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III 
 

POVZETEK  

 

V diplomskem delu smo raziskovali, kako se v osnovni šoli, pri načrtovanju športnih dni s 

planinsko vsebino upošteva načelo koncentričnih krogov in kako se to odraža v spominih 

na planinske športne dni študentov.  

V raziskavi smo analizirali 48 seminarskih nalog pri izbirnem predmetu izletništvo, 

pohodništvo, gorništvo študentov  Pedagoške fakultete v Ljubljani. Te so po spominu in 

drugih virih izpolnili matriko svojih planinskih izletov v okviru športnih dni v teku 

šolanja na osnovnih šolah in podali komentar. 

 

Vse pridobljene podatke smo pregledali, preverili s pomočjo spleta in obdelali s 

programom Excel. 

Ugotovili smo, da je večina osnovnih šol našega vzorca v zelo nizkem odstotku izvajala 

športne dni s planinsko vsebino po načelu koncentričnih krogov, kar se odraža na 

rezultatih pomnjenja študentov našega vzorca. Šole, ki so ponudile le kakšen del vsebine, 

ki je obogatil dan dejavnosti, imajo višji delež pomnjenja od ostalih.  

Z analizo smo dokazali, da dobra izvedba športnega dne s planinsko vsebino, z 

upoštevanjem načela koncentričnih krogov dobro vpliva na pomnjenje udeležencev le 

tega. Študentje, ki so bili deležni take izvedbe, se svojih športnih dni s planinsko vsebino 

spomnijo, oz. se spomnijo le tistih, ko je bil športni dan izveden po prej omenjenem 

načelu. Izjemoma se študentje, ki niso bili deležni dobre izvedbe spomnijo posameznih 

športnih dni, kjer so bili priča slabi izkušnji. 

 

Ključne besede: 

Osnovna šola, planinski športni dan, načelo koncentričnih krogov 
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ABSTRACT 

 

In the presented thesis an in depth analysis on use of the concentric circle theory teaching 

method in hiking/mountaineering sports activity in Slovenian primary schools is reported. 

We have compared recollections of students regarding the use of the concentric circle 

teaching method. 

The data of the study was extracted from 48 essays done by the undergraduate student of 

Faculty of Education, University of Ljubljana, during a workshop on Mountaineering. 

The statements were collected from essays and are based on the students own objective 

description of the events while attending the Primary school, with addition of their 

personal view on the issue. 

All data was evaluated, cross references on World Wide Web and Microsoft Excel, 

Microsoft corporation, WA, USA was used for statistical analysis. 

In the work it has been noted that only a low percentage of the sampled Slovenian 

primary schools follows the concentric circles teaching methods, which manifests in lack 

of memories of these events in in the sampled population. A higher degree of reported 

activates has been observed by the students that attended the activities incorporating 

concentric circle teaching methods. This observation was observed by statistical analysis.  

The students attending the activities based on concentric circle teaching methods do 

remember the activates fully or at least partially. The students attending a not well 

organised activity, or have had negative experiences during the activity, do not recall the 

events. 

Keywords: 

Primary school, mountaineering field day, concentric circle theory teaching method  
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1.0 UVOD 

 

»Planinarjenje je lahko pomembno sredstvo za zadovoljevanje človekovih potreb. V 

sedanji stopnji civilizacije, ki jo označuje potrošništvo in z njim povezan način življenja, 

smo vedno bolj izpostavljeni negativnemu stresu, katerega posledica je odtujitev človeka. 

Kaže se v odtujitvi od narave, kot  premalo gibanja in druženja med ljudmi, pomanjkanju 

časa, pretiranem hrupu, monotoniji, neustvarjalnem, dolgočasnem, pretežno sedečem 

delu, ki ljudi ne osrečuje, itd. Vse to opredeljuje kvaliteto življenja in zdravje, ki je 

njegov bistven del. Zoper te vplive ima svoje možnosti planinarjenje, ki ima v našem 

vzgojno-izobraževalnem sistemu pomembno vlogo in mesto« (Krpač, 2002, str. 286). 

Gorništvo je del identitete slovenskega naroda, naša zgodovinska in kulturna dediščina ter 

hkrati vrednota. Smo gorniški narod, nismo pa še športni narod. Odkar obstajajo 

planinske organizacije, so si te vedno prizadevale, da bi gore približale čim širši množici 

ljudi, da hoja ne bi bila le fizična, športna dejavnost, ampak tudi vir etičnih, estetskih in 

duhovnih vrednot (Kristan, 1993).  

Otroci ne hodijo sami v hribe. Prvo socialno okolje, ki otroke vzgaja in vpliva nanje s 

svojim zgledom, so starši. Družina ima zlasti v predšolskem obdobju primarni vpliv na 

otroke in tako na oblikovanje njihove osebnosti. Otroci se od staršev učijo, jih opazujejo 

in posnemajo. Zato imajo tudi glavno vlogo pri navduševanju otrok nad hojo v gore 

(Burnik, Petrovič, Gratej, Zubin, Jereb, 2012). 

Žal nekateri otroci teh spodbud nimajo, zato dobijo prvi stik z gorami šele v šoli. Šola 

lahko veliko pripomore tudi k vzgoji učencev za dobre izletnike, pohodnike in kasneje 

tudi gornike. Menimo, da je naloga šole, da učence izobrazi tudi na tem področju, vsaj 

toliko, da se bodo lahko kadarkoli v življenju samostojno podali na izlet in pohod 

primerno pripravljeni in opremljeni. Prav je, da spoznajo možnosti, ki jim jih ponujata 

bližnja in daljna okolica. Učenci, ki so deležni pozitivnih občutkov ob obisku gora, se 

bodo na te kraje zagotovo vračali. Seveda primerno opremljeni in ozaveščeni. 

Zato je učiteljeva pomembna naloga skrbno načrtovanje izleta. Izleti naj bi bili v šoli 

vsako leto enaki, da se učencem ne ponavljajo in učitelji poti že dobro poznajo, da lahko 

o njih kaj zanimivega povedo in pripravijo dodatne dejavnosti. Vsako leto šolanja sta 

učencem ponujeni samo dve možnosti in prostora za napake ni. Od učitelja je v veliki 
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meri odvisno, s kakšnimi občutki se bo učenec vrnil domov. Iz tega pa sledi tudi nadaljnje 

udejstvovanje na tem področju, predvsem za tiste učence, ki doma nimajo dodatnih 

spodbud na tem področju. 

Na dobro organiziranem izletu lahko učenci spoznajo zgodovinske, geografske, 

prirodoslovne, kulturne, ekonomske in politične posebnosti nekega območja. Spoznavajo 

nove kraje, ljudi, drugačen način življenja in etnološke posebnosti ter si tako širijo 

obzorja. Na izletih učenci vidijo in spoznajo, kar se v šoli naučijo le iz knjig (Kristan, 

1993). 

Gorništvo (izletništvo, pohodništvo) ima  v Sloveniji odlične pogoje za svoje delovanje. 

Narava nas je bogato obdarila z vzpetinami vseh vrst in višin. Štiri petine Slovenije  

predstavlja neravninski svet, dva odstotka Slovenije pa zavzema alpski svet. Slovenija je  

˝športni objekt za hojo˝ (Kristan, 1993). 

»Seveda pa samo naravni pogoji ne bi bili dovolj, če ne bi imeli goste mreže poti, 

označenih z znano rdečo-belo oznako. Domala vsa Slovenija je prepredena z njimi. 

Statistiki so izračunali, da imamo v Sloveniji 7000 označenih poti. Vrednost tega podatka 

dojamemo šele takrat, če ga primerjamo z dolžino ekvatorja. Naše označene poti merijo 

kar eno šestino ekvatorja. Popotovanje po vseh teh poteh pa omogoča preko 160 

objektov, kjer pohodniki lahko najdejo zavetje« (Kristan, 1993, str. 35).  

Vsak izlet je lahko nenadomestljiv prispevek k splošni izobrazbi, če vanj vključimo 

naravoslovca, zgodovinarja, geografa, ekologa, glasbenega pedagoga, gozdarja, lovca, 

ribiča in druge (Kristan, 1993). 
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2.0 PREDMET IN PROBLEM 

 

Načelo koncentričnih krogov pri izletništvu, pohodništvu in gorništvu, je načelo po 

katerem naj bi vsem učencem omogočili kvalitetno in primerno seznanjanje z 

izletništvom, pohodništvom in gorništvom. V času šolanja naj bi učenci sistematično, s 

skrbno pripravljenim učnim načrtom, pridobili znanje s tega področja.  Tako naj se 

skladno s starostjo otrok ustrezno povečuje trajanje (čas) izleta, razdalja, višina, tempo 

hoje in zahtevnost znanja.   

Kristan (1993)  je predstavil načelo koncentričnih krogov. Nižji razredi naj obiskujejo 

bližnje in nižje izletniške točke, višji razredi pa bolj oddaljene in višje. Najvišja dva 

razreda osnovne šole naj spoznata tudi predalpski in alpski svet. 

Učni načrt za osnovno šolo pri predmetu šport je zasnovan tako, da naj bi bili učenci od 

prvega do šestega razreda, vsako leto deležni dveh športnih dni s pohodniško vsebino. 

Seveda naj bi se zahtevnost planinskih vzponov vsako leto stopnjevala. 

Poznavanje motivov planinarjenja omogoča lažje upravljanje pedagoškega procesa na 

tem področju. Na izletu učenci lahko osvojijo isti cilj, pri tem pa izpolnijo različne njim 

svojevrstne potrebe (Krpač, 2002). 

