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POVZETEK 
Del obveznega programa osnovnih šol je predmet šport, ki skrbi za skladen telesni in duševni 

razvoj učencev, sprostitev in razbremenitev, pozitivno doživljanje športa ter oblikovanje 

pristnega, spoštljivega, čustvenega in kulturnega odnosa do narave in okolja. Pri tem predmetu 

se učitelji v vseh osnovnošolskih vzgojno-izobraževalnih programih srečujejo z vsebinami, 

vezanimi na pohodništvo. Učitelji na osnovnih šolah s Prilagojenim izobraževalnim programom 

z nižjim izobrazbenim standardom morajo tako pohodništvo prilagoditi individualnim 

potrebam vsakega učenca. Poleg same dejavnosti hoje pa morajo učenci usvojiti tudi nekatere 

teoretične vsebine, vezane na pravila varne hoje, varstvo narave in ustrezno opremo za 

pohodništvo, hkrati pa krepijo tudi zavest o ohranjanju kulturne in naravne dediščine. Zaradi 

specifičnih potreb oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju morajo učitelji te vsebine 

prilagoditi in jih predstaviti na učencem razumljiv način. 

Z magistrskim delom smo želeli dobiti vpogled v izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli 

kot dela obveznega programa predmeta šport v Prilagojenem izobraževalnem programu z 

nižjim izobrazbenim standardom. Naredili smo intervju s športnim pedagogom, v okviru 

katerega smo raziskali proces načrtovanja pohodništva, izzive in težave, s katerimi se učitelj 

sooča tako pri načrtovanju kot pri samem izvajanju pohodništva ter uspešnost samostojnega 

orientiranja oseb z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Izvedli smo tri intervjuje z učenci, s 

pomočjo katerih smo dobili vpogled v subjektivno doživljanje pohodništva ter njihove želje in 

predloge pri izvajanju le-tega, poznavanje učinkov pohodništva na človekov organizem, 

zavedanje pomena ustrezne pohodniške opreme, naravovarstveno zavedanje in poznavanje 

pripomočkov za orientiranje v naravi. 

Ugotovili smo, da športnemu pedagogu pri načrtovanju pohodništva za osebe z lažjimi 

motnjami v duševnem razvoju največji izziv predstavljata diferenciacija in individualizacija. 

Učencem glede na njihove sposobnosti prilagaja čas in dolžino pohoda ter pot, pohodniške 

športne dni pa načrtuje v pomladnih mesecih. Pri načrtovanju pohodništva se športni pedagog 

najpogosteje srečuje s težavami, kot so neustrezna oprema učencev, slaba telesna pripravljenost 

učencev in učiteljev ter neustrezna prehrana učencev med pohodom. Težave pri izvajanju rešuje 

s preventivno vzdržljivostno vadbo pri predmetu šport ter predhodnim ozaveščanjem o ustrezni 

pohodniški opremi ter prehrani med pohodom. Učenci pri orientiranju v naravi potrebujejo 

nadzor učitelja spremljevalca, pri orientaciji pa zaradi slabega predznanja ne uporabljajo 

nobenih pripomočkov. Ugotovili smo tudi, da se učenci na pohodniških športnih dneh dobro 

počutijo. Intervjuvani učenci se zavedajo pozitivnega vpliva pohodništva na človekov 

organizem in poznajo pomen ustrezne pohodniške opreme. Učenci lasten prispevek k varovanju 

narave vidijo predvsem v pobiranju smeti ter varovanju rastlin in živali.  

