredih  

Razred f f  % 

1. 293 22,61 

2. 247 19,06 

3. 273 21,06 

4. 252 19,45 

5. 231 17,82 

Skupaj 1281 100,00 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % - odstotek 
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Tabela 2: Porazdelitev vzorca merjencev glede na osnovno šolo 

zap. št. Osnovna šola f f % 

1 OŠ Toneta Čufarja Jesenice 375 28,94 

2 OŠ Prežihovega Voranca Jesenice 322 24,85 

3 OŠ Bistrica 190 15,66 

4 OŠ Poljane 163 12,58 

5 OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora 105 8,15 

6 OŠ 16. decembera Mojstrana 53 4,13 

7 PŠ Sovodenj 42 3,26 

8 PŠ Lučine 31 2,43 

Skupaj  1281 100,00 

Razlaga oznak v tabeli: zap. št. – zaporedna številka, f – frekvenca ali število vrednosti, f 

% -  odstotek 

Razporeditev števila otrok po spolu je pokazala, da je nekaj več dečkov kot deklic.  

Tabela 3: Razmerje učencev po spolu 

Spol f f % 

Dečki 697 53,78 

Deklice 599 46,22 

Skupaj 1281 100,00 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % - odstotek 
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 
Podatke sem zbirala s pomočjo tabele, ki je bila izdelana za potrebe diplomskega dela. V 

tabelo so ravnatelji vpisovali število dečkov in deklic od 1. do 5. razreda. Tabela je bila 

nato razdeljena na dva dela, in sicer na interesne dejavnosti, ki jih ponujajo notranji 

izvajalci, in interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. Vsaka tabela je 

vsebovala 10 vrstic, za 10 interesnih dejavnosti. 

Tabela je vključevala naslednje spremenljivke: 

• šola, 

• spol, 

• razred, 

• interesna dejavnost, 

• ponudnik interesne dejavnosti (notranji in zunanji izvajalci). 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 
Na začetku zbiranja podatkov sem obiskala ravnatelje bližnjih osnovnih šol ter jih prosila 

za sodelovanje v raziskovalnem delu. Po odobritvi sem jim tabele posredovala na 

elektronski naslov. Ravnateljem oddaljenih osnovnih šol sem posredovala tabelo in jim 

predstavila diplomsko temo. Izpolnjene tabele so mi ravnatelji v roku enega tedna 

posredovali po elektronski pošti. Zbiranje podatkov je potekalo ob koncu šolskega leta 

2010/2011 in v začetku šolskega leta 2011/2012.  

5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 
Prejete tabele sem najprej pregledala, če so pravilno izpolnjene. Podatki so bili obdelani v 

programu Microsoft Office Excel 2007. Za prikaz podatkov sem izdelala grafe, ki nam 

prikažejo vrednosti v odstotkih. 
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

V nadaljevanju so predstavljeni rezultati raziskave z interpretacijo. 

6.1 PONUDBA INTERESNIH DEJAVOSTI 
Na začetku analize sem pregledala ponudbo vseh interesnih dejavnosti na gorenjskih 

šolah. Ker sem v tabeli razdelila interesne dejavnosti na tiste, ki jih na šolah ponujajo 

notranji izvajalci, in tiste, ki jih na šolah ponujajo zunanji izvajalci, bom to upoštevala 

tudi pri analizi. 

 

Tabela 4: Število interesnih dejavnosti na posamezni osnovni šoli 

OSNOVNA ŠOLA ŠTEVILO 
INTERESNIH 

DEJAVNOSTI, KI JIH 
PONUJA ŠOLA 

ŠTEVILO 
INTERESNIH 
DEJAVNOSTI 

ZUNANJIH 
IZVAJALCEV 

SKUPNO 
ŠTEVILO 

INTERESNIH 
DEJAVNOSTI 

OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora 

12 10 22 

OŠ 16. Decembra 
Mojstrana 

7 5 12 

OŠ Toneta Čufarja 
Jesenice 

10 3 13 

OŠ Prežihovega 
Voranca Jesenice 

10 2 12 

OŠ Bistrica 
 

10 5 15 

OŠ Poljane 
 

11 1 12 

PŠ Lučine 
 

5 2 7 

PŠ Sovodenj 
 

6 1 7 

 

Število interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo šole, je delno sorazmerno z njeno velikostjo. 

Podružnični šoli tako ponujata najmanj interesnih dejavnosti, večje šole, kot sta Osnovna 

šola Prežihovega Voranca Jesenice in Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice pa največ. 

Izjema je Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora, ki kljub temu da ima pol manj 

učencev kot prej navedeni šoli, ponuja največ interesnih dejavnosti. Menim, da je 

ponudba notranjih izvajalcev odvisna od ambicioznosti in pripravljenosti samih učiteljev, 

delno pa tudi od interesov, ki jih imajo učenci. Število interesnih dejavnosti, ki naj bi jih 

ponujala šola ni zakonsko določeno. Za izvajanje interesnih dejavnosti se po Zakonu o 
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organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja zagotavljajo sredstva iz državnega 

proračuna. V primeru, da šola v dogovoru z ustanoviteljico (občino) ponudi učencem 

večje število ur interesnih dejavnosti, pa se to obravnava kot nadstandard in v tem 

primeru dodatne ure financira občina. Del stroškov za nadstandardni program lahko 

krijejo tudi starši, seveda z njihovim soglasjem (Interesne dejavnosti za devetletno 

osnovno šolo. Pridobljeno, 15. 11. 2012, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne 

dejavnosti_cb.pdf). 
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Graf 1: Interesne dejavnosti, ki jih na anketiranih šolah ponujajo notranji in zunanji 

izvajalci 
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Številke predstavljajo število šol, ki ponujajo posamezno interesno dejavnost. Kot je 

razvidno iz grafa, imajo učenci pestro izbiro interesnih dejavnosti, tako športnih kot 

ostalih, saj šole ponujajo kar 39 različnih vsebin. Največ interesnih dejavnosti ponuja 

Osnovna šola Josipa Vandota Kranjska Gora (12), najmanj pa Podružnična šola Lučine 

(5).  Menim, da je ta ponudba na anketiranih šolah dovolj pestra in zanimiva za učence 

različnih starosti in da bi vsak učenec lahko našel dejavnost, pri kateri bi doživljal uspehe. 

Zanimivo je, da niti ene interesne dejavnosti ne ponujajo vse anketirane šole. Najbolj se 

temu približa otroški pevski zbor, ki deluje na sedmih anketiranih osnovnih šolah. Dobrih 

75 % je takih dejavnosti, ki jih ponujajo le na eni izmed anketiranih osnovnih šol. Ta 

podatek me je zelo presenetil, saj sem bila mnenja, da šole po večini  ponujajo iste 

interesne dejavnosti. Le 15 % interesnih dejavnosti ponujajo tako notranji kot tudi zunanji 

izvajalci, kar pomeni, da imajo zunanji izvajalci drugačno ponudbo kot pa šole same, 

predvsem pa je njihova ponudba skoncentrirana na športne interesne dejavnosti.  Te 

interesne dejavnosti so, nogomet, mladi gasilci, košarka, angleški krožek, plesni krožek, 

namizni tenis in mini rokomet.  Kot lahko takoj opazimo, je seznam interesnih dejavnosti, 

ki jih ponujajo zunanji izvajalci, nekoliko krajši. Teh interesnih dejavnosti je 21, kar je 

skoraj za polovico manj kot pa tistih, ki jih ponujajo osnovne šole s svojimi (notranjimi) 

izvajalci. Zopet je veliko takih, ki jih ponujajo samo na eni izmed osnovnih šol. Največ 

šol (3) ponuja košarko ter nogomet (3). Če primerjamo pridobljene podatke s podatki, ki 

jih je pridobil Pišot s sodelavci (2002), lahko ugotovimo, da je najpogostejša ponudba 

izvenšolskih gibalnih/športnih dejavnosti na osnovnih šolah gorenjske regije glede na 

vsebino, prav košarka. Sledi ji odbojka, rokomet in splošna športna vadba, nogomet pa je 

šele na petem mestu. Od 11-ih športnih interesnih dejavnosti, ki jih je Pišot s sodelavci 

(2002) naštel kot najbolj pogoste, je kar 7 takih, ki so jih anketirane šole navedle v svojih 

tabelah.  