Izvedba učnega načrta pa je prepuščena učiteljem. Nekaterim je izletništvo, pohodništvo, 

gorništvo blizu, drugim ne. V diplomski nalogi nas zanima izvedba planinskih športnih 

dni v osnovnih šolah, z vidika upoštevanja načela koncentričnih krogov. 

 

2.1 Učni načrt 

 

Učni načrt za osnovne šole pri predmetu šport med ostalimi vsebinami opredeljuje tudi 

pohodništvo.  

To področje se največkrat uresničuje v okviru športnih dni. Planinarjenje je dejavnost, ki 

daleč presega zgolj ožje športno področje, saj posega na naravoslovno, družboslovno, 

estetsko, jezikovno, moralno in druga vzgojna področja, zato je dobrodošla vsebina za 

uresničevanje pedagoških ciljev tudi v drugih oblikah vzgojnega procesa in učnih 

predmetih.  
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Kompleksnost planinstva omogoča tudi medpredmetno povezovanje, diferenciran in 

individualiziran proces prilagojen različnim potrebam učencev. Poleg dni dejavnosti je 

veliko možnosti za izvedbo le tega v šolah v naravi. Ponekod so jih sicer preveč 

odmaknili od narave, saj potekajo v hotelih, bazenih, zdraviliščih in termah (Krpač, 

2004).   

Minimalni standardi znanja so označeni s krepko pisavo. 

1.1.1 Prvo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

V vsakem razredu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja morata biti iz vidika 

praktičnih vsebin izvedena najmanj dva pohoda. Eden od njiju zahtevnejši glede višine 

vzpetine in dolžine poti. V tretjem razredu tudi ekipni orientacijski pohod. Od teoretičnih 

vsebin pa morajo učenci pridobiti osnovno pohodniško znanje, kar pomeni, da prepoznajo 

in uporabljajo primerno obutev, oblačila, nahrbtnik, pomen pitja tekočine. V tretjem 

razredu spoznati tudi tempo hoje in termoregulacijo. V načrtovanje izleta naj bo 

vključeno tudi naravovarstveno ozaveščanje in geografske, zgodovinske in naravoslovne 

značilnosti okolice, po kateri poteka pot (Kovač et al., 2011). 

Standardi znanja: 

POHODNIŠTVO 

»Učenec je sposoben hoditi tri ure s krajšimi postanki. Pozna osnovno pohodniško 

opremo in upošteva pravila varne hoje. Giblje se po označeni poti. Učenec je sposoben 

hoditi tri ure z daljšimi postanki. Pozna osnovno pohodniško opremo in pravila 

varne hoje« (Kovač et al., 2011, str. 32). 

1.1.2 Drugo vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

»Pohodništvo v učnem načrtu za predmet šport v drugem vzgojno-izobraževalnem 

obdobju med praktičnimi vsebinami prav tako opredeljuje v vsakem razredu po dva 

pohoda na višjo razgledno vzpetino. Vsako leto je predvideno stopnjevanje zahtevnosti. V 

četrtem razredu z orientacijskim pohodom po označeni poti, v petem naj bi bil en pohod 

zahtevnejši glede na premagano višinsko razliko, v šestem razredu zahtevnejši pohod po 

označeni poti. Teoretične vsebine pa predvidevajo seznanjanje učencev z nevarnostmi v 

gorah. Poznavanje varnosti na pohodih: oblačila, obutev, nahrbtnik, tempo hoje, prehrana, 
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pitje tekočine. Učenci spoznajo tudi prvo pomoč pri praskah, žuljih, pikih žuželk, zaščito 

pred insekti. Spoznati morajo vpliv hoje na organizem, varovanje narave (spoznavanje 

narave, skrb za čistočo okolja, ravnanje v naravi) in določitev strani neba s soncem in uro, 

okolico ob zemljevidu«. 

Standardi znanja: 

»Učenec je sposoben hoditi štiri ure s krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko 

razliko vsaj 500 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Zna določiti strani neba. Pozna 

vpliv hoje na organizem, prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk ter zaščito pred 

insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave.  Učenec je sposoben hoditi tri ure z 

daljšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 400 metrov. Pozna vpliv 

hoje na organizem, pravila varne hoje in prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih 

žuželk ter zaščito pred insekti. Ravna v skladu z načeli varovanja narave« (Kovač et 

al., 2011, str. 34, 35). 

1.1.3 Tretje vzgojno-izobraževalno obdobje 

 

Operativni cilji v učnem načrtu za Šport v osnovnih šolah za tretje vzgojno-izobraževalno 

obdobje predpisujejo najmanj en pohod. V sedmem razredu na novo, bolj oddaljeno 

točko, v osmem zahtevnejši pohod po opisani poti ob zemljevidu in v devetem razredu 

zahtevnejši pohod, gibanje v naravi po opisu in ob zemljevidu. Kot teoretične vsebine pa 

so navedeni tempo hoje, nadomeščanje izgubljene tekočine in termoregulacija; vpliv hoje 

na organizem; Varovanje narave, skrb za ohranitev naravne in kulturne dediščine; varnost 

v gorah; nudenje prve pomoči pri praskah, ranah, žuljih, udarninah (oteklinah) in pikih 

žuželk, zaščita pred insekti; ukrepanje ob nezgodi; orientacija ob zemljevidu ( Kovač et 

al., 2011, str. 27). 

Standardi znanja: 

»Učenec je sposoben hoditi pet ur s krajšimi postanki in pri tem premagati višinsko 

razliko vsaj 600 metrov. Upošteva pravila varne hoje. Zna se orientirati ob zemljevidu. 

Pozna vpliv hoje na organizem, nevarnosti v gorah in zna nuditi prvo pomoč pri praskah, 

ranah, žuljih, udarninah 37 oteklinah ter pikih žuželk. Pozna naravovarstvene probleme in 

ukrepe za ohranitev naravne in kulturne dediščine. Učenec je sposoben hoditi štiri ure z 

daljšimi postanki in pri tem premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Upošteva 
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pravila varne hoje. Giblje se po označeni poti. Pozna nevarnosti v gorah in zna 

nuditi prvo pomoč pri lažjih poškodbah. Pozna naravovarstvene probleme« (Kovač 

et al., 2011, str. 36, 37) 

2. 2 Načelo koncentričnih krogov 

 

Za uspešen potek pedagoškega procesa so pomembni naslednji dejavniki, ki so hkrati tudi 

rezultat tega procesa: motivi, stališča, interesi in vrednote. V pedagoški proces je lažje 

vključiti učence, ki imajo ugodna stališča, vrednote in močne ter želeno usmerjene 

motive. S tem je tudi ta proces kvalitetnejši. Enako velja tudi za področje planinarjenja. Z 

vidika motivacije je planinarjenje zahtevno, zaradi neatraktivnosti hoje in pomanjkanja 

elementov igre. Po drugi strani pa je dokaj kompleksno, tako, da v njem lahko vsak 

posameznik najde svoje interese oziroma možnosti za zadovoljevanje potreb. Zato je 

pomembno upoštevati potrebe učencev (Krpač, 2002). 

Tako po Učnem načrtu (Kovač e tal., 2011), kot po načelu koncentričnih krogov, se mora 

skladno s starostjo otrok ustrezno povečevati trajanje (čas) izleta, razdalja, višina in 

tempo hoje. Prav tako naj bi se povečevala zahtevnost znanja.  

Pri mlajših učencih je v ospredju pedagoškega procesa zunanja motivacija, kot 

vzpodbuda. Tak način motivacije je vključen v projektih Ciciban planinec, Mladi 

planinec, planinske vezne poti, Zlati sonček in Krpan, saj udeleženci pridobivajo žige, 

nagrade, priznanja. Ta sredstva pa so lahko pomoč tudi pedagogom (Krpač, 2002). 

Tudi Štembergerjeva (2004) opisuje, da bodo predvsem mlajši otroci dlje časa hodili v 

hrib, če jim ponudimo zunanjo motivacijo. Pri najmlajših v obliki pravljičnih bitij, ki jim 

pustijo posladek (suho sadje, sok), z iskanjem posebnih naravnih predmetov. Otrokom, 

starejšim od sedem let pa lahko ponudimo zunanjo motivacijo v obliki merilca srčnega 

utripa, s tekmovanjem, kdo bo prej na cilju, kdo bo prvi videl markacijo ipd. 

»Učenci predmetne stopnje, bi morali dobiti nove izzive, zahtevnejše poti, predvsem pa 

nove cilje, kar pa je vse povezano z višjimi stroški, ki jih terjajo daljši prevozi in 

številčnejše spremstvo  ter oprema. Znano je, da imajo mladi raje poti, kjer je treba tudi 

plezati. Za te veljajo drugi normativi in zahtevnejša oprema« (Krpač, 2002, str. 288). 
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Cilj izleta ne sme biti odvisen samo od učiteljeve želje in potreb, ker je nevarnost, da se 

ponavlja. Šola mora imeti stalen, skrbno načrtovan program. Program izletov naj bo 

zasnovan po načelu koncentričnih krogov in tako, da bodo učenci med šolanjem 

sistematično spoznali kar največ izletniških točk in vrhov. Izdelal naj bi ga sam športni 

pedagog, da naredi smiselno celoto, izvedbeno pripravo pa vodja vsake skupine oziroma 

razred. Izdelan plan izletov za vse razrede, bi se menjal le izjemoma (Kristan, 1993). 

