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POVZETEK 

 

V literaturi ne obstaja enotna opredelitev prostega časa, se pa večina avtorjev strinja, da prosti 

čas zajema dejavnosti, ki so zunaj družinskih, družbenih, šolskih in poklicnih obveznosti. 

Prosti čas je zelo pomemben. Način preživljanja prostega časa, namreč, vpliva na razvoj 

osebnosti, sposobnosti, znanja, socialnih veščin, prav tako pa vpliva na odnose do drugih 

ljudi. V prostem času se tako lahko učimo stvari, ki nas zanimajo, se zabavamo, sprostimo, 

naberemo nove moči, da se lažje spopadamo z vsakodnevnimi obveznostmi.  

V teoretičnem delu sem tako natančno opredelila prosti čas, izpostavila njegov pomen in 

funkcije, opisala načela in dejavnosti prostega časa ter dimenzije kvalitetnega preživljanja 

prostega časa. Vključila sem tudi dejavnike prostega časa in pomen vzgoje za prosti čas, saj se 

diplomsko delo nanaša na aktivno preživljanje prostega časa otrok v družbi staršev.  

V empiričnem delu, sem s pomočjo anketnega vprašalnika, poiskala odgovore na vprašanja, 

kaj je za otroke prosti čas, koliko ga imajo, kako, kje in s kom ga preživljajo, in predvsem, 

koliko in kako ga preživljajo v družbi staršev. Polovica otrok meni, da ima ravno prav 

prostega časa, največ prostega časa preživijo v družbi prijateljev in v zaprtih prostorih. S 

starši se večina otrok največ druži med vikendom. Skupaj se ukvarjajo s športom, skupaj 

gredo po nakupih, na izlet ali sprehod, skupaj gledajo TV in se veliko pogovarjajo. S starši se 

po večini otroci dobro razumejo in se v stiski najprej obrnejo na njih. 40 % anketiranih otrok 

si želi več prostega časa preživeti s starši. 

 

Ključne besede: prosti čas, otroci, starši 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Most authors agree that leisure includes activities, which are outside of family, social, school 

and work commitments. Leisure is a very important area of life, as it affects the development 

of the personality, skills, social skills and attitude towards other people. It provides us with 

entertainment, pleasure and relaxation; it also gives us new strengths, to easier cope with the 

everyday life obligations. 

In theoretical part, I precisely defined leisure, pointed out its importance and functions, 

described the principles and leisure activities as well as the development of life qualities 

trough leisure activities. I also included factors in the implementation of free time and the 

importance of education for leisure, as the thesis applies to active spending of free time of 

children with their parents. 

In empirical part I have, with the help of a questionnaire, researched, what is free time and 

how much of it children do have, how, where and with whom do they spend it, and most of all 

how much and how do children spend it with their parents. Half of the children think they 

have just enough free time, they spend most of free time in company of their friends and 

indoors. During the weekends they spend most of their free time with their parents. They do 

sports, they go shopping, they go on a trip or they go for a walk, they watch TV, and they talk 

to each other a lot. Most children get along well with their parents and for the children the 

parents are the first ones to whom they turn to when they are in distress. 40 % of the surveyed 

children would like to have more free time to spend with their parents. 

 

Key words: leisure, free time, children, parents 
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1. UVOD 

 

Prosti čas je zelo pomemben tako v otroških letih kot v odrasli dobi. Zelo pomembno je, da se 

človek že kot otrok nauči, kako kvalitetno preživljati prosti čas. Veliko vlogo imajo starši, saj 

so otrokov »prvi učitelj«. Preko staršev se otrok nauči kako lahko prosti čas izkoristi v svoje 

dobro in kako se z izvajanjem raznih dejavnosti in aktivnosti nauči novih stvari. Kvalitetno 

preživeti prosti čas pozitivno vpliva na otrokove sposobnosti, na njegovo osebnost, socialne 

veščine in seveda na odnose do drugih ljudi (Kristančič, 2007). Ravno tako kot so pomembne 

otrokove obveznosti (npr. šola), je pomemben tudi prosti čas. Vsak človek potrebuje čas zase, 

za svoje hobije, za razvoj svojih sposobnosti, da lahko izrazi svoje ideje, predvsem pa sebe 

(Kristančič, 2007). Ko se naše delovne obveznosti končajo in se začne prosti čas, ko lahko 

izbiramo, s čim se bomo zaposlili, se lahko pojavi pomanjkanje idej, kako zapolniti ta čas. 

Predvsem se ta problem velikokrat lahko pojavi pri otrocih. Zato je zelo pomembno, da se 

starši tega zavedajo in se trudijo v prostem času čim več ukvarjati z njimi oziroma poskrbeti 

za aktivno preživljanje prostega časa svojih otrok. To pomeni, da se z njimi pogovarjajo, 

hodijo na izlete, se igrajo, ukvarjajo s športom ali pa preprosto skupaj opravijo kakšno hišno 

opravilo. Med preživljanjem prostega časa so odnosi bolj sproščeni, poglablja se odnos med 

družinskimi člani, otroci poglabljajo zaupanje v svoje starše. Pogosto starši otroka preprosto 

posedijo pred televizijski sprejemnik ali pred računalnik in ga prepustijo pasivnemu 

preživljanju prostega časa, kar ni optimalno z vidika zdravega razvoja otroka. 

Različni avtorji (Kristan, 1992; Kristančič, 2007; Lešnik, 1982; Strojin, 1982) poudarjajo 

pomembnost kvalitetnega preživljanja prostega časa tako za otroke kot odrasle.  

Lešnik (1987, str. 15) pravi: »Prosti čas je dejansko družbena in posameznikova vrednota, 

nova razsežnost, ki odpira možnosti najširše kulturne rasti, s tem pa tudi širši prostor 

vzgojno-izobraževalnega delovanja.« 
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2. OPREDELITEV PROSTEGA ČASA 

 

Prosti čas je del človekovega vsakdanjika. Je čas, ki nam ostane po opravljenih obveznostih in 

z njim lahko prosto razpolagamo oziroma, kot navaja Lešnik (1982, str. 5): »Na njem so našle 

svoj prostor najrazličnejše dejavnosti, ki jih ustrezno usposobljen človek, mlajši ali starejši, 

razvija v konkretnih okoliščinah zato, da dopolnjuje in nadaljuje delo, preizkusi svoje 

sposobnosti in bolje zadosti svojim osebnim interesom in socialnim potrebam.« 

Kristančič (2007, str. 42) prosti čas definira kot »področje, kjer lahko posameznik zadovolji 

svoje potrebe, interese, kjer lahko živi v skladu s svojo individualnostjo, kjer razvija in 

uveljavlja samosvojo originalno in edinstveno osebnost.« Omeni tudi, da je to čas, ko 

posameznik hoče sam sebe izraziti in se razvijati na osnovi osebne izbire, če le ima za to 

sredstva in možnosti. 

Definicija prostega časa po J. Dumazedier (1967, v Tepavčević, 2003, str. 27) pravi, da je 

»prosti čas skupek aktivnosti, katerim se posameznik svojevoljno lahko popolnoma predaja, 

tako da počiva ali se zabava, povečuje nivo svoje informiranosti ali izobrazbe, se 

prostovoljno družbeno udejstvuje ali uresničuje svojo svobodno ustvarjalno sposobnost, 

potem ko je osvobojen svojih profesionalnih, družinskih in družbenih obveznosti.« 

Kajba Gorjup (1999, str. 13) meni, da je bistvo prostega časa v tem, da lahko posameznik ta 

čas oblikuje povsem po svojih željah, da je pri tem resnično svoboden in da se ne ozira na 

zunanjo nujo ali življenjsko nujno potrebo. Pravi tudi, da gre »v vsebinsko-organizacijskem 

smislu pri prostem času za zaokrožitev vseh dejavnosti zunaj obveznega dela, to je torej čas, 

ki ga porabimo za sprostitev in za dejavnosti s katerimi si nabiramo telesne, psihične in 

ustvarjalne moči.«   

Prosti čas lahko opredelimo tudi kot »sestavino celotnega kroga človekovih dejavnosti, ki mu 

le v tesnem spletu omogočajo popolnejšo zadostitev in razvoj socialnih potreb« (Ivančič, 

1999, str. 102).  

Kuhar (2007) se strinja, da definiranje prostega časa ni enostavno, saj ne gre le za skupek 

aktivnosti ali razporeditev časa, temveč ga vsak posameznik definira glede na lastno 

dojemanje zahtev, obveznosti in odgovornosti. Pravi, da se ga še najpogosteje definira kot 

»nedelovni čas, čas zase, za predah, zabavo, umiritev in počitek; čas, ko lahko počneš, kar 
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želiš, po lastni izbiri oziroma ko se ukvarjaš z aktivnostmi, ki nudijo raznolikost, razvedrilo, 

sprostitev, socialno in osebno izpolnitev« (Kuhar, 2007, str. 455).  

Lešnik (1975) prosti čas opredeli kot tisti čas v dnevu, ki človeku ostaja med obveznim 

delom, časom za zadovoljevanje fizioloških in higienskih potreb ter spanjem. Ta čas je brez 

zunanjih pritiskov in posameznik takrat sam izbira kaj bo počel, ne da bi ga pri tem kaj 

obvezovalo. Prepričan je tudi, da je to čas, v katerem se subjekt lahko prostovoljno odloča in 

sprejema občasne obveznosti ter s tem uveljavlja svojo osebnost. Prosti čas postaja sredstvo 

za življenje, potreba za počitek in osvežitev. Človek v njem najde sebe, svojo srečo in 

svobodo. Je aktivnost namenjena zadovoljitvi potreb, ki jih ne narekuje delo, temveč so izraz 

drugih človekovih potreb (Lešnik, 1982).  

Ljudje, ki živimo v modernih družbah ne potrebujemo le počitka, ampak tudi dejavnosti v 

prostem času, da se znebimo stresa, ki ga prinese delovno življenje. V pravem pomenu, lahko 

prostočasne dejavnost opredelimo kot pozitivno dejavnost mnogih delovnih ljudi, ki uživajo 

in sodelujejo v njih izven delovnega časa, kar lahko izboljša nekatere njihove sposobnosti. 

Značilnost sodobne opredelitve prostega časa je, da je preživljanje le-tega aktivno in 

ustvarjalno in ne le pasivno. To moderno dojemanje prostega časa je posledica dogajanja na 

področju izobraževanja, množičnega komuniciranja, priljubljene literature in glasbe, kulturnih 

izkušenj ljudi (Terzioglu in Yazici, 2003, v Dalaman, 2013).   

Po Karakucuku (1995, v Dalaman, 2013) bi lahko prosti čas definirali kot čas, ki si ga je 

posameznik zaslužil in ko se lahko ukvarja z nečim, v čemer uživa brez kakršnih koli 

obveznosti. Prostočasne dejavnosti je mogoče opredeliti kot dejavnosti, ki jih opravljamo 

zunaj ali notri, aktivno ali pasivno za različne namene, kot so počitek, zabava, potovanja. To 

je čas, ko smo v stiku z drugimi in ko nabiramo različne izkušnje. 

Prosti čas je simbol osebne svobode, saj človek svobodno izbira kaj bo počel v tem času. Z 

dejavnostjo v prostem času človek nadomesti tisto, česar mu delo ne dopušča; izraža lahko 

torej sposobnosti, ki jih pri delu ne more. Prosti čas tako predstavlja čas, v katerem 

posameznik lahko razširja možnosti osebnega razvoja, socializacije in ustvarjanja. Prav v 

izrabi prostega časa se kaže kvaliteta življenja. Nujni sta torej tudi oblika in ustrezna vsebina 

preživljanja prostega časa. 
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3. POMEN PROSTEGA ČASA 

 

Prosti čas je pomemben za vsakega posameznika, ne glede na starost. To je predvsem čas, ko 

smo razbremenjeni intelektualnih in fizičnih naporov, ki jih doživljamo v službi ali šoli ter pri 

drugih obveznostih. Sami lahko izbiramo, kako ga bomo preživeli. To je naša osebna 

odločitev. Ravno to, da prostega časa ne doživljamo kot obveznost, ga loči od ostalih 

dejavnosti. Lahko izberemo dejavnost s katero bomo nadgradili svoja znanja in spretnosti, 

kjer bomo lahko izrazili sebe skozi ideje ter se česa novega naučili, ali pa je to čas, ki ga 

bomo preživeli s prijatelji in znanci, kar nam pomaga pri socializaciji. To poudarja tudi 

Kristančič (2007, str. 27), ko pravi, da je »odnos z drugimi osebami in s tem odnos do samega 

sebe zelo pomemben, posebej se oblikuje prav skozi preživljanje prostega časa. Lahko trdimo, 

da je druženje z drugimi osebami pogoj za preživljanje prostega časa in tisti dejavnik, ki 

vpliva na rast in razvoj osebnosti ter sam proces socializacije človeka, znotraj katere razvija 

tudi altruizem v vseh oblikah altruističnega vedenja.«  

Kristan (1992) ugotavlja, da mladi in starejši v prostem času širijo svoje obzorje, navezujejo 

socialne stike ter uresničujejo svoja nagnjenja, interese in sposobnosti, ki jih ne morejo 

uveljavljati pri pouku ali pri poklicnem delu.  

Da prosti čas omogoča oblikovanje osebnosti in značaja, se strinja tudi Kristančič (2007). 

Meni tudi, da kvalitetno preživljanje prostega časa pozitivno vpliva na zdravje, telesni in 

psihični razvoj, na samo ustvarjalnost osebnosti in bogatenje vsebin življenja. V prostem času 

se po njenem mnenju razvijajo dispozicije, interesi in nadarjenost. Tudi Ivančič (1999) 

poudarja, da je prosti čas pomemben za ohranitev zdravja in tako postaja vedno pomembnejši 

v človekovem življenju, ker mu daje večje možnosti, da dobro premisli, kako si urediti delo in 

življenje. 

Pomen prostega časa je tudi v tem, da spodbuja k pozitivnim oblikam vedenja, preprečuje 

negativne vplive vedenja in odpravlja različne oblike zasvojenosti in odklonov. Preventivni 

vidik prostega časa se kaže predvsem pri dejavnostih, ki ščitijo posameznika in skupine od 

tistih vplivov, ki niso v skladu z osnovnim pojmovanjem vedenja in komunikacije. Preko tega 

se preprečujejo družbeno negativni pojavi, kot so potepanja, klošarjenje, prosjačenje, 

izsiljevanje in različne oblike nasilnega vedenja. Največ neustreznih oblik vedenja namreč 

zasledimo ravno v prostem času. Dobro organiziran prosti čas in sredstva za kvalitetno 

preživljanje le-tega so pogoj, da bi pritegnili in zainteresirali družbeno neprilagojeno mladino, 
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ki bi sicer zašla v asocialnost bodisi kot nasilje nad samim seboj bodisi kot nasilje nad 

drugimi. »Ukvarjanje s posameznimi dejavnostmi v prostem času je sredstvo vzgoje in 

izobraževanja, ker lahko z njihovo pomočjo vplivamo na razvijanje številnih sposobnosti in 

pomembnih kakovosti osebnosti, posebej, ker vemo, da ima svobodna izbira določenih 

dejavnosti močnejši vpliv od obveznih dejavnosti« (Kristančič, 2007, str. 70). Avtorica omenja 

še en pomen preživljanja prostega časa, in sicer, da se skozi usmerjanje prostega časa 

mladostnike pa tudi odrasle osebe, vzgaja za kulturno izkoriščanje prostega časa. Poudarja, da 

je poleg poklicnega usposabljanja, ena od bistvenih nalog priprave mladih generacij za 

življenje tudi bogatitev preživljanja prostega časa. Kultura je sestavni del celovite osebne in 

družbene zrelosti, zato jo je nujno potrebno razvijati. 

Lešnik (1982, str. 51) pravi, »da je prosti čas človeku preprosto potreben.« Vendar ne le 

zaradi počitka, in s tem vzpostavljanja ravnotežja v organizmu, porušenega po naporih, 

temveč za sprostitev, za ustvarjanje, ki prerašča meje obveznosti in za nove možnosti, ki jih 

strogo vezan čas niti ne dopušča. Vrednost prostega časa lahko presodimo samo v praksi, saj 

se človek prostočasnim dejavnostim najgloblje predaja, so izraz človekove volje, moči, 

zavesti, sposobnosti in odnosov. Prosti čas sam po sebi še ne pomeni resnične svobode. 

Osvobodilno vlogo za posameznika ima le tedaj, če ga uporabi v svoje dobro, kot možnost 

aktivnega delovanja. Prosti čas se lahko uporabi kot možnost človekovega oblikovanja, 

duševnega razvoja, izpolnjevanja socialnih funkcij, navezovanja družabnih stikov ter proste 

igre človekovih fizičnih in duševnih sil. Zgolj količinska pridobitev prostega časa ne pomeni 

nič, če ni možnosti za uresničitev socialne identitete. Zato je pomembno, da ljudje prosti čas 

vrednotijo z zavestjo (Lešnik, 1982). 

Kilbas (2001, v Dalaman, 2013) ugotavlja, da lahko odkrijemo svoje sposobnosti, če prosti 

čas uporabljamo za dobre namene. Kvalitetno izkoriščanje prostega časa ljudem omogoča, da 

sami sebe raziskujemo, izboljšamo svojo učinkovitost, pridobimo nove izkušnje in povečamo 

svoj socialni krog. Torej, kvalitetno preživljanje prostega časa je stvar prefinjenosti in 

izobraževanja. Prostočasne dejavnosti so dragocene predvsem v obsegu, v katerem lahko 

prispevajo k razvoju človeštva in se jih ne uporablja za slabe namene. 