Ključne besede: lažje motnje v duševnem razvoju, prilagojen program vzgoje in 

izobraževanja, šport, pohodništvo, orientacija 

  



 

 

CARRYING OUT HIKING AT THE SELECTED ELEMENTARY 

SCHOOL WITH SPECIAL EDUCATION PROGRAMME WITH LOWER 

LEVEL EDUCATIONAL 

ABSTRACT 
Sports is part of the compulsory primary school curriculum and attends to the harmonious 

physical and mental development of students, relaxation and relief, a positive experience of 

sports and the formation of a genuine, respectful, emotional and cultural attitude towards the 

nature and the environment. In this school subject, teachers in all primary educational 

programmes encounter content which is related to hiking. Primary schools teachers teaching on 

an adapted educational programme with lower educational standards must adapt hiking to the 

individual needs of each student. In addition to the walking activity itself, students must also 

acquire some theoretical background related to the rules of safe walking, nature protection and 

appropriate equipment for hiking, and at the same time strengthen the awareness of preserving 

cultural and natural heritage. Due to the specific needs of people with mild intellectual 

disabilities, teachers need to adapt this content and present it in a comprehensive way for their 

students. 

In this master's thesis, we wanted to gain insight into the implementation of hiking at a selected 

primary school as part of the compulsory programme of sport subject sports in the adapted 

educational programme with lower educational standards. As a research instrument, an 

interview with a sports teacher was conducted which explored the process of hike planning, the 

challenges and problems faced by the teacher in planning and implementing hiking and the 

success of self-orientation of students with mild intellectual disabilities. Three more interviews 

were held with students to gain insight into their personal experiences of hiking, their wishes 

and suggestions of hiking implementation, their understanding of potential hiking effects on the 

human body, their awareness of the importance of appropriate hiking equipment, and their 

awareness of environmental protection and their knowledge of orienteering equipment.  

We found that differentiation and individualization are the biggest challenges for sports teachers 

when planning hiking for students with mild intellectual disabilities. The teacher adapts the 

duration, the length and the route of the hike to the students according to their abilities, and also 

plans hiking sports events in the spring months. When planning a hike, the sports teacher most 

often encounters problems such as an inadequate student equipment, a poor physical fitness of 

students or teachers, and an inadequate nutrition of students during the hike. He solves 

implementation problems with preventive endurance training in sports and prior students’ 

awareness of appropriate hiking equipment and nutrition during the hike. Students need a 

supervision of an accompanying teacher when doing orienteering outdoors, and they do also 

not use any aids due to poor prior knowledge. We also found that students feel good on hiking 

sports days. The interviewees are aware of the positive impact of hiking on the human body 

and know the importance of appropriate hiking equipment. Students see their own contribution 

to nature protection mainly in waste collection and the protection of plants and animals. 

Key words: mild intellectual disability, adapted educational programme, sports, hiking, 

orienteering 
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1 UVOD 

Izletništvo, pohodništvo, planinstvo in gorništvo so med seboj podobne in prepletene 

dejavnosti, ki se razlikujejo po trajanju, dolžini in zahtevnosti poti (Burnik, 2000b). Hoja je ena 

izmed naravnih oblik gibanja, s pomočjo katere se ljudje premikamo praktično ves čas. Zato 

podatek, da največ Slovencev (kar 62,7 %) (Berčič in Sila, 2007) navaja hojo kot najpogostejšo 

dejavnost, ni presenetljiv, ob upoštevanju dejstva, da nam naša dežela kot zelena dežela na 

vsakem koraku ponuja možnosti za pohodniške dejavnosti, pa bi si upali trditi celo, da bi lahko 

bila ta številka še nekoliko višja.  

Tako se s pohodniškimi vsebinami srečujemo tudi v okviru obveznega osnovnošolskega 

programa pri predmetu šport. Ker med učenci obstajajo velike razlike v gibalnih sposobnostih, 

mora športni pedagog dobro poznati individualne zmožnosti posameznikov in jim omogočati, 

da prav vsak udeleženec prehodi začrtano pot, hkrati pa napreduje v skladu s svojimi 

zmožnostmi. Zaradi raznolikosti skupine učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju lahko 

načrtovanje športnemu pedagogu predstavlja velik izziv. Pri načrtovanju pohodništva pa igra 

pomembno vlogo tudi poznavanje in upoštevanje zdravstvenega stanja posameznih učencev, 

saj mora športni pedagog upoštevati njihove posebnosti pri izbiri zahtevnosti terena in dolžini 

pohoda, pri tem pa poskrbeti, da jih med dejavnostjo ne izpostavlja previsokim temperaturam. 