 

Prednosti stalnega šolskega programa izletov po Kristanu (1993, str.70, 71): 

• uvaja načrtno in sistemsko delo ter zmanjšuje verjetnost razrednih improvizacij, ki  

nimajo »rdeče niti«; 

• odpravlja nesmiselno, nesmotrno in dolgočasno odhajanje na vedno iste točke 

oziroma vrhove; 

• učenci spoznajo veliko več izletniških točk in več sveta, ker gredo vsakokrat 

drugam; 

• če so tudi vodniki posameznih skupin vsako leto isti, si lahko postopno naberejo 

veliko izkušenj ter različnih informacij o kraju, kamor vodijo učence; tako lahko 

učencem pripravijo vsako leto bogatejši in bolj kakovosten izlet. 

 

Na razredni stopnji so planinski izleti fizično in tehnično manj zahtevni in ogroža jih 

manj nevarnosti (Krpač, Šček, 2002), zato ima najugodnejše možnosti za učinkovito in 

bogato vodenje pedagoškega procesa razredni učitelj ob dobrem poznavanju 

posameznega učenca in učencev nasploh. To naj bi se pokazalo tudi pri njegovih učinkih. 

Razredni učitelji imajo tako tudi več možnosti za povezovanje vseh učnih predmetov 

pred, na in po planinskih športnih dnevih, saj se usposabljajo za celosten pristop vodenja 

pedagoškega procesa. Planinstvo se lahko začne že tedne pred dejanskim dnem pri 

slovenščini, naravoslovju, družboslovju, pri estetskih predmetih ali športni vzgoji. Konča 

pa se lahko v naslednjih tednih po izletu s ponavljanjem in utrjevanjem spoznanj, z 

likovnim in glasbenim izražanjem (Krpač, 2006). 
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2.2.1 Sestavine dobrega izleta po načelu koncentričnih krogov 

 

Planinski izlet, šolo v naravi in podobne oblike bi morali razumeti kot pedagoški proces v 

treh podsistemih, ki ločujejo dejavnosti pred, na in po izletu (Krpač, 2006).  

Prvi del je priprava na izlet, sledi glavni del izvedba in doživljanje izleta ter tretji njegovo 

podoživljanje. 

 »Med vsemi je sam izlet vsaj s fiziološkega vidika, najintenzivnejši, je nekakšen 

vrhunec, ni pa nujno najdaljši del« (Krpač, 2006, str. 15). 

Dejavnosti po izletu (podoživljanje, utrjevanje, ponavljanje, preverjanje, ocenjevanje) naj 

bi običajno trajale več časa kot izlet. Še posebno veliko časa naj bi porabili za pripravo 

nanj. 

Prvi del procesa poteka predvsem v učilnici. Učenci spoznavajo geografske cilje izleta in 

njegove družbene in naravoslovne značilnosti. Izračunajo, odčitajo in izmerijo lahko 

dolžino in trajanje hoje. Izdelajo si skico poti in vetrovnico za razgledne točke. Povezano 

z izbranim izletom spoznajo leposlovna, likovna, glasbena dela. Izdelajo si seznam 

potrebne opreme in hrane zanj. Seznanijo se o poteku izleta, obnašanju, dobijo 

informacije o tehniki hoje in taktiki ter organizaciji izleta (Krpač, 2006). 

Prav tako Kožuh in Turk (1993) namenjata posebno pozornost skrbni pripravi predno 

gremo v hribe, predvsem iz vidika, da zmanjšamo tveganje za možnost nesreče. 

»Poleg vednosti in razvijanja sposobnosti se v tej fazi močno krepi tudi motivacija za 

izlet. Učenci so dejavno vključeni v pedagoški proces, kar običajno zagotavlja trajnejše 

znanje« (Krpač, 2006, str. 15).  

Te dejavnosti lahko potekajo pri vseh predmetih, že tedne pred izletom. Veliko prednost 

za tako izvedbo ima razredni učitelj, ker je ves čas z učenci, pa ne le fizično, saj je  proces 

planinskega športnega dne  vpleten v celovit proces celoletnega programa oddelka. Na 

predmetni stopnji je za podoben potek procesa potrebno izredno dobro sodelovanje več 

učiteljev. V tej fazi so posamezne dejavnosti odvisne od cilja izleta in so neponovljive, 

druge se ponavljajo, utrjujejo in dograjujejo, poglabljajo glede na starostno obdobje 

učencev in fazo učnega procesa (Krpač, 2006). 
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Na izletu bodo učenci ob večji ali manjši pomoči učiteljev v praksi izvedli izdelano 

pripravo, primerno starostni stopnji in mogoče dobili še kakšne naloge za opazovanje in 

neposredno doživljanje narave ter sebe v njej. Merili bodo ritem dihanja, čas hoje, srčni 

utrip, opazovali, poslušali, vonjali, tipali, ugotavljali bodo kje so in koliko časa bodo še 

hodili, se orientirali po rekah, cestah, železnici… (Krpač, 2006). 

Hoja učencem še ne daje užitkov, prej nasprotno, zato so za motivacijo pomembne 

spremljevalne dejavnosti. Učencem pa je zelo velika spodbuda pohvala pedagogov ob 

vzponu na cilj. Idealno bi se moral izlet končati s piknikom, z družabnimi in 

elementarnimi igrami. Kot sredstvo dodatne motivacije bi lahko v večji meri izkoristili 

dnevnike projektov športne značke, Ciciban planinec (CP), Mladi planinec (MP) in 

številne lokalne vezne poti, ki naj bi z leti prehajale v bolj notranje determinirano 

motivacijo. Dobra popestritev in motivacija so tudi sodelovanja zunanjih sodelavcev, npr. 

gozdarjev, lovcev (Krpač, 2006).  

Vse več je skrbno pripravljenih planinskih obhodnic in gozdnih učnih poti, ki so zelo 

primerne za različne starostne skupine. Seveda pestra izbira ponuja krajše, bolj nižinske 

poti, prav tako pa tudi daljše in bolj hribovite. Pestra izbira  planinskih obhodnic omogoča 

tudi izbiro in uporabo skozi vse leto (Guid, 2008). Zelo pa so primerni za razredno 

stopnjo, saj ponuja tudi zunanjo motivacijo, v obliki dnevnikov s privlačno vsebino, žigov 

in na koncu različnih priznanj, katero mlajši učenci v večini potrebujejo.  

 Po vrnitvi v šolo naj bi učenci podoživljali izlet pri vseh predmetih, ponovili in utrdili naj 

bi spoznanja iz njega. Ta faza zaokrožuje ves proces, zato je zelo pomembna. Projekta 

Ciciban planinec in Mladi planinec sta zasnovana tako, da vključujeta tudi to fazo, saj 

učenci svoje vtise narišejo ali opišejo v svoj dnevnik. Narava dela na razredni stopnji pa 

to fazo močno olajša ali nudi več možnosti razrednemu učitelju (Krpač, Samida, 2004). 

Mladinska komisija Planinske zveze Slovenije je leta 1969 oz. 1975 uvedla akciji Mladi 

planinec in Ciciban planinec usmerjala k zdravemu življenju v naravi in jih seznanila z 

varnostnimi ukrepi in razvijala pozitivne vrline, kot so vztrajnost, vedoželjnost, poštenost. 

V letu 2010 so dnevnika Mladi planinec in Ciciban planinec grafično in vsebinsko 

prenovili, da bi bolj pritegnil ciljne skupine in bi s tem povečali njuno uporabo (Kovšca, 

2011) 
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Izlet, ki je organiziran v okviru športnega dne mora biti:  

• fiziološko učinkovit, 

• poučen, 

• prijeten (Kristan, 1993). 

»Nobena od naštetih sestavin na športnem izletu ne sme manjkati. Lahko pa na 

posameznem izletu prevladuje ena, druga ali tretja. Včasih druga ali tretja. Zelo pogosto 

prirejamo športne izlete brez gibalne sestavine, brez fiziološkega napora. Npr. učence z 

avtobusom peljemo na planiško prireditev, kjer si ogledajo skoke, nato se zberejo pri 

avtobusu in se odpeljejo domov. Takšen izlet je brez športne vrednosti, ker ni fiziološko 

učinkovit. Tudi takšen izlet bi lahko naredili fiziološko učinkovit, če bi z učenci najprej 

odšli v Tamar, si ogledali ledene sveče zmrznjenega izvira Save, pokazali učencem 

Jalovec in povedali kaj o razvodju med Črnim in Jadranskim morjem, razložili besedo 

»tamar« in si nato nazaj grede ogledali planiško prireditev. Tako bi učenci prehodili nekaj 

kilometrov in spoznali eno najlepših dolin v Julijskih Alpah« (Kristan, 1993). 

Včasih učence razdelimo v dve ali tri homogene skupine in se nato po različnih poteh 

snidemo na cilju. Pri tem je pomembno, da se učenci sami odločijo za bolj ali manj 

zahtevno pot (Kristan, 1993). 

Na vsakem izletu se morajo učenci nekaj naučiti. Pri tem moramo paziti, da z učnimi 

vsebinami ne pretiravamo in jih podajamo »po kapljicah«, ob ustrezni priložnosti. To 

znanje je razdeljeno na dva vsebinska sklopa: 

- znanje iz področja pohodništva in gorništva (tempo hoje, oprema, tehnika hoje, 

uravnavanje telesne temperature, nevarnosti na izletu, gorske oznake), 

- znanje iz drugih učnih predmetov (zgodovina, naravoslovje, zemljepis ipd.). 