Današnje življenje je stresno na vsakem koraku. Tako za mlade kot za odrasle. Prosti čas nam 

pomaga, da se med preživljanjem le-tega sprostimo, pozabimo na težave in se pripravimo za 

nove izzive. Zato je pomembno izpostaviti blagodejen učinek prostega časa tudi na stres 

oziroma na odpravljanje le-tega. Pomen preživljanja prostega časa je tudi v kvalitetnejšem 
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življenju. V prostem času uživamo življenje, doživljamo čustveno zadovoljstvo, smo 

ustvarjalni in izražamo sebe. Ravno skozi prostočasne dejavnosti se naučimo sprostitve, 

uživanja in to nam pomaga, da živimo bolj kvalitetno. Uspeh in osebno zadovoljstvo sta 

odvisna od naše sposobnosti najti tisto dejavnost, skozi katero bomo zadovoljili svoje potrebe 

in interese. Pomen prostega časa se kaže tudi v svobodni izbiri različnih dejavnosti, ki so 

bodisi pasivne bodisi aktivne in vplivajo na razvoj različnih življenjskih in socialnih 

spretnosti. Te spretnosti so zelo pomembne, da se posameznik zna soočiti s problemi, 

dilemami in da zna obvladovati različne življenjske izzive. Skozi raznovrstne dejavnosti 

prostega časa, se posameznik razvija in osebnostno raste, razvija sožitje z drugimi ljudmi in se 

humano usmerja. Zato je prosti čas ravno tako pomemben kot institucionalna izobrazba 

(Kristančič, 2007).  

Černigoj Sadar (1996, str. 204) izpostavlja, da »imeti čas zase in za tiste, s katerimi se želimo 

družiti, ni samo pravica, ampak tudi pogoj za ohranjanje psihofizičnega ravnotežja in 

uspešnega obvladovanja drugih področij življenja.« 

Skalar (1992, str. 97) meni, da je »prosti čas velika vrednota«. Odpira namreč veliko 

možnosti za človekovo ustvarjalno delovanje in za razvoj njegovih neizkoriščenih 

potencialov. Je možnost v funkciji razvoja, napredka in kvalitete življenja, kar so pozitivne 

lastnosti. Lahko pa predstavlja tudi nadlogo, ker zahteva od človeka fizično in psihično 

aktivnost. Povzroča mu skrbi, ker ne ve, kaj bi z njim počel. To se zgodi tistemu 

posamezniku, ki je odvisen od zunanjih dražljajev, posamezniku, ki nima posebnih interesov 

in želja. Tak človek ne zna sam izbirati med ponudbo in možnostmi, zato izbere tiste, ki mu 

nudijo čim večje in čim bolj neposredno ugodje.  

V današnjem svetu, kjer je hitre spremembe opaziti na vseh področjih življenja, prosti čas 

naredi človeško življenje smiselno. Vendar pa se to ne uporablja tako učinkovito, kot bi se 

moralo. Kvalitetno izkoriščanje prostega časa je postal skupni problem vseh razvitih in 

razvijajočih se družb. Kako kvalitetno izkoristiti čas, je potrebno obravnavati že od začetka 

človekovega življenja. Zasnova, kako bi bilo treba preživljati prosti čas, igra pomembno 

vlogo pri razvoju človeške rase in strokovnih dosežkov. To je pomembno tako za družbo kot 

za posameznika (Yetis, 2007, v Dalaman, 2013).  
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Prosti čas zadovoljuje šest sklopov potreb (Derganc, 2004): 

 psihološke potrebe (občutek svobode, zabave, vključevanja, izziva), 

 izobraževalne potrebe (intelektualni izziv, znanje, osvajanje veščin), 

 socialne potrebe (socialni odnosi in interakcije), 

 relaksacijske potrebe (oddih od napetosti in stresa, počitek in sprostitev), 

 fiziološke potrebe (zdravje, odpornost, utrjenost), 

 estetske potrebe (čut za kulturo). 

 

Prostočasne dejavnosti lahko ustvarjajo socialne mreže. Ta omrežja so pogosto v pomoč pri 

ustvarjanju socialnega kapitala. Prostovoljci, npr., so pogosto zaposleni prek teh omrežij 

(Wilson, 2000, v Van Ingen in Van Eijck, 2009). Podobne mreže igrajo pomembno vlogo pri 

spodbujanju političnih dejavnosti (Verba, Schlozman in Brad, 1995, v Van Ingen in Van 

Eijck, 2009). Poleg tega lahko nekatere dejavnosti v prostem času pomagajo pri pridobivanju 

spretnosti (npr. načrtovanje, organiziranje, vodenje), kar lahko pripelje do formalnega 

sodelovanja. Formalna udeležba pomeni udeležbo v družbi, ki je sestavljena iz vpletenosti v 

prostovoljnih združenjih. To poteka v organizacijskem okolju s pravili članstva. Neformalna 

omrežja na drugi strani pa so bolj ohlapno opredeljena, samoorganizirana ter pogosto 

spontana in fleksibilna (Newton, 1999, v Van Ingen in Van Eijck, 2009). Prostočasne 

dejavnosti pogosto spremlja ta neformalna družabnost bodisi kot stranski produkt bodisi kot 

glavni cilj. Študije so pokazale, da je neformalno druženje bolj pomembno v vsakdanjem 

življenju ljudi kot formalno sodelovanje (Van Ingen, 2008, v Van Ingen in Van Eijck, 2009). 

Verjetno pa je, da vse interakcije v prostem času pozitivno vplivajo na socialni kapital. 

Pri prostočasnih dejavnosti gre za namerno ali nenamerno druženje bodisi kot glavni cilj (npr. 

obiski) bodisi kot stranski produkt nekega drugega cilja (npr. igranjem nogometa, obisk 

koncerta). V obeh primerih poraba skupnega časa vpliva na socialne vezi ljudi.  

Pomemben je tudi posameznikov tip družbe. V zvezi s tem je potrebno razlikovati med 

družbo družinskih članov in prijatelji ter znanci (Warde, Tampubolon in Savage, 2005, v Van 

Ingen in Van Eijck, 2009). Vezi z družinskimi člani dajejo čustveno in socialno podporo, vezi 

s širšim družbenim krogom pa lahko prispevajo k državljanskemu udejstvovanju, zaupanju in 

vzajemnosti. Znotraj teh sekundarnih druženj z drugimi, lahko ljudje slišijo mnenja, ki se 

razlikujejo od njihovih in se povezujejo z osebami iz različnih socialnih okolij. 
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Pomen prostega časa v življenju posameznika je zelo individualen. Odvisen je predvsem od 

posameznikove odločitve, kako bo prosti čas preživel, kakšna bo vsebina, kvaliteta in 

struktura. Pomemben je tudi subjektiven pomen dejavnosti, ki ji ga posameznik pripisuje ter 

stopnja aktivnosti pri posamezni dejavnosti. Kvalitetno in osebno izbrano preživljanje 

prostega časa ima zdravilen učinek na posameznika. Omogoča nam, da najdemo ravnovesje 

med obveznostmi in razvedrilom. Ustrezno preživljanje prostega časa hkrati krepi osebnost 

posameznika in preprečuje pojav osebnostnih motenj.  

 

 

3.1 POMEN PROSTEGA ČASA ZA MLADE 

 

Derganc (2004) definira prosti čas kot čas, ki mladim preostane po tem, ko zadovoljijo 

temeljne življenjske potrebe in kot čas, ki jim ostane po opravljenih učnih obveznostih in 

obveznostih, ki jih predpisujejo zahteve življenja doma in v šoli (pomoč v gospodinjstvu, 

domače naloge,…). V prostem času naj bi se mladi razbremenili vseh šolskih in družinskih 

obveznosti. Svobodno naj bi izbirali vsebine in se za aktivnosti odločali po lastni presoji in 

nagibih. Smotrna izraba prostega časa tako pripomore k uspešnejšemu spopadanju z 

življenjskimi izzivi, saj mladostniki med prostim časom opredelijo in spoznajo sami sebe, 

oblikujejo svojo samopodobo in identiteto. Mladostnik oblikuje svoj socialni jaz, nauči se 

slediti svojim ciljem in se zanje potruditi.  

Kuhar (2007, str. 456) poudarja, da »prostočasne dejavnosti pomembno vplivajo na razvoj 

mladih ravno zato, ker imajo mladi v tem času več avtonomije kot v drugih dnevnih 

aktivnostih.« Prispevale naj bi k večji fleksibilnosti, sposobnosti obvladovanja konfliktov, 

samorefleksiji, obenem pa naj bi med prostim časom pridobivali dodatno znanje (učenje 

jezikov, socialnih veščin, uporabe računalnika,…). Slednje potrjujejo tudi številne empirične 

študije, ki dokazujejo, da je aktivno preživljanje prostega časa povezano s pozitivnimi 

razvojnimi rezultati, kot npr. z boljšim šolskim uspehom, boljšim mentalnim zdravjem, z 

boljšo prilagodljivostjo (Coatsworth idr., 2005, v Kuhar, 2007), kot tudi z občutkom 

kompetentnosti in samorealizacije.  

Nedvomna korist udejstvovanja v prostočasnih aktivnostih je tudi razvijanje pozitivnega 

medsebojnega odnosa z odraslimi (in s tem priložnost za razvijanje pozitivnih vedenjskih in 
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zdravstvenih navad) in vrstniki (kot tudi priložnost za druženje z vrstniki, ki imajo 

enake/podobne cilje) (Larson, 1994, v Hofferth in Curtin, 2003, v Bajt, 2011).  

Prosti čas, v kakršni koli obliki, ima pozitivne učinke na dobro počutje, vedenje in zdravje 

otroka. Prostočasne dejavnosti delujejo spodbujajoče v razvoju številnih otrokovih spretnosti 

ter nudijo številne priložnosti za učenje ter pridobivanje izkušenj v oblikovanju odnosov z 

vrstniki in odraslimi (Bajt, 2011). 

Odraščanje je čas, ko ima posameznik možnost, da začne izbirati kako bo preživel prosti čas z 

odkrivanjem in razvijanjem svojih osebnih prednosti in identitete (Makel, Li, Putallaz in Wai, 

2011).  

Prostočasne dejavnosti so lahko pozitivne, kot npr. športno udejstvovanje ali sodelovanje pri 

kulturnih dejavnostih, lahko pa so negativne, kot tiste, ki vključujejo elemente nasilja ali 

zlorabo kriminala in snovi. Preko dobrega izkoriščanja prostega časa lahko preprečimo, da bi 

se vključili v nasilje in prevzeli slabe navade ter se usmerjamo k sprejemanju dobrih navad 

(Burkeen in Alston, 2001, v Dalaman, 2013). Znanje o dobrem izkoriščanju prostega časa je 

nekaj, kar je treba pridobiti v zgodnji starosti. Zato bi morala šola prevzeti pomembno vlogo 

vcepljanja navad dobrega izkoriščanje prostega časa otrok (Bakircioglu, 1994, v Dalaman, 

2013). Kot je navedel Erkan (2008, v Dalaman, 2013), raziskave kažejo, da otroci, katerih 

prosti čas ni voden, lahko pridobijo nekatere slabe navade in pogosto izberejo alternative, ki 

so običajno manj zdrave. Yok (v Dalaman, 2013) navaja raziskave, ki kažejo, da v slabem 

okolju in ob slabi družbi, narašča število mladih, ki jemljejo zdravila, se drogirajo in so 

nagnjeni k nasilju. Mladostnike je tako, po mnenju Terzioglu in Yazici (2003, v Dalaman, 

2013), potrebno spodbujati k sodelovanju v prostočasnih dejavnostih in jim s tem omogočiti 

prepoznavanje lastnih sposobnosti in pomanjkljivosti.  

Ustrezno preživljanje prostega časa ima pozitiven vpliv tudi na večjo uspešnost v formalnem 

izobraževanju posameznika. Če mladostnik v izobraževalnem procesu ni najbolj uspešen, 

lahko občutek uspeha doživi pri dejavnostih v prostem času. Avtor je z raziskavo ugotovil, da 

bodo učenci, ki se ukvarjajo s športom, glasbo, likovno umetnostjo ali plesom bolj uspešni 

tudi v šoli in vsakdanjem življenju. To pomeni, da je učinkovito sodelovanje pri prostočasnih 

dejavnosti eden od neintelektualnih dejavnikov pri izboljšanju splošnega uspeha (Saglam 

Safoz, 2008, v Dalaman, 2013).  



10 
 

Posameznik lahko v prostočasnih dejavnostih pridobi različne spretnosti in kompetence. 

Pridobljene izkušnje lahko uporabi v različnih življenjskih situacijah in lažje rešuje morebitne 

težave. Aktivno preživljanje prostega časa je torej pomembno v smislu preprečevanja 

pridobivanja slabih navad ali odprave že obstoječih slabih razvad (Ozguven, 1974, v 

Dalaman, 2013).  

 

4. DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PREŽIVLJANJE PROSTEGA 

ČASA 

 

Kajba Gorjup (1999, str. 13-14) meni, da »preživljanje prostega časa ni odvisno zgolj od 

posameznikovega delovanja, ampak gre za odnos in izražanje posameznikove volje skozi 

pisano paleto prepletenih odnosov med posameznikom in okoljem.« 

Kajba Gorjup (1999) in Lešnik (1987) izpostavita sedem pomembnih dejavnikov, ki vplivajo 

na obseg in kvaliteto preživljanja prostega časa: 

 posameznikovi osebni interesi, sposobnosti in potrebe, 

 posameznikova vzgojenost, naravnanost, kulturnost in izobraženost, 

 ekonomske razmere posameznika in družbe, 

 kakovost naprav, prostorov in ponudbe industrije za prosti čas, 

 organiziranost in okoliščine za preživljanje prostega časa, 

 usposobljenost kadrov in ponudbe vsebin za prosti čas, 

 splošno družbeni in politični odnos do vprašanj, povezanih s prostim časom. 
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5. NAČELA PROSTEGA ČASA 

 

Čeprav je prosti čas načeloma čas, ki ga lahko preživimo kot si želimo, je dobro, da 

upoštevamo določena načela. Načela prostega časa predstavljajo smernice za uspešno in 

pozitivno izvajanje določenih aktivnosti v prostem času. Janković (1967) izpostavi devet 

načel, ki so po njegovem mnenju ključne za kvalitetno preživljanje prostega časa. Ta načela 

so: načelo svobode, smiselnosti, individualnosti, kolektivnosti, ustvarjalnosti, raznovrstnosti, 

organiziranosti, amaterstva, prilagojenosti razvojni stopnji in spolu. 

 

 

Načelo svobode 

Avtor meni, da je svoboda najosnovnejša oznaka vseh definicij prostega časa, načelo svobode 

tako predstavlja bistvo vseh prostočasnih dejavnosti. Svoboda je po mnenju avtorja edina 

garancija za uspeh pri določeni prostočasni dejavnosti, kot tudi osnova za razvijanje 

ustvarjalnosti, ustvarjalne moči v prostem času.  

Načelo svobode loči dva vidika svobode: 

- Svoboda od nečesa (človekova sposobnost osvoboditve individualnih obremenitev, 

čezmernih obveznosti in težav, ki mu krajšajo prosti čas potreben za normalno 

življenje). 

- Svoboda za nekaj (posameznik se je sposoben odločiti za pravilen izbor aktivnosti, za 

njihovo pozitivno koriščenje in pri tem paziti, da te dejavnosti ne bi dobile predznak 

pasivnosti in asocialnosti). 

 

Načelo smiselnosti 

Razvijanje in zagotavljanje smiselnosti daje prostemu času njegovo socialno in etično 

kvaliteto. V nasprotnem primeru pride do pomanjkanja vrednosti vsebine, kar je prvi vzrok in 

znak slabljenja, ne samo funkcionalne vsebine prostega časa, temveč tudi različnih odstopanj, 

krize in odmika v praksi prostega časa.  

Če načela smiselnosti ne upoštevamo, se ustvari stanje nesmiselnosti, kar pa je vzrok 

dolgčasa, ki se kaže kot življenjska praznina, lastna nemoč, izgubljenost, brezciljnost ter 
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neodvisnost in to so najučinkovitejši vzroki slabljenja socialne, kulturne in pedagoške 

vrednosti prostega časa.  

Realizacije smiselnosti si ne moremo zamisliti brez ustrezne vsebine, a razvijanje smisla 

vseeno pomeni ustvariti pri ljudeh okus za kulturne vrednote in sposobnost oceniti vrednosti 

vsebin individualnih dejavnosti (npr. preudaren razmislek o raznih komercialnih novostih,...). 

 

Načelo individualnosti 

To načelo je tesno povezano z načelom svobode. Najbolj pomembno je, da se na temelju 

obstoječih dispozicij razvija orientacija, usmerjenost posameznika k sebi, da se oblikuje 

individualna struktura osebnosti, njegov značaj, način reagiranja, prilagajanje in vključevanje 

v okolje, kjer posameznik živi in deluje.  

 

Načelo kolektivnosti 

To načelo se ne sme obravnavati kot nasprotje načela individualnosti. Skozi kolektivno ali 

skupinsko preživljanje prostega časa posameznik razvija smisel za reševanje skupnih nalog, 

skupne odgovornosti, občutek povezanosti in enakopravnosti.  

Individualne sposobnosti večajo moč kolektiva, kolektiv pa v svojih okvirih omogoča razvoj 

individualnosti.  

 

Načelo ustvarjalnosti 

To načelo zahteva od posameznika, da je pri ustvarjanju in uresničevanju svojih zamisli 

samostojen, da izraža svojo individualnost oziroma ima možnost izražanja samega sebe. Pri 

tem ga lahko samo usmerjamo in ustvarjamo okolje, v katerem bo posameznik pozitivno 

doživljal sebe, svojo moč, razvijal kreativnost in spoznaval sebe. 
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Načelo raznovrstnosti 

Načelo raznovrstnosti nas usmerja v ustvarjanje takih pogojev koriščenja prostega časa, ki 

bodo dali možnost za čim bolj raznolike oblike in načine dela. Potrebno je omogočiti 

dejavnosti, pri katerih se bo otrok zabaval, kulturno in strokovno izobraževal in tako razvijal 

osebnost ter imel možnost za aktiven počitek. Z omogočanjem različnih dejavnosti, bomo 

preprečili dolgočasje. Z raznovrstnimi dejavnostmi pa zajamemo večji spekter interesov otrok 

in tako se otroci lažje odločijo za neko dejavnost. 