Da bi potrdila oziroma ovrgla 5. hipotezo, in sicer da po šolah v gorenjski regiji ni 

bistvenih razlik v ponudbi športnih interesnih dejavnosti, bom v nadaljevanju 

diplomskega dela iz grafa razbrala, koliko je takih športnih interesnih dejavnosti, ki jih 

ponuja le ena šola, in koliko takih, ki jih ponuja več šol. Tu sem bom osredotočala le na 

to, koliko šol ponuja določeno športno interesno dejavnost in ne na to, ali to dejavnost 

ponujajo notranji ali zunanji izvajalci. 
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In sicer: 

• od 29-ih interesnih dejavnosti, ki jih ponuja le ena šola, je 13 (45 %) športnih, 

• od 10-ih interesnih dejavnosti, ki jih ponujata dve šoli, je 5 (50 %) športnih, 

• od 5-ih interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo tri šole, sta 2 (40 %) športni, 

• od 4-ih interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo štiri šole, je le 1 (25 %) športna, 

• samo eno športno interesno dejavnost (košarka) ponuja šest šol, 

• nobene športne interesne dejavnosti ne ponuja vseh 8 anketiranih šol. 

Kot lahko vidimo iz zgornjih podatkov, je ponudba športnih interesnih dejavnosti na 

anketiranih šolah zelo različna, saj je največ takih športnih interesnih dejavnosti, ki jih 

ponuja le ena šola.  

Na ugotovljena dejstva bom mojo peto hipotezo(po šolah v gorenjski regiji ni bistvenih 

ralik v ponudbi športnih interesnih dejavnosti) zavrgla, saj sem ugotovila, da šole v 

gorenjski regiji ponujajo raznolike športne interesne dejavnosti in da je le košarka tista 

športna dejavnost, ki jo ponuja največ (6) anketiranih šol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Košir, Ana; diplomsko delo 

 

34 

 

Zanimala me je tudi primerjava med ponudbo športnih interesnih aktivnosti in ostalimi 

interesnimi dejavnostmi. Spodnji graf prikazuje razmerje med ponudbo športnih in ostalih 

interesnih dejavnosti, ki jih na šolah ponujajo notranji izvajalci. 

Graf 2: Primerjava med športnimi in ostalimi interesnimi dejavnostmi, ki jih 

ponujajo notranji izvajalci 

 

Iz grafa je razvidno, da je na šolah kar 62 % takih interesnih dejavnosti, ki niso povezane 

s športom in le 38 % športnih dejavnosti. Menim, da do takih razlik pride zaradi 

pomanjkanja kadra za vodenje športnih aktivnosti. Po večini športne dejavnosti na šoli 

vodijo športni pedagogi, ki so za to usposobljeni. Teh pa je na šolah malo, na manjših 

šolah navadno le eden. Vse ostale dejavnosti pa lahko vodijo različno usposobljeni in 

izobraženi šolski delavci, ki pokažejo zanimanje za tovrstno dejavnost. Tako lahko na 

primer dramski, šiviljski, likovni krožek vodijo učitelji razrednega pouka, ki imajo smisel 

in voljo za tako delo. Seveda sme tudi razredni učitelj voditi športno interesno dejavnosti, 

pomembno je le, da ima učitelj/trener postavljene jasne učne smotre, ki jim pri svojem 

delu sledi in jih upošteva. Obvezna naloga učitelja/trenerja je tudi ta, da vadeči učenci v 

vsakem trenutku natančno vedo, kaj je njihova naloga in kaj se od njih pričakuje. Ko 

učitelj/trener prepusti vadečim preveč svobode, se znajde v nelagodnem položaju, ko ne 

zmore več ustreči vsem zahtevam in hkrati nima več moči, da bi ukrepal in usmeril stanje 

v želeno smer. Učitelj/trener mora biti sistematičen in imeti red in disciplino tudi pri sebi. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Košir, Ana; diplomsko delo 

 

35 

 

Torej le pedagog, ki ima zgrajeno svojo osebnost in značaj, je kot tak zgled tudi mladim. 

Učitelji/trenerji se morajo zavedati velike odgovornosti, ki jo imajo pri vodenju mladih 

športnikov. To, kako veliko odgovornost imajo, nam pove že podatek, da v marsikaterem 

športu (plavanje, drsanje, gimnastika itd.) mladi preživijo več časa na treningu skupaj s 

trenerjem (pogosto več kot 20 ur tedensko) kot s svojimi starši (Škof, 2007). 

V nadaljevanju bom predstavila ponudbo interesnih dejavnosti zunanjih izvajalcev na 

anketiranih osnovnih šolah in razmerje med športnimi in ostalimi aktivnostmi, ki jih 

ponujajo.  

Graf 3: Razmerje med športnimi in ostalimi interesnimi dejavnostmi, ki jih na šolah 

ponujajo zunanji izvajalci 

 

 

Tu pride do obratnega razmerja kot pri grafu 2. Kar 76 % vseh dejavnosti, ki jih ponujajo 

zunanji izvajalci, je športnih, in le 24 % ostalih, kar pomeni, da je ponudba športnih 

dejavnosti na gorenjskih šolah kar pestra. Do podobnih ugotovitev je prišel tudi Pišot s 

sodelavci (2002), ki je zbiral podatke o možnostih za izvenšolsko gibalno/športno 

udejstvovanje otrok, starih med 6 in 15 let na 34-ih osnovnih šolah gorenjske regije. 

Ugotovili so, da izvajalci ponujajo pestro izbiro različnih gibalnih/športnih aktivnosti, ki 

so namenjene različnim starostim in interesnim skupinam učencev. Klub temu pa so 
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mnenja, da bi se z dodatnim izobraževanjem in pridobivanjem kadra za delo s to 

populacijo ponudbo še dalo razširiti.  

Povprečje ponujenih športnih interesnih dejavnosti notranjih in zunanjih izvajalcev je 56 

%, kar pomeni, da je športnih interesnih dejavnosti še vedno nekoliko več kot pa ostalih. 

Pričakovala sem sicer večjo razliko, saj sem mnenja, da je gibalni razvoj otrok prve in 

druge triade zelo pomemben. Ponudbo športnih interesnih dejavnosti je ugotavljal tudi 

Branko Škof s sodelavci Fakultete za šport (2007). Proučili so številne raziskave po svetu 

in doma, ki kažejo, da večja ponudba za otroke in mladino strokovno vodenih in 

zanimivih programov športne in športno-rekreativne dejavnosti prispeva k povečanju časa 

za športno dejavnost in pozitivno vpliva na odnos otrok in mladine do telesne dejavnosti 

nasploh. Vendar pa so ugotovili, da je ponudba kakovostnih programov športne 

dejavnosti za mlade v Sloveniji še vedno premajhna. To zlasti velja za tiste programe, ki 

bi bili namenjeni športni rekreaciji oziroma netekmovalnim (igrivim) programom športa 

za mlade (Škof, 2007).  

Moje mnenje je, da je ponudba športnih dejavnosti na anketiranih šolah na gorenjskem 

raznolika in pestra, vendar pa še vedno obstaja prostor za ostale športe, kot so na primer: 

borilne veščine, tenis, šah, veslanje, kolesarstvo, rolanje, ritmična gimnastika itd. 

Iz prikazanih grafov lahko ugotovimo, da je povprečje vseh šol še vedno na strani 

športnih interesnih dejavnosti, saj je delež le teh kar 56 %. Na ugotovljena dejstva lahko 

sprejmemo prvo hipotezo, da je med vsemi interesnimi dejavnostmi vsaj pol športnih. 

V nadaljevanju bom analizirala vključenost učencev v interesne dejavnosti po razredih. 

Za vsak razred, od prvega do petega, bom navedla, v katere interesne dejavnosti notranjih 

in zunanjih izvajalcev se vključujejo, v kolikšni meri se vključujejo v športne interesne 

dejavnosti ter kakšne so razlike pri vključevanju v interesne dejavnosti pri deklicah in 

dečkih. 

Preden pa začnem z analizo posameznega razreda, je v spodnji tabeli navedeno skupno 

število učencev vseh anketiranih šol po razrednih. Tako bom lahko ponazorila, kakšen 

odstotek učencev posameznega razreda se vključuje v športne in ostale interesne 

dejavnosti. 
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Tabela 5: Število učencev na anketiranih šolah po razredih 

ŠOLA ŠTEVILO 
DEČKOV 

ŠTEVILO 
DEKLIC 

SKUPAJ % 

OŠ Josipa Vandota Kranjska 
Gora 

    

1. razred 8 11 19 18 
2. razred 7 8 16 15 
3. razred 14 15 29    28 
4. razred 14 11 25    24 
5. razred 8 7 16 15 
Skupaj 53 52 105 100 

OŠ 16. decembera Mojstrana     
1. razred 7 9 16 23 
2. razred 11 6 17 25 
3. razred 6 8 14 20 
4. razred 7 6 13 19 
5. razred 7 2 9 13 
Skupaj 22 31 53 100 

 
OŠ Prežihovega Voranca 

Jesenice 
    

1. razred 34 32 66 21 
2. razred 28 33 61 19 
3. razred 48 26 74 23 
4. razred 37 18 55 17 
5. razred 33 33 66 20 
Skupaj 180 142 322 100 

OŠ Toneta Čufarja Jesenice     
1. razred 50 38 88 23 
2. razred 40 32 72 19 
3. razred 46 32 78 21 
4. razred 37 33 70 19 
5. razred 33 34 67 18 
Skupaj 206 169 375 100 