Ker se lahko s pohodništvom ukvarjamo skoraj vsi, le-to lahko postane način življenja 

posameznika. Zato ga želimo v okviru načrtovanih dejavnosti učencem čim bolj približati ter 

jim privzgojiti spoštljiv in kulturen odnos do narave, kar je tudi eden izmed ciljev predmeta 

šport (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

V vseh razredih se pohodniške vsebine prepletajo z različnimi predmeti in predmetnimi 

vsebinami. Pri načrtovanju teh povezav pa mora športni pedagog spoštovati načelo enakih 

možnosti za vse ter upoštevati različnost učencev ter njihove individualne posebnosti (Učni 

načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet 

športna vzgoja, 1998). Miselni procesi učencev z lažjimi motnjami v duševnem razvoju v 

primerjavi z vrstniki brez težav potekajo na bolj konkretni ravni, prav tako pa težje sintetizirajo 

pridobljeno znanje iz različnih predmetnih področij in le-to prenesejo v vsakdanje življenjske 

situacije. Zato je pomen medpredmetnega povezovanja in načrtnega prenosa znanja v prakso v 

osnovnih šolah s Prilagojenim izobraževalnim programom z nižjim izobrazbenih standardov še 

toliko večji. Pohodniški športni dnevi predstavljajo odlično priložnost za izkustveno učenje. 

Zaradi podnebnih sprememb in ozaveščanja o onesnaženosti okolja se ekološka oz. 

naravovarstvena vzgoja v svetu postavljata vse bolj v ospredje. Burnik (2000b) navaja, da 

imamo v okviru pohodništva in gorništva v šoli izvrstno priložnost, da učence naravovarstveno 

ozaveščamo in jih spodbujamo k ohranjanju naše kulturne in naravne dediščine.  

Ker gibanje in telesna aktivnost pomembno prispevata k zdravju posameznikov, Stanner (2004) 

opozarja, da je vsem učencem potrebno zagotoviti ustrezne gibalne izkušnje, saj fizična 

aktivnost pripomore k boljšemu počutju v vseh življenjskih obdobjih, prav tako pa znižuje 

tveganje za pojav številnih kroničnih bolezni ter znižuje tveganje za zgodnjo smrt. 
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Poleg tega, da se moramo znati orientirati v poznanih okoljih, se v vsakdanjem življenju večkrat 

odpravimo v kraje, v katerih se nahajamo prvič. Zaradi lastne varnosti moramo ves čas vedeti, 

kje se nahajamo in kam želimo oz. moramo priti. Kadar se odpravimo na kraj, ki ga ne poznamo 

dobro, se moramo v njem najprej orientirati. Pri tem si lahko pomagamo s karto, kompasom, 

vodniki in tehničnimi pripomočki, pa tudi naravnimi značilnostmi ter preteklimi izkušnjami 

(Volčič, 2012).  

V empiričnem delu smo z deskriptivno raziskovalno metodo želeli pridobiti vpogled v izvajanje 

pohodništva na izbrani osnovni šoli.  V raziskavi so sodelovali športni pedagog izbrane osnovne 

šole ter trije učenci različnih razredov z lažjimi motnjami v duševnem razvoju. Podatke smo 

pridobili s tehniko polstrukturiranega intervjuja. Ker raziskav na področju izvajanja 

pohodništva v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom do 

sedaj še ni bilo, smo z rezultati želeli pridobiti čim bolj celostni vpogled v izvajanje 

pohodništva, zato smo naredili intervju tako z učiteljem kot z učenci. S pomočjo rezultatov smo 

pridobili vpogled v izvajanje pohodništva pri osebah z lažjimi motnjami v duševnem razvoju 

in le-tega kritično presodili. 

V nadaljevanju magistrskega dela smo uporabljali naslednje kratice: 

- LMDR: lažje motnje v duševnem razvoju, 

- PP z NIS: Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom.  