 

Načelo organiziranosti 

To načelo poudarja pomen organiziranja samega prostega časa in ne le izvedbo posameznih 

dejavnosti. Večji poudarek je torej na sami pripravi za prosti čas kot na njegovi izvedbi. Paziti 

pa je potrebno, da pri izvajanju dejavnosti ne pride do dirigiranja, institucioniziranja in 

odvečnega vodenja, saj je to v nasprotju z osnovnim pomenom prostega časa.  

 

 

Načelo amaterstva 

Načelo amaterstva pomeni, da se posameznik z neko dejavnostjo ukvarja po lastni volji, za 

lastno veselje in za to ne pričakuje plačila. Pomembno je, da to načelo negujemo in ga 

privzgajamo otrokom in mladini, saj je vse več zanimanja za dejavnosti, ki prinašajo denar. 

Pomembno je, da se to načelo poudarja pri vse društvih, organizacijah in tudi šolah. 

 

Načelo prilagojenosti razvojni stopnji in spolu 

Pri preživljanju prostega časa je treba upoštevati tako razvojno stopnjo otroka kakor tudi spol. 

Otroke in mladino ne smemo obremeniti z nalogami, ki jim s fizičnega, intelektualnega, 

moralnega, čustvenega in socialnega vidika niso kos. Enako je potrebno spoštovati 

posebnosti, ki izhajajo iz razlik med spoloma. Če se pri oblikovanju nalog ne prilagajamo 

otroku, mu lahko škodimo predvsem s tem, da otrok izgubi interes za dejavnost, če v njej ni 

dober. Slabo lahko vplivamo tudi na njegovo samopodobo, saj se ob pretežkih nalogah, ki jih 

ni sposoben rešiti, zaradi neupoštevanja njegovega razvoja, počuti manjvredno in ta kompleks 

lahko v njem ostane za vedno (Janković, 1967). 
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6. FUNKCIJE PROSTEGA ČASA 

 

»Vloga prostega časa se pokaže v dejavnostih, ki jih ljudje občutijo kot svoje potrebe v 

prostem času« (Strojin, 1982, str. 48). Če čutijo potrebo po počitku, zabavi ali kulturnem 

delovanju, je funkcija prostega časa izpolnjena, če to potrebo potešijo. Funkcija prostega časa 

je mnogovrstna. Teoretiki so funkcije prostega časa poimenovali različno, saj gre za številne 

funkcije, ki pokrivajo različne življenjske položaje in jih vsak posameznik individualno 

doživlja.  

 

 

Strojin (1982) izpostavi pet značilnih funkcij prostega časa: 

 

 biološko regenerativna funkcija 

 

V prostem času naj bi se človek odpočil in se pripravil na nove naloge. Ta počitek nima nič 

skupnega s spanjem, saj gre za počitek v budnem stanju. Gre za kratkotrajno dejavnost, kot je 

prhanje, krajši sprehod, gibanje na zraku. 

 

 

 emotivno-psihološka funkcija 

 

Tukaj gre predvsem za uživanje, zabavo in sprostitev. Sem spadajo dejavnosti, ki nam 

vzamejo malo več časa, primeroma so to kegljanje, gledanje televizije, branje revij in knjig, 

reševanje križank, poslušanje glasbe, kramljanje z znanci. Gre za lažje oblike kulturnega 

razvedrila, ki od človeka ne zahtevajo večjega napora ali višje izobrazbe. 

 

 

 individualno-ustvarjalna funkcija 

 

Ta funkcija se kaže predvsem v individualnosti, ustvarjalnosti in koristnosti. Človeku daje 

občutek pomembnosti, samopotrjevanja in zadovoljstva. Za razliko od prejšnjih dveh pasivnih 

funkcij, je ta bolj aktivna in tudi družbeno pomembna prav zaradi njene ustvarjalne dimenzije. 
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Posameznik v tej dimenziji pogosto opravlja dejavnosti, ki so pomembne in koristne tudi za 

družbo. Sem spada kiparstvo, slikarstvo, pesništvo,… 

 

 

 izobraževalno-kulturna funkcija 

 

Ta funkcija je pomembna, saj gre za izpopolnjevanje v izobrazbi, spoznavanje sveta in novih 

kultur ter raziskovanje znanosti. Tako izpopolnjevanje zahteva nadarjenost, finančna sredstva, 

izobrazbo in nagnjenje. Gre za nadgradnjo že osvojenih znanj in talentov, torej za splošno 

razgledanost.  

 

 

 neprava vloga prostega časa 

 

Tu gre za napol pridobitniške dejavnosti, ki temeljijo na prostovoljno prevzetih obveznostih. 

Gre za prostovoljno izpolnjevanje obveznosti, ki jih ima posameznik do nekega društva ali 

skupine (prostovoljno gasilsko društvo, skavti, taborniki, vrtičkarji,…) (Strojin, 1982). »Po 

dogovoru in njegovi prostovoljni vključitvi ga zavezuje, da opravi vse obveznosti, ki jih ima 

kot član skupine z vsemi dolžnostmi, obveznostmi in posledicami« (Lešnik, 1982, str. 125). 

 

 

Gril (2006) navaja naslednje funkcije prostega časa: 

 

 neformalno izobraževanje 

 

Mladostniki skozi vključevanje v raznolike prostočasne dejavnosti spoznavajo različna 

področja, kjer lahko preizkušajo in izpopolnjujejo svoje sposobnosti in spretnosti. Različne 

dejavnosti jim dajejo možnost spoznavanja svojih interesov, ob tem preizkušajo tudi svojo 

samostojnost pri odločanju in izbiri. Prostočasne dejavnosti nudijo mladostnikom razvijanje 

lastne iniciativnosti, pridobivajo pa tudi določene spretnosti in znanja, ki prispevajo k 

izoblikovanju lastne poklicne identitete.  
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 vrstniška socializacija 

 

Mladi večino prostega časa preživijo z vrstniki bodisi pri organiziranih dejavnostih bodisi v 

nestrukturiranem času. To jim daje možnost za socialno učenje in razvijanje medosebnih 

spretnosti, potrebnih za vzpostavljanje medosebnih odnosov z vrstniki ter ohranjanje 

prijateljstev ali partnerskih zvez. Preko druženja osvajajo znanja in veščine, ki so temelj 

uspešne komunikacije in medosebnih odnosov z drugimi tudi kasneje v življenju. Vrstniške 

skupine predstavljajo varno okolje za eksperimentiranje z različnimi socialnimi vlogami. Med 

vrstniki najdejo podporo za lastna prizadevanja po samostojnosti in neodvisnosti od staršev. 

Mladostniki si z vrstniki oblikujejo svojstven življenjski slog, med njimi lažje izražajo svoje 

ideje, urijo pa se tudi v prevzemanju osebne odgovornosti za lastna dejanja (Gril, 2006). »Vse 

to vpliva na človekov razvoj socialnega vedenja, socialno zavest in na splošno-družbeni 

razvoj osebnosti« (Kristančič, 2007, str. 45). 

 

 

 razvoj socialnih kompetenc 

 

Obstoječ družbeni sistem predpostavlja določene družbene vloge, ki jih ljudje v življenjskem 

obdobju mladostništva aktivno raziskujemo in oblikujemo odnose med njimi. V sodelovanju v 

dejavnostih, ki so javnega pomena (dobrodelne akcije, prostovoljno delo, kulturne prireditve) 

si mladostniki pridobivajo znanja in spretnosti, ki so potrebni za aktivno vključevanje v 

družbenopolitično dogajanje. »Na podlagi izkušenj z javnim delovanjem si mladostniki 

gradijo spoznanja o odnosih v širši družbi (npr. o strukturi družbenih institucij, njihovih 

funkcijah, medsebojnih družbenih razmerjih, skupnih prepričanjih in načinih vrednotenja 

stvari, pojavov in vedenja). Ta spoznanja pripomorejo k stvarnejšim analizam političnih in 

filozofskih vprašanj in konstrukciji lastnih teorij o družbi« (Yates in Younnis, 1999, v Gril, 

2006, str. 3). Obenem si mladostniki z vključevanjem v javno delovanje razširjajo možnosti 

za iskanje, preverjanje in odločanje o lastnih družbenih vlogah in položajih, na podlagi česar 

si izoblikujejo lastne politične identitete.  
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Funkcije prostega časa, ki jih navajajo Dumazedier (1967, v Tepavčević, 2003), Hočevar 

(1977) in Kristančič (2007) so naslednje: 

 

1. Počitek 

2. Zabava 

3. Razvoj osebnosti 

 

 

 Počitek 

 

Dumazedier (1967, v Tepavčević, 2003), Hočevar (1977) in  Kristančič (2007) menijo, da je 

to ena od osnovnih človekovih potreb. Realizira se s prenehanjem dela. Poznamo dve obliki 

počitka; ena je pasivna in druga aktivna. K počitku spada tudi relaksacija. Večji del počitka se 

realizira v domačem oziroma naravnem okolju, torej v okolju, ki ni vedno organizirano. Gre 

za proces obnavljanja fizičnih in psihičnih moči, ne glede na to ali je počitek pasiven ali 

aktiven. Počitek predstavlja pomembno funkcijo prostega časa in ga ne smemo zanemariti, saj 

nam pomaga premagati utrujenosti in napetosti vsakdanjega življenja.  

 

 

 Zabava 

 

Zabava postaja vse večja potreba modernega človeka. V tej vlogi služi prosti čas tudi 

sprostitvi. Tako sprostitev kot zabava sta pomembna elementa za oblikovanje stila življenja, 

saj sta usmerjena na ustvarjanje pogojev, ki naj bi uspešno prekinili vsakdanjo rutino in 

monotonijo. Omogočata ustvarjanje ustreznega razpoloženja, vzpostavljanje komunikacij in 

socialnih vezi med ljudmi. Ta funkcija ima širši pomen, saj te dejavnosti vsebujejo 

raznovrstne družbene in kulturne vsebine (Dumazedier, 1967, v Tepavčević, 2003; Hočevar 

1977; Kristančič, 2007). 
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Hočevar (1981) pojmu zabave nameni več pozornosti. Razdeli jo na:  

 

- pasivno zabavo, ki napolnjuje prazen prostor v človekovem čustvovanju in idejnosti; 

 

- aktivno zabavo, ki ohranja človeka na nivoju razmišljanja, ki izhaja iz njegovih 

izkušenj in svetovno nazornih pogledov; 

 

- kreativno zabavo, ki vsebuje elemente aktivne participacije - v procesu oblikovanja 

vsebine in idejnosti zabave. V človeku se namreč pojavlja želja graditi in uveljavljati 

nove razsežnosti zabave, ki so na eni strani plod njegove fantazijske kreativnosti na 

tem področju, na drugi strani pa rezultat družbeno ekonomskih razmer, ki mu 

omogočajo ta razvoj. Relativno nekritičen odnos do zvrsti zabave lahko pripelje do 

krize v zavesti človeka in njegovi morali.  

 

 

 Razvoj osebnosti 

 

»Raznovrstne dejavnosti prostega časa so učinkovito sredstvo socializacije človekove 

osebnosti« (Kristančič, 2007, str. 45). Pri teh dejavnostih gre za svobodo, osebno izbiro in 

demokratičnost. Sodelovanje v raznih dejavnostih pripomore k tovariškemu vedenju, 

iznajdljivosti, kulturni medosebni komunikaciji, občutku pripadnosti in sodelovanju. Torej gre 

za celovito razvijanje osebnosti, ki je eden od pogojev spontane rasti in afirmacije človekovih 

ustvarjalnih moči, njegove zavesti. Osebnost se razvija na več področjih kot so estetika, 

morala, zdravstvena, splošna, telesna in strokovna usposobljenost, kultura, tehnologija 

(Dumazedier, 1967, v Tepavčević, 2003; Hočevar 1977; Kristančič, 2007). 
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7. DEJAVNOSTI PROSTEGA ČASA 

 

Skupni imenovalec dejavnosti prostega časa je edino ta, da te dejavnosti potekajo v prostem 

času. Te dejavnosti so zelo različne in jih je težko združevati, saj zajemajo vsa področja 

življenja. Ne moremo jih razporediti v natančne, jasno določene vrste, saj je težko izbrati 

ustrezno merilo za razvrščanje, kajti v njih sodelujejo otroci, mladina, odrasli, potekajo na 

vasi in v mestu, v njih sodelujejo visoko izobraženi, šolarji, delavci vseh vrst in upokojenci 

(Strojin, 1982).  

Dejavnosti prostega časa nimajo vedno natančno določenih ciljev. Gre za zelo širok razpon 

smiselnosti in uresničujemo jih na podlagi svojih nagnjenj, namer in zanimanj. Dejavnosti 

prostega časa izbiramo svobodno in se zanje odločimo po lastni volji in zrelosti (Strojin, 

1982).  

Lešnik (1982) meni, da je smiselno dejavnosti razvrščati po funkciji dejavnosti, intenziteti, 

množičnosti, načinu izvajanja, kraju dejavnosti, stopnji organiziranosti in po vrsti populacije, 

ki jo izvaja. Pri tem pa opozarja, da je vedno potrebno pozornost posvetiti opredelitvi smotra. 

Potrebno je poznati vpliv različnih vsebin in načinov dejavnosti na človekovo življenje, razvoj 

in medosebne odnose. 

Katero dejavnost posameznik izbere, je odvisno od njegovih interesov, znanja, sposobnosti, 

torej od telesne in mentalne razvitosti. Zato je razumljivo, da ravno po izbiri dejavnosti 

prostega časa zasledimo različen odnos do le-te. Izbira je namreč odvisna od starosti, vzgoje 

in socializacije. »Dejavnosti prostega časa ni mogoče razvrščati z različnih vidikov hkrati, saj 

je možnosti za razvrščanje toliko, kolikor je možnih vidikov« (Lešnik, 1982, str. 137).  

Glede na temo diplomskega dela, se bom osredotočila na dejavnosti, ki so pomembne za 

šolarje. Če izhajam iz vidika, da vzgoja pomaga razvoju osebnosti, je potrebno dejavnosti 

vrednotiti glede na človekov razvoj in potrebe. Otroci v prostem času dobijo možnost 

izbiranja, spreminjanja, osebnega odločanja, uveljavljanja svojih sposobnosti za dejavnosti 

prostega časa ob poglobljenih demokratičnih odnosih med vsemi udeleženci.  
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Lešnik (1982) je dejavnosti razdelil v štiri glavne skupine: 

 

 informativno-oblikovalne dejavnosti 

 

Te dejavnosti zadovoljujejo predvsem otrokovo potrebo ali težnjo po novih izkušnjah in 

doživetjih. Hkrati pa imajo v sodobnem prostem času potrošniško naravo in tudi poseben 

vpliv na razvoj osebnosti, saj obveščajo in izobražujejo. Sem spadajo naslednje dejavnosti: 

obisk kina ali gledališča, branje pesmi, povesti, romanov, gledanje televizije, poslušanje radia, 

opazovanje sebe, okolice, zvezd. 

 

 

 ustvarjalne dejavnosti 

 

Te dejavnosti izraziteje zadovoljujejo potrebo po samostojnosti in ustvarjanju. Zanje je 

značilna produktivna pripravljenost in intenzivnost, želja po odkrivanju novega, samozavest 

in zaupanje v uspeh ter ustvarjalna domišljija. Sem spadajo naslednje dejavnosti: risanje in 

slikanje, igranje šaha ali inštrumenta, reševanja križank in ugank, pisanje pesmi in zgodb, 

petje, modeliranje, pletenje in šivanje, razmišljanje o svetu in ljudeh, sanjarjenje. 

 

 

 družbeno-potrditvene dejavnosti 

 

Te dejavnosti zadovoljujejo predvsem potrebo po uveljavitvi in priznanju v okolju, hkrati pa 

tudi potrebo po varnosti. Zanje so značilni tekmovalni duh, družbena komunikacija, 

medsebojno primerjanje dosežkov, vrednotenje naporov, občutje samozavesti in varnosti. 

Sem spadajo naslednje dejavnosti: nogomet, kolesarjenje, plavanje, tek, odbojka, družabne 

igre tekmovalne narave. 

 

 

 sprostitveno-družbene dejavnosti 

 

Te dejavnosti pa zadovoljujejo predvsem potrebo po sprostitvi kot ravnovesje med napori in 

utrujenostjo, delovno enoličnostjo, osvežitev brez posebne tekmovalne ali ustvarjalne narave. 
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Sem spadajo naslednje dejavnosti: igre z žogo, ples, obiskovanje športnih prireditev in 

zabavišč, sprehod, igre z živalmi, izlet, pogovor. 

 

Dejavnosti prostega časa so vedno le relativno uvrstljive, vendar moramo za razvrščanje le teh 

osnove iskati »v vsebinah in človekovih značilnih socialnih potrebah, ker domnevamo, da je 

to najbližje naravi in smotrom človekove osebnosti« (Lešnik, 1982, str. 146). 