 
OŠ Bistrica     

1. razred 28 24 52 28 
2. razred 13 23 36 19 
3. razred 14 16 30 16 
4. razred 21 19 40 21 
5. razred 19 13 31 16 
Skupaj 95 95 190 100 

                   OŠ Poljane     
1. razred 16 22 38 23 
2. razred 18 12 30 18 
3. razred 17 12 29 18 
4. razred 18 17 35 22 
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5. razred 13 18 31 19 
Skupaj 82 81 163 100 

PŠ Lučine     
1. razred 4 - 4 13 
2. razred 5 3 8 26 
3. razred 4 3 7 22 
4. razred 3 2 5 16 
5. razred 7 - 7 23 

Skupaj 23 8 31 100 
PŠ Sovodenj     

1. razred 3 7 10 24 
2. razred 4 3 7 17 
3. razred 8 4 12 29 
4. razred 4 5 9 21 
5. razred 2 2 4 9 

Skupaj 21 21 42 100 
ŠTEVILO UČENCEV 

SKUPAJ 
  1281  

 

Največje število učencev je v prvih razredih. Glede na to, da sem tabele ravnateljem 

razdelila v šolskih letih 2010/2011 in 2011/2012, pomeni, da  je bilo v navedenih krajih 

največ otrok rojenih v letih 2004 in 2005. Kot sem preverila na statističnem uradu, je bilo 

v letih 2004 in 2005 v primerjavi z leti 2003 in 2002 v zahodni Sloveniji živorojenih za 

skoraj 550 otrok več (Statistični urad Republike Slovenije. Osnovni podatki o 

živorojenih. Pridobljeno, 5. 11. 2012, iz www.pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/varval.asp?ma 

=05J2002S&ti=&path=../Database/Dem_soc/05_prebivalstvo/30_Rodnost/10_05J20_roje

ni_RE_OBC/&lang=2). 

Razporeditev otrok po spolu je pokazala, da je dečkov več kot deklic. 
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6.2 VKLJUČEVANJE UČENCEV V ŠOLSKE IN ZUNAJŠOLSKE 
INTERESNE DEJAVNOSTI PO RAZREDIH 
V nadaljevanju bom rezultate interpretirala za vsak razred posebej. Najprej bom preverila 

vključenost učencev posameznega razreda v interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola, nato 

pa vključenost v interesne dejavnosti, ki jih na šolah ponujajo zunanji izvajalci. Zanimala 

me, ali se več učencev odloča za vključevanje v šolske ali zunajšolske interesne 

dejavnosti. Preverila bom tudi, v kakšni meri se učenci odločajo za športne interesne 

dejavnosti. Primerjala bom vključenost učencev v interesne dejavnosti po razredih, saj me 

zanima, ali le-ta z leti narašča ali pada. 

Graf 4: Vključevanje učencev 1. razreda v šolske interesne dejavnosti 
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Graf 4 prikazuje, da največ učencev obiskuje otroški pevski zbor (107), temu pa sledi 

odbojka (42), ki ima  veliko število udeležencev predvsem na jeseniških šolah. Odbojki v 

malo manjšem številu sledijo planinski krožek (36), med dvema ognjema (31) in atletika 

(30), kar pomeni, da razen pevskega zbora, ki ima zelo veliko število (107) udeležencev, 

učenci prvih razredov v večini obiskujejo športne interesne dejavnosti. Obiskujejo kar 24 

od 39 različnih interesnih dejavnosti, kar pomeni, da imajo zelo različne interese. Med 24 

izbranimi dejavnostmi je 10 športnih, kar je 41,6 %. 

Graf 5: Vključevanje učencev 1. razreda v zunajšolske interesne dejavnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenci prvih razredov anketiranih šol obiskujejo 14 od 21 različnih interesnih dejavnosti, 

ki jih na šolah  ponujajo zunanji izvajalci. Največ učencev (22) obiskuje nemški jezik, 

temu sledijo italijanski jezik (17) ter plavanje (10) in nato nogomet (10). Kljub temu pa je 

še vedno med vsemi 14 izbranimi interesnimi dejavnostmi 10 športnih, kar znaša 71,4 % . 

V primerjavi z zgornjim izračunom se 30 % več učencev odloča za športno interesno 

dejavnost, ki jo ponujajo zunanji izvajalci. 
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Graf 6: Vključevanje učencev 2. razreda v šolske interesne dejavnosti 

 

Analiza je pokazala, da učenci drugih razredov obiskujejo 30 različnih interesnih 

dejavnosti, ki jih na šolah ponujajo notranji izvajalci. Največ učencev (93) zopet obiskuje 

otroški pevski zbor, sledita mu odbojka (35) in planinski krožek (29). Od vseh izbranih 
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interesnih dejavnosti je 12 športnih, kar je 40%. Skupno število učencev drugih razredov 

je 247, iz grafa pa lahko vidimo, da interesne dejavnosti obiskuje kar 431 učencev. To 

pomeni, da v povprečju vsak učenec drugega razreda obiskuje skoraj dve interesni 

dejavnosti. 

Graf 7: Vključevanje učencev 2. razreda zunajšolske interesne dejavnosti 

 

 

Učenci drugih razredov se vključujejo v 15 od 21 različnih dejavnosti, ki jih na šolah 

ponujajo zunanji izvajalci. Od teh je 12 športnih dejavnosti, kar je 80 %. V primerjavi s 

prvim razredom to pomeni 10 % večja udeležba na športnih dejanvostih, ki jih ponujajo 

zunanji izvajalci.  Največ učencev (17) obiskuje plavanje in alpsko smučanje (16).  

Sledita namizni tenis (8) in gimnastika (8), šele na petem mestu je interesna dejavnost, ki 

ni povezana s športom. Število učencev, vključenih v zunanjo interesno dejavnost, je 84 

(od tega 72 v športno interesno dejavnost). To pomeni, da približno 30 % drugošolcev 

obiskuje športno interesno dejavnost, ki jo ponujajo zunanji izvajalci.  
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Graf 8: Vključevanje učencev 3. razreda v šolske interesne dejavnosti 

 

Učenci tretjih razredov obiskujejo 31 različnih šolskih interesnih dejavnosti, kar je več 

kot v prvih in drugih razredih. Največ učencev obiskuje pevski zbor (77), prav tako kot v 

prvih in drugih razredih. Sledi mu planinski krožek (31), ki ga tudi v prvih in drugih 

razredih obiskuje veliko učencev. Visoko na lestvici je kar nekaj športnih interesnih 

dejavnosti, in sicer atletika (30), košarka (28), med dvema ognjema (28) in odbojka (25).  

Izmed vseh izbranih šolskih aktivnosti je 11 športnih, obiskuje pa jih 195 učencev, kar 

pomeni, da dobrih 71% tretješolcev obiskuje športno šolsko interesno dejavnost. Vse 
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šolske interesne dejavnosti obiskuje 483 učencev (od 273 učencev), kar pomeni, da vsak 

tretješolec v povprečju obiskuje 1,77 interesne dejavnosti, ki jo ponujajo notranji 

izvajalci. 

Graf 9: Vključevanje učencev 3. razreda v zunajšolske interesne dejavnosti 

 

Iz grafa lahko razberemo, da tretješolci obiskujejo 15 različnih zunajšolskih interesnih 

dejavnosti, od tega kar 12 (80 %) športnih. V te interesne dejavnosti je vključenih 77 

učencev, kar pomeni dobrih 28 % vseh tretješolcev. Kar 70 % učencev, ki so se odločili 

za zunajšolsko interesno dejavnost, obiskuje dejavnost, povezano s športom. V primerjavi 

z drugošolci se za zunajšolsko športno dejavnost odloča manj učencev. Največ učencev 

obiskuje angleški jezik (10) in plavanje (10). 
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Graf 10: Vključevanje učencev 4. razreda v šolske interesne dejavnosti 

 

 

Učenci 4. razredov (252) obiskujejo 28 različnih šolskih interesnih dejavnosti. V šolske 

interesne dejavnosti je vključenih 427 učencev, kar pomeni, da vsak četrtošolec v 

povprečju obiskuje 1,7 interesne dejavnosti. Od vseh izbranih šolskih interesnih 

dejavnosti  je 11 športnih, kar je dobrih 39 %. Za športne interesne dejavnosti se je 
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odločilo 173 učencev oziroma dobrih 68 % vseh četrtošolcev. Najbolj obiskana šolska 

interesna dejavnost je zopet pevski zbor (58), sledi ji odbojka (49), ki je očitno zelo 

priljubljan šport učencev razrednje stopnje.  