 

3 

 

2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Osebe motnjami v duševnem razvoju 

Motnje v duševnem razvoju so nevrološko pogojene razvojne motnje. Nastopijo pred 

dopolnjenim osemnajstim letom starosti, pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju pa 

opažamo pomembno nižje splošne intelektualne sposobnosti ter pomembna odstopanja na 

področju prilagoditvenih spretnosti (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 

oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Splošne intelektualne sposobnosti zajemajo 

sposobnosti učenja, mišljenja in reševanja problemov (AAIDD, 2013), pa tudi sposobnosti 

sklepanja in presojanja (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj 

otrok s posebnimi potrebami, 2015). Med prilagoditvene spretnosti štejemo konceptualne, 

socialne in praktične veščine. Konceptualne veščine zajemajo področje jezika, razumevanje 

koncepta časa, denarja in števil. K socialnim veščinam štejemo medosebne veščine, 

razumevanje in reševanje socialnih problemov, zmožnost sledenja pravilom in upoštevanje 

zakonov. Praktične veščine pa zajemajo aktivnosti, vezane na vsakodnevno življenje (npr. 

osebna higiena, skrb za samega sebe), skrb za zdravje, poklicne spretnosti, upravljanje z 

denarjem in uporabo telefona (AAIDD, 2013). Raven znižanih splošnih intelektualnih 

sposobnosti mora biti opredeljena z vsaj enim individualno izvedenim standardiziranim testom, 

na katerem dosežek pri otrocih z motnjami v duševnem razvoju od povprečja odstopa za vsaj 

dve standardni deviaciji. Prilagoditvene funkcije pa ocenjujemo s klinično evalvacijo in 

psihometričnimi testi, ki morajo biti prav tako izvedeni individualno. Odstopanja morajo biti 

dokazana na vsaj dveh izmed treh področij prilagoditvenih funkcij  (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). Otroci z 

motnjami v duševnem razvoju imajo poleg nižje razvitih govornih, socialnih in emocionalnih 

sposobnosti nižje razvite tudi gibalne sposobnosti (Žgur, 2011). 

Glede na raven intelektualnega delovanja in stopnjo pomoči, ki jo osebe z motnjami v 

duševnem razvoju potrebujejo, je kontinuum motenj v duševnem razvoju razdeljen na 4 

kategorije: lažja, zmerna, težja in težka motnja v duševnem razvoju. Od lažje proti težki motnji 

v duševnem razvoju je moč opaziti porast potrebe po pomoči in nadzoru ter hkrati upad 

samostojnosti, na kar pa lahko vplivajo tudi morebitne pridružene motnje, kot so npr. gibalna 

oviranost, senzorni primanjkljaji itd. Zavedati se moramo, da med skupinami in znotraj 

posameznih skupin motenj v duševnem razvoju najdemo ogromno medosebne raznolikosti in 

le-to upoštevati pri obravnavi in razumevanju motenj v duševnem razvoju (Colnerič in 

Zupančič, 2013).  
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2.2 Lažje motnje v duševnem razvoju 

Osebe z LMDR na testih inteligentnega količnika dosegajo rezultate, katerih vrednost se giblje 

med 70 oz. 75 (AAIDD, 2013) in 50 oz. 55. Odrasle osebe z LMDR dosegajo mentalno starost 

med 9 in 12 let (Carr in O'Reilly, 2007). Usposobijo se lahko za samostojno socialno življenje 

in manj zahtevno poklicno delo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. 

motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). 

Učenci z LMDR imajo znižane učne sposobnosti ter sposobnosti za usvajanje splošnih znanj. 

Znižane imajo tudi sposobnosti za načrtovanje, organizacijo, odločanje in izvedbo dejavnosti. 

Njihovi miselni procesi potekajo bolj na konkretni kot na abstraktni ravni. Uporabljajo 

preprostejši jezik (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok 

s posebnimi potrebami, 2015).  Komunikacijske težave se kažejo tako v ekspresivnem kot 

receptivnem govoru, pa tudi artikulaciji (Prilagojeni izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, b. d.). Pri učencih z LMDR je moč opaziti znižano skladno miselno 

delovanje (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2015). Večina učencev z LMDR pripada družinam z nižjim socialno-

ekonomskim položajem, njihovi starši imajo nizko stopnjo izobrazbe in so manj inteligentni 

(Davison in Neale, 1999). 