 

Kačavenda Radič (1989, str. 111-112) je vsebine prostega časa razdelila: 

 glede na čas: 

o vsakodnevno, ob vikendih, v času letnega dopusta, ob praznikih (državni in 

cerkveni) 

o glede na letni čas (sezono)  

a) poleti 

b) jeseni  

c) pozimi 

d) spomladi 

o  glede na možnosti 

a) vedno možne 

b) niso vedno možne 

 

 glede na kraj: 

o glede na hišo 

a) v družini (v hiši) 

b) izven družine (zunaj hiše) 

o glede na prostor 

a) zaprt prostor (telovadnica) 

b) odprt prostor (zunanje igrišče) 

o glede na možnosti 

a) povsod možne (tek) 

b) niso povsod možne (drsanje) 

o glede na geografsko lokacijo (v mestu, na vasi, v gorah, ob morju) 
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 glede na obliko: 

o prosti čas in dolžnosti v prostem času 

o čisti prosti čas 

o polprosti čas 

o poldelovni prosti čas 

 

 glede na druženje: 

o aktivnosti, ki zahtevajo še nekoga (igranje odbojke) 

o aktivnosti, ki jih lahko izvajamo sami (kolesarjenje) 

o aktivnosti, ki jih lahko izvajamo sami ali v družbi (drsanje) 

 

 glede na dinamičnost: 

o izrazito dinamične (smučanje) 

o dinamične (sprehod) 

o pasivne (branje, poslušanje glasbe) 

 

 glede na vrsto: 

o pasivni odmor, opazovanje 

a) čisto pasivni (sanjarjenje) 

b) množično komuniciranje (pogovor s sosedom) 

o izobraževalne dejavnosti 

a) intelektualno-izobraževalne  

b) fizično-izobraževalne  

c) izbirno-izobraževalne  

 

 glede na lokacijo cilja: 

o cilj je v sami aktivnosti (notranja motivacija za aktivnost) 

o cilj je zunaj aktivnosti (določeno znanje zaradi potreb družbe) 

 

 glede na povezanost z delom: 

o kompenzacijske (miselno delo, kjer je predvsem sedeče delo, zato je prosti čas 

gibalno usmerjen in obratno) 
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o integracijske (povezanost z delom, veliko fizične aktivnosti pri delu in v prostem 

času) 

o nevtralne (ni povezanosti med delom in prostim časom) 

 

 glede na funkcijo: 

o aktivnosti za odmor (počitek) 

o aktivnosti za zabavo (obiski koncertov) 

o aktivnosti za razvoj osebnosti (ročne spretnosti) 

 

 glede na organiziranost: 

o institucionalne 

a) formalno organizirane (baletna šola) 

b) neformalno organizirane (poletni tabor) 

o neinstitucionalne 

a) formalno organizirane (mladinski klubi) 

b) neformalno organizirane (igra v naravi) 

 

 glede na finančne bremenitve: 

o aktivnosti, ki zahtevajo finančne bremenitve (aktivno ukvarjanje) 

o aktivnosti, ki ne zahtevajo finančnih bremenitev 

 

Janković (1967) in Kristančič (2007) opisujeta, kako prosti čas omogoča oblikovanje 

osebnosti in značaja, pozitivno vpliva na zdravje, na telesni in psihični razvoj, na samo 

ustvarjalnost osebnosti in bogatenje vsebin življenja. Omenjata, da je prosti čas eden 

nepogrešljivih pogojev za razvoj naslednjih kvalitet v procesu oblikovanja osebnosti: 

 telesnih, 

 intelektualnih, 

 estetskih, 

 tehnično-tehnoloških, 

 moralnih, 

 socialnih. 
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8. ORGANIZIRAN IN NEORGANIZIRAN PROSTI ČAS TER 

AKTIVEN IN PASIVEN PROSTI ČAS 

 

Kladnik (1979) in Lešnik (1987) prosti čas, kot aktivno stanje subjekta, ločita na organiziran 

prosti čas in na neorganiziran, individualni prosti čas.  

 

8.1 Organiziran prosti čas  

 

Organiziran prosti čas je blizu predvsem šolskemu delu in ima sociološki pomen, ker je 

usklajen z družbenimi ali družabnimi potrebami. Odvija se predvsem v organizacijah in 

društvih, ki imajo pravila, sestavljene programe z jasno zastavljenimi cilji, predvidene oblike 

in načine delovanja. Posameznik se v organizirano obliko prostega časa vključi sam, po svoji 

presoji in interesih, vendar mora upoštevati njihova pravila in prevzeti obveznosti. 

Organiziran prosti čas širi šolsko izobraževanje in dopolnjuje pouk (Kladnik, 1979; Lešnik, 

1987). 

 

8.2 Neorganiziran prosti čas 

 

Neorganiziran prosti čas posameznik uporabi po svoje, kakor si zamisli v danih okoliščinah. 

Namenjen je torej posamezniku, ki ga porabi po vnaprej določenem individualnem načrtu, kot 

so izživljanje v osebnih konjičkih ali pa poteka brez načrta, kjer se človek ukvarja s 

trenutnimi zaposlitvami ali se preda sanjarjenju. Vendar tudi v ta čas otrok vnaša pridobitve in 

izkušnje iz šole (primer je igranje šaha, ki se ga je otrok naučil pri organizirani dejavnosti in 

ga v prostem času igra z dedkom).  

Kladnik (1979, str. 7) opozarja, »če neorganizirano delo nima družbene osnove in je 

odmaknjeno od realnega sveta, ima lahko negativne vzgojne posledice.« Kot primer navaja 

osnovno misel, ki je bila napisana v članku Vzgoja za prosti čas, ki je izšel v Tedenski tribuni 

17. novembra 1964: »Brezdelje je lahko včasih nebeško, toda če ga je preveč, postane 

peklensko… Ali človek v brezdelju modernega prostega časa izgublja svoje bistvo, to je zdaj 
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vprašanje? V vakuum prostega časa ne prodira kultura, marveč napihnjen umetni 

nadomestek… Če je res, da hudič za brezdelne roke zmeraj delo najde, kakšen bo tedaj 

odstotek kriminalitete, ko bo človek delal samo še polovico dni v tednu? In kako bo visok 

odstotek ločitev? Ugotovljeno je, da prav ljudje z največ prostega časa vedo z njim najmanj 

pametnega početi. Kaj koristijo knjižnice tistim, ki jim je muka prebrati dobro knjigo?« 

Organizirane dejavnosti načeloma prinašajo večje koristi kot neorganizirane dejavnosti, 

čeprav je dokazano, da ima kakršnakoli prostočasna dejavnost pozitiven doprinos k 

otrokovemu počutju. Prostočasne aktivnosti namreč služijo kot priložnost za osvajanje 

določenih spretnosti in tehnik (Eccles, 1999; Kozar idr., 2006; Larson in Verma, 1999; 

Schiano idr., 2007; Ule, 2000, v Lavrič, 2011).  

»Organiziran in neorganiziran prosti čas sta povezana in posamezniku predstavljata ugodno 

celoto, saj se v celotnem stilu življenja nenehno giblje od obveznosti, prostovoljnosti do 

prostosti, zato mora pedagoška stvarnost tako celoto tudi zajemati. Osebnost se v prostih 

dejavnostih resnično najbolj popolno izrazi, tako da bi lahko rekli: poglejmo, kakšen si v 

prostem času, pa vemo, kdo si« (Lešnik, 1987, str. 34). 

Preživljanje prostega časa lahko razdelimo tudi na dejavno oziroma aktivno ali nedejavno 

oziroma pasivno (Bajt, 2011). 

 

8.3    Aktiven prosti čas 

 

Bajt (2011) meni, da dejavno oziroma aktivno preživljanje prostega časa ne pomeni nujno 

fizične aktivnosti, pomeni pa ukvarjanje z dejavnostjo, kjer je potreben določen vložek 

otrokove energije; bodisi ukvarjanje s športom, konjičkom, igro, pri čemer načeloma velja, da 

aktivno preživljanje prostega časa otroku prinaša večje koristi kot pasivno preživljanje 

prostega časa.  

  

8.4    Pasiven prosti čas 

 

Nedejaven oziroma pasiven prosti čas, ki je za otroka prav tako pomemben, vendar ne sme 

obsegati otrokovega celotnega časa brez obveznosti, zajema brezciljno lenarjenje, preživljanje 
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prostega časa brez nekega namena. V okvir pasivnega preživljanja prostega časa tako sodi 

gledanje televizije, igranje računalniških igric – t.i. sedeče preživljanje prostega časa, ki vodi 

k razvoju nezdravega življenjskega sloga (premalo gibanja, povečana telesna teža, slaba 

drža,…). Avtorica meni, da tovrstnih dejavnosti otroku ne smemo prepovedati, lahko pa jih 

časovno omejujemo, saj otroci pogosto na račun t.i. pasivnih dejavnosti (gledanje TV, 

računalniške igrice) manj časa namenjajo aktivnemu preživljanju prostega časa (Bajt, 2011). 

 

9.    VZGOJA ZA PREŽIVLJANJE PROSTEGA ČASA 

 

Tako kot vse stvari v življenju, se je tudi kvalitetnega preživljanja prostega časa potrebno 

naučiti. Vzgoja za preživljanje prostega časa je ravno tako pomembna kot vzgoja na splošno. 

Zato je potrebno že v otroških letih pričeti z učenjem, kako ga kvalitetno preživeti. Če 

posameznik ni seznanjen z možnostmi in pastmi prostega časa že v mladih letih, ima lahko 

pozneje v življenju s tem težave (Kristančič, 2007; Dalaman, 2013). 

Celostni razvoj otrokove osebnosti, ki ga moramo zagotoviti slehernemu otroku, zahteva 

usklajeno delovanje vseh vzgojnih dejavnikov (družina, šola in krajevna skupnost). Dolžnost 

in odgovornost staršev in učiteljev je, da otroka usposobijo za kvalitetno preživljanje prostega 

časa. Pomembno je, da starejša generacija preda znanje mlajši, kar je mogoče kakovostno 

izpolniti prav v krajevni skupnosti, torej v širšem okolju. Lešnik (1982) meni, da to lahko 

storimo na najrazličnejše načine, in sicer s povezovanjem družin v širšo skupnost in 

uveljavljanjem interesov in potreb, ki so skupne njim, posamezniku in širši družbi, ki jih 

uresničujejo z vzgojo. Meni, da se lahko ravno s povezovanjem dejavnosti mladih in odraslih, 

ustvarja tisto sožitje, ki zagotavlja varnost in resnejše potrjevanje osebnosti, vendar kljub 

temu ne ogroža otrokove izvirnosti. Kar obenem pomeni, da otrok tako razvija vrsto socialnih 

sposobnosti, ustreznih in potrebnih za lastno družbeno in individualno svobodo.  

Mnogo ljudi sploh ne ve, kaj jih zanima, še posebej otroci, zato jim moramo dati odrasli 

možnost, da ugotovijo kakšne interese imajo. Znati moramo razširjati repertoar interesov, 

ponujati nove informacije in seznanjati mlade z novimi možnostmi (Derganc, 2004).  

V prostem času je človek pogosto izpostavljen navzkrižnim vplivom, zato jih mora biti 

sposoben sam spoznavati, ovrednotiti in se nanje ustrezno odzvati (Lešnik, 1982). 



27 
 

Na svobodno izbiranje moramo biti dobro prilagojeni in pripravljeni, zato je še kako 

pomembno samozaupanje. Zato moramo otroke in mladostnike motivirati za vseživljenjsko 

učenje, ki je povezano tudi z vzgojo za razvoj interesov in pozitivnega vrednotenja. To pa 

daje mladim pozitiven zagon in notranji pogum za poseganje po ciljih, ki bi jih radi dosegli 

(Derganc, 2004). 

Prosti čas je dejavnik osebnostnega razvoja, zato je potrebno v njem iskati tisto, kar pospešuje 

človekov razvoj, njegovo ustvarjalnost in njegove sposobnosti ter ga hkrati sprošča in 

osrečuje. Pri tem je pomembno, da posameznik ne propada niti telesno niti duševno, niti kot 

individualni subjekt in niti kot član skupnosti. Človeka je potrebno z vzgojo usposobiti, da bo 

kos protislovjem prostega časa. To lahko dosežemo tako, da posameznike vzgajamo o 

prostem času, jih z njim seznanimo obenem pa poskrbimo, da bo razvil ustrezne sposobnosti, 

spretnosti in komunikativne lastnosti. Človek, ki ni ustrezno vzgojen, se takim protislovjem 

težko izogiba. Ne more jih preprečevati, saj ni sposoben, da bi jih pravočasno kritično odkril 

in obvladal (Lešnik, 1982).  

Tudi Kristančič (2007) se zaveda pomena vzgoje za prosti čas. Meni, da le-ta pripomore k 

razvoju vsestranske osebnosti, ki je usposobljena za bogato, raznovrstno, kulturno, zadovoljno 

in zdravo življenje; »osebnost, ki živi v sedanjosti in je obrnjena v bodočnost« (str. 42).  

»Razvojni potencial posameznega okolja se spodbuja tudi tedaj, ko so v več okoljih, v katerih 

so udeleženi mladostniki, prisotni odrasli in starejši mladostniki« (Bronfenbrenner, 1979, v 

Gril, 2006, str. 7). »Stiki mladostnikov z zrelejšimi drugimi so pomembni zato, ker ti ljudje 

vzdržujejo in modelirajo pozitivne standarde in vrednote skupnosti. To prispeva k večji 

konsistentnosti norm, vrednot in pričakovanj v različnih okoljih. Večja pa je tudi verjetnost, 

da se bodo med mladostniki in odraslimi ali starejšimi mladostniki razvili pozitivni odnosi. S 

tem se ojačuje tudi potencial okolja, da pozitivno prispeva k razvoju mladostnikov« (Gril, 

2006, str. 7).  

Lešnik (1982) poudarja, kako je vzgoja za prosti čas pomembna, saj pomeni vsestransko 

pomoč človekovemu razvoju in družbenemu napredku, vendar mora vključevati tudi prosti 

čas in ne samo obveznosti. Otroci so edini, ki imajo pravico do prostega časa kljub temu, da 

zanj še niso delali. Avtor pravi, da nosi starejša generacija veliko odgovornost, da pomaga k 

osamosvojitvi mlajše in da otroke nauči kako svobodno preživljati prosti čas in kako se preko 

igre preizkuša, razvija in s tem doseže ustrezno socialno identiteto. Ne smemo pozabiti, da si 

človek skozi določene situacije oblikuje zavest, da skozi neposredno aktivnost razvija odnos 
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do dela, do drugih ljudi, zato tega ne smemo zanemarjati na kateri koli stopnji vzgajanja in 

izobraževanja, saj »s tem oškodujemo mladega človeka za možnosti njegovega razvoja« 

(Lešnik, 1982, str. 128). Za Novaka (1992) pa je bistvo uspešnega vzgojnega dela z mladimi v 

prostem času, da se ustvarijo pogoji za njihovo aktivno udejstvovanje. To dosežemo s 

spodbujanjem in razvijanjem njihove avtonomne motivacije. Vendar je to mogoče doseči le, 

če spoštujemo in upoštevamo njihove potrebe, interese, zmožnosti, sposobnosti in druge 

osebne značilnosti. »Če so dejavnosti prostega časa organizirane in vodene v tako ustvarjenih 

pogojih, potem lahko pričakujemo tudi njihov pozitivni vzgojni vpliv na razvoj mladih« 

(Novak, 1992, str. 56).  

Černigoj Sadar (1996) v svoji raziskavi ugotavlja, da skoraj polovica oseb v vzorcu ne 

preživlja kvalitetno prostega časa ali pa prostega časa sploh nimajo, ker si ne znajo ali ne 

morejo organizirati svojega življenja tako, da bi imeli dovolj časa zase ali za ukvarjanje z 

želenimi aktivnostmi. Torej je naloga vzgojiteljev in staršev, da posamezniku pomagajo 

identificirati svoje interese, sposobnosti in vrednote. Mladi predvsem opazujejo naša dejanja 

in se ne učijo le iz naših besed. Na njih lahko vplivamo z osebnim zgledom, našim znanjem in 

predvsem z moralnimi in osebnostnimi kvalitetami, ki se pokažejo preko odnosa, meni 

Derganc (2004). 

Quist (2009, v Brown, Nobiling, Teufel in Birch, 2011) predpostavlja, da če so starši 

prezaposleni, so otroci vpisani v nešteto organiziranih dejavnosti, ker mama in oče nimata 

časa v svojem urniku, da bi preživela dovolj prostega časa z otroki. Poudarja, da se morajo 

starši zavedati pomena kvalitetno preživetega prostega časa s svojimi otroci. Ni potrebno, da 

so dejavnosti strukturirane, lahko so spontane, kot npr. opravljanje drobnih opravil okoli hiše, 

sprehod ali zgolj sedenje na vrtu. Tudi takšne dejavnosti lahko ponudijo veliko učnih 

trenutkov. 

Iz teh podatkov lahko sklepamo, kako pomembna je vzgoja za preživljanje prostega časa. 

Otrokom moramo dati dovolj znanja, da se v obilici možnosti znajo sami odločiti, kaj je 

najbolje za njih.  
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10.    DEJAVNIKI  V URESNIČEVANJU PROSTEGA ČASA 

 

Hočevar (1981), Lešnik (1982) in Strojin (1982) štejejo med najpomembnejše dejavnike 

prostega časa družino, šolo in krajevno skupnost. Omejili so se na tiste, ki so odločilnega 

pomena za razvoj osebnosti mladega človeka. Ti trije dejavniki morajo med seboj sodelovati 

in se prepletati, kar pomeni, da se morajo medsebojno usklajevati. Pomembno je, da se 

posamezni faktorji med seboj ne izključujejo ali presegajo. Potrebna je takšna organizacija, da 

se med seboj dopolnjujejo.  

Lešnik (1982) poudarja, da ni dovolj, da se starši zavedajo svoje vzgojne vloge doma in da se 

učitelji zavedajo svojega vzgojnega poslanstva v šoli, temveč je zelo pomembna vloga staršev 

in učiteljev v življenju in razvoju krajevne skupnosti.  

 

10.1    Družina  

 

Vsak posameznik se mora naučiti, kako kvalitetno preživljati prosti čas. Učenje se začne že v 

otroštvu. Pri tem ima pomembno vlogo družina, saj je prvo otrokovo okolje v katerem 

spoznava kaj je prav, kaj narobe, kako se vedemo v določeni situaciji in podobno. Otrok si v 

družinskem okolju izoblikuje predstave o tem, kaj prosti čas je ter kako ga preživljati. Skozi 

vzgojo se otrok lahko nauči svoj prosti čas kvalitetno preživljati, kar mu v odraslosti lahko 

samo koristi. Če pa starši otroka prepustijo samemu sebi in ga ne usmerjajo na pravo pot, ima 

lahko v odraslosti težave.  

Družinsko okolje je torej bistvenega pomena za razvoj otrokove osebnosti. Če so odnosi med 

starši in otroki zaupljivi in izvirajo iz medsebojne ljubezni in spoštovanja, je to največkrat 

najboljše zagotovilo, da v prostem času ne bo nevarnosti za zdrav razvoj mlade osebnosti 

(Lešnik, 1982). S tem se strinja tudi Kuhar (2007), ki meni, da je družina pomemben 

ponudnik prostočasnih socialnih in emocionalnih opor, vendar je za mlade, ki teh opor nimajo 

na razpolago, to lahko problematično. 