V primeru, da v program šolskih izletov vgradimo eno od veznih poti, je treba učence s 

tem seznaniti in jim povedati, kje so še takšne in koliko jih imamo v Sloveniji (Kristan, 

1993). 

Razredni učitelji na razredni stopnji praviloma ne bi smeli imeti večjih težav pri pripravi, 

izvedbi in podoživljanju izleta, saj so v programu lažji, manj zahtevni izleti, ki se z 

varnostnih, pedagoških in organizacijskih vidikov skoraj ne razlikujejo od drugih dni 

dejavnosti (Krpač, 2006). 
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Celo nasprotno. Glede na njihovo usposabljanje za celostni pristop pri vodenju 

pedagoškega procesa, imajo najugodnejše možnosti za izvedbo izleta po prej omenjenih 

korakih. To dosežemo le s sistematično načrtovanim delom, saj mora biti planinski izlet 

smiselno in časovno vključen v letni delovni načrt. Za uspešno delovanje vsega sistema 

pa je pomembno, da ima šola stalni načrt, kar pomeni, da so stalno določeni pedagoški 

cilji, ki jim je fizični cilj (vrh, koča, sedlo) le sredstvo (Krpač, 2006). 

 

2.3  Cilji šolske športne vzgoje, izletništvo, pohodništvo, gorništvo po dr. 

Kristanu 

 

Kristan (1996) je oblikoval cilje športne vzgoje za izletništvo, pohodništvo in gorništvo. 

Športne dni, šole v naravi in izlete s pohodniško vsebino je poimenoval kot posebno 

vzgojno-izobraževalno obliko s kratkotrajnimi in dolgotrajnimi učinki. V prvi vrsti naj 

bodo del pedagoškega procesa, ne smemo pa zanemarjati tudi sprostilnih in razvedrilnih 

namenov. 

Poglavitni splošni vzgojno-izobraževalni cilji izletniške, pohodniške in gorniške vzgoje, 

so na vseh starostnih stopnjah bolj ali manj enaki (Kristan, 1996, str. 3): 

• oblikovati pri učencih pristen, čustven, spoštljiv in kulturen odnos do narave kot 

posebne vrednote; 

• oblikovati pri učencih pozitiven odnos do hoje kot najbolj dostopne in univerzalne 

športne dejavnosti; 

• usposobiti mlade za samostojno planinarjenje v poznejših starostnih obdobjih. 
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2.3.1 Vzgojno-izobraževalni cilji 

 

Kristan (1996) je oblikoval tudi vzgojno-izobraževalne smotre in vzgojno-izobraževalne 

vsebine ter navedel pogoje za izvedbo programa za posamezna starostna obdobja. 

 

Vzgojno izobraževalni smotri v prvi triadi (6-9 let) 

• Učenci naj vsestransko spoznajo več različnih izletniških točk. 

• Učenci naj doživijo večji hodilni napor kot je navadna vsakodnevna hodilna 

obremenitev. 

• Učence navajamo na hojo po poteh, ki so označene z rdeče-belimi Knafeljčevimi 

znamenji. 

• Učencem posredujemo znanja, ki zadevajo izletniško in pohodniško delovanje. 

• Izlete povezujemo z učno snovjo, ki jo učenci spoznavajo v učilnici pri drugih 

predmetih; še posebno pozornost posvečamo temam, ki prispevajo k 

naravovarstvenem ozaveščanju. 

• Z naravovarstvenim ravnanjem oblikujemo smisel za varstvo narave. 

• Z opozarjanjem na vse lepo v naravi začenjamo proces čustvenega navezovanja na 

naravo in oblikovanje kulturnega vedenja do nje. 

• Učitelj navezuje in poglablja pristen stik z učenci ter tako globlje spoznava 

njihovo osebnost in hkrati poskuša vplivati na pozitivno oblikovanje njihovih 

vedenjskih vzorcev. 

• Učencu pomagamo oblikovati smisel za pozitivno vedenje v skupini. 

 

Vzgojno-izobraževalni smotri v drugi triadi (9-12 let) 

Učenci v drugem izobraževalnem obdobju nadgrajujejo vzgojno-izobraževalne smotre iz 

prejšnjih let, saj ostajajo enaki, le povečuje se hodilni napor, spoznavajo različne 

izletniške točke, širijo in poglabljajo teoretična in praktična znanja, nadaljujejo procese 

čustvenega navezovanja na naravo, oblikujejo smisel za kulturno, obzirno, strpno in 

prijateljsko vodenje v skupini, še posebno do manj zmogljivih.  
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Kot nadgradnja povezovanja izleta z učno snovjo pa je za drugo triado oblikovan 

naslednji vzgojno-izobraževalni smoter: 

• Izlete smiselno in smotrno povezujemo z drugimi učnimi predmeti in vzgojnimi 

področji (zgodovina, zemljepis, naravoslovje, slovenski jezik, likovna in glasbena 

vzgoja). 

 

Vzgojno-izobraževalni smotri v drugi triadi (12-15 let) 

Tudi v tretji triadi se vzgojno-izobraževalni smotri nadgrajujejo. Učenci naj bi spoznali 

štiri bolj oddaljene izletniške točke, med njimi je tudi pohod nad drevesno mejo v 

predalpski in alpski svet. Spoznali naj bi svojo hodilno sposobnost, brali opise poti in se 

po njih gibali v naravi, dopolnjevali naj bi teoretična znanja in ohranjali kulturen odnos 

do narave in spodbujali prijateljsko pomoč. 

Povezovanje z ostalimi predmeti pa bi nadgradili s smotrom: 

• Povezujemo izlete s specializiranimi zunanjimi sodelavci (gornik, alpinist, ekolog, 

gozdar, lovec, botanik, etnolog in podobno). 

Dodan je smoter: 

•  Spodbujamo ustno in pisno izražanje izletniških in pohodniških doživetij. 

 

2.3.2 Vzgojno-izobraževalne vsebine 

 

Prav tako pa so pomembne tudi vzgojno-izobraževalne vsebine (Kristan, 1996). 

 

Vzgojno-izobraževalne vsebine v prvi triadi (6-9 let) 

• Vsako šolsko leto dva izleta na različni razgledni vzpetini ali na isto vzpetino po 

različni poti. Program izletov usklajujemo s športno značko in lokalno potjo 

spominov (če le-ta obstaja). 

• Zahtevnejši pohod. 
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• Starostni stopnji primerno učence seznanimo z osnovnim izletniškim znanjem 

(obutev, oblačilo, nahrbtnik, tempo hoje, pitje tekočine, termoregulacija). 

• Ekipni orientacijski pohod ˝po označeni poti˝; en pohod poteka po označeni poti z 

barvastimi trakovi, drugi pohod pa po poti, označeni z rdeče-belimi gorniškimi 

oznakami. 

• Načrtno in priložnostno spoznavanje geografskih, zgodovinskih in naravoslovnih 

prvin območja, po katerem poteka izlet. 

• Naravovarstveno ravnanje (vrečka za odpadke, čistilna akcija v naravi, (ne) 

poškodovanje rastja, (ne) trganje cvetlic, (ne) kričanje v gozdu, (ne) plašenje 

divjadi, odnos do živali.  

• Elementarne in družabno-zabavne igre, ki imajo emocionalni in sprostilni učinek. 

• Blažitev vedenjskih ekcesov posameznih učencev in njihovo uglaševanje na 

dopustno in sprejemljivo raven. 

• Povezovanje vtisov z izleta z likovnim izražanjem (pri likovni vzgoji). 

 

 

Vzgojno-izobraževalne vsebine v drugi triadi (9-12 let) 

V drugi triadi se vzgojno-izobraževalne vsebine ponavljajo, le povečuje se njihova 

zahtevnost in utrjevanje že znanega. Dodane pa so naslednje vsebine: 

• S sodelovanjem gozdarja obiščemo lokalno gozdno učno pot (če ta obstaja). 

• Določanje strani neba s pomočjo sonca in ure; orientiranje karte s kompasom in 

spoznavanje okolice s pomočjo karte.  

• Prva pomoč pri praskah, ranah in žuljih ter udarninah (oteklinah) in pikih žuželk; 

zaščita pred insekti. 

• Organiziramo kurjenje ognja (piramidno kurišče, pravila varnega kurjenja, 

varnostni predpisi) ter pripravimo piknik. 

• Družabno-zabavne dejavnosti (družabne igre, petje, pripovedovanje šal). 
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Vzgojno-izobraževalne vsebine v tretji triadi (12-15 let) 

Tudi v tretji triadi se vzgojno-izobraževalne vsebine utrjujejo in dopolnjujejo. Vsaj en 

izlet od štirih naj bi bil v predalpski ali alpski svet, kjer naj bi sodelovali zunanji 

sodelavci. Obnovi se tudi teoretično znanje in dopolni z naslednjimi temami: mesto hoje 

med drugimi športnimi zvrstmi, pomen hoje v človekovem življenju, vloga gorništva v 

slovenski narodnostni zgodovini. 

Dodani sta naslednji vsebini: 

• Vsaj en dvodnevni pohod s prenočevanjem v gorski koči. 

• Gibanje po terenu z geografsko karto (orientiranje karte, branje karte); 

spoznavanje gora in drugih značilnih točk v naravi s pomočjo karte, kompasa in 

smernega kota (azimuta). 