Učenci z LMDR lahko v učnem procesu usvojijo osnove branja, pisanja in računanja, uspešnejši 

pa so lahko na gibalnem, likovnem in glasbenem področju. Temeljna šolska znanja lahko 

dosegajo ob individualnem pristopu ter z vsebinskimi, časovnimi in metodičnimi 

prilagoditvami, vendar ne zadostujejo minimalnim standardom znanja (Kriteriji za opredelitev 

vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015). V 

primerjavi z vrstniki učenci z LMDR ne dosegajo enakovrednega izobrazbenega standarda in 

potrebujejo PP z NIS (Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. 

d.). 

Kljub temu, da njihov socialni razvoj poteka enako kot pri vrstnikih, je prehajanje iz ene faze v 

drugo počasnejše in večkrat tudi bolj zapleteno, saj so njihove socialne spretnosti slabše razvite. 

Do ostalih učencev so manj kritični ter socialne situacije večkrat presojajo nezrelo (Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.), posledično pa se nezrelo tudi 

odzivajo (Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 

posebnimi potrebami, 2015). Učenci z LMDR se v telesnem razvoju ne razlikujejo bistveno od 

vrstnikov brez težav. Primanjkljaj se pri večini oseb kaže v splošnem gibalnem razvoju, v 

gibalnih in funkcionalnih sposobnostih in zmožnostih, skladnem delovanju posameznih gibov 

ter v ekonomičnosti gibanja. Pri nekaterih učencih so posamezne motorične sposobnosti manj 

razvite, kar se lahko kaže v pomanjkanju moči in gibljivosti, težavah s koordinacijo ter ritmom 

gibanja. Slabše se znajdejo v času in prostoru in nimajo razvite predstave o lastnem telesu. 

Večje funkcionalne obremenitve pri učencih z LMDR lahko preprečujejo pridružene motnje, 

kot so epilepsija, cerebralna paraliza, diabetes ali razne okvare hrbtenice (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet športna 

vzgoja, 1998). 
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2.3 Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

V PP z NIS so na podlagi odločbe o usmeritvi praviloma vključeni učenci z LMDR in učenci z 

motnjami avtističnega spektra (Pravilnik o organizaciji in načinu dela komisij za usmerjanje 

otrok s posebnimi potrebami, 2013). Učenci z LMDR zaradi drugačne kognitivne strukture in 

nižjih intelektualnih sposobnosti potrebujejo prilagojene metode dela ter ustrezne kadrovske in 

druge pogoje. Proces dozorevanja učencev z LMDR je upočasnjen ter poln vzponov in padcev, 

zato potrebujejo pomoč in vodenje, predvsem na področju učenja socialnih veščin. Le-te jim 

bodo po končanem šolanju pomagale pri lažjem vključevanju v širše socialno okolje. Socialno 

učenje predstavlja del obveznega programa v prvih dveh vzgojno-izobraževalnih obdobjih 

(Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.). 

Da učencem z LMDR v PP z NIS omogočimo pogoje za čim večjo uspešnost, poleg metodičnih, 

vsebinskih in časovnih prilagoditev strokovna skupina za vsakega posameznika izdela tudi 

individualizirani program, s katerim se določijo: 

- »cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

- strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

- izvajanje fizične pomoči, 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

- časovna razporeditev pouka, 

- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt 

vključitve v zaposlitev« (Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, 2011, 36. 

člen). 

Izobraževanje v PP z NIS traja 9 let, razdeljeno pa je na tri vzgojno-izobraževalna obdobja. 

Vsako vzgojno-izobraževalno obdobje traja tri leta. V vseh razredih učitelji pri pouku 

diferencirajo in individualizirajo delo glede na posameznikove zmožnosti (Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, b. d.). 