Ali, kot pravi Tapavčević (2003): »Današnji svet postavlja vedno bolj zahtevno nalogo 

družini, da vzgaja otroka tudi za enakopravnost med spoloma pri preživljanju prostega časa. 

V družini se namreč uveljavijo osnovne oblike vedenja in dela, kot tudi vrednotenja dejavnosti 
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v prostem času« (str. 28), in nadaljuje z mislijo, da je »od otroštva naprej prosti čas povezan z 

osnovnimi vlogami in identiteto - v samorazvijanju igre, pridobivanju socialnih veščin in 

lastnih konceptov sposobnosti ter v začenjanju in graditvi primarnih odnosov« (Kelly, 1985, 

str. 124, v Tapavčević, 2003, str. 28). 

Na samo družinsko skupnost, in s tem tudi na izrabo prostega časa v njej, vplivajo odnosi in 

vezi, ki jih družinski člani v prostem času navezujejo zunaj družine, v širšem prostoru. 

Družina mora doseči nekatere čustvene, socialne in vzgojne cilje, da ohranja povezanost, ki je 

pomembna za ustvarjanje ustreznih odnosov z okoljem. Prostor, kjer družina biva, ne bi smel 

postati samo kraj za spanje in hranjenje, temveč je pomemben še za druge dejavnosti (Strojin, 

1982).  

Kelly (1985, str. 137, v Tapavčević, 2007, str. 29) dodaja: 

»Družinsko življenje, ki bi bilo sestavljeno iz obveznosti in urnikov, bi bilo brez prostega časa 

in spontanosti prikrajšano za veselje in odprtost, ki razbijata rutino in monotonost in dajeta 

čustveno bogastvo. Prosti čas je priložnost, da poskusimo razvijati nove aspekte družinskih 

odnosov. Medtem ko obstajajo vrednosti v rutinskem deljenju obveznosti, celo pri pomivanju 

posode, je prosti čas kontekst nepričakovanega in novega. Prav v prostem času bomo 

najpogosteje razbili rutino in odkrili nekaj novega v odnosih.«  

Prosti čas pomembno prispeva k centralni investiciji življenja – družini, zato ga lahko 

pojmujemo kot vir, ki pripomore k stabilnosti in bogastvu družinskih odnosov oziroma kot 

vir, ki je nujen za razvojne možnosti. Družina daje socialni kontekst za večino prostega časa, 

zato jo lahko obravnavamo tudi kot vir za prosti čas. Vse bolj so poudarjene nematerialne 

funkcije družine, kot so emocialna in socialna opora, intimnost in zaupanje (Černigoj Sadar, 

1991). 

 

Kelly (1987, v Černigoj Sadar, 1991, str. 25-26) omenja naslednje vidike prostega časa, ki so 

pomembni za kvaliteto odnosov in razvoj osebne identitete: 

 

 Prosti čas je vzajemni interes družine, središče komunikacije in interakcije. Vsi člani 

družine običajno sodelujejo pri odločanju in organiziranju počitniškega potovanja. 
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 Prosti čas razširja prostor za starševstvo, saj gre za različne oblike spontanih 

interakcij. Tukaj ne gre zgolj za igro z otroci, temveč za različne oblike sodelovanja. 

Družinam, ki poznajo le obveznosti in urnik, primanjkuje veliko veselja in odprtosti za 

prekinitev rutine vsakdanjega življenja. 

 

 Prosti čas je možnost za preizkus in razvoj novih družinskih odnosov. Ravno v 

prostem času namreč prekinemo rutino in odkrijemo nekaj novega v medosebnih 

odnosih. Oddaljenost od ekonomskih in vzdrževalnih funkcij družine namreč omogoča 

spremembo dominantnih vzorcev vzdrževanja. V igri se zmanjša emocialni pritisk in 

dominantni člani družine imajo možnost, da zavzamejo manj avtoritarne vloge.  

 

 Prosti čas je lahko možnost za neodvisnost in avtonomijo. Trening ali krožek je 

sprejemljivo opravičilo za člane družine, da gredo sami ven. To je prostor za razvoj 

identitet, ki so komplementarne družinskim. 

 

 Tovarištvo in zaupanje, ki se razvije v prostem času, pripomore k odnosu, ki vključuje 

različne vrste podpore v posameznih življenjskih obdobjih, vendar je pričakovanje 

vzajemne podpore v družini odvisno od prostovoljnih odločitev, kot tudi od 

izpolnjevanja socialnih pričakovanj in legalnih zahtev. Prosti čas ni samo možnost in 

svoboda, temveč mesto pomembnega osebnega investiranja in hkrati osnovni element 

v družinski interakciji, v razvoju intimnosti v različnih življenjskih obdobjih. 

Pomembno mesto ima tudi pri ustvarjanju socialne povezanosti.  

 

 Ljudje pogosto dajejo prednost druženju s tistimi, ki jih poznajo in jim zaupajo. To je 

možno predvsem v družinskem okolju in z družinskimi člani.  

 

Lešnik (1982) ugotavlja, da se otrok zgleduje po vzornikih. To sta zagotovo najprej starša, saj 

se prva socializacija razvija v družini. Družina mnogo svojih vzgojnih nalog, ki jih je nekoč 

lahko opravila vzporedno z delom v družini, odslej lahko uresničuje predvsem v prostem 

času. Avtor poudarja, da je to je drugačno vzgojno delo, v novih okoliščinah in z drugačnimi 

vzgojnimi ukrepi in medsebojnimi odnosi. Torej, če je prej družina otrokom pomagala pri 

domačih nalogah in neposredno vplivala na boljši učni uspeh, sodelovala pri učenju, se mora 

zdaj nujno preusmeriti na uporabo tistih oblik in metod dela, ki jih narekuje prosti čas. Avtor 
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poudarja pomembnost zlasti pedagoške funkcije družine, ko gre za interese otrok in mladine. 

Derganc (2004) razmišlja, da mladostnik oblikuje stališča do prostočasnih dejavnosti in 

odkriva možnosti za preživljanje prostega časa ravno s pomočjo vzorcev iz družinskega in 

socialnega okolja.  »Družina je zelo pomembna socialna skupnost za vsakega posameznika in 

družbo, kajti zdrav posameznik je zdrava družina, je zdrava družba« (Kristančič, 2007, str. 

91). Starši vlagajo tako materialne vire kot čas v svoje otroke. Investicija časa pri otrocih je 

pomembna za razvoj človeškega kapitala. Prav tako je eden od možnih mehanizmov preko 

katerega se gospodarsko stanje prenaša iz roda v rod (Guryan, Hurst in Kearney, 2008). 

Družina ima torej pri otrokovem preživljanju prostega časa veliko vlogo, saj lahko člani 

družine otroka pri izbiri prostočasnih dejavnosti vodijo in usmerjajo ter preko odnosa do 

lastnega prostega časa otroku dajejo zgled.  

 

10.2    Krajevna skupnost 

 

Avtorji (Hočevar, 1981; Lešnik 1982; Strojin 1982) izpostavljajo krajevno skupnost kot 

vedno bolj zaokroženo in celovito življenjsko okolje, v katerega se vedno bolj aktivno 

vključujemo in z njim živimo. Predstavlja prvo okolje odnosov in družbenih ustanov, s 

katerimi se človek seznani, ko prestopi prag svojega doma. Ljudje prihajajo v neposreden stik, 

združujejo se v formalne in neformalne skupine.  

Po Hočevarju (1981) je ustrezno oblikovana krajevna skupnost optimalen družbeni prostor, ki 

lahko učinkovito uresničuje in zagotavlja proces socializacije človeka v vseh njegovih 

razvojnih stopnjah. Krajevna skupnost omogoča socializacijo, ki nam predstavlja življenje in 

delo, kjer je človek sposoben vzpostaviti sprejemljive odnose in se aktivno vključevati v svoje 

okolje. Krajevna skupnost torej ne predstavlja samo seštevek družin, ustanov in občanov, 

temveč »vedno bolj tudi socialno opredeljeno okolje, kjer gre za dinamične odnose in 

skupnost interesov, ki so v stalnem spreminjanju, razvijanju in dopolnjevanju« (Hočevar, 

1981, str. 21).  
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10.3    Šola 

 

Šola oziroma vzgojo-izobraževalni proces je izredno pomemben dejavnik prostega časa, ki 

vedno bolj dobiva značaj trajnosti vzgoje in izobraževanja, ki se ne konča z vstopom na delo.  

V prostem času šola organizira vedno več skupinskih oblik aktivnosti, preko katerih se učenci 

naučijo medsebojnega sodelovanja, sklepajo prijateljstva in razvijajo odnose kolektivnega 

življenja, ki vsebuje važne družbene in delovne obveznosti. V tem času bi se morali učenci 

navajati predvsem na samostojno izbiranje med možnostmi aktivne izrabe prostega časa meni 

Hočevar (1981). Usposabljati bi se morali za ustvarjanje pogojev za uresničevanje prostega 

časa ter sprejeti osnovna merila, strpnost ter kritičen odnos do ponujenih oblik dejavnosti v 

prostem času. Najpomembnejša pa je pridobitev in spodbuditev ustvarjalnega odnosa in 

osebne pobude za dejavnosti v prostem času (Hočevar, 1981). 

Terzioglu in Yazici (2003, v Dalaman, 2013) sta mnenja, da je potrebno mlade spodbuditi k 

kvalitetni izrabi prostega časa, da bodo aktivni državljani družbe. Poleg šole, naj bi imela tudi 

družina določeno odgovornost v tem izobraževanju. Zato je potrebno družine obveščati o tem 

preko množičnih medijev in neformalnega izobraževanja. 

 

10.3.1 Umeščenost vzgoje za prosti čas v učni načrt Gospodinjstvo 5 in 6 

 

Tako kot sodelovanje in povezovanje z okoliškimi društvi, je pomembno tudi to, da učitelji 

med poukom učence izobražujemo tudi za prosti čas. Predmet gospodinjstvo učiteljem daje 

dovolj možnosti, da učence seznanimo s pomenom prostega časa in z nasveti pomagamo do 

bolj kvalitetnega preživljanja le-tega. Pri temi Dom in družina lahko poudarimo, kako 

pomembno je, da se starši in otroci družijo, da si med seboj pomagajo pri domačih opravilih, 

da se veliko pogovarjajo in tako ustvarijo zdravo in varno okolje, v katerem bo otrok čutil 

pripadnost in se razvijal svojim letom primerno. Tema Potrebe nam prav tako daje veliko 

možnosti za povezavo s prostim časom. Tukaj lahko prosti čas povežemo s fizičnimi in 

športnimi aktivnostmi, počitkom in spanjem. Pri Virih za zadovoljevanje potreb je kot 

operativni cilj določeno tudi, da učenci razlikujejo med oglasnimi in drugimi informacijami v 

medijih, interpretirajo negativne učinke, ki jih spodbujajo oglasi in pojavi potrošništva. Ta cilj 

se mi zdi zelo pomemben, da ga učenci osvojijo, saj veliko otrok prosti čas preživi pred 
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televizijskim sprejemnikom ali na svetovnem spletu in prav tam je polno oglasnih sporočil, ki 

spodbujajo k potrošništvu. Še kako je potrebno, da se učenci seznanijo s pastmi potrošništva, 

saj se ravno v prostem času največ srečujemo z njim. Naslednja tema pri predmetu 

gospodinjstvo se zelo povezuje s prostim časom. To je Čas, ki med operativnimi cilji omenja 

tudi porabo prostega časa. Pri tej temi se z učenci pogovorimo, kako si organizirajo svoj prosti 

čas in koliko ga porabijo za pomoč v gospodinjstvu, za rekreacijo, izobraževanje, razvedrilo 

in počitek. Poudariti moramo, kako pomembno je, da znamo uskladiti prosti čas z 

obveznostmi in si kvalitetno razporediti in organizirati proste ure. Tudi pri temi o denarju 

lahko omenimo prosti čas, in sicer pri finančnem načrtu osebnih letnih stroškov, ki seveda 

vsebuje tudi izdatke za prostočasne dejavnosti. Oglasi in zaščita potrošnika je še ena izmed 

tem, ki jih lahko povežemo s preživljanjem prostega časa. Ravno med prostim časom smo 

najbolj izpostavljeni oglaševanju. Zato je učence potrebno seznaniti z različnimi vrstami 

oglasov, da bodo znali prepoznati informativne, zavajajoče in z informacijami prenasičene 

oglase in da bodo znali razbrati bistvo v sporočilu oglasa. Naša naloga je, da jih naučimo 

kritično sprejemati sporočila oglasov in da se znajo odločiti ali ponujen izdelek potrebujejo ali 

ne. Otroci lahko sodelujejo tudi pri načrtovanju in izvedbi nakupov in se tako družijo s starši. 

Tudi pri negi in vzdrževanju tekstilnih izdelkov lahko pomagajo staršem in tako z njimi 

preživijo več časa ter se še kaj naučijo. Enako velja tudi za pripravo hrane.  

 

11.     OTROK IN PROSTI ČAS 

 

Kuhar (2007, str. 453) zapiše, da so »obzorja mladih vse bolj raznovrstna in kompetitivna, 

zato mladi bolj kot kdaj koli prej potrebujejo čas za sprostitev, umiritev in počitek, razvedrilo, 

zabavo ter socialno in osebno izpolnitev.« 

Novak (1992) govori o tem, kako pomembna sestavina otrokovega življenja je prosti čas. 

Struktura dnevnih aktivnosti mora namreč nujno vsebovati tudi prosti čas, saj omogoča 

zadovoljevanje otrokovih osnovni potreb in interesov. Prosti čas otroka aktivira in spodbuja k 

izražanju notranjih pobud. Le-te lahko pridejo do polne uresničitve šele v pogojih, ko se otrok 

lahko svobodno predaja svojim notranjim vzgibom, ki ga silijo k aktivnosti, in ko pri tem ne 

doživlja nikakršnih pritiskov. Ravno s tega vidika je prosti čas tako pomemben za otrokov 
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razvoj, kajti če mu ga kratimo, obstaja nevarnost, da ogrozimo njegov čustveni, telesni, 

socialni in intelektualni razvoj. 

Otrokova dejavnost, je bolj kot v rezultate, usmerjena v dejavnost samo. To pa že preprečuje 

delitev otrokovega časa na posamezne segmente, ki ostro ločujejo dejavnost, ki je prosti čas, 

in dejavnost, ki je delo. V prostem času torej otrok počenja stvari, ki so predmet njegove 

intime in jih počenja, ker to sam hoče in ne zato, ker jih mora (Troha, 1992).  

Černigoj Sadar (1991) pravi, da je odnos med aktivnostmi in razvojem osebnostnih lastnosti 

vzajemen, zato je pomembno, da je ustvarjalnost realizirana v obdobju, za katerega je 

značilno eksperimentiranje in iskanje novega, torej v otroštvu. Če tega ni, je manj možnosti za 

takšen vzorec obnašanja v odraslem obdobju. Novak (1992) zato poudarja, da ni pomembna 

samo kvantiteta prostega časa, temveč je včasih veliko pomembnejša njegova kvaliteta, torej 

način, kako otrok preživlja svoj prosti čas.  

Med prostim časom je tudi veliko možnosti za dvigovanje vzgoje, kulture in izobrazbe ljudi. 

Za razvoj višjih potreb so potrebne boljše razmere; osebnost se namreč ne more bogato 

razvijati brez ustreznih aktivnosti. Zato je pomembna »družbena skrb, da ureja za vzgojo in 

izobraževanje pogoje, ki bodo omogočili vsakemu mlademu človeku možnosti, da se v procesu 

učenja in najrazličnejših aktivnosti brez posebnih ekonomskih stisk lahko vsestransko razvija« 

(Lešnik, 1987, str. 28), saj takega razvoja nihče ne more doseči brez ustreznih razmer za 

prosti čas. Vsak posameznik je odgovoren za svoj razvoj in vsak bi moral znati čim bolj 

uporabiti dane možnosti, jih po potrebi spreminjati. Posameznik se mora  učiti in biti dejaven.  

Gril (2006) poudarja pomembnost kvalitete prostočasnih dejavnosti predvsem za mladostnike, 

ki šele oblikujejo svoje enkratne osebnosti, kajti njihov prosti čas obsega skoraj ves čas izven 

šole. Nekateri raziskovalci (Caldwell in Baldwin, 2003, v Gril, 2006) ocenjujejo, da imajo 

mladostniki od 40-50 % prostega časa. V prostem času so mladostniki večinoma izven 

nadzora odraslih (z izjemo organiziranih prostočasnih dejavnostih), sami ali v družbi 

vrstnikov, zato je pomembno, kaj počnejo v tem času in kakšne izkušnje si pridobivajo. Kuhar 

(2007) piše, da raziskave na različnih vzorcih mladih v Sloveniji kažejo, da so najpogostejši 

načini preživljanja prostega časa pasivni - gledanje televizije, poslušanje glasbe. Ugotavlja, da 

pasivno preživljanje prostega časa vodi do še večje socialne izključenosti, namesto do 

kreativnega soočanja s problemi. Bolj aktivne in ustvarjalne prostočasne dejavnosti pa so 

manj razširjene in manj pogoste.  
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Po Caldwell in Baldwin (2003, v Gril, 2006) so ključni elementi prostočasnih dejavnosti 

samousmerjanje, notranja motivacija, spoznavanje lastnih sposobnosti in izkušnja 

zadovoljstva. Vlogo prostočasnih dejavnosti za razvoj mladostnikov opisuje npr. teorija 

samousmerjanja in notranje motivacije (Ryan in Deci, 1990, v Gril, 2006). Notranja 

motivacija je pomembna za zadovoljevanje treh človekovih potreb. Te potrebe so: potreba po 

kompetentnosti, potreba po samostojnosti in potreba po povezanosti z drugimi. V otrokovem 

življenju lahko prav pri prostočasnih dejavnostih pričakujemo največjo verjetnost notranje 

motiviranega vedenja. Otroci si izbirajo aktivnosti, ki jih počnejo v prostem času zato, ker jim 

te dejavnosti prinašajo zadovoljstvo, so zanimive in v njih lahko uživajo. Za te dejavnosti se 

radi sami odločajo, saj jih ne doživljajo kot dolžnosti, temveč so za njih notranje motivirani. Z 

razvojnega vidika je pomembno, da ima posameznik možnost za notranje motivirano vedenje, 

saj se samousmerjanje k dejavnostim povezuje z iniciativnostjo (Larson, 2000, v Caldwell in 

Baldwin, 2003, v Gril, 2006). Caldwell in Baldwin (2003, v Gril, 2006) menita tudi, da 

iniciativnost mladostnikov prinaša razvoj ustvarjalnosti, spretnosti vodenja, altruizma in 

javnega delovanja. Te kompetence posameznik lahko razvija v strukturiranih dejavnostih, kot 

so npr. umetnost, šport, hobiji. Če je otrok notranje motiviran, to vpliva na vztrajanje pri 

posamezni dejavnosti. V kolikor bo mladostniku neka dejavnost osebno pomembna, se bo 

naučil premagovati ovire in izzive, ki jih prinaša redno sodelovanje, naučil se bo reševati 

probleme in ob tem razvil življenjsko pomembne spretnosti. 