 

2.4  Izrazoslovje 

 

Za premikanje ljudi v naravi uporabljamo več izrazov. Tudi pri tem je v našem jeziku 

nekaj zmede in nestrinjanj. Pri vseh gre za hojo v naravi, vendar med  njimi obstaja nekaj 

razlik. 

Izrazoslovje zelo natančno opredeljujeta dva terminološka slovarja: Planinski 

terminološki slovar (2002), ki je na nek način zemljevid planinstva, saj ga oriše na 

strokoven in razlagalen način in Geografski terminološki slovar (2005), ki ima 

sistematično obdelane geografske izraze  opisov površja, kjer izvajamo planinsko 

dejavnost (Bobovnik, Rotovnik, 2012). 

»Najboljša terminologija je tista, ki je plod dogovora med strokovnjaki in je med govorci 

ustaljena. Tako strokovno besedišče lahko postane del splošnosporazumevalnega jezika« 

(Bobovnik, Rotovnik, 2012, str. 210). 

V našem delu bomo uporabljali izraze, ki jih uporabljajo avtorji del in tiste, ki jih 

uporablja Učni načrt. 
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2.4.1 Izlet, izletništvo, izletnik 

 

Izlet je časovno in daljinsko krajše pešačenje (Kristan, 1993). 

Izletništvo je športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem izletov 

(Kristan, 1993).  

Ta športna dejavnost je povezana z blagim vzponom in sestopom. Pomembna sta čas hoje 

in oddaljenost od doma in ne prehojena nadmorska višina. Temu je primerna tudi obleka, 

obutev in oprema (palica), saj praviloma ne zahajajo izven označenih poti in ne 

prenočujejo (Strojin, 1999). 

Izletnik je glede na teren in čas hoje fizično aktivnejši od sprehajalca. Sprehajalec se 

giblje v naravi (mestni park), po ravnini, zavojih poti in po kakšni stopnici. Cilj je, da se 

sprosti, razgiba in nadiha svežega zraka (Strojin, 1999).  

 

2.4.2 Pohodništvo, popotništvo, popotnik, pohodnik 

 

Pohod je časovno, daljinsko in zmogljivostno zahtevnejši kot izlet. Cilj pohodništva je 

pot, ki jo opravimo izključno peš. Osnovna fizična razsežnost pohoda je daljava (Kristan, 

1993). 

Pohodništvo je športna dejavnost, ki se ukvarja s prirejanjem ali udeleževanjem pohodov. 

Izletništvo in pohodništvo se odvijata predvsem v kulturni krajini (vasi in zaselki, 

samotne kmetije, obdelana zemlja, gozdno gospodarstvo), kjer je prisoten človek in 

sadovi njegovega dela (Kristan, 1993, str. 8). Izletniki in pohodniki ne iščejo samote. Pri 

pohodu je cilj odmaknjen. Gre za daljše etape hoje, včasih večdnevne, z več opreme, več 

negotovosti. Potrebno je več organizacijske in telesne priprave in več časa. Tako je večja 

tudi kakovost doživljanja, saj bi težko primerjali več kratkih izletov z večdnevnim 

strnjenim pohodom. Včasih pa je težko potegniti mejo. Kar je za odraslega mladeniča 

samo izlet je lahko za sedemletnika že kar zahteven pohod. Za daljši, večdnevni, 

visokogorski napornejši pohod je v rabi tudi izraz tura. (Kristan, 1993). 
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»Pri popotništvu ne gre la za hojo, ampak je mogoče potovati tudi z različnimi 

prevoznimi sredstvi (s kolesom, avtobusom, vlakom). Popotnik je lahko telesno 

popolnoma nedejaven« (Kristan, 1993, str. 9). 

Dr. Tone Strojin popotnika in pohodnika označi kot tista, ki kot obliko potovanja 

uporabita noge, hodita peš po določeni trasi (Evropska pešpot, lokalna transverzala). 

Hodita po označenih in opisanih poteh, ki lahko trajajo nekaj dni ali ves teden. Za razliko 

med pohodnikom in popotnikom je prej omenjeni avtor omenil, da gre pri popotništvu za 

zahtevnejše gibanje po terenu, glede na čas hoje, spremembo terena, prenočevanje itd. 

(Strojin, 1999). 

2.4.3 Knafeljčevo znamenje 

 

Vsaka planinska pot je označena z barvnimi oznakami, belimi pikami, obdanimi z rdečimi 
krogi, imenovanimi Knafelčeva markacija (Rotovnik, 2005).  

 

3.0 CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave, smo si postavili naslednje cilje: 

. 

• Ugotoviti koliko študentov našega vzorca se dejansko spomni svojih športnih dni 

s planinsko vsebino iz osnovne šole. 

• Ugotoviti ali šole pri načrtovanju izleta upoštevajo načelo koncentričnih krogov in 

s starostjo učencev povečujejo razdaljo izleta. 

• Ugotoviti ali šole pri načrtovanju izleta upoštevajo načelo koncentričnih krogov in 

s starostjo učencev povečujejo čas izleta. 

• Ugotoviti ali šole pri načrtovanju izleta upoštevajo načelo koncentričnih krogov in 

s starostjo učencev povečujejo nadmorsko višino izleta. 

• Ugotoviti ali šole pri načrtovanju izleta upoštevajo načelo koncentričnih krogov in 

s starostjo učencev povečujejo dejansko prehojeno višinsko razliko izleta. 

• Ugotoviti povezanost med dobro izvedbo športnih dni s planinsko vsebino in 

spominom študentov nanje. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Gabi Čimžar; diplomsko delo 
 

- 19 - 
 

4.0 HIPOTEZE 

 

Glede na postavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

H1: Večina študentov se vseh svojih športnih dni s planinsko vsebino, vsebinsko (cilja) 

ne spomni. 

H2: V osnovnih šolah se pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu 

koncentričnih krogov s starostjo učencev, enakomerno povečuje razdalja izletov. 

H3: V osnovnih šolah se pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu 

koncentričnih krogov s starostjo učencev, povečuje čas izleta. 

H5: V osnovnih šolah se pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu 

koncentričnih krogov s starostjo učencev, povečuje nadmorska višina izvedbe izleta. 

H6: V osnovnih šolah se pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu 

koncentričnih krogov s starostjo učencev, povečuje dejansko premagana višinska razlika 

izleta. 

H7: Študentje, ki so bili deležni dobre izvedbe športnega dne s planinsko vsebino na svoji 

osnovni šoli, so si le tega zapomnili.  
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5.0 METODE DELA 

5.1 Vzorec anketirancev 

 

V raziskavo smo vključili študente Pedagoške fakultete v Ljubljani, ki so si v študijskem  

letu 2015/2016 izbrali izbirni predmet izletništvo, pohodništvo, gorništvo. Z izpolnjenimi 

matrikami se je odzvalo 48 študentov, ki so obiskovali različne osnovne šole po Sloveniji. 

V raziskavi sta bila zastopana oba spola, vendar smo zaradi lažje interpretacije uporabljali 

skupen izraz študentje. 

 

5.2 Vzorec spremenljivk 

 

V raziskavi smo upoštevali naslednje spremenljivke: 

1. razdalja, 

2. čas, 

3. nadmorska višina, 

4. višinska razlika. 

 

5.3  Pridobivanje podatkov 

 

Študentje so po elektronski pošti dobili matriko. Razdeljena je bila na dva dela. Študentje 

so v prvem delu, vpisali izlet (cilj, kraj), nadmorsko višino, razdaljo, trajanje hoje, 

izhodišče hoje in zaključek hoje.  

V drugem delu pa so podali komentar, vanj naj bi vključili podatke: 

• ali so se športnih dni s pohodniško vsebino spomnili (oz. na kakšen način 

so vnesli podatke v matriko), 

• kakšni so njihovi spomini na športne dni s planinsko vsebino, 

• ali so imeli med potjo dodatne naloge, zaposlitve, 
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• ali je bila pot diferencirana, 

• ali se je cilj pohoda ponavljal, 

• kakšna je bila evalvacija po pohodu, 

• ali je bilo vključeno medpredmetno povezovanje, 

• kakšna je bila priprava pred izletom (teorija), 

• v kolikšni meri so se športni dnevi s planinsko vsebino izvajali v okolici 

šole in v kolikšnem obsegu v bolj oddaljenih krajih, 

• subjektivno mnenje študentov o upoštevanju koncentričnih krogov pri 

izvedbi športnih dni v njihovi osnovni šoli. 

 

Študentje so po spominu in s pomočjo drugih virov izpolnili matriko svojih planinskih 

izletov v okviru športnih dni v času šolanja na različnih osnovnih šolah v Sloveniji. 

Izpolnjene matrike so oddali po elektronski pošti. 

 

 

5.4  Metode obdelave podatkov 

 

Pridobljene podatke smo preverili s pomočjo spleta (http://www.hribi.net/goreiskanje.asp 

in http://www.pespoti.si/izleti.php), kjer smo poiskali navedene izlete, preverili 

nadmorsko višino, razdalje in trajanje hoje. Preračunali smo tudi dejansko prehojeno 

nadmorsko višino.  

Vse podatke smo obdelali s programom Microsoft Excel. 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Gabi Čimžar; diplomsko delo 
 

- 22 - 
 

6.0 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

6.1 Grafi 

 

Razdalja 

 

Graf 1: Povprečno prehojena razdalja učencev na izletih s planinsko vsebino, v 
kilometrih. 