 

2.3.1 Šport v Prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim 

standardom 

Del obveznega programa osnovnih šol je predmet šport, ki skrbi za: 

- ustrezno gibalno učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga (skladen 

telesni in gibalni razvoj, zavesten nadzor telesa in zdrav način življenja), 

- usvajanje raznovrstnih spretnosti in znanj, ki učencem omogočajo udejstvovanje v 

različnih športnih dejavnostih, 

- razumevanje, da je redno gibanje koristno in nujno ter pripomore h kakovostnemu 

preživljanju prostega časa, 
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- pozitivno doživljanje športa (zadovoljstvo ob gibanju, oblikovanje pristnega, 

spoštljivega, čustvenega in kulturnega odnosa do narave in okolja) ter 

- oblikovanje pozitivnih vzorcev vedenja (medsebojno sodelovanje, strpnost, 

sprejemanje drugačnosti in razvoj zdrave tekmovalnosti) (Program osnovna šola športna 

vzgoja. Učni načrt, 2011). 

 

Šport uvrščamo v vrh lestvice človekovih prostočasnih dejavnosti, hkrati pa predstavlja eno 

izmed človekovih vrednot. Gre za prijetno, zanimivo in najbolj pomembno – koristno – 

dejavnost človeka. Dandanes namreč ljudem zaradi načina življenja vse bolj primanjkuje 

športnih dejavnosti, velikokrat do te mere, da lahko prične ogrožati zdravje posameznikov (Sila, 

2000). Braccini (2018) navaja, da se okoli 80 % učencev ukvarja s športom le v šoli, zato je še 

toliko bolj pomembno, da se telesna dejavnost primerno spodbuja. Športne dejavnosti pozitivno 

vplivajo na izvršilni funkciji, kot sta inhibicija pozornosti ter fleksibilnost. Pripomorejo pa tudi 

k nalogam, ki zahtevajo spretnosti reševanja problemov, usmerjanje pozornosti ter splošno 

boljšemu učenju. 

Sila (2000) področja športnih dejavnosti razdeli na športno vzgojo, športno rekreacijo in 

vrhunski šport.  

Gibalna vzgoja se začne že v zgodnjem otroštvu v družinskem okolju, nato pa se sistematično 

in usmerjeno nadaljuje v vseh vzgojno-izobraževalnih programih (Sila, 2000). Učencem je 

potrebno zagotoviti ustrezne gibalne izkušnje, saj fizična aktivnost pripomore k boljšemu 

počutju v vseh življenjskih obdobjih, prav tako pa znižuje tveganje za pojav številnih kroničnih 

bolezni ter znižuje tveganje za zgodnjo smrt (Stanner, 2004). Redna telesna vadba ima ogromen 

pomen za vsakega posameznika, še posebno pa za osebe s posebnimi potrebami, saj jim pomaga 

ohranjati zdravje oz. ga krepiti (Dadič, 2001).  

S športnimi dejavnostmi v šoli: 

- spodbujamo socialno vključevanje med vrstnike in posredno zmanjšujemo občutek 

osamljenosti, ki je pri osebah s primanjkljaji prisoten precej pogosto (Kizar idr., 2015), 

- učence navajamo na timsko delo, 

- spodbujamo medsebojno spoštovanje, 

- prispevamo k telesni in družbeni zavesti in 

- navajamo učence na upoštevanje pravil igre (Bracchini, 2018). 

Vsa ta znanja učenci nato prenašajo tudi v druga okolja in življenjske situacije (Bracchini, 

2018). 

 

Med posameznimi učenci lahko opažamo velike razlike v zgrabi telesa, gibalni učinkovitosti in 

zdravstvenih stanjih (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). Da pa učenci pri 

pouku športa napredujejo v skladu s svojimi zmožnostmi, mora športni pedagog poznati 

učenčeve interese, močna področja in primanjkljaje, pretekle izkušnje na področju športa, 

morebitna zdravstvena stanja, ki lahko vplivajo na izvajanje športnih dejavnosti ter prilagoditi 

vsebine zmogljivostim vsakega posameznika. Pri tem mora izbrati ustrezno stopnjo pomoči in 
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postaviti realne cilje. Redno mora beležiti in ocenjevati individualni napredek posameznika in 

mu omogočiti doživljanje uspeha (Knight in Chedzoy, 1997). Z rednim gibanjem in 

ukvarjanjem s športom lahko osebe s posebnimi potrebami premostijo marsikatero frustracijo 

(Dadič, 2001), hkrati pa šport pripomore k večji neodvisnosti posameznikov v odraslosti 

(Lakowski in Long, 2011). Učitelj mora posebno pozornost nameniti učencem z dodatnimi 

motnjami, saj sta lahko gibanje in šport pomembno sredstvo rehabilitacije (Učni načrt za 

prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet športna 

vzgoja, 1998). 