Derganc (2004) se strinja, »da proces dozorevanja poteka preko medsebojnega delovanja med 

otrokom in njegovim predmetnim in družbenim okoljem« (str. 7), in pravi, da je mladostništvo 

obdobje duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega, kjer mora posameznik, od odvisnosti 

od lastne družine, preiti na samostojno odločanje in delovanje. Avtorica piše, da oblikovanje 

identitete zajema tako individualizacijo (ločevanje od drugih) kot tudi pridobivanje 

avtonomije (oddaljevanje od družinskih odnosov k drugim odnosom, vlogam in aktivnostim). 

V procesih individualizacije in pridobivanja avtonomije je prosti čas zelo pomemben, saj 

omogoča spoznavanje novih ljudi in aktivnosti ter omogoča preizkušanje novih vzorcev. 
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12.     METODOLOGIJA 

 

12.1 Opis metode 

 

V raziskavi je bila uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja. Kot tehniko za zbiranje 

podatkov sem uporabila anketni vprašalnik. Osnova za oblikovanje anketnih vprašanj je bila 

študija domače in tuje literature. Anketni vprašalnik je vseboval 13 vprašanj, od tega je bilo 7 

vprašanj zaprtega tipa, 3 vprašanja kombiniranega tipa ter 3 vprašanja, na katera so otroci 

odgovorili s pomočjo Likertove lestvice. Podatki so bili statistično obdelani s pomočjo SPSS 

programa.  

 

12.2 Opredelitev vzorca 

 

Pri anketiranju je sodelovalo 127 otrok, ki obiskujejo Osnovno šolo Brinje, v Grosuplju. 

Vzorec so tvorili učenci od tretjega do osmega razreda, v starosti od 8 do 14 let. Anketiranje 

je potekalo v začetku meseca junija 2013. 

Med vrnjenimi anketami je bilo 38 neveljavnih, zato sem lahko analizirala odgovore 89-ih 

učencev.  

 

13.     HIPOTEZE 

 

Z raziskavo sem želela preveriti naslednje hipoteze: 

H1: Večina anketiranih otrok večji delež prostega časa preživi v zaprtih prostorih kot v naravi.  

H2: Večina otrok meni, da ima premalo prostega časa. 

H3: Večina otrok prosti čas preživi neaktivno. 

H4: Količina preživetega prostega časa s starši je odvisna od starosti otroka.  
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H5: Želja po preživljanju prostega časa v družbi staršev je povezana s spolom otroka.  

H6: Otroci, ki preživijo več prostega časa s starši, se v večji meri vključujejo v delo doma in 

se v stiski pogosteje obrnejo na starše.   

 

14.     REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

 

14.1 Demografski podatki 

 

Med 89-imi anketiranimi otroki je bilo 47 dečkov in 42 deklic. Anketirani so bili v povprečju 

stari 10,7 let (Tabela 1). Osemletnikov in osemletnic je bilo 9 %, devetletnikov in devetletnic 

je bilo 20,2 %, desetletnikov in desetletnic je bilo 19,1 %, enajstletnikov in enajstletnic 21, 3 

%, dvanajstletnikov in dvanajstletnic 7,9 %, trinajstletnikov in trinajstletnic 18,0 % ter 

štirinajstletnikov in štirinajstletnic 4,5 %.  

 

Tabela 1: Spol in starost otrok. 

STAROST 

OTROK 

(leta) 

 

f 

 

f % 

8 8 9,0 

9 18 20,2 

10 17 19,1 

11 19 21,3 

12 7 7,9 

13 16 18,0 

14 4 4,5 

SKUPAJ 89 100 

SPOL   

M 47 52,8 

Ž 42 47,2 
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Med anketiranimi je 20,2 % otrok obiskovalo tretji razred, četrtega 19,1 %. V peti razred je 

hodilo 20,2 % otrok, v šestega 13,5 %. Sedmi razred je obiskovalo 15,7 % anketirancev in 

osmega 11,2 % (Tabela 2).  

Anketiranih otrok, ki so obiskovali 3. razred je bilo 18, od tega jih je bilo 8 starih 8 let in 10 

starih 9 let. V 4. razred je hodilo 8 devetletnikov in 9 desetletnikov, 5. razred je obiskovalo 8 

desetletnikov in 10 enajstletnikov. Od 12 otrok, ki so obiskovali 6. razred, je bilo 9 

enajstletnikov in trije dvanajstletniki. 4 dvanajstletniki in 10 trinajstletnikov je obiskovalo 7. 

razred, medtem ko je bilo v 8. razredu 6 trinajstletnikov in 4 štirinajstletniki (Tabela 2).   

 

Tabela 2: Število anketiranih otrok glede na razred. 

RAZRED f f % 

3 18 20,2 

4 17 19,1 

5 18 20,2 

6 12 13,5 

7 14 15,7 

8 10 11,2 

SKUPAJ 89 100,0 

 

 

14.1.1 Odgovori otrok na vprašanje Kaj je prosti čas? 

 

Z raziskavo sem želela pridobiti informacijo o tem, kako si otroci predstavljajo prosti čas. 

Učenci so pri prvem vprašanju imeli na razpolago 6 trditev (Tabela 3).  

Največ otrok (59,6 %) se je močno strinjalo, da je prosti čas čas brez obveznosti. Strinjalo se 

je 23,6 % anketiranih otrok, 10,1 % otrok pa se ni opredelilo. Nestrinjanje je izrazilo 4,5 % 

anketirancev, močno nestrinjanje pa 2,2 % otrok. 
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Pri naslednji trditvi se je 59,6 % anketirancev odločilo, da se močno strinjajo, da je prosti čas 

čas za uživanje. Slaba četrtina je izbrala odgovor, da se s to trditvijo strinjajo (24,7 %). Brez 

mnenja je bilo 7,9 % otrok. 4,5 % se ne strinja s trditvijo in 3,4 % se močno ne strinja.  

Da je prosti čas čas za zabavo, se je močno strinjalo 52,8 % anketirancev, kar je 47 otrok od 

89. Dobra četrtina se je s to trditvijo strinjala (25,8 %), 14,6 % se jih ni niti strinjalo niti ne 

strinjalo. 4,5 % otrok se ni strinjalo s trditvijo in 2,2 % se jih močno ni strinjalo.   

S trditvijo, da je prosti čas čas za sprostitev, se je večina otrok močno strinjala in sicer kar 

47,2 % vseh anketirancev, torej slaba polovica. 31,5 % otrok se je s to trditvijo strinjalo. 15,7 

% anketirancev ni izrazilo mnenja, medtem ko se jih 4,5 % ni strinjalo in 1,1 % močno ni 

strinjalo.  

Pri trditvi, da je prosti čas čas za počitek, so se mnenja razlikovala in sicer 34,8 % otrok se je 

strinjalo s trditvijo, da je prosti čas čas za počitek, 25,8 % se je močno strinjalo, 24,7 % pa se 

ni niti strinjalo niti ne strinjalo. 10,1 % se jih ni strinjalo in 4,5 % se jih močno ni strinjalo.  

 

Tabela 3: Pojasnjevanje anketiranih otrok pojma prosti čas (v f in f %). 

TRDITEV 1 2 3 4 5 M SD 

f f% f f % f f % f f % f f % 

Prosti čas je čas 

za … (drugo). 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

4,8 

 

4 

 

19,0 

 

16 

 

76,2 

 

4,71 

 

0,561 

Prosti čas je čas 

brez obveznosti. 

 

2 

 

2,2 

 

4 

 

4,5 

 

9 

 

10,1 

 

21 

 

23,6 

 

53 

 

59,6 

 

4,34 

 

0,988 

Prosti čas je čas 

za uživanje. 

 

3 

 

3,4 

 

4 

 

4,5 

 

7 

 

7,9 

 

22 

 

24,7 

 

53 

 

59,6 

 

4,33 

 

1,031 

Prosti čas je čas 

za zabavo. 

 

2 

 

2,2 

 

4 

 

4,5 

 

13 

 

14,6 

 

23 

 

25,8 

 

47 

 

52,8 

 

4,22 

 

1,009 

Prosti čas je čas 

za sprostitev. 

 

1 

 

1,1 

 

4 

 

4,5 

 

14 

 

15,7 

 

 

28 

 

31,5 

 

42 

 

47,2 

 

4,19 

 

0,940 

Prosti čas je čas 

za počitek. 

 

4 

 

4,5 

 

9 

 

10,1 

 

22 

 

24,7 

 

31 

 

34,8 

 

23 

 

25,8 

 

3,67 

 

1,106 

Opomba: 1 - močno se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 4 

- strinjam se, 5 - močno se strinjam 
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Otroci so imeli na razpolago tudi možnost, da sami napišejo, kaj je za njih prosti čas. 16 otrok 

se je močno strinjalo, da je prosti čas čas za branje, igranje igric na računalniku (dva otroka), 

ukvarjanje s športom, kot je igranje košarke, igranje nogometa, ples. Nekateri so izpostavili, 

da je to čas brez šole in učenja, nekdo je ta čas povezal z druženjem s prijatelji. Da je prosti 

čas čas za igro, igranje na računalnik (eden otrok), šport in druženje se je strinjalo 19,0 % 

anketirancev-torej štirje otroci. Za odgovor, s katerim se niti strinja niti ne strinja, je eden 

otrok izpostavil odgovor, da je prosti čas karkoli drugega.  

 

Dobljeni rezultati se ujemajo z izsledki raziskave Kristančič (2007), saj je tudi omenjena 

raziskava pokazala, da 36,0 % udeležencev ankete meni, da je prosti čas čas brez obveznosti, 

da je prosti čas čas sprostitve meni 24,0 %, da je prosti čas zabava in razvedrilo meni 23,0 % 

in da je prosti čas čas uživanja meni 11,0 % anketiranih.  

 

14.1.2 Osebe, s katerimi anketirani otroci večinoma preživljajo prosti čas 

 

Kot je bilo že omenjeno, imajo osebe, s katerimi učenci preživljajo prosti čas pomembno 

vlogo v otrokovem življenju, saj se otroci od teh oseb učijo socialnih veščin, zaupanja, 

sodelovanja. V literaturi je tako večkrat izpostavljena vloga staršev (Kristančič, 2007; Kuhar, 

2007; Lešnik, 1982; Tapavčević, 2003), prijateljev (Warde, Tampubolon in Savage, 2005, v 

Van Ingen in Van Eijck, 2009). Zato sem želela ugotoviti, kako pogosto učenci preživijo 

prosti čas s starši.  

Rezultati so pokazali, da največ otrok (46,1 %) prosti čas preživlja s prijatelji. 
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Slika 1: Osebe, s katerimi otroci preživijo največ prostega časa.  

 

Z brati ali s sestrami največ prostega časa preživi 22,5 % otrok. S starši se v prostem času 

druži 16,9 % anketirancev. 12,4 % otrok prostega časa ne preživlja z nikomer, torej ga 

preživljajo sami. Dva sta odgovorila, da največ prostega časa preživita s celotno družino 

(Slika 1).  

Rezultati so kot pričakovani, namreč predvidevala sem, da največ prostega časa otroci 

preživijo s prijatelji. Zanimivo pa se mi zdi, da jih kar veliko preživlja prosti čas z družino, 

predvsem z brati in s sestrami.  

Rezultati so pokazali, da največ prostega časa otroci preživijo s prijatelji, kar je primerljivo z 

raziskavo Kristančič (2007). Rezultati omenjene raziskave so namreč tudi pokazali, da največ 

posameznikov svoj prosti čas preživlja predvsem z izbranimi prijatelji (67,0 %), odstotek 

tistih, ki prosti čas preživljajo sami pa je ravno tako skoraj enak (12,0 % Kristančič (2007) in 

12,4 % Bavdek (2014)). Razlike pa so npr. v času preživljanja s člani družine (11,0 % 

Kristančič (2007) in 39,4 % Bavdek (2014)).   

 

 

 

12,40 % 

46,10 % 

22,50 % 

16,90 % 
2,20 % 

Z NIKOMER 

S PRIJATELJI 

Z BRATI, SESTRAMI 

S STARŠI 

DRUGO 

                                                                                                N=89 
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14.1.3 Mnenje otrok o količini prostega časa, ki ga imajo na razpolago 

 

Približno polovica otrok je odgovorila, da ima ravno prav prostega časa (50,6 %), 41,6 % 

anketiranih pa je menilo, da ga ima premalo. Ostali, t.j. slabih 8 % vprašanih, ga ima po 

njihovem mnenju preveč (Slika 2). 

 

 

Slika 2: Mnenje anketiranih o količini razpoložljivega prostega časa. 

 

Hipotezo H2: »Večina otrok meni, da ima premalo prostega časa« na podlagi rezultatov 

zavrnem.  

Pričakovala sem večji odstotek anketirancev, ki jim primanjkuje prostega časa. Glede na 

raziskavo, ki so jo opravili Brown, Nobiling, Teufel in Birch (2011) si fantje v 66 % želijo več 

prostega časa, kot ga imajo, medtem ko je takšnih 54 % deklic.  

 

 

 

41,60 % 

50,60 % 

7,90 % 

PREMALO 

RAVNO PRAV 

PREVEČ 

                                                                                             N=89 
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14.1.4 Količina prostega časa učencev med tednom na dan 

 

40,4 % otrok je odgovorilo, da imajo med tednom prostega časa 1 do 2 uri na dan. Dobra 

tretjina otrok (34,8 %) ima prostega časa 3 do 4 ure, 16 otrok (18,0 %) 5 ur ali več in 6,1 % 

otrok manj kot 1 uro (Slika 3). 

Raziskava Ivančičeve (1999) kaže podobne rezultate. Odstotek učencev, ki imajo manj kot 

eno uro prostega časa na dan, je po njenih podatkih 11,11. 46,66 % učencev ima na dan 2 uri 

prostega časa, medtem ko jih ima skoraj tretjina anketiranih kar 3 – 5 ur prostega časa na dan 

(31,11 %). Več kot 5 ur prostega časa na dan ima 11,11 % učencev.  

 

Slika 3: Količina prostega časa, ki ga imajo otroci med tednom na dan. 

 

Dalaman (2013) je ugotovil, da učencem na dan ostane 3 – 4 ure prostega časa. Rezultati moje 

raziskave se ujemajo z rezultati te raziskave, saj je več kot polovica anketiranih učencev 

navedla, da imajo več kot tri ure na dan časa za prostočasne dejavnosti.  

 

 

 

 

MANJ KOT 1 URO 
1 - 2 URI 

3 - 4 URE 

5 UR ALI VEČ 

6,10 % 

40,40 % 

34,80 % 

18,00 % 

                                                                                                               N=89 
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14.1.5 Glavni namen prostega časa po mnenju anketirancev 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kako otroci dejansko porabijo svoj prosti čas. Izbrali so 

lahko največ tri odgovore. Rezultati so pokazali, da največ otrok meni, da je namen prostega 

časa druženje s prijatelji (66,3 %), sledi brskanje po internetu, igranje na računalnik (42,7 %), 

na tretjem mestu je ukvarjanje s športom (37,1 %). Druženje z družinskimi člani je z 32,6 % 

na četrtem mestu, sledi gledanje televizije (29,2 %) in nato igra z 28,1 %. Najmanj učencev pa 

se odločilo, da je glavni namen prostega časa branje knjig, revij (14,6 %), temu sledi odgovor 

sprehod (10,1 %), nato obisk kina (8,9 %) in spanje (7,9 %). Za ukvarjanje z glasbo se je 

odločilo 5,6 % učencev. Za možnost »drugo« so se odločili trije otroci (3,4 %). Navedli so 

igranje s psom, ples in ustvarjanje. Samo en otrok (1,1 %) se je odločil, da je glavni namen 

prostega časa, da ne počneš nič (Tabela 4).  

 

Tabela 4: Deleži mnenj anketiranih otrok o glavnem namenu prostega časa (v f in f %). 

GLAVNI NAMEN 

PROSTEGA ČASA JE 

f f % 

DRUŽENJE S PRIJATELJI 59 66,3 

BRSKANJE PO INTERNETU, 

IGRANJE NA RAČUNALNIK 

38 42,7 

UKVARJANJE S ŠPORTOM 33 37,1 

DRUŽENJE Z DRUŽINSKIMI 

ČLANI 

29 32,6 

GLEDANJE TELEVIZIJE 26 29,2 

IGRA 25 28,1 

BRANJE KNJIG, REVIJ 13 14,6 

SPREHOD 9 10,1 

OBISK KINA 8 9,0 

SPANJE 7 7,9 

UKVARJANJE Z GLASBO 5 5,6 

DRUGO 3 3,4 

NIČ 1 1,1 
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Kot je razvidno iz grafa, je možnost preživljanja prostega časa pred računalnikom oziroma 

pred TV sprejemnikom izbralo 71,9 % otrok.  