 

Graf 11: Vključenost učencev 4. razreda v zunajšolske interesne dejavnosti 

 

Iz grafa 11 razberemo, da se veliko četrtošolcev (33) odloča za odbojko kot zunajšolsko 

interesno dejavnost. Skupno tako odbojko obiskuje kar 82 četrtošolcev, kar je skoraj ena 

tretjina vseh učencev. Dobro obiskani zunajšolski dejavnosti sta tudi plavanje (18) in 

strelski krožek (14). Učenci četrtih razredov obiskujejo 15 različnih zunajšolskih 

interesnih dejavnosti, od tega kar 13 športnih. To pomeni, da se dobrih 86 % učencev 

odloča za športno zunajšolsko interesno dejavnost.  
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Graf 12: Vključevanje učencev 5. razreda v šolske interesne dejavnosti 

 

Učenci petih razredov obiskujejo 28 različnih šolskih interesnih dejavnosti, od tega je 11 

športnih. V šolske interesne dejavnosti je vključenih 346 učencev (od vseh 231 

petošolcev), kar pomeni, da v  povprečju vsak petošolec obiskuje 1,5 interesne dejavnosti. 

127 učencev  (36 %) se odloča za športno interesno dejavnost. Tako kot v vseh ostalih 

razredih se tudi največ petošolcev odloča za pevski zbor (49), sledi računalništvo (24), 

najbolje obiskana športna interesna dejavnost pa je odbojka (21). 
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Graf 13: Vključevanje učencev 5. razreda v zunajšolske interesne dejavnosti 

 

Petošolci obiskujejo 14 različnih interesnih dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. 

Od tega je 12 športnih. V zunajšolske interesne dejavnosti se vključuje 117 učencev, kar 

pomeni, da vsak drugi petošolec obiskuje zunajšolsko interesno dejavnost. Največ 

učencev se odloča za odbojko (47), sledita ji plavanje (18) in košarka (14).  

 

V nadaljevanju bom povzela zgornje grafe in jih predstavila v enem grafu, kjer bom 

prikazala, katere dejavnosti od 1. do 5. razreda so najbolj obiskane. Razdelila jih bom na 

dejavnosti, ki jih ponuja šola, in dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. 
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Graf 14: Vključevanje učencev nižje stopnje v interesne dejavnosti, ki jih ponujajo 

notranji izvajalci 
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Graf 14 prikazuje vključevanje učencev nižje stopnje v interesne dejavnosti, ki jih ponuja 

šola. Vseh učencev, ki obiskujejo katerokoli šolsko interesno dejavnost je 2083 (vseh 

učencev nižje stopnje na anketiranih šolah je 1281). V povprečju vsak učenec nižje 

stopnje na anketiranih šolah obiskuje 1,6 interesne dejavnosti. 857 učencev se je odločilo 

za športno šolsko dejavnost, kar pomeni, da je dobrih 41 % izbranih šolskih interesnih 

dejavnosti športnih. Zaključimo lahko, da se več osnovnošolcev na nižji stopnji odloča za 

nešportno šolsko interesno dejavnost. Če analiziramo graf lahko vidimo, da se večina 

učencev odloča za pevski zbor (384), obiskujejo ga učenci od 1. do 5. razreda, število pa 

se z leti zmanjšuje. Od vseh učencev, ki obiskujejo pevski zbor jih 28 % hodi v 1. razred, 

24 % v 2. razred, 20 % v   3. razred, 15 % v 4. razred in 13 % v 5. razred. Menim, da do 

upada obiska pevskega zbora pride zaradi večjega števila ostalih obveznosti v šoli, po 

drugi strani pa tudi zaradi večje selekcije v pevskih zborih, saj starejši učenci pojejo bolj 

zahtevne pesmi. Presenečena sem bila nad udeležbo na športnem krožku odbojka, ki jo 

obiskuje 172 učencev. Tudi tu število učencev z leti upada (1. razred – 24 %, 2. razred – 

20 %, 3. razred – 15 %), v 4. razredu se znova poveča zanimanje za ta šport (4. razred – 

28 %), v 5. razredu pa ponovno nekoliko upade (5. razred – 13 %). Sledi kar nekaj 

športnih interesnih dejavnosti in sicer: planinski krožek (133), atletika (119) in med 

dvema ognjema (109). Iz grafa je razvidno, kako zanimanje za športno interesno 

dejavnost med dvema ognjema z leti upada. V prvem razredu je kar 28 % učencev 

vključenih v to dejavnost, v petem le še 9 %. Zanimiv je tudi podatek, da splošno športno 

vzgojo ponujajo le učencem 1. in 2. razreda. Interesna dejavnost sicer ni tako obiskana, pa 

kljub temu sem mnenja, da bi bilo dobro to športno interesno dejavnost ponuditi vsem 

učencev osnovne šole in ne le učencem prvih dveh razredov. Velik problem današnje 

družbe je premajhna gibalna aktivnost otrok in s tem prekomerna telesna teža 

mladostnikov, poleg tega pa je veliko otrok zasvojenih z računalniškimi igrami. Šole se 

tega problema zavedajo, zato bi morale narediti kaj v tej smeri in ponuditi še več športnih 

interesnih dejavnosti za vse učence osnovne šole. Zanimiv pa je podatek pri rokometu, ki 

ga obiskujejo le učenci 4. in 5. razreda. Iz naše raziskave je razvidno, da so najbolj 

obiskane naslednje šolske interesne dejavnosti: pevski zbor, odbojka, planinski krožek, 

atletika in med dvema ognjema. Pohvalno je, da kar 133 učencev obiskuje planinski 

krožek, obiskujejo pa ga vsi učenci, od 1. do 5. razreda. Krpač (2002) je raziskoval 

motivacijo osnovnošolcev za ukvarjanje s planinstvom. Meni, da je planinarjenje 

pomembno sredstvo za zadovoljevanje človekovih potreb. Ugotovil je, da so vodilni 

motivi za ukvarjanje s planinarjenjem naslednji: telesna pripravljenost, zdravje, novi 
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kraji, vedno nekaj novega, pristnejši stik z naravo, nedostopen svet, doživljanje nečesa 

novega, preizkušanje moči in svoboda. 

Če te rezultate primerjam z raziskavo, ki jo je opravila A. Ferfila (2012), ko je raziskovala 

športne interesne dejavnosti v kraški regiji, lahko ugotovimo, da učenci različnih regij 

najpogosteje obiskujejo različne interesne dejavnosti. Najbolj obiskane interesne 

dejavnosti v kraški regiji so italijanščina, pevski zbor, športni krožek, likovni krožek in 

izrazni ples. Vse interesne dejavnosti, razen pevskega zbora, se torej razlikujejo. Čemu 

lahko pripišemo taka odstopanja? Vsaka šola verjetno spodbuja določeno interesno 

dejavnost, ker želi, da bi učenci pri tej dejavnosti sodelovali in dosegali uspehe. Drugi 

razlog lahko tiči v učitelju, ki vodi posamezne interesne dejavnosti. Ta je med učenci 

lahko priljubljen in se na podlagi tega učenci odločajo za vključevanje v njegovo 

interesno dejavnost. 

Graf 15: Vključevanje učencev nižje stopnje v zunajšolske interesne dejavnosti 
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Iz grafa razberemo, v katere zunajšolske interesne dejavnosti se vključujejo učenci nižje 

stopnje na anketiranih osnovnih šolah. V tem primeru prevladujejo športne interesne 

dejavnosti. Vseh učencev, ki obiskujejo katerokoli zunajšolsko interesno dejavnost, je 

488. To pomeni, da se dobrih 38 % učencev nižje stopnje odloča za vključevanje v 

zunajšolsko interesno dejavnost, od tega se 399 učencev vključuje v športno zunajšolsko 

interesno dejavnost. Ta številka nam pove, da se 82 % učencev, ki obiskujejo zunajšolsko 

interesno dejavnost, odloča za športno interesno dejavnost.  

Največ učencev obiskuje odbojko (80), ki je najbolj obiskana zunajšolska športna 

interesna dejavnost na nižji  stopnji. Kot lahko razberemo iz grafa, odbojko obiskujejo le 

učenci 4. in 5. razreda. Sledi plavanje (73), pri čemer število učencev, ki obiskuje to 

interesno dejavnost, z leti narašča. V 1. razredu plavanje obiskuje 14 %, v 2. razredu 22 

%, v 3. razredu  14 %, v 4. razredu 25 % in v 5. razredu 25 % učencev. Glede na to, da 

sem anketirala šole na Gorenjskem, ki za izvedbo ponuja veliko možnosti za zimske 

športe, me preseneča podatek, da se le 38 učencev odloča za alpsko smučanje, 6 za tek na 

smučeh in le 1 učenec za smučarske skoke. Košarko obiskuje 36 učencev, število teh pa z 

leti narašča. Dobro obiskan je tudi strelski krožek, kamor je vključenih 34 učencev. 