Program športa v PP z NIS je z vidika razvojnih značilnosti in individualnih posebnosti 

posameznikov organizacijsko, vsebinsko in metodično zaokrožen v tri šolska obdobja. V 

devetih letih mu je namenjenih 936 ur rednega pouka, v vsakem šolskem letu pa je predvidenih 

še 5 športnih dni. V vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju šola ponuja tri vrste programov: 

- dejavnosti, obvezne za vse učence, 

- dejavnosti, ki jih šola mora ponuditi, vključevanje v le-te pa je prostovoljno in 

- dodatne dejavnosti, ki jih šola ponudi po lastni presoji, učenci pa se vključujejo 

prostovoljno (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

 

Operativni cilji so v vsakem vzgojno-izobraževalnem obdobju razdeljeni v štiri skupine, ki 

poudarjajo: 

- »ustrezno gibalno učinkovitost (telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti), 

- usvajanje temeljnih gibalnih spretnosti in športnih znanj, ki omogočajo varno in 

odgovorno sodelovanje v različnih športnih dejavnostih, 

- razumevanje pomena gibanja in športa, 

- oblikovanje stališč, navad in načinov ravnanja ter prijetno doživljanje športa.« (Program 

osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011, str. 9) 

 

Učitelj mora pri doseganju ciljev zahteve prilagoditi vsakemu posamezniku in pri tem 

upoštevati načelo, da morajo vsi učenci napredovati. Cilje, vsebine, metode in oblike dela izbira 

tako, da se učenci počutijo prijetno in jim s tem omogoči psihično razbremenitev in sprostitev 

od vsakdanjih šolskih naporov (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

 

2.4 Terminološke osnove pohodništva 

Hoja je ena izmed naravnih oblik človekovega gibanja, katero ljudje načeloma obvladamo že 

nekje od prvega leta starosti dalje (Kristan, 1993). Vsi ljudje namreč hodimo po opravkih, se 

odpravljamo na krajše ali daljše sprehode ter izlete (Burnik, 2000a). Hodimo po stanovanju, 

hodimo do transporta, hodimo tudi v šoli in službi. Prav tako hodimo med opravljanjem hišnih 

opravil, vrtnarjem in sprehajanjem hišnih ljubljenčkov. Hoja je torej primarni način 

človekovega gibanja (Kelly idr., 2017). Zatorej za pohodništvo ne potrebujemo nobenih 
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dodatnih tehničnih znanj, razen kadar se odpravljamo v višje gore – takrat potrebujemo 

nekoliko več spretnosti (Kristan, 1993). 

Izletništvo, pohodništvo in gorništvo so med seboj podobne dejavnosti, katere združujeta dve 

prvini: hoja in veselje do preživljanja časa v naravi. Med seboj se razlikujejo predvsem po 

trajanju in dolžini poti, ki jo prehodimo (Kristan, 1993). 

Kadar prehodimo časovno in daljinsko krajše razdalje, govorimo o izletu oz. o izletništvu. 