 

Slika 4: Poraba prostega časa otrok. 

 

Na podlagi rezultatov potrdim hipotezo H3, da večina otrok prosti čas preživi neaktivno. 

 

Brown, Nobiling, Teufel in Birch (2011) so ugotovili, da če bi imeli anketiranci več prostega 

časa, bi se odločili v večini (45 %) za druženje s prijatelji, 26 % je dejalo, da bi izbrali športne 

ali druge telesne aktivnosti, 13 % bi izbralo druženje z družino in 6 % branje. Analize 

omenjene raziskave so pokazale, da tisti, ki dnevno preživijo pred televizijskim sprejemnikom 

več kot tri ure na dan, si kar trikrat bolj želijo več prostega časa, kot tisti, ki gledajo TV manj 

kot 2 uri dnevno. 
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14.1.6 Odgovori na vprašanje Kje najpogosteje otroci preživljajo prosti čas? 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, kje otroci najpogosteje preživijo prosti čas. Rezultati so 

pokazali, da največ otrok prosti čas preživi v stanovanju ali hiši in sicer skoraj polovica (47,2 

%). V naravi jih preživlja prosti čas dobra četrtina (28,1 %), na zunanjem igrišču 18 %. 

Najmanj otrok preživlja prosti čas v telovadnici in sicer štirje anketiranci (4,5 %). Eden ga 

preživlja v bazenu, nekdo pa povsod (Slika 4).  

 

 

Slika 5: Kraj najpogostejšega preživljanja prostega časa. 

 

Rezultati potrjujejo hipotezo H1, da večina anketiranih otrok večji del prostega časa preživi v 

zaprtih prostorih kot v naravi, saj je skupno 51, 7 % vseh anketiranih otrok navedlo, da prosti 

čas preživi v zaprtih prostorih, torej v stanovanju ali hiši oziroma v telovadnici. Rezultat, da 

kar 47, 2 % otrok večino prostega časa preživi v hiši ali stanovanju, je bil pričakovan. 

Predvidevam, da ta čas izkoristijo za gledanje televizije, igranje na računalnik in branje. 

Glede na odgovore na prejšnje vprašanje, jih nekaj svojega časa preživi z družino, nekaj pa jih 

ta čas nameni spanju.  
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14.1.7 Načrtovanje prostega časa 

 

Več kot polovica otrok je odgovorila, da svojega prostega časa ne načrtujejo (63,0 %). 33 

otrok pa ga načrtuje (37,0 %) (Tabela 5).  

 

Tabela 5: Anketirani otroci, ki porabo prostega časa načrtujejo/ne načrtujejo (v f in f %). 

ALI NAČRTUJEŠ KAKO 

BOŠ PORABIL SVOJ 

PROSTI ČAS? 

f f % 

Da 33 37,0 

Ne  56 63,0 

SKUPAJ 89 100,0 

 

 

 

14.1.8 Pogostost upoštevanja načrta 

 

51,6 % anketirancev se načrta izrabe prostega časa redko ne drži. Pogosto se zastavljenega 

načrta ne drži 18,2 % otrok, nikoli ali skoraj nikoli pa skupno 10 otrok (30,2 %) (Tabela 6).  

 

Tabela 6: Pogostost upoštevanja načrta izrabe prostega časa med anketiranimi otroci (v f in f 

%).  

KAKO POGOSTO SE TI 

ZGODI, DA SE NAČRTA NE 

DRŽIŠ? 

f f % 

Nikoli 5 15,1 

Skoraj nikoli 5 15,1 

Redko 17 51,6 

Pogosto 6 18,2 

Vedno  0 0,0 

SKUPAJ 33 100,0 
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Glede na to, da tretjina otrok svoj prosti čas načrtuje, se jim kar pogosto zgodi, da se tega 

načrta potem ne držijo. Razlog je verjetno v tem, da jih zmotijo zunanji dražljaji in zaradi tega 

spremenijo načrte.  

 

14.1.9 Dolgočasje v prostem času 

 

V prostem času se ne dolgočasi 84,2 % otrok, medtem ko je 14 otrokom v tem času dolgčas 

(15,7 %) (Slika 5). 

 

 

Slika 6: Dolgčas med prostim časom. 

 

Glede na to, koliko različnih možnosti za preživljanje prostega časa imajo novodobni otroci, 

me rezultati ne presenečajo.  
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14.1.10 Količina preživetega prostega časa otrok s starši v enem tednu 

 

31,5 % otrok s starši v enem tednu preživi 5 ur ali več. 3 do 5 ur ga preživi 28,1 % 

anketirancev. 2 do 3 ure 17 otrok (19,1 %) in 1 do 2 uri 19 otrok (21,3 %) (Slika 6).   

 

 

Slika 7: Količina preživetega prostega časa s starši v enem tednu. 

 

5 ur in več na teden preživi s starši: 2 osemletnika (7,1 %), 8 devetletnikov (28,6 %), 4 

desetletniki (14,3 %), kar skupno nanese 50 % ter 5 enajstletnikov (17,9 %), 3 dvanajstletniki 

(10,6 %), 5 trinajstletnikov (17,9 %), 1 štirinajstletnik (3,6 %), kar  skupno znaša 50 %.  

3 do 5 ur na teden preživi s starši: 3 osemletniki (12,0 %), 5 devetletnikov (20,0 %), 6 

desetletnikov (24,0 %), kar je skupno 56 % ter 5 enajstletnikov (20,0 %), 1 dvanajstletnik (4,0 

%), 5 trinajstletnikov (20,0 %), 0 štirinajstletnikov (0,0 %) in to je skupno 44 %. 
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                                                                                                   N=89 
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2 do 3 ure na teden preživi s starši: 1 osemletnik (5,9 %), 2 devetletnika (11,8 %), 3 

desetletniki (17,7 %), kar je skupno 35,3 % in 5 enajstletnikov (29,5 %), 1 dvanajstletnik (5,9 

%), 4 trinajstletnik (23,6 %), 1 štirinajstletnik (5,9 %), kar je skupno 64,7 %. 

1 do 2 uri na teden: 2 osemletnika (10,5 %), 3 devetletniki (15,8 %), 4 desetletniki (21,1 %), 

to je skupno 47,4 % in 4 enajstletniki (21,1 %), 2 dvanajstletnika (10,5 %), 2 trinajstletnika 

(10,5 %), 2 štirinajstletnika (10,5 %), kar je skupno 52,6 %. 

Predvidevala sem, da se bodo rezultati nagibali v prid manjšemu številu ur preživetih s starši. 

Zato me veseli, da današnji otroci kar nekaj svojega prostega časa posvetijo svojim staršem in 

druženju z njimi. Glede na teoretična izhodišča, je to pozitivno, tako za otrokovo oblikovanje 

osebnosti, kot za splošno vzgojo.  

 

Tabela 7: Količina preživetega prostega časa s starši v enem tednu glede na starost otrok (v f 

in f %). 

KOLIČINA 

PREŽIVETEGA 

PROSTEGA ČASA 

S STARŠI V 

ENEM TEDNU 

STAROST (LETA) 

8 9 10 11 12 13 14 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

 

f 

 

f % 

5 ur ali več 2 7,1 8 28,6 4 14,3 5 17,9 3 10,6 5 17,9 1 3,6 

3 - 5 ur 3 12,0 5 20,0 6 24,0 5 20.0 1 4,0 5 20,0 0 0,0 

2 – 3 ure 1 5,8 2 11,8 3 17,7 5 29,5 1 5,8 4 23,6 1 5,8 

1 – 2 uri 2 10,5 3 15,8 4 21,1 4 21,1 2 10,5 2 10,5 2 10,5 

 

Potrjujem hipotezo H4, ki pravi, da je količina preživetega prostega časa odvisna od starosti 

otroka.  Rezultati raziskave namreč kažejo, da otroci do enajstega leta preživijo s starši več 

prostega časa kot najstniki.  

Rezultati so pričakovani, saj se najstniki veliko raje družijo s prijatelji in vrstniki, kot s starši. 

V najstniških letih se namreč oblikuje osebnost in otroci se takrat lažje poistovetijo s 

sovrstniki kot s starši.  
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14.1.11  Odgovor na vprašanje Kdaj otroci svoj prosti čas bolj pogosto                 

preživijo s starši? 

 

Večina otrok več prostega časa preživi s starši med vikendom kot med tednom, in sicer kar 

92,1 % (Tabela 8).  

 

Tabela 8: Pogostost preživljanja prostega časa s starši med tednom in med vikendom (v f in f 

%). 

KDAJ SVOJ PROSTI ČAS 

BOLJ POGOSTO 

AKTIVNO PREŽIVIŠ S 

STARŠI? 

f  f % 

Med tednom 7 7,9 

Med vikendom 82 92,1 

SKUPAJ 89 100,0 

 

Glede na to, da imajo tako otroci kot starši med vikendom več prostega časa, so rezultati 

pričakovani. 
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14.1.12   Preživljanje prostega časa v družbi staršev 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, na kakšen način otroci preživljajo prosti čas s starši. Glede 

na to, da otroci veliko prostega časa preživijo s starši, me preseneča, da je na najvišjem mestu 

odgovor, da gredo skupaj s starši po nakupih. Smo v dobi potrošništva in hitrega tempa 

življenja, zato menim, da je to glavni razlog za takšne rezultate.  

 

Tabela 9: Način preživljanja prostega časa anketiranih otrok v družbi staršev (v f in f %). 

TRDITEV 1 2 3 4 5 M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 

V prostem času gremo 

s starši po nakupih. 
2 2,2 8 9,0 26 29,2 31 34,8 22 24,7 4,04 3,467 

V prostem času se s 

starši veliko 

pogovarjamo. 

 

6 

 

 

6,7 

 

 

6 

 

 

6,7 

 

 

19 

 

 

21,3 

 

 

19 

 

 

21,3 

 

 

39 

 

 

43,8 

 

 

3,89 

 

 

1,238 

 

V prostem času se s 

starši … (drugo) 
0 0,0 1 14,3 1 14,3 3 42,9 2 28,6 3,86 1,069 

V prostem času gremo 

s starši na izlet. 
5 5,6 

 

12 

 

 

13,5 

 

 

17 

 

 

19,1 

 

 

36 

 

 

40,4 

 

 

19 

 

 

21,3 

 

 

3,58 

 

 

1,136 

 

V prostem času s starši 

gledamo TV. 

 

3 

 

3,4 

 

11 

 

12,4 

 

30 

 

33,7 

 

31 

 

34,8 

 

14 

 

15,7 

 

3,47 

 

1,012 

V prostem času se s 

starši ukvarjamo s 

športom. 

7 7,9 17 19,1 21 23,6 21 23,6 23 25,8 3,40 1,277 

V prostem času gremo 

s starši na sprehod. 

 

5 

 

5,6 17 19,1 24 27,0 28 31,5 15 16,9 3,35 1,139 

V prostem času se s 

starši igramo. 
6 6,7 

 

20 

 

 

22,5 

 

 

24 

 

 

27,0 

 

 

25 

 

 

28,1 

 

 

14 

 

 

15,7 

 

 

3,24 

 

 

1,168 

 

V prostem času s starši 

igramo družabne igre. 
12 13,5 28 31,5 25 28,1 16 18,0 8 9,0 2,78 1,165 

V prostem času gremo 

s starši v kino. 
17 19,1 19 21,3 35 39,3 14 15,7 4 4,5 2,65 1,099 

V prostem času gremo 

s starši na koncert. 
38 42,7 

 

24 

 

 

27,0 

 

 

19 

 

 

21,3 

 

 

6 

 

 

6,7 

 

 

2 

 

 

2,2 

 

 

1,99 

 

 

1,061 

 

V prostem času gremo 

s starši v gledališče. 
45 50,6 24 27,0 16 18,0 4 4,5 0 0,0 1,76 0,905 

Opomba: 1 – nikoli, 2 – skoraj nikoli, 3 – redko, 4 – pogosto, 5 – zelo pogosto  
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Zelo pogosto gre s starši po nakupih 24,7 % otrok, pogosto pa kar 31 anketirancev (34,8 %). 

Redko na tak način preživlja prosti čas s starši 29,2 % otrok, skoraj nikoli 9,0 % in nikoli 2 

anketiranca (2,2 %). 

Zelo pogosto se s starši prostem času pogovarja 43,8 % otrok, pogosto pa 21,3 %. Redko 

izkoristi prosti čas za razgovor s starši 19 otrok (21,3 %), skoraj nikoli 6 otrok (6,7 %) in 

nikoli 6,7 % anketirancev. 

Eden izmed anketirancev je odgovoril, da gredo zelo pogosto s starši k sorodnikom, drugi, da 

zelo pogosto kaj izdelujejo. Tretji je napisal, da gredo pogosto na obisk, četrti, da so skupaj in 

peti, da pogosto skupaj počivajo. Pri šestem se redko vozijo z avtom in pri sedmem skoraj 

nikoli ne kolesarijo. 

Nikoli ne gre s starši na izlet 5 otrok (5,6 %), skoraj nikoli 13,5 %. Redko tako preživlja prosti 

čas s starši 17 otrok (19,1 %). Izleta s starši se pogosto udeleži 40,4 % anketirancev in zelo 

pogosto 21,3 %. 

Zelo pogosto in pogosto gleda s starši televizijo približno polovica anketiranih otrok (15,7 % 

in 34,8 %). Redko jih gleda televizijo v družbi staršev tretjina otrok (33,7 %), skoraj nikoli 11 

otrok (12,4 %) in nikoli 3 otroci (3,4 %).  

Nikoli se skupaj s starši ne ukvarja s športom 7,9 % otrok, skoraj nikoli pa 19,1 %. 21 otrok 

(23,6 %) redko na takšen način preživlja prosti čas s starši, pogosto pa se s starši ukvarja s 

športom 21 otrok (23,6 %). Zelo pogosto pa je to način skupnega preživljanja prostega časa s 

starši za 25,8 % anketiranih otrok.  

Zelo pogosto se s starši sprehaja 15 otrok (16,9 %), 28 pogosto (31,5 %). Redko ima takšen 

način preživljanja prostega časa 27,0 % anketiranih otrok, skoraj nikoli 17 otrok (19,1 %) in 

nikoli 5,6 % anketiranih. 

Pogosto se s starši igra 25 anketiranih otrok (28,1 %), zelo pogosto pa 14 (15,7 %). Redko se 

z njimi igra 27,0 % anketiranih otrok, medtem ko skoraj nikoli 22,5 % in nikoli 6,7 %.  

Glede igranja družabnih iger 9,0 % otrok zelo pogosto igra različne družabne igre s starši, 16 

otrok pa pogosto (18,0 %). Za 28,9 % anketirancev je to redka skupna oblika preživljanja 

prostega časa s starši. Skoraj nikoli s starši družabnih iger ne igra 28 otrok (31,5 %) in nikoli 

13,5 % anketirancev.  
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Zelo pogosto gre s starši v kino 4,5 % anketirancev, pogosto pa 14 otrok (15,7 %). Redko jih 

gre s starši v kino 39,3 %, skoraj nikoli 21,3 %, nikoli pa 17 anketirancev (19,1 %).  

Na koncert nikoli ne gre s starši 42,7 % otrok, 24 otrok jih ne gre skoraj nikoli (27,0 %). 

Redko se koncerta s starši udeleži 21,3 % anketirancev, pogosto 6 otrok (6,7 %) in zelo 

pogosto 2 anketiranca (2,2 %).  

Dobra polovica anketirancev nikoli ne gre s starši v gledališče (50,6 %). Skoraj nikoli ne gre v 

gledališče s starši 24 otrok (27,0 %), redko pa 16 otrok (18,0 %). Pogosto se takšnega načina 

poslužuje 4,5 % otrok, zelo pogosto pa nihče. 

 

 

14.1.13 Strinjanje s posamezno trditvijo 

 

Otroci so pri tem vprašanju imeli na razpolago 12 trditev. Pri vsaki trditvi so obkrožili 

številko, ki nakazuje njihovo strinjanje s posamezno trditvijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 
 

Tabela 10: Delež in stopnja strinjanja anketirancev z izbranimi trditvami (v f in f %). 

TRDITEV 1 2 3 4 5 M SD 

f f % f f % f f % f f % f f % 
S starši se dobro 

razumem. 

 

0 

 

0,0 

 

0 

 

0,0 

 

9 

 

10,1 

 

26 

 

29,2 

 

54 

 

60,7 

 

4,51 

 

0,676 

Če sem v stiski, se 

vedno najprej obrnem 

na starše. 

 

 

0 

 

 

0,0 

 

 

1 

 

 

1,1 

 

 

8 

 

 

9,0 

 

 

27 

 

 

30,3 

 

 

53 

 

 

59,6 

 

 

4,48 

 

 

0,709 

Staršem ne zaupam. 66 74,2 16 18,0 2 2,2 3 3,4 2 2,2 1,42 0,877 

Počutim se 

osamljenega. 

 

44 

 

49,4 

 

18 

 

20,2 

 

12 

 

13,5 

 

10 

 

11,2 

 

5 

 

5,6 

 

2,03 

 

1,265 

Starši nimajo dovolj 

časa zame. 

 

40 

 

44,9 

 

18 

 

20,2 

 

19 

 

21,3 

 

5 

 

5,6 

 

7 

 

7,9 

 

2,11 

 

1,265 

Starši so predolgo v 

službi. 

 

28 

 

31,5 

 

18 

 

20,2 

 

18 

 

20,2 

 

13 

 

14,6 

 

12 

 

13,5 

 

2,58 

 

1,413 

Staršem rad pomagam 

pri domačih opravilih. 

 

6 

 

6,7 

 

10 

 

11,2 

 

21 

 

23,6 

 

31 

 

34,8 

 

21 

 

23,6 

 

3,57 

 

1,167 

Čas po šoli, preden 

pridejo starši, preživim 

aktivno. 