Najbolj obiskane zunajšolske interesne dejvnosti so torej odbojka, plavanje, alpsko 

smučanje, košarka in strelski krožek. Če podatke primerjamo z vključenostjo učencev 

kraške regije v zunajšolske interesne dejavnosti, zopet opazimo velika odstopanja. 

Najbolj obiskane interesne dejavnosti kraške regije so: glasbena šola, verouk, ples, 

nogomet in taborniki. Učenci različnih regij se odločajo za čisto drugačne zunajšolske 

interesne dejavnosti, oziroma to lahko pripišemo ponudbi dejavnosti zunanjih izvajalcev. 

Izbrane šole na gorenjskem imajo tako še vedno nekaj možnosti za popestritev in 

izboljšanje ponudbe. 

V nadaljevanju diplomskega dela me bo zanimalo, ali se zanimanje za športne interesne 

dejavnosti s starostjo povečuje ali pada. Poskušala bom potrditi hipotezo, da je v nižjih 

razredih vključenost v športne interesne dejavnosti večja kot v višjih razredih. 

Združene so interesne dejavnosti, ki jih ponujajo šole in zunanji izvajalci. Zanimalo me 

bo tudi, ali se več učencev odloča za športno interesno dejavnost, ki jo vodijo učitelji ali 

zunanji izvajalci. S temi grafi bom lahko potrdila oziroma zavrgla svojo hipotezo, da več 

učencev obiskuje športne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. 
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To bom prikazala z grafi za vsak razred posebej. 

 

Graf 16: Razmerje vključenosti v športne in ostale interesne dejavnosti za 1. razred 

  

 

Graf 17: Razmerje vključenosti v športne in ostale interesne dejavnosti za 2. razred 
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Graf 18: Razmerje vključenosti v športne in ostale interesne dejavnosti za 3. razred 

 

 

Graf 19: Razmerje vključenosti v športne in ostale interesne dejavnosti za 4. razred 
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Graf 20: Razmerje vključenosti v športne in ostale interesne dejavnosti za 5. razred 

 

Zgornji grafi prikazujejo, kakšno je razmerje med vključenostjo učencev posameznega 

razreda v športne in ostale interesne dejavnosti ter kakšno je razmerje med vključenostjo 

v športne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo notranji oziroma zunanji izvajalci. 

Iz  grafa 16 lahko razberemo, da se več učencev 1. razreda odloča za nešportne interesne 

dejavnosti. Razlika sicer ni velika, saj se  56 % (304) učencev odloča za nešportno 

interesno dejavnost, 44 % (240) pa za športno. Od 240 prvošolcev, ki obiskujejo športno 

interesno dejavnost se 77 % (185) učencev odloča za športno interesno dejavnost, ki jo 

vodijo učitelji na šoli, 23 % učencev (55) pa se odloča za športno interesno dejavnost, ki 

jo na šolah ponujajo zunanji izvajalci. Menim, da je eden od možnih razlogov za tako 

velik obisk interesnih dejavnosti, ki jih ponuja šola, plačljiv krožek. Alpsko smučanje, ki 

ga na šolah ponujajo zunanji izvajalci, je na primer plačljiv, kar pa si dandanes marsikdo 

ne more privoščiti. Notranji izvajalci pa so obenem tudi njihovi učitelji, ki jim učenci 

zaupajo in se zato radi vključujejo v njihove interesne dejavnosti. Prav tako pa v večini 

primerov te interesne dejavnosti potekajo na osnovnih šolah, tako da učenci za čas 

dejavnosti zapustijo podaljšano bivanje in se po končani vadbi vrnejo. Tako staršem ni 

potrebno skrbeti za prevoz. 

V 2. razredu se zanimanje in vključenost v športne interesne dejavnosti poveča, saj se 51 

% (261) učencev odloča za športno interesno dejavnost in 49 % (254) učencev za drugo 

interesno dejavnost, ki jo ponuja šola. Razmerje med vključenostjo v športne interesne 

dejavnosti, ki jih ponujajo notranji oziroma zunanji izvajalci, je zopet na strani izvajalcev 
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šole, saj se, podobno kot v 1. razredu, 72 % (189) učencev odloča za notranje izvjalce, 28 

% (72) učencev pa za zunanje izvajalce. Menim, da pomembno vlogo pri izbiri športne 

dejavnosti igra njena dostopnost. Če športna interesna dejavnost poteka izven šole in za to 

ni poskrbljen prevoz, predstavlja to dodatno skrb za starše, ki morajo otroka na trening 

pripeljati. Obenem pa so nekatere zunajšolske športne interesne dejavnosti plačljive, kar 

predstavlja dodaten strošek za starše. Vse to pa vpliva na odločitev, katero športno 

dejavnost bo otrok obiskoval. 

V 3. razredu se odstotek učencev, ki so vključeni v športno interesno dejavnost, zopet 

nekoliko zmanjša (v primerjavi z 2. razredom), saj se 47 % (262) učencev vključuje v 

športno interesno dejavnost, 53 % (298) učencev pa v drugo interesno dejavnost. 

Razmerje med vključenostjo v športne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo notranji 

oziroma zunanji izvajalci, je podobno kot pri prvih dveh razredih, in sicer 21 % (54) 

učencev se vključuje v interesno dejavnost, ki jo na šoli ponujajo zunanji izvjalci in 79 % 

(208) učencev v športno interesno dejavnost, ki jo vodijo notranji izvajalci. Menim, da je 

tudi tu eden glavnih razlogov za taka odstopanja prevoz otrok na treninge. Obenem pa so 

učenci prve triade deležni manjše ponudbe športnih interesnih dejavnosti s strani zunanjih 

izvajalacev. 

Nobenih večjih odstopanj pri vključevanju v športne in ostale interesne dejavnosti nisem 

opazila pri analizi 4. razreda. 49 % učencev (265) je vključenih v športno interesno 

dejavnost, 51 % učencev (265) pa v ostalo interesno dejavnost. Glede na to, da je 

ponudba vseh interesnih dejavnosti, športnih in ostalih, zelo pestra, sem  pričakovala take 

rezultate. Zanimivo pa je drugo razmerje, in sicer udeležba pri notranjih in zunanjih 

izvajalcih. Tu pride do večjih razlik kot pri učencih prve triade. 40 % (107) učencev je 

vključenih v športne interesne dejavnosti zunanjih izvajalcev in 60 % (158) v športne 

interesne dejavnosti notranjih izvajalcev. Delež vključenosti pri zunanjih izvajalcih se je 

tako povečal za povprečno 20 %. Menim, da je razlog za povečanje ta, da so učenci že 

nekoliko bolj samostojni in lahko uporabljajo javna prevozna sredstva za prevoz na 

trening.  

Do še večjih razlik pa pride v 5. razredu, kjer se kar 47 % (113) učencev vključuje v 

športno interesno dejavnost, ki jo ponujajo zunanji izvajalci, in 53 % (127) v športno 

interesno dejavnost, ki jo ponujajo notranji izvajalci. Razmerje med vključenostjo v 
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športne in ostale interesne dejavnosti pa je podoben vsem ostalim razredom in sicer 48 % 

(223) učencev se vključuje v športno in 52 % (240) v druge interesne dejavnosti. 

Če povzamemo vso analizo, ne opazimo večjih razlik med razredi pri vključenosti v 

športne in ostale interesne dejavnosti. Povprečje vključenosti v športne interesne 

dejavnosti je 47,8 %, kar pomeni, da se še vedno več učencev nižje stopnje na anketirnih 

šolah odloča za nešportno interesno dejavnost. Do večjih razlik med razredi pa prihaja pri 

vključenosti v športne interesne dejavnosti notranjih in zunanjih izvajalcev, ker se delež 

učencev giblje od 21 % do 47 %. Povprečje vključenosti v športne interesne dejavnosti, ki 

jih ponujajo zunanji izvajalci, je 32,8 %, kar pomeni, da se več učencev nižje stopnje še 

vedno odloča za športno interesno dejavnost, ki jo vodijo učitelji na šoli. 

Graf 21: Vključenost učencev v športne interesne dejavnosti po razredih 

 

Z grafom želim ponazoriti, kako število učencev, vključenih v športne interesne 

dejavnosti narašča oziroma pada. Razvidno je, da se najmanj učencev 1. razreda vključuje 

v športne interesne dejavnosti. Število učencev nato strmo narašča, se povečuje, kar 

pomeni, da se v 2. in 3. razredu več učencev odloča za športno interesno dejavnost. 

Največ učencev, vključenih v športno interesno dejavnost, je v 4. razredu, nato pa število 

zopet strmo pade, saj je v 5. razredu število učencev, vključenih v športno interesno 

dejavnost podobno 1. razredu. 
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Na podlagi prikazanega grafa lahko zaključim in zavržem mojo hipotezo, da je v nižjih 

razredih vključenost v športne interesne dejavnosti večja kot v višjih razredih.  