 

Graf 1 prikazuje povprečno prehojeno razdaljo učencev našega vzorca v osnovni šoli. 

Učni načrt, predvsem za prvo triletje, predvideva en zahtevnejši pohod glede dolžine poti. 

Sicer ne opredeljuje kateri. Po načelu koncentričnih krogov bi se morala razdalja 

postopno enakomerno povečevati, vendar je iz grafa razvidno, da to ne drži. Predvsem so 

večja odstopanja na prvem izletu v drugem razredu, na drugem izletu v tretjem razredu in 

prav tako na drugem izletu v šestem razredu. Najdaljšo pot, v času šolanja na osnovni 

šoli, so učenci opravili v šestem razredu na drugem izletu, namesto  v devetem. 

Glede na pridobljene podatke smo zavrnili drugo hipotezo, da se v osnovnih šolah pri 

izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu koncentričnih krogov s starostjo 

učencev, enakomerno  povečuje razdalja izletov. 
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Čas 

 

Graf 2: Povprečno prehojen čas učencev na izletih s planinsko vsebino, v minutah. 

 

Učni načrt za osnovno šolo predvideva, da so učenci po koncu prve triade sposobni s 

krajšimi postanki hoditi 3 ure, po koncu druge triade 4 ure in na koncu tretje triade 5 ur. 

Tudi po načelu koncentričnih krogov naj bi se čas hoje s starostjo enakomerno povečeval.  

Graf 2  prikazuje, da se od prvega do četrtega razreda čas hoje povečuje precej 

enakomerno. Večja razlika je med prvim in drugim izletom v prvem razredu. V prvi triadi 

celo presežejo standard iz učnega načrta, ki predvideva tri ure hoje s krajšimi postanki.  

Druga triada s padcem časovnega razpona izleta s planinsko vsebino v petem razredu, 

doseže le minimalni standard trajanja hoje, ki predvideva tri ure. 

Tretja triada zopet stopnjuje čas hoje s starostjo učencev, vendar na koncu ne doseže niti 

minimalnega standarda v času, ki predvideva 4 ure. 
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Glede na dobljene podatke smo delno zavrnili tretjo hipotezo, ki pravi, da se v osnovnih 

šolah pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu koncentričnih krogov s 

starostjo učencev, povečuje čas izleta. 

Nadmorska višina 

 

 

Graf 3: Povprečna nadmorska višina hoje, učencev na izletih s planinsko vsebino, v 
metrih. 

 

Iz grafa 3 lahko razberemo na katerih nadmorskih višinah so se izvajali športni dnevi s 

planinsko vsebino v osnovnih šolah, ki so jih obiskovali študentje našega vzorca. 

Učni načrt v sedmem razredu določa le en izlet na bolj oddaljeno točko. Po Kristanovih 

ciljih šolske športne vzgoje za izletništvo, pohodništvo in gorništvo in po načelu 

koncentričnih krogov pa naj bi se izletniške točke načrtno stopnjevale tudi po nadmorski 

višini cilja (Kristan, 1996, str. 15).  

V tretji triadi naj bi spoznali štiri nove bolj oddaljene izletniške točke, med katerimi je 

tudi pohod na višino nad drevesno mejo v predalpski ali alpski svet (Kristan, 1996). Kljub 

delnemu povečevanju nadmorske višine izletov, se na koncu, v povprečju, ne doseže 

predvidene nadmorske višine.  
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Zaradi padca nadmorske višine drugega izleta v drugem razredu in prvega v tretjem ter 

prvega izleta v petem, delno zavračamo peto hipotezo, ki navaja, da se v osnovnih šolah, 

ki so jih obiskovali študentje našega vzorca, pri izvajanju športnih dni s planinsko 

vsebino, po načelu koncentričnih krogov s starostjo učencev, povečuje nadmorska višina 

izvedbe izleta. 

 

Višinska razlika 

 

Graf 4: Povprečno prehojena višinska razlika, učencev na izletih s planinsko vsebino v 
metrih. 

 

Učni načrt za učence v prvem triletju ne določa prehojene višinske razlike. V petem naj bi 

bil en pohod zahtevnejši glede na premagano višinsko razliko (Kovač et al., 2011). V 

ciljih šolske športne vzgoje pa je predvideno, da naj bi učenci doživeli večji hodilni napor 

glede na starost (Kristan, 1996). Prav tako načelo koncentričnih krogov predvideva 

enakomerno povečevanje premagovanja višinske razlike glede na starost učencev.  

Glede na pridobljene podatke smo tudi šesto hipotezo, ki pravi, da se v osnovnih šolah pri 

izvajanju športnih dni s planinsko vsebino, po načelu koncentričnih krogov s starostjo 

učencev, povečuje dejansko premagana višinska razlika izleta, delno ovrgli predvsem 
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zaradi padca premagane višinske razlike na drugem izletu v drugem razredu in v petem 

razredu, kjer se premagana višinska razlika ne povečuje. 

Prav tako druga triada s prehojeno višinsko razliko ne doseže niti minimalnega standarda 

iz učnega načrta, ki znaša 400 m. V tretjem triletju pa minimalni standard 500 m v 

povprečju preseže, vendar ne doseže še standarda, ki je predviden za športne dni s 

planinsko vsebino za učence ob zaključku šolanja.  

 

6.2 Analiza komentarjev študentov 

 

Iz komentarjev študentov, ki so izpolnili matriko in napisali analizo, smo analizirali 
podatke. 

6.2.1 Koliko študentov se spomni svojih športnih dni s planinsko vsebino iz 

osnovne šole 

 

 

 

Grafikon 2.1:  Koliko študentov se spomni planinskih športnih dni iz osnovne šole 

 

4,2

22,9

8,3

31,3

8,3

25,0

0,0 10,0 20,0 30,0

ni navedeno, kako je izpolnil matriko

se ne spomni

delno se spomni, delno prepiše iz knjižic
Zlati sonček in Krpan, MP, CP

nekaj (polovico ali manj) se spomni

večino se spomni

se spomni

Delež (%)



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Gabi Čimžar; diplomsko delo 
 

- 27 - 
 

Iz grafikona je razvidno, da so si študentje pri izpolnjevanju matrike različno pomagali. 

Dejansko se svojih športnih dni s planinsko vsebino spominja četrtina študentov, zato 

smo potrdili prvo hipotezo, da se večina študentov našega vzorca vseh svojih športnih dni 

s planinsko vsebino, vsebinsko (cilja) ne spomni. 

6.2.2 Spomini na pohode  
 

 

 

Grafikon 1.2: Spomini na pohode 

 

Skoraj vsi študentje, ki so pri prejšnjem vprašanju napisali, da se športnih dni spomnijo, 

so v komentarju navedli tudi, da so njihovi spomini dobri. Dva študenta iz te skupine 

imata slabe spomine na izlete s planinsko vsebino in se jih zato spomnita. Za enega 

študenta so bili nekateri prezahtevni, za drugega fiziološko neučinkoviti in dolgočasni, saj 

se je pot vsako leto ponavljala. Tudi po dolžini. 
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6.2.3 Dodatne naloge med potjo 
 

 

Grafikon 2.2: Dodatne naloge med potjo 

 

Več kot polovica tistih, ki so napisali, da se spomnijo svojih športnih dni s planinsko 

vsebino je omenila, da so imeli po poti dodatne naloge. Nekateri celo veliko.  

Vsi tisti, ki so napisali, da niso imeli dodatnih nalog med potjo, se športnih dni niti ne 

spomnijo. Izjema je že prej omenjen študent, ki se spomni športnih dni zaradi svoje 

motivacije, dodatnih nalog med potjo pa osnovna šola, ki jo je obiskoval ni ponudila.  

Presenetila sta dva študenta, ki sta bila z dodatnimi nalogami nezadovoljna. Enemu so bili 

odveč nezanimivi učni listi, drugemu veliko dejavnosti povezanih z medpredmetnim 

povezovanjem, kjer omeni, da je bila zanemarjena hoja.  

Stritarjeva (2008) sta tudi mnenja, da je treba monotonost hoje popestriti z različnimi 

dejavnostmi, kot so pravljice, pogovori, spomini, načrti, humor, opazovanje narave in 

ljudi ter vključiti različne igre. 
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Precej študentov v analizi ne navede ali so izvajali dodatne naloge med samim izletom ali 

ne. Predpostavljamo, da jih niso, saj bi jih v nasprotnem primeru navedli. Med njimi so 

študentje, ki se svojih športnih dni iz osnovne šole spomnijo le delno ali nič. 

6.2.4 Diferenciacija poti 

 

 

Grafikon 2.4: Diferenciacija poti 

 

Zelo nizek odstotek osnovnih šol, ki so jih obiskovali  študentje našega vzorca, je le 

včasih (v višjih) razredih ponudil učencem diferenciacijo poti. Takrat so imeli možnost 

izbire, nadaljevati pot ali ne.  

Kar 31,3 odstotkov študentov našega vzorca, diferenciacije poti ni bilo deležnih. 

Večina jih v analizi ni omenila kako je bilo z diferenciacijo poti na njihovih osnovnih 

šolah, a predpostavljam, da bi napisali, če bi bili dejansko deležni diferenciacije. Dva 

študenta sta še celo napisala, da ju je motilo, ker sta bila bolje fizično pripravljena, vendar 

sta se morala prilagajati slabše pripravljenim. En študent pa je omenil slabe izkušnje, saj 
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je bil slabše fizično pripravljen in so mu športni dnevi s planinsko vsebino vlivali še 

dodatno slabo izkušnjo. 