Nekoliko daljši (tako časovno kot daljinsko) in zmogljivostno zahtevnejši izlet imenujemo 

pohod. Oba potekata v kulturnih pokrajinah, v katerih smo prisotni ljudje (npr. vasi, samotne 

kmetije, obdelana zemlja). Odvijata se torej v enakem prostoru, med njima pa je količinska in 

kakovostna razlika. Pohodništvo torej zahteva več telesne in organizacijske pripravljenosti, pa 

tudi več prostega časa in opreme, saj gre za daljšo ločitev od vsakodnevnega življenjskega 

okolja, ki lahko traja tudi več dni. Pri pohodu naj bi se odpravili na nepoznano lokacijo, pri 

izletu pa na poznano, čeprav to ne drži vedno nujno. Kadar se odpravimo na izlet, je naš cilj 

blizu, pri pohodu pa je nekoliko bolj oddaljen. Cilj izletništva in pohodništva je pot sama po 

sebi, kar pa ne drži za bolj zahtevno obliko preživljanja časa – gorništvo. Le-to poteka v gorah, 

cilj dejavnosti pa je vrh ali stena. Gorništvo se za razliko od izletništva in pohodništva razteza 

v višino in ne v daljino in je prav zaradi tega psihofizično še bolj zahtevna dejavnost (Kristan, 

1993). 

Izletništvo, pohodništvo in gorništvo so dejavnosti, ki se dogajajo izven mestnih središč, nekje 

v naravi (Kristan, 1993). Poleg tega, da gre za športne dejavnosti, so le-te tudi vir poučnih, 

estetskih, etičnih in duhovnih vrednot. Vsaka tovrstna dejavnost prispeva k človekovi splošni 

poučenosti, razgledanosti ter osebnostni rasti (Peršolja, 2008). Z obiskom narave neposredno 

oblikujemo kulturni in čustveni odnos do le-te, kar pa predstavlja temelj ekološkega 

ozaveščanja. Pri pohodništvu gre torej za najbolj pristen način ekološke vzgoje, ki pa se 

dandanes vse bolj postavlja v ospredje (Kristan, 1993). S tem, ko se odpravimo v gore, imamo 

odlično priložnost, da prispevamo k ohranjanju in varovanju kulturne dediščine, tako da ne 

trgamo in ne uničujemo rastlin, kulturnih in naravnih spomenikov, ne plašimo živali in vse 

smeti odnesemo s seboj v dolino (Burnik, 2000b). Pohodništvo torej poleg fizične aktivnosti 

združuje številna znanja iz različnih področij in je tako vsebinsko gledano eno izmed najbolj 

bogatih zvrsti športa (Kristan, 1993). 

Pohodništvo je primerno za vsakogar, ne glede na rasne, socialne ali narodnostne razlike med 

ljudmi, saj je narava odprt prostor, v katerem razlike premagujemo z medsebojnim 

razumevanjem, sodelovanjem in s solidarnostjo (Peršolja, 2008). Če se nikoli v življenju nismo 

ukvarjali s kakšnim drugim športom, se lahko pričnemo ukvarjati s pohodništvom. Le-to ne 

pozna starostnih omejitev, saj se lahko s hojo giblje prav vsak – od otrok pa vse tja do 

starostnikov, poskrbeti moramo le, da se gibljemo po ustreznem terenu. Tako je lahko 

pohodništvo ena izmed družinskih športnih zvrsti. Na pohod se lahko odpravimo sami, lahko 

pa hojo izkoristimo za druženje z družinskimi člani ali s prijatelji. Na priljubljenost hoje vpliva 

tudi dejstvo, da gre za zelo varno športno dejavnost (Kristan, 1993). V primerjavi s tekom je 

pri hoji ena noga vedno na tleh, kar zmanjšuje tveganje za poškodbe (Morris in Hardman, 1997). 

Intenzivno lahko hodimo tudi večkrat tedensko (Burnik, 2000a). Pohodništvo ni omejeno na 

letni čas, saj lahko z ustrezno opremo in pripomočki (npr. z dežnikom, anorakom) hodimo tudi 
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v nekoliko slabšem vremenu. Prav tako lahko hodimo v vseh delih dneva – zjutraj, popoldan 

ali zvečer. Pohodništvo je ena izmed cenovno najbolj dostopnih dejavnosti, saj za izvajanje ne 

potrebujemo nobene posebne opreme (razen če se odpravimo v visokogorje) (Kristan, 1993).  

Pohodništvo je šport, pri katerem so zmagovalci prav vsi. Ne glede na to, ali smo za pot do cilja 

porabili eno uro ali tri ure, zmagovalci smo