 

Graf 22: Razmerje vključenosti v športne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo 

notranji in zunanji izvajalci 

 

Graf prikazuje krivulje vključenosti v športne interesne dejavnosti notranjih in zunanjih 

izvajalcev. Kot lahko vidimo, krivulja notranjih izvajalcev v prvi triadi rahlo narašča, v          

3. razredu pa začne vztrajno padati in doseže svoj minimum v 5. razredu. Krivulja 

zunanjih izvajalcev pa je nekoliko bolj razgibana, saj od 1. do 2. razreda rahlo raste, v 3. 

razredu pada, nato pa spet narašča do 5. razreda. Svoj maksimum doseže v 5. razredu, 

kjer krivulja notranjih izvajalcev doseže svoj minimum.  

Vendar pa je krivulja zunanjih izvajalcev ves čas pod krivuljo notranjih izvajalcev, kar 

pomeni, da se več osnovnošolcev odloča za športno interesno dejavnost, ki jo ponujajo 

notranji izvajalci. Iz napisanega lahko zaključimo in zavržemo hipotezo, da več učencev 

obiskuje športne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. 
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6.4 VKLJUČENOST V ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI PO 
SPOLU 
V nadaljevanju bom raziskovala in primerjala, v katere športne interesne dejavnosti se 

vključujejo dečki in v katere deklice. Zanimalo me bo, ali obstajajo razlike med spoloma 

pri vključevanju v športne interesne dejavnosti in če, kakšne so te razlike.  

Graf 24: Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma za 2. razred  

Graf 23: Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma za 1. razred 
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Graf 25: Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma za 3. 

razred 

 

Graf 26: Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma za 4. 

razred 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Košir, Ana; diplomsko delo 

 

61 

 

Graf 27: Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma za 5. 

razred 

 

Iz grafa 23 je razvidno, da se največ učencev 1. razreda udeležuje športnega krožka med 

dvema ognjema (18 dečkov in 13 deklic). Igra med dvema ognjema je za otroke zelo 

zanimiva, zato ni čudno, da je v to interesno dejavnost vključenih tako veliko prvošolcev. 

Zanimiv je podatek, da se veliko število učencev vključuje tudi v atletiko (15 dečkov in 

15 deklic). Sledi planinski krožek (13 dečkov in 15 deklic). Odbojko obiskuje kar 22 

dečkov in nobena deklica. Kot je razvidno iz grafa, nogomet obiskuje 13 dečkov in 5 

deklic, kar je zanimivo, saj smo po večini mnenja, da je nogomet šport za fante, iz grafa 

pa vidimo da temu ni tako. Do večjih odstopanj pride pri plesnem krožku (1 deček in 8 

deklic), namiznem tenisu (5 dečkov in 1 deklica), plavanju (6 dečkov in nobena deklica) 

ter gimnastiki in plezanju, ki ju obiskujejo le deklice.  

Graf za 2. razred je nekoliko bolj obsežen kot za 1. razred, kar pomeni, da se učenci  2. 

razreda vključujejo v več različnih interesnih dejavnosti (21). Največ učencev se 

vključuje v odbojko, za razliko od 1. razreda, kjer so bili vključeni le dečki, sedaj 

opazimo, da se za to interesno dejavnost odločajo tudi deklice (16 dečkov in 19 deklic). 

Opazimo lahko, da se veliko učencev vključuje v športni krožek  med dvema ognjema (14 

dečkov in 11 deklic). Podobno kot v 1. razredu pa se veliko učencev odloča tudi za 

planinski krožek (17 dečkov in 7 deklic). Do velike razlike pride pri košarki, saj je 
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vključenih kar 17 dečkov in le 2 deklici. Zanimivo je, da v 1. razredu plavanje obiskujejo 

le dečki, v 2. razredu pa lahko opazimo, da se za plavanje odloča več deklic. Športni 

interesni dejavnosti, ki ju obiskujejo le dečki pa sta florball in nogomet. Deklice 

prevladujejo pri mažoretkah, teku na smučeh, igrah z žogo, gimnastiki in plesnem krožku. 

Če primerjamo prejšnja grafa z grafom 25, ki nam prikazuje, v katere športne interesne 

dejavnosti se vključujejo dečki in deklice 3. razreda, opazimo, da se po lestvici navzgor 

pomika košarka (24 dečkov in 11 deklic), vsi ostali najbolj obiskani športni krožki pa 

ostajajo enaki, in sicer planinski krožek (15 dečko in 20 deklic), atletika (17 dečkov in 13 

deklic), med dvema ognjema (21 dečkov in 7 deklic) ter odbojka (13 dečkov in 12 

deklic). Pojavijo pa se novi krožki, ki jih v prejšnjih razredih nismo opazili. To so strelski 

krožek (5 dečkov in 3 deklice), alpsko smučanje (2 dečka in 2 deklici) in smučarski skoki, 

zadnje obiskuje le 1 deček. Do večjih razlik v prid deklet zopet prihaja pri plesnem 

krožku, gimnastiki, mažoretkah in teku na smučeh. Dečki  prevladujejo pri smučarskih 

skokih, florballu in nogometu.  

Iz grafa za 4. Razred razberemo, da se največ četrtošolcev vključuje v odbojko (41 

dečkov in 41 deklic), ki ima največ učencev, v primerjavi z ostalimi razredi, prav v 4. 

razredu. Druga dva najbolj obiskana športna krožka ostajata enaka kot pri prejšnjih 

razredih, to sta planinski krožek in košarka. Med dvema ognjema pa se pomika po lestvici 

navzdol, saj igra za četrtošolce verjetno ni več tako zanimiva kot za učence prve triade. 

Zaznati je, da se pojavi nova športna interesna dejavnost in sicer rokomet, ki je v pri triadi 

nismo zasledili. Če pogledamo graf, lahko opazimo velike razlike pri vključevanju v 

športne interesne dejavnosti med dečki in deklicami. Več je takih športnih dejavnosti, ki 

jih obiskujejo pretežno le dečki in sicer med dvema ognjema, rokomet, nogomet, strelski 

krožek, florball in plezanje. Že na prvi pogled lahko opazimo, da se v 4. razredu manj 

deklic vključuje v športne interesne dejavnosti.  

Graf 27 pa nam prikazuje, v katere športne dejavnosti se vključujejo učenci 5. razreda. 

Najbolj obiskana je zopet odbojka (32 dečkov in 36 deklic).  Zaključimo lahko, da je 

odbojka najbolj obiskana športna interesna dejavnost na nižji stopnji na anketiranih šolah. 

Presenetljivo veliko učencev je vključenih v nogomet (23 dečkov in 9 deklic), sledi pa mu 

košarka (13 dečkov in 10 deklic), ki je v povprečju prav tako zelo dobro obiskana športna 

interesna dejavnost na anketiranih šolah. Predpostavljam, da je to zato, ker košarko vodijo 

učitelji športne vzgoje, je ekipni šport obenem pa šole sodelujejo tudi v šolski košarkarski 
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ligi, prav to pa je dodatna motivacija za učence, saj se trudijo in si želijo dosegati čim 

boljše rezultate, kar za njih pomeni dodatno potrditev in dvig samozavesti. V primerjavni 

z ostalimirazredi je nekaj manj učencev vključenih v planinski krožek (8 dečkov in 12 

deklic), vendar tudi tu lahko zaključimo, da je na splošno ta interesna dejavnost dobro 

obiskana, kar pomei, da otroci še vedno radi hodijo v hribe. Med dvema ognjema je v 5. 

razredu slabše obiskana interesna dejavnost, kar je razumljivo, saj je igra bolj zanimiva za 

mlajše učence.  

Graf 28: Vključenost dečkov od 1. do 5. razreda v športne interesne dejavnosti 

 

Z grafom sem želela prikazati, katere so najbolj pogosto izbrane športne interesne 

dejavnosti dečkov od 1. do 5. razreda (682). Graf nam pokaže, da je najpogosteje izbrana 

športna interesna dejavnost odbojka (18 % vseh dečkov), sledi ji košarka (11 %), 10 % 
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vseh dečkov se vključuje v planinski krožek in med dvema ognjema, 9 % dečkov pa 

obiskuje interesno dejavnost atletika. 

Graf 29: Vključenost deklic od 1. do 5. razreda v športne interesne dejavnosti 

 

Tudi pri deklicah od 1. do 5. razreda (599) je najbolj priljubljena športna interesna 

dejavnost odbojka, ki jo obiskuje 18 % vseh deklic, sledi ji planinski krožek z 11 %, med 

bolj priljubljenimi športi pri deklicah je tudi plesni krožek (10 %). Tako kot dečki tudi 

deklice rade obiskujejo atletiko (9 %) ter plavanje (7 %). 

Opazimo torej, da se dečki in deklice najraje vključujejo v odbojko, prihaja pa do 

odstopanj, saj imajo dečki in deklice različne interese. 
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Kot lahko razberemo iz grafov in analize, opažamo določene razlike in podobnosti pri 

vključevanju dečkov in deklic v športne interesne dejavnosti. Na splošno se več dečkov 

vključuje v športne interesne dejavnosti. To je dobro razvidno iz spodnje tabele. 