 

 

10 

 

 

11,2 

 

 

10 

 

 

11,2 

 

 

26 

 

 

29,2 

 

 

26 

 

 

29,2 

 

 

17 

 

 

19,1 

 

 

3,34 

 

 

1,233 

Čas po šoli, preden 

pridejo starši, preživim 

tako, da igram 

računalniške igrice. 

 

 

34 

 

 

38,2 

 

 

18 

 

 

20,2 

 

 

16 

 

 

18,0 

 

 

6 

 

 

6,7 

 

 

15 

 

 

16,9 

 

 

2,44 

 

 

1,477 

Čas po šoli, preden 

pridejo starši, preživim 

tako, da gledam TV.  

 

 

15 

 

 

16,9 

 

 

20 

 

 

22,5 

 

 

25 

 

 

28,1 

 

 

16 

 

 

18,0 

 

 

13 

 

 

14,6 

 

 

2,91 

 

 

1,294 

Starši so pogosto po 

službi utrujeni in 

nimajo volje, da bi se 

igrali z mano. 

 

 

22 

 

 

24,7 

 

 

19 

 

 

21,3 

 

 

15 

 

 

16,9 

 

 

22 

 

 

24,7 

 

 

11 

 

 

12,4 

 

 

2,79 

 

 

1,386 

S starši si želim 

preživeti več prostega 

časa. 

 

9 

 

10,1 

 

4 

 

4,5 

 

17 

 

19,1 

 

23 

 

25,8 

 

36 

 

40,4 

 

3,82 

 

1,293 

Opomba:  1 - močno se ne strinjam, 2 - ne strinjam se, 3 - niti se strinjam niti se ne strinjam, 

4 - strinjam se, 5 - močno se strinjam 
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Da se s starši dobro razumejo, se močno strinja 60,7 % anketiranih otrok. S to trditvijo se 

strinja 26 otrok (29,2 %) in niti se ne strinja niti se strinja 10,1 % anketirancev. 

59,6 % otrok se močno strinja s trditvijo, da se v stiski najprej obrnejo na starše. 30,3 % se s 

to trditvijo strinja. Niti se strinja niti se ne strinja 8 otrok (9,0 %), en anketiranec se ne strinja 

s to trditvijo (1,1 %).  

Od 53 otrok (59,6 %), ki so se močno strinjali s trditvijo, da se v stiski najprej obrnejo na 

starše jih kar 22 (41,6%) preživi na teden s starši 5 ur ali več. 3 – 5 ur s starši na teden preživi 

12 otrok (22,6%). 2 – 3 ure jih preživi 7 (13,2%). 12 otrok (22,6%) preživi s starši 1 do 2 uri 

na teden.  

Od 27 otrok (30,3 %), ki so se strinjali s trditvijo, jih s starši 5 ur ali več na teden preživi 5 

otrok (18,6 %). 3 do 5 ur kar 11 otrok (40,7 %). 2 do 3 ure na teden 7 otrok (25,9 %) in 4 

otroci (14,8 %) 1 do 2 uri.  

Rezultati potrjujejo del hipoteze H6, ki pravi, da se otroci, ki preživijo več prostega časa s 

starši, v stiski pogosteje obrnejo na starše.  

Da staršem ne zaupajo se močno ne strinja 74,2 % anketirancev. S to trditvijo se ne strinja 

18,0 % otrok. Neopredeljena sta dva anketirana otroka (2,2 %). Strinjajo se trije otroci (3,4 %) 

in močno se strinja 2,2 % anketirancev.  

Močno nestrinjanje s trditvijo, da se počutijo osamljene, je izrazilo 49,4 % otrok. 20,2 % se 

jih s to trditvijo ne strinja. 11,2 % se jih strinja in 5,6 odstotka močno strinja. 13,5 % 

anketirancev je neopredeljenih.  

44,9 % se močno ne strinja s trditvijo, da starši nimajo dovolj časa zanje. 20,2 % se jih ne 

strinja. 21,3 % otrok je neopredeljenih, medtem ko se strinja 5,6 % otrok in močno strinja 7,9 

% otrok. 

Da so starši predolgo v službi se močno ne strinja 31,5 % anketiranih otrok. 20,2 % se jih ne 

strinja, prav toliko je neopredeljenih. 13 otrok se strinja s to trditvijo (14,6 %), medtem ko se 

jih 12 močno strinja (13,5 %). 

Da staršem radi pomagajo pri hišnih opravilih se močno strinja 23,6 % otrok, kar 34,8 % se 

jih strinja. 21 otrok je izbralo odgovor, da se niti strinjajo niti ne strinjajo (23,6 %). 11,2 

odstotka se jih ne strinja s to trditvijo, močno se jih ne strinja 6,7 % otrok.  
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Od 21 otrok (23,6 %), ki so se močno strinjali s trditvijo, jih 9 (42,9 %) preživi 5 ur ali več na 

teden s starši. 3 do 5 ur 6 otrok (28,5 %), 2 do 3 ure 4 otroci (19,1). 1 do 2 uri pa 2 otroka 

(9,5). Iz teh podatkov lahko razberemo, da se 15 otrok, ki se močno strinjajo s trditvijo, da 

radi pomagajo staršem pri hišnih opravilih, v tednu dni druži s starši tri ure ali več. To 

predstavlja 71,4 %. 

Od 31 otrok (34,8 %), ki so se strinjali s trditvijo, kar 10 otrok (32,3 %) preživi na teden s 

starši 5 ur ali več. 8 otrok (25,8 %) preživi s starši 3 do 5 ur na teden. 2 do 3 ure 5 otrok (16,1 

%) in 1 do 2 uri 8 otrok (25,8 %). 18 otrok, ki so se strinjali s trditvijo, da radi pomagajo 

staršem pri hišnih opravilih, preživi s starši v enem tednu tri ure ali več. To je 58,1 %.  

Rezultati potrjujejo del hipoteze H6, ki pravi, da se otroci, ki preživijo več prostega časa s 

starši, v večji meri vključujejo v delo doma. 

Pri trditvi, da prosti čas po šoli, preden pridejo starši, preživijo aktivno, je neopredeljenih 29,2 

% otrok, ravno toliko odstotkov otrok se s to trditvijo strinja. Z njo se močno strinja 17 

anketirancev (19,1 %). Ne strinja se 11,2 % anketiranih otrok, ravno toliko se jih močno ne 

strinja.  

S trditvijo, da čas po šoli, preden pridejo starši, preživijo tako, da igrajo računalniške igrice, 

se močno ne strinja kar 38,2 % otrok, 20,2 % se jih ne strinja. Niti strinja niti se ne strinja 18,0 

% anketirancev, 6,7 % se jih strinja, 16,9 % pa močno strinja s to trditvijo. 

14,6 % se jih močno strinja s trditvijo, da čas po šoli, preden pridejo starši, preživijo tako, da 

gledajo TV, 18,0 % otrok se jih strinja. Neopredeljenih je 28,1 % anketirancev. Ne strinja se 

22,5 % otrok, močno se ne strinja 15 otrok (16,9 %).  

24,7 % otrok se močno ne strinja s tem, da so starši pogosto po službi utrujeni in nimajo volje, 

da bi se igrali z njimi, medtem ko se jih 12,4 % močno strinja. Ne strinja se 21,3 % 

anketirancev, strinja pa 24,7 %. Neopredeljenih je 15 otrok, kar je 16,9 % anketirancev. 

Kar 40,4 % otrok se močno strinja s trditvijo, da si želijo preživeti več prostega časa s starši. 

25,8 % otrok se s to trditvijo strinja, 19,1 % niti strinja niti ne strinja. 4,5 % se jih ne strinja 

ter 10,1 % se jih močno ne strinja. 

Od 36 otrok (40,4 %), ki so se močno strinjali, da si želijo preživeti več prostega časa s starši, 

je kar 20 fantov (55,6 %) in 16 deklic (44,4 %). 12 fantov (52,2 %) in 11 deklic (47,8 %) se je 

strinjalo, neopredeljenih je bilo 8 fantov (47,1 %) in 9 deklic (52,9 %), niso se strinjali 3 
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fantje (75 %) in ena deklica (25 %), močno nestrinjanje so izrazili 4 fantje (44,4 %) in 5 

deklic (55,6 %).  

Rezultati potrjujejo hipotezo H5, ki pravi, da je želja po preživljanju prostega časa v družbi 

staršev povezana s spolom otroka. Glede na rezultate, si fantje bolj želijo preživljati prosti čas 

s starši kot deklice.  
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15.      ZAKLJUČEK 

 

Pomembnost prostega časa v našem življenju je nesporna. Prosti čas je čas, ko smo svobodni 

in lahko po lastni presoji odločimo, s čim si bom zapolnili ure, ki so nam na razpolago. 

Izbiramo si dejavnosti, ki zadovoljijo naše potrebe po zabavi, užitku, sprostitvi, 

izobraževanju, razvoju osebnosti ali po socializaciji. Svobodna volja in posameznikova 

osebnost se oblikujeta skozi odraščanje, kjer smo obkroženi z družino, okoljem in ljudmi, s 

katerimi se srečujemo, kot tak predstavlja ključen del posameznikovega življenja.  

V diplomskem delu sem prišla do naslednjih ugotovitev: 

1. Največ otrok definira prosti čas kot čas brez obveznosti, čas za zabavo in čas za 

uživanje. 

2. Večina otrok preživlja prosti čas s prijatelji, na drugem mestu so bratje in sestre, šele 

na tretjem starši. 

3. Polovica anketiranih otrok meni, da imajo dovolj prostega časa. Dobrih 40 %, da ga 

ima premalo.  

4. Večina otrok ima med tednom na dan 1 – 2 uri prostega časa, sledijo otroci, ki imajo 

prostega časa 3 – 4 ure na dan.  

5. Za večino otrok je glavni namen prostega časa brskanje po internetu in igranje na 

računalnik, druženje s prijatelji, gledanje televizije, druženje z družinskimi člani, 

ukvarjanje s športom in igra.  

6. Otroci najpogosteje preživljajo prosti čas v stanovanju ali hiši. 

7. Večina anketiranih otrok svojega prostega časa ne načrtuje, tisti, ki pa ga, se redko 

držijo načrta. 

8. 85 % otrok se v prostem času ne dolgočasi. 

9. V enem tednu 31,5 % otrok preživi s starši 5 ur ali več, 28,1 % pa 3 do 5 ur. 

Ugotavljam, da otroci do enajstega leta preživijo več prostega časa s starši, kot 

najstniki. Otroci, ki preživijo več prostega časa s starši, se v večji meri vključujejo v 

delo doma in se v stiski pogosteje obrnejo na starše. 

10. Otroci se s starši največ družijo med vikendom.  

11. Otroci s starši hodijo po nakupih, gledajo TV, se ukvarjajo s športom, gredo na izlet 

ali na sprehod in se veliko pogovarjajo. Redko gredo v kino, v gledališče ali na 

koncert.  
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12. Večina otrok se s starši dobro razume, jim zaupa in se v stiski obrne na njih. Radi 

pomagajo pri domačih opravilih in si želijo s starši preživeti več prostega časa, 

predvsem fantje. 

 

Gospodinjstvo je med vsemi šolskimi predmeti tisti predmet, ki daje široke možnosti za 

izobraževanje o prostem času. Dolžnost učiteljev je, da se o tej temi podučimo in to znanje 

potem predajamo naprej mlajšim generacijam. Potrebna je velika mera učiteljeve domišljije in 

inovativnosti. Pri tej temi učitelji spoznavajo nove načine za posredovanje učne snovi in lahko 

v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo. Kot sem že omenila v 

teoretičnem delu diplomskega dela, ima prosti čas tudi preventivne učinke na odklonsko 

vedenje, preprečuje različne oblike zasvojenosti in blagodejno deluje na stres. In ko se učitelj 

zaveda vseh dejavnikov, lahko doda svoj košček mozaika v spoznavanju prostega časa in tako 

pozitivno vpliva na razmišljanje posameznika, da se le-ta razvije v odgovorno in zrelo osebo. 

Kvalitetno preživljati prosti čas se naučimo najprej v naši primarni skupnosti – družini in nato 

še v šoli, kjer igrajo pomembno vlogo učitelji ter kasneje v širši skupnosti. Skupek vseh 

dejavnikov nam da popotnico za življenje in to nam ostane za vedno, saj ko se enkrat naučimo 

pravilno in racionalno razpolagati s prostim časom, tega ne pozabimo.  
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17.     PRILOGA 

 

 

ANKETA 

Sem Maja Bavdek, absolventka biologije in gospodinjstva na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. 

Pripravljam diplomsko delo na temo aktivnega preživljanja prostega časa otrok v družbi 

staršev, zato te prosim, da odkrito in natančno izpolniš vprašalnik in mi s tem pomagaš do 

potrebnih podatkov. Anketa je anonimna. Rezultati bodo uporabljeni izključno v raziskovalne 

namene.  

Za pomoč in sodelovanje se ti iskreno zahvaljujem! 

 

SPOL (obkroži):                    a) moški                       b) ženski 

 

STAROST (napiši): ________________ 

 

RAZRED (napiši): _________________ 

 

 

 

1. Obkroži številko, ki najbolj opisuje tvoje strinjanje z napisano trditvijo. Številko 

obkroži pri vsaki napisani trditvi.  

 

 

 

PROSTI ČAS JE: 

Močno se 

strinjam 

 

 

5 

Strinjam se 

 

 

 

4 

Niti se 

strinjam niti 

se ne 

strinjam 

3 

Ne strinjam 

se 

 

 

2 

Močno se 

ne 

strinjam 

 

1 

čas brez obveznosti 5 4 3 2 1 

počitek 5 4 3 2 1 

zabava 5 4 3 2 1 

sprostitev 5 4 3 2 1 

uživanje 5 4 3 2 1 

drugo (dopiši): 

 

 

5 4 3 2 1 
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2. S kom večinoma preživljaš prosti čas? 

 

a) z nikomer                      b)  s prijatelji                   c)  z brati, sestrami 

d) s starši                           e)  drugo (dopiši): __________ 

 

3. Koliko prostega časa imaš? 

     

a)    premalo                       b)   ravno prav                 c)   preveč 

 

4. Koliko ur prostega časa imaš med tednom na dan? 

 

a)  manj kot 1 uro                  b)  1-2 uri                     c)  3-4 ure               d)  5 ur ali več 

 

5. Kaj je po tvojem mnenju glavni namen prostega časa? (Izbereš lahko največ tri 

odgovore.) 

 

a) spanje             b)   gledanje televizije          c)  branje knjig, revij         d)  obisk  kina 

           e)   brskanje po internetu, igranje na računalnik         f)   druženje s prijatelji 

           g)   druženje z družinskimi člani                 h)   ukvarjanje s športom             i)   sprehod  

           j)    ukvarjanje z glasbo            k)   igra             l)   nič            m)  drugo (dopiši): _____ 

 

6. Kje najpogosteje preživljaš prosti čas? 

 

a)   v stanovanju/hiši                   b)   v naravi                        c)   na zunanjem igrišču 

d)   v telovadnici                         e)   drugo (dopiši): __________________ 

 

7. Ali načrtuješ kako boš porabil svoj prosti čas? 

 

                  Da                             Ne    
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8. Kako pogosto se ti zgodi, da se načrta ne držiš? 

 

a)   nikoli            b)  skoraj nikoli             c)  redko            d)   pogosto              e)   vedno 

 

9. Ali se v prostem času velikokrat dolgočasiš? 

 

                 Da                             Ne        

 

10. Koliko prostega časa preživiš s starši v enem tednu? 

 

a)   1-2 uri                        b)  2-3 ure                      c)   3-5 ur                     d)  5 ur ali več 

 

11. Kdaj svoj prosti čas bolj pogosto aktivno preživiš s starši? 

 

a)   med tednom                        b)   med vikendom 

 

12. Pri vsaki napisani trditvi obkroži številko, ki najbolje opisuje, kako s starši 

preživljate prosti čas. 

 

V PROSTEM ČASU S 

STARŠI: 

Zelo pogosto 

 

5 

Pogosto 

 

4 

Redko 

 

3 

Skoraj nikoli 

 

2 

Nikoli 

 

1 

gledamo TV 5 4 3 2 1 

igramo družabne igre 5 4 3 2 1 

gremo na sprehod 5 4 3 2 1 

se ukvarjamo s športom 5 4 3 2 1 

gremo v gledališče 5 4 3 2 1 

gremo v kino 5 4 3 2 1 

gremo po nakupih 5 4 3 2 1 

gremo na koncert 5 4 3 2 1 

se igramo 5 4 3 2 1 

gremo na izlet 5 4 3 2 1 

se veliko pogovarjamo  5 4 3 2 1 

drugo (dopiši): 

 

5 4 3 2 1 
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13. Obkroži številko, ki najbolj opisuje tvoje strinjanje z napisano trditvijo. Številko 

obkroži pri vsaki napisani trditvi. 

 

 

 

TRDITEV: 

Močno 

se 

strinjam 

 

5 

Strinjam 

se 

 

 

4 

Niti se 

strinjam 

niti se ne 

strinjam 

3 

Ne 

strinjam 

se 

 

2 

Močno 

se ne 

strinjam 

 

1 

S starši se dobro razumem. 5 4 3 2 1 

Če sem v stiski, se vedno 

najprej obrnem na starše. 

5 4 3 2 1 

Staršem ne zaupam.  5 4 3 2 1 

Počutim se osamljenega. 5 4 3 2 1 

Starši nimajo dovolj časa zame. 5 4 3 2 1 

Starši so predolgo v službi.  5 4 3 2 1 

Staršem rad pomagam pri 

domačih opravilih. 

5 4 3 2 1 

Čas po šoli, preden pridejo 

starši preživim aktivno. 

5 4 3 2 1 

Čas po šoli, preden pridejo 

starši preživim tako, da igram 

računalniške igrice. 

5 4 3 2 1 

Čas po šoli, preden pridejo 

starši preživim tako, da gledam 

TV. 

5 4 3 2 1 

Starši so pogosto po službi 

utrujeni in nimajo volje, da bi 

se igrali z mano. 

5 4 3 2 1 

S starši si želim preživeti več 

prostega časa.  

5 4 3 2 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