6.2.5 Pohodi se ponavljajo 
 

 

 

Grafikon 2.3: Pohodi se ponavljajo 

 

Pohodi se v večini primerov ne ponavljajo na šolah, od koder so študentje, ki se športnih 

dni s planinsko vsebino spomnijo. Pri enem študentu, ki se športnih dni s planinsko 

vsebino tudi spomni, se cilj le dvakrat ponovi. V dveh primerih zgoraj navedenih 

študentov pa tudi pogosteje, brez povečanja težavnostne stopnje na kateremkoli področju. 
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6.2.6 Evalvacija po končani poti 
 

 

Grafikon 2.6: Evalvacija po športnem dnevu s planinsko vsebino 

 

Iz grafikona lahko razberemo, da je evalvacija po izletu s planinsko vsebino zelo slabo 

izvedena evalvacija. 

To potrjuje podatek, da 62,5 odstotkov študentov ni navedlo kakšno evalvacijo so imeli 

po izletu, vendar lahko predvidevamo, da je ni bilo. 

Študentje, ki so imeli podrobno evalvacijo, se svojih športnih dni najmanj delno 

spomnijo. 

Študentje iz šol, ki so po svojih športnih dneh imeli kratko evalvacijo se najmanj nekaj 

športnih dni s planinsko vsebino spomnijo. 

Študentje, ki so navedli, da po izletu niso imeli dejavnosti, ki bi okrepile podoživljanje, se 

svojih športnih dni s planinsko vsebino ne spomnijo, oz. tega ne navedejo. 

6,3

6,3

25,0

62,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

podrobna

kratka

ne

ni podatka

Delež (%)



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Gabi Čimžar; diplomsko delo 
 

- 32 - 
 

Stritarjeva (2008) tudi menita, da se učenci radi delijo skupna doživetja, zato jim moramo 

omogočiti, da svoje utrinke, spomine, doživetja narišejo, napišejo in izpovejo. 

6.2.7 Spomini na pohode drugih organizacij (CŠOD, taborniki, šola v naravi) 
 

 

Grafikon 2.7: Spomini na pohode z vodstvom drugih organizacij (CŠOD, taborniki, šola v 
naravi) 

 

Iz grafikona je razvidno, da 25 odstotkov študentov našega vzorca v svojih komentarjih 

navede, da se spomni  pohodov iz šole v naravi, tabornikov, iz planinskega krožka, kjer 

so bile pred izvedbo in po samem vzponu deležni še dodatnih dejavnosti. Te so bile  

vključene tudi v sam izlet.  

Med njimi je nekaj manj kot polovico študentov, ki se iz šolskih športnih dni s planinsko 

vsebino ne spomnijo niti enega cilja, spomnijo pa se ciljev in dejavnosti iz vzponov pod 

vodstvom drugih organizatorjev. Presenetljiv je komentar študenta, ki je napisal, da se 

vsebin šolskih športnih dni s planinsko vsebino ne spomni, ima pa zelo lepe spomine na 

izlete, ki jih je obiskal s planinskim krožkom. 
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Ali visok odstotek tistih, ki so doživeli bolj zanimive pohode z drugimi organizacijami 

dokazuje dejstvo, da učitelji niso dovolj usposobljeni za vodenje izletov in pohodov, 

čeprav jim država priznava to pravico (Peršolja, 2008)? Nekaj manj kot polovica 

vprašanih učiteljev meni, da je le delno usposobljena za vodenje, kar petina pa da sploh 

ni, ugotavljata Krpač in Samida (2004). 

 

6.2.8 Medpredmetno povezovanje 

 

 

 

Grafikon 2.8: Medpredmetno povezovanje 

 

Vsi študentje, ki so navedli, da so bili deležni medpredmetnega povezovanja, so navedli 

tudi, da se spomnijo vseh ciljev športnih dni s planinsko vsebino.  

 En študent z medpredmetnim povezovanjem ni bil zadovoljen, saj naj bi geografija, 

zgodovina, biologija in ostalo zasenčilo samo hojo in občudovanje gora. 
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Študentov, ki se ne spomnijo vzponov z učitelji, se pa spomnijo medpredmetnega 

povezovanja, ko so planinarili z vodstvom izven šole, je 10,4 odstotka. 

Brdarjeva (2011) je v svoji raziskavi ugotovila, da večina učiteljev, ki poučujejo učence 

od 1. do 4. razreda, pri svojem pouku vključuje medpredmetno povezovanje. Kljub temu 

pa jih le 52,9 % vidi možnost povezovanja planinske vzgoje s slovenščino, z glasbeno 

umetnostjo 60,0 % in z likovno umetnostjo 55,3 % . Zelo zaskrbljujoč je tudi podatek, da 

52,9 % učiteljev ni videlo možnosti povezovanja planinske vzgoje z matematiko.  

 

6.2.9 Pohodi so bili izvedeni le v bližini šole 

 

 

Grafikon 2.4: Pohodi izvedeni le v bližini šole 

Večina športnih dni na osnovnih šolah, kamor so hodili študentje, ki so sodelovali v 

raziskavi, je bila izvedena le v okolici šole. Tudi tisti dve, ki nista v svoji bližini imeli 

primernih vzpetin. Tam so izvajali le ravninske pohode. Izvedba v oddaljenem kraju 

predstavlja tudi več organizacije in višje stroške, zato šole večinoma izkoriščajo bližnje 

možnosti. 
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6.2.10 Teorija o pohodništvu pred izletom 
 

 

Grafikon 5: Teorija o pohodništvu pred izletom 

 

Le 6,3 odstotkov študentov opiše, da so imeli nekaj teorije pred izvedbo športnega dne. 

Večina iz skupine, ki se jih spomni, en iz skupine, ki se športnih dni s planinsko vsebino 

le delno spomni. 

Ostali navedejo, da teorije niso imeli, oz. 70,8 odstotkov tega sploh ne navede.  
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6.2.11 Mnenje študentov, ali so njihovi takratni učitelji upoštevali načelo 
koncentričnih krogov 

 

 

Grafikon 6: Mnenje študentov, ali so bili njihovi izleti načrtovani po načelu koncentričnih 
krogov 

 

Študentje so kritično ocenili svoje športne dneve s planinsko vsebino. Analizirali smo tudi 

njihove odgovore znotraj posameznih odgovorov. 

Kar 62,5 odstotka študentov iz skupine, ki se spomni prej omenjenih športnih dni je tudi 

navedla, da je njihova šola upoštevala načelo koncentričnih krogov. 

25 odstotkov študentov iz skupine, ki meni, da je njihova osnovna šola upoštevala načelo 

koncentričnih se nekaj športnih dni s planinsko vsebino spomni. 

12,5 odstotkov študentov, ki prav tako meni, da je njihova šola upoštevala načelo 

koncentričnih krogov, pa se spomni večino ciljev športnih dni s planinsko vsebino iz 

svoje osnovne šole.  
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66,6 odstotkov študentov iz skupine, ki se delno spomni že prej omenjenih športnih dni, 

je v analizi napisalo, da so na njihovih osnovnih šolah le delno upoštevali načelo 

koncentričnih krogov. 33,3 odstotka študentov, ki so bili deležni delnega upoštevanja 

načela koncentričnih krogov, pa se svojih športnih dni s planinsko vsebino spomni. 

33,3 odstotka študentov, ki se spomnijo zgoraj omenjenih dejavnosti, so navedli, da na 

njunih osnovnih šolah niso upoštevali načela koncentričnih krogov.  

Prav tako se 33,3 odstotka študentov, ki so mnenja, da njihovi športni dnevi niso bili 

organizirani po načelu koncentričnih krogov, delno ali nekaj ciljev športnih dni s 

planinsko vsebino spomni.   

25 odstotkov študentov, ki so mnenja, da njihova šola ni upoštevala načela koncentričnih 

krogov, se ni spomnilo ciljev športnih dni s planinsko vsebino. 

 52,1 odstotek študentov iz te skupine pa ni navedlo mnenja. Mislim, da bi lahko 

predvidevali, da upoštevanja načela koncentričnih krogov na njihovih osnovnih šolah ni 

bilo. 
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6.2.12 Naša analiza podatkov, ali so osnovne šole upoštevale načelo 

koncentričnih krogov 

 

 

Grafikon 2.17: Naša analiza podatkov, ali so osnovne šole, ki so jih obiskovali študentje 
našega vzorca izvajale športne dni s planinsko vsebino po načelu koncentričnih krogov 

 

Večina študentov je bila pri opisovanju mnenja o tem, ali so na osnovnih šolah, ki so jih 

obiskovali, upoštevali načelo koncentričnih krogov dovolj kritičnih. Čeprav se v treh 

primerih naši podatki razlikujejo. Dva študenta sta navedla, da sta njuni osnovni šoli 

izvajali izlete s pohodniško vsebino po načelu koncentričnih krogov, čeprav so podatki v 

njuni matriki in analizi pokazali popolno nasprotje. En študent pa je menil, da njihova 

šola ni upoštevala prej omenjenega načela, a ga delno je, saj so imeli dodatne naloge med 

potjo, pohodi so se redko ponavljali, včasih so imeli vključeno medpredmetno 

povezovanje in izlete so imeli tudi izven svoje okolice, tudi v oddaljenih krajih.  