Tabela 6: Vključenost dečkov in deklic v športne interesne dejavnosti  

  

 

 

 

 

 

 

V športne interesne dejavnosti se v vseh razredih vključuje več dečkov. Največjo razliko 

lahko opazimo v 4. razredu, najmanjše odstopanje pa je v 5. razredu. V nobenem razredu 

pa ne opazimo nekih večjih razlik, saj odstopanja v nobenem razredu ne presežejo 16 %. 

V nadaljevanju diplomskega dela bom ugotavljala, ali obstajajo razlike med dečki in 

deklicami pri vključevanju v ekipne in individualne športe. Najprej bom opredelila, kateri 

športi so ekipni in kateri individualni. Določene športe je težko opredeliti kot ekipni ali 

individualni, zato sem imela kar nekaj težav pri plesu in mažoretkah ter športnem krožku 

in splošni športni vzgoji. Odločila sem se, da ples in mažoretke  opredelim kot ekipna 

športa, saj učenci delajo v skupinah, kjer morajo upoštevati tudi druge. Športni krožek in 

splošno športno vzgojo pa sem opredelila kot individualna športa. 

 

 

 

 

 

  Razred Dečki Deklice 

1. razred 56 % 44 % 

2. razred 55 % 45 % 

3. razred 53 % 47 % 

4. razred 58 %  42 % 

5. razred 52 % 48 % 
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EKIPNI ŠPORTI: 

- nogomet, 

- rokomet, 

- odbojka, 

- košarka, 

- med dvema ognjema, 

- mažoretke, 

- športni krožek, 

- hokej, 

- florball , 

- igre z žogo, 

- plesni krožek. 

 

INDIVIDUALNI ŠPORTI: 

- športni krožek, 

- planinski krožek, 

- atletika, 

- namizni tenis, 

- gibalna abeceda, 

- splošna športna vzgoja, 

- golf, 

- alpsko smučanje, 

- tek na smučeh, 

- smučarski skoki, 

- strelski krožek, 

- plavanje, 

- gimnastika, 

- plezanje. 
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Graf 30: Primerjava vključenosti deklic v individualne in ekipne športe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 31: Primerjava vključenosti dečkov v individualne in ekipne športe  
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Če torej primerjamo zgornja dva grafa, lahko vidimo, da ni večjih razlik. Izjema je 1. 

razred, kjer sta stolpca obrnjena, saj se več deklic odloča za individualne kot ekipne 

športe, pri dečkih pa je večje zanimanje za ekipne športe. Za ostale 4 razrede pa je 

znimanje za individualne oziroma ekipne športe podobno. V 2. in 3. razredu  se več 

dečkov in deklic vključuje v individualne športe. Ta podatek me je presenetil, saj sem 

pričakovala, da se mlajši učenci raje vključujejo v ekipne športe, saj so na ta način 

povezani z ostalimi učenci in se tudi pri športu lahko družijo s svojimi prijatelji. 

Zanimivo je, da je stanje v 4. razredu drugačno, saj se več učencev in učenk zanima za 

ekipne športe. Podobno stanje je tudi v 5. razredu. Eden izmed razlogov je lahko ta, da so 

učenci 2. triade bolj povezani, čutijo potrebo po druženju s svojimi vrstniki, želijo si biti 

del neke skupine in se tam dokazovati.  

Glede na pridobljene podatke lahko delno potrdim svojo hipotezo, da ni bistvenih razlik 

med spoloma pri vključevanju v športne interesne dejavnosti. Grafi, ki zajemajo podatke, 

v katere športne interesne dejavnsti se vključujejo dečki in deklice posameznega razreda, 

so nam prikazali, da obstajajo določene razlike pri posameznih športih, kjer prevladuje 

en spol. Kljub temu pa lahko opazimo, da se deklice prav tako vključujejo v »fantovske 

športe« kot je na primer nogomet, dečki pa se prav tako vključujejo , na primer v plesni 

krožek. Pri športnih interesnih dejavnostih, ki prevladujejo v vseh razredih (odbojka, 

košarka, planinski krožek), pa ne opazimo večjih odstopanj med spoloma. Grafa 33 in 34 

pa nam prikazujeta, da ni večjih ostopanj v vključevanju v ekipne in individualne športe 

med spoloma, saj je v vseh razredih, razen v prvem, stanje enako. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                  Košir, Ana; diplomsko delo 

 

69 

 

7 SKLEP 

Prosti čas ima za posameznika več različnih funkcij, kot so počitek, zabava in nenazadnje 

celovito razvijanje osebnosti. V prostem času posameznik uveljavlja svoje interese in se 

ukvarja z dejavnostmi, ki ga veselijo. Za otroke pa je pomembna tudi vzgoja v prostem 

času, ki je bistvena sestavina vzgoje za življenje.  

Šola z razširjenim programom omogoča odkrivanje in razvijanje učenčevih interesov in 

jih s tem usposablja za koristno in zdravo preživljanje prostega časa, obenem pa učenci 

pridobijo vedenje in znanje za preživljanje prostega časa, kar lahko služi kot izhodišče za 

nadaljne izobraževanje. 

V diplomskem delu sem se osredotočila predvsem na športne interesne dejavnosti, saj 

menim, da naj bi bila redna telesna aktivnost sestavni del odraščanja mladih ljudi. Športne 

interesne dejavnosti pozitivno in razbremenilno delujejo na učence, zato je vključevanje v 

te dejavnosti pomembno. Navajanje na aktivno preživljanje prostega časa v mladosti pa 

prinese pozitivne učinke tudi za odraslo življenjsko obdobje, saj pripomore k boljšemu 

zdravju in posledično k bolj kakovostnemu življenju. 

V empiričnem delu sem raziskovala vključevanje učencev v interesne dejavnosti, 

osredotočila pa sem se predvsem na vključevanje v športne interesne dejavnosti notranjih 

in zunanjih izvajalcev na izbranih šolah gorenjske regije: Osnovna šola Josipa Vandota 

Kranjska Gora, Osnovna šola 16. decembra Mojstrana, Osnovna šola Prežihovega 

Voranca Jesenice,  Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice, Osnovna šola Bistrica, 

Osnovna šola Poljane ter Podružnični šoli Lučine in Sovodenj. RavnateljI so v tabele 

vpisovali podatke o vključenosti učencev v interesne dejavnosti od 1. do 5. razreda, 

zajetih pa je bilo 1281 učencev. Podatke sem obdelala v računalniškem programu 

Microsoft Office Excel 2007. 

Ugotovila sem, da je ponudba interesnih dejavnosti na izbranih šolah pestra in precej 

raznolika. Pričakovala sem, da po večini šole ponujajo enake interesne dejavnosti, pa se je 

izkazalo, da je dobrih 75 % interesnih dejavnosti takih, ki jih ponuja le ena šola. Glede na 

ta podatek sem zavrgla hipotezo, da ni bistvenih razlik v ponudbi športnih interesnih 

dejavnosti po šolah v gorenjski regiji, saj sem ugotovila, da šole v gorenjski regiji 

ponujajo raznolike športne interesne dejavnosti in da je le košarka tista športna dejavnost, 

ki jo ponuja največ anketiranih šol. 
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 Primerjala sem ponudbo interesnih dejavnosti, ki jih izvajajo notranji izvajalci (učitelji 

šole) in zunanji izvajalci (klubi, društva, ...). Ugotovila sem, da šole ponujajo 39 različnih 

interesnih dejavnosti, z 62 odstotki pa prevladujejo nešportne dejavnosti. Drugačen 

rezultat pa sem dobila pri ponudbi zunanjih izvajalcev. Ti ponujajo 21 različnih interesnih 

dejavnosti, od tega pa je kar 76 odstotkov dejavnosti športnih. Glede na dobljene podatke 

o ponudbi interesnih dejavnosti, sem sprejelo prvo hipotezo, da je med vsemi interesnimi 

dejavnostmi, ki jih ponujajo šole, vsaj pol športnih. 

V nadaljevanju sem analizirala vključenost učencev posamenega razreda v interesne 

dejavnosti notranjih in zunanjih izvajalcev. Ugotovila sem, da v povprečju vsak učenev 

od 1. do 5. razreda obiskuje 1,6 interesne dejavnosti, ki jih izvajajo notranji izvajalci, od 

tega pa se 41 % učencev odloča za športno interesno dejavnost. Najbolj obiskane šolske 

dejavnosti so:  pevski zbor (30 %), odbojka (13 %), planinski krožek (10 %), atletika (9 

%), med dvema ognjema (8 %). Kot lahko razberemo, so med prvimi petimi najbolj 

obiskanimi šolskimi interesnimi dejavnostmi kar 4 športne. Za zunanjo interesno 

dejavnost se odloča 38 % vseh učencev, prevladujejo pa predvsem športne interesne 

dejavnosti, saj se 82 % učencev, ki se odloča za zunajšolsko interesno dejavnost, odloča 

za športno. Najbolj obiskane zunajšolske interesne dejavnosti so dobojka (8 %), plavanje 

(5 %), alpsko smučanje (3 %), košarka (2,5 %) in strelski krožek (2 %).  

Analiza razmerja med vključenostjo učencev posameznega razreda v športne in ostale 

interesne dejavnosti nam ni pokazala večjih odstopanj. Do največjih razlik pride v prvem 

razredu, kjer se 44 % učencev odloča za športno in 56 % za nešportno interesno 

dejavnost. Najmanjše odstopanje pa opazimo v drugem razredu, kjer se 51 % učencev 

odloča za športno in 49 % učencev za nešportno interesno dejavnost. 

Glede na število učencev posameznega razreda, ki se vključujejo v športne interesne 

dejavnosti, sem ugotovila, da zanimanje za športne interesne dejavnosti od 1. do 4. 

razreda vztrajno raste, v 5. razredu, pa je število učencev, vključenih v športne interesne 

dejavnosti, najmanjše. Menim, da je to posledica pubertete, bilo pa bi zanimivo narediti 

vprašalnik za učence, da bi izvedeli tudi njihovo mnenje. Dobro bi bilo, da bi tudi učitelji 

vodili evidenco upada vključenosti v športne interesne dejavnosti in učence dodatno 

motivirali in spodbujali za aktivno preživljanje prostega časa. Kljub temu da je v osnovni 

šoli športna vzgoja obvezna, bi bilo zaželjeno dodatno ukvarjanje s športom, saj otroci in 

mladostniki s tem pozitivno vplivajo na samopodobo, razvijajo medsebojne odnose in 
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nenazadnje gradijo trdne temelje zdravega življenjskega sloga. Na podlagi analize o 

vključenosti v športne interesne dejavnosti sem lahko zavrgla hipotezo in zaključila, da je 

v višjih razredih vključenost v športne interesne dejavnosti večja kot v nižjih, saj sem 

ugotovila, da je največja vključenost v športne interesne dejavnosti v 4. razredu.  

Primerjava med vključenostjo v športne interesne dejavnosti, ki jih ponujajo notranji 

oziroma zunanji izvajalci, nam je pokazala, da se več učencev odloča za tisto športno 

dejavnost, ki jo vodi notranji učitelj. Tak rezultat lahko pripišemo večji povezanosti 

učencev in učiteljev na šoli, treningi, ki jih vodijo učitelji, po večini potekajo na matični 

šoli. Starši zaradi današnjega načina življenja preprosto nimajo časa, da bi svoje otroke 

vozili na treninge v oddaljene kraje, druga stran tega, da se manj učencev odloča za 

zunajšolsko interesno dejavnost, pa je lahko tudi plačljiv krožek. Na tem področju bi bilo 

potrebno raziskavo razširiti, da bi dobili realne podatke tako od učencev kot tudi od 

staršev, in izvedeli zakaj je temu tako. Več osnovnošolcev se še vedno odloča za športno 

interesno dejavnost, ki jo ponujajo notranji izvajalci. Zato sem zavrgla hipotezo, da več 

učencev obiskuje športne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci. 

Primerjava vključenosti v športne interesne dejavnosti med spoloma nam je pokazala, da 

se največ deklic (18 %) in dečkov (18 %) vključuje v odbojko, med bolj priljubljeno 

interesno dejanvostjo dečkov in deklic sodi tudi planinski krožek (10 % dečkov in 11 % 

deklic).  Dečki se pogosteje vključujejo v naslednje interesne dejavnosti: košarka (11 %), 

med dvema ognjema (10 %), planinski krožek (10 %) in atletika (9 %). Deklice pa se 

pogosteje vključujejo v planinski krožek (11 %), plesni krožek (10 %), atletika (9 %) in 

plavanje (7 %). Ugotovili smo tudi, da se v povprečju več dečkov (55 %) kot deklic (45 

%) vključuje v športno interesno dejavnost. Glede na pridobljene podatke sem delno 

potrdila svojo hipotezo, da ni bistvenih razlik med spoloma pri vključevanju v športne 

interesne dejavnosti. Ugotovila sem, da obstajajo določene razlike pri posameznih 

športih, kjer prevladuje en spol. Kljub temu pa lahko opazimo, da se deklice prav tako 

vključujejo v »fantovske športe«, kot je na primer nogomet, dečki pa se prav tako 

vključujejo, na primer v plesni krožek. Kljub temu pa ni večjih odstopanj med spoloma 

pri vključevanju v ekipne in individualne športe, saj je v vseh razredih, razen v prvem, 

stanje enako. 

Zanimala nas je tudi vključenost v individualne in ekipne športe. Analiza je pokazala, da 

ni večjih razlik med spoloma pri vključenosti v individualne in ekipne športe. Izjema je 1. 
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razred, kjer se več deklic vključuje v individualne športe. V 2. in 3. razredu učenci 

pokažejo večje zanimanje za individualne športe, v 4. in 5. pa se več učencev vključuje v 

ekipne športe.V povprečju se 49 % deklic odloča za ekipne športe. Dečki pa so bolj 

naklonjeni ekipnim športom, saj smo ugotovili, da se v povprečju 52 % dečkov odloča za 

ekipni šport. 

Dobljeni podatki veljajo le za izbrane šole gorenjske regije in jih ne moremo posplošiti na 

celotno populacijo. Opazimo pa lahko posamezne pomankljivosti, ki bi se jih dalo 

izboljšati in dati otrokom možnost, da vsak najde šport, kjer bo dosegal uspehe in bo z 

veseljem sodeloval.  
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9 PRILOGE 

Priloga A: Dopis za ravnatelje/ravnateljice ciljnih osnovnih šol gorenjske regije za 
odobritev raziskave na njihovih šolah. 

 

Spoštovani!  

Ime mi je Ana Košir in sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer Razredni 

pouk. 

Diplomsko delo opravljam pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje, kjer 

raziskujem vključenost učencev v interesne dejavnosti, tako v tiste, ki jih ponuja šola, 

kot tudi tiste, ki jih ponujajo zunanji izvajalci. 

Moja ciljna skupina so učenci od prvega do petega razreda. Podatke bom zbirala s 

priloženo tabelo. Ker želim raziskati vključevanje učencev v interesne dejavnosti v 

gorenjski regiji in ker želim v raziskavo zajeti čim večje število otrok, Vas prosim, da 

sodelujete pri zbiranju podatkov. 

 Priložena tabela je namenjena ravnateljem, ki izpolnijo, katere interesne dejavnosti 

ponuja njihova šola in koliko učencev od prvega do petega razreda določeno dejavnost 

obiskuje. 

 Zavedam se, da vsi ravnatelji nimajo zbrane evidence o tem, koliko otrok obiskuje 

določeno interesno dejavnost. Kljub temu Vas prosim, da si vzamete čas in izpolnite 

priloženo tabelo, saj bom le z Vašo pomočjo prišla do željenih podatkov in tako lahko 

dokončala diplomsko delo. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej najlepše zahvaljujem. 

S spoštovanjem! 

 

Ana Košir 
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PRILOGA B: Tabela vključenosti učencev v interesne dejavnsoti 

PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV PO RAZREDIH 

V tabelo vpišite, koliko dečkov in deklic je v posameznih razredih na vaši šoli. 

Razred 

 

Število dečkov Število deklic 

1. 

 

  

2. 

 

  

3. 

 

  

4. 

 

  

5. 
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VKLJUČENOST UČENCEV PO RAZREDIH V INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH 

PONUJA ŠOLA 

V stolpec z interesnimi dejavnostmi vpišite vse interesne dejavnosti, ki jih ponuja vaša 

šola, ter število dečkov in deklic po razredih, ki obiskujejo določeno dejavnost. 

 

Zaporedna 

številka 

 

Šolske interesne 

dejavnosti 

Razred Število dečkov Število deklic 

 

 

1. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

2. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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3. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

4. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

5. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

6. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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7. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

8. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

9. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

10. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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VKLJUČENOST UČENCEV PO RAZREDIH V INTERESNE DEJAVNOSTI, KI JIH 

PONUJAJO ZUNANJI IZVAJALCI 

 

V stolpec z interesnimi dejavnostmi vpišite interesne dejavnosti, ki jih ponujajo zunanji 

izvajalci, ter število dečkov in deklic po razredih, ki obiskujejo določeno dejavnost. 

 

Zaporedna 

številka 

 

Šolske interesne 

dejavnosti 

Razred Število dečkov Število deklic 

 

 

1. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

2. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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3. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

4. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

5. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

6. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
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7. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

8. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

9. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

10. 

 1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

  