Trije študentje pa se niso opredelili, vendar so osnovne šole, ki so jih obiskovali, delno 

upoštevale načelo koncentričnih krogov pri izvajanju športnih dni s planinsko vsebino.  
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7.0 RAZPRAVA 

 

Glede na prej navajano teorijo, izkušnje, pridobljena mnenja študentov in rezultate analiz 

podatkov študentov, bi lahko povezali, da imajo dobra priprava, izvedba in evalvacija 

dober vpliv na pomnjenje študentov njihovih športnih dni s planinsko vsebino v osnovni 

šoli.  

Kar 58,3 odstotka študentov, ki so navedli, da s športnih dni spomnijo, so v svojih 

komentarjih pohvalili organizacijo izleta, dobro počutje, občutek varnosti, medpredmetno 

povezovanje, dodatne dejavnosti, pripravo pred izletom in analizo oz. podoživljanje po 

njem. 

Študentov, ki se svojih športnih dni s planinsko vsebino spomnijo zaradi slabih izkušenj, 

je 16,7 odstotka. 

Cornell (1994) je tudi mnenja, da otroci doživijo stvari zunaj sebe, jih razumejo bolje, kot 

če jim o njih pripovedujemo. Občutljivi moramo biti na njihovo odzivanje na naravo in iz 

njihovega spontanega navdušenja jih usmeriti v učenje. 

Tistih, ki se športnih dni spomnijo, pa so navedli, da so se cilji velikokrat ponavljali je 

bilo 25 odstotkov študentov, v enem primeru so še celo zelo redko izvajali. 

Med študenti, ki se planinskih izletov spomnijo le delno, je v komentarjih lahko zaslediti, 

da so bili njihovi športni dnevi s planinsko vsebino vodeni različno, odvisno od 

posameznega razreda oz. učitelja ali učiteljice. V nekaterih razredih so imeli pripravo 

pred izletom, izlet in podoživljanje po izletu. V nekaterih razredih pa tega niso bili 

deležni.  

V vseh komentarjih študentov, ki se ne spomnijo športnih dni s planinsko vsebino pa je 

zaslediti, da niso bili deležni priprav pred pohodom, teorije, različnih dejavnosti, 

medpredmetnega povezovanja, dodatnih nalog. 

Nekateri, ki se takih športnih dni iz svoje osnovne šole niso spomnili, so pa bili v tem 

času vključeni v druge organizirane skupine s katerimi so se udejstvovali na tem področju 

in so bili tam deležni medpredmetnih povezav, dodatnih nalog in podoživljanja, so se le 

teh spomnili. 
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Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo sedmo hipotezo, ki pravi, da so si se 

študentje, ki so bili deležni dobre izvedbe športnega dne s planinsko vsebino na svoji 

osnovni šoli, le tega zapomnili. 

Strojin (2015) tudi navaja, da samemu neposrednemu doživljanju narave lahko sledi še 

časovno odmaknjeno podoživljanje. Dogodka ali prizora se lahko spominjamo še čez leta 

in tudi večkrat. Meni, da je podoživljanje lahko še lepše od podoživetja, vendar 

podoživljamo različno. 

8.0 SKLEP 

 

V diplomskem delu smo raziskovali, kako se v osnovni šoli, pri načrtovanju športnih dni s 

planinsko vsebino upošteva načelo koncentričnih krogov.  

Ugotavljali smo vpliv upoštevanja načela, na spomine planinskih športnih dni študentov 

iz osnovne šole. 

V raziskavi smo analizirali 48 seminarskih nalog pri izbirnem predmetu izletništvo, 

pohodništvo, gorništvo, študentov Pedagoške fakultete v Ljubljani. Te so po spominu in 

drugih virih izpolnile matriko svojih planinskih izletov v okviru športnih dni v teku 

šolanja na osnovnih šolah in podale komentar. 

 

Vse pridobljene podatke smo pregledali, preverili s pomočjo spleta in obdelali s 

programom Excel. 

Ugotovili smo, da večina osnovnih šol, ki so jih obiskovale študentje Pedagoške fakultete 

in so bile vključene v izbirni predmet izletništvo, pohodništvo, gorništvo v zelo nizkem 

odstotku izvajala športne dni s planinsko vsebino po načelu koncentričnih krogov. To se 

pozna na rezultatih pomnjenja študentov našega vzorca. Šole, ki so ponudile le kakšen 

del, ki je obogatil dan dejavnosti, imajo višji delež pomnjenja od ostalih. Študentje, ki so 

obiskovali osnovne šole, ki izvedbe niso obogatile, se ciljev športnih dni s planinsko 

vsebino, ne spomnijo. 

Z analizo smo dokazali, da dobra izvedba športnega dne s planinsko vsebino, z 

upoštevanjem načela koncentričnih krogov dobro vpliva na pomnenje udeležencev le 
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tega. Študentje, ki so bili deležni take izvedbe, se svojih športnih dni s planinsko vsebino 

spomnijo, oz. se spomnijo le nekaterih, kjer je bil športni dan izveden po prej omenjenem 

načelu. Izjemoma se študentje, ki niso bili deležni dobre izvedbe spomnijo posameznih 

športnih dni, kjer so bili priča slabi izkušnji. 

Izvedba športnih dni s planinsko vsebino se z leti izboljšuje, vendar se še da izboljšati. 

Predvsem na visokem odstotku tistih šol, ki ne upoštevajo načela koncentričnih krogov 

pri načrtovanju in izvedbi športnih dni s planinsko vsebino.  

 Po letu 2000 so planinske organizacije ponudile pomoč šolam pri izpeljavi vsebin 

rednega programa, kot so šole v naravi, športni dnevi, raziskovalni tabori, programi v 

okviru domov Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD), da bi izboljšali stanje 

približevanja te kulture v civilno družbo (Peršolja, 2008). 

Glede na visok delež šol, ki ne izvajajo športnih dni s planinsko vsebino po načelu 

koncentričnih krogov, je rezultat o pomnjenju študentov kar visok. K temu so pripomogli 

že drobci dobre izvedbe izleta. Šole, ki so ponudile le kakšen del, ki je obogatil dan 

dejavnosti, imajo višji delež pomnjenja od ostalih. Študentje, ki so obiskovali osnovne 

šole, ki izvedbe niso obogatile, se ciljev športnih dni s planinsko vsebino, ne spomnijo. 

Že nekaj dejavnikov vpliva na spomin študentov. Zelo redke so šole, ki posvetijo nekaj 

časa izletu že pred samo izvedbo. Pa še te, po navedbi, v raziskavi sodelujočih študentov 

so bile zelo skope. Vsebovale so dogovor o vedenju v naravi, pri posameznikih kratka 

teorija o opremi in obutvi ter čas in kraj odhoda. Če bi se izboljšali pripravo izleta pred 

samim izletom, s tem povečali zanimanje, bi bil odstotek pomnjenja teh vsebin še mnogo 

višji.  

Sama izvedba je v povprečju kar zadovoljiva. Nekatere šole zelo odstopajo s skrbno 

pripravljenimi športnimi dnevi, ponekod pa se kljub temu, da imajo možnost vzpetin v 

bližnji okolici, le teh ne poslužujejo in ponavljajo izbrane izlete.  

Prav tako so redke šole, ki izvajajo podrobno evalvacijo. Nekateri študentje so bili deležni 

le hitrih, bežnih vprašanj v smislu, kako je bilo. Tudi tukaj bi se dalo v kakšno drugo učno 

uro medpredmetno vključiti vtise, ki bi nadgrajevali učno uro, hkrati pa bi učencem 

dokazali, da ima njihovo učenje dodatno vrednost. Da se učijo za življenje. Hkrati bi to 

dobro vplivalo na njihovo pomnjenje. 



Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta                                Gabi Čimžar; diplomsko delo 
 

- 42 - 
 

Načeli, kot sta tempo hoje in stopnjevanje težavnostne stopnje dodatnih nalog pa sta 

popolnoma izvzeta. 

Z dobrimi vtisi, spodbudami, nalogami in znanjem bi učencem še bolj približali naravo, 

da bi v njej videli lepote, varen kotiček za sprostitev in vadbo. Kasneje, kot odrasli pa bi z 

vsem znanjem in izkušnjami tudi samostojno in odgovorno izkoriščali možnosti, ki jim 

jih ponuja narava, prav tako pa bi ta odnos prenašali na potomce. 

 

V teh letih se je na tem področju že precej premaknilo, predvsem, da so vsebine 

pohodništva prisotne v cilje učnega načrta, vendar bo do odličnega rezultata potrebno še 

veliko dela, osveščanja in izobraževanja učiteljev. 

Peršolja (2008) ugotavlja, da nam za učinkovito izvajanje šolske gorniške dejavnosti 

manjkajo: 

• Programi za odpravljanje gorniške ˝nepismenosti˝ učencev osnovnih šol v 

Sloveniji, 

• Program za razvijanje kakovostne množičnosti (˝Gore za vse˝), katere cilj je 

samostojno varnejše gibanje v gorah, 

• Tehnična podpora informatike za spremljanje in analizo gorniškega znanja, 

• Obveščanje o dejavnostih na področju učenja gorništva, 

• Seminarji o učenju gorništva, 

• Območni centri učenja gorništva, 

• Sofinanciranje nakupa osebne in skupne gorniške opreme in 

• Iskanje najboljših rešitev za udejanjanje učenja gorništva v učnem načrtu za 

osnovno šolo. 
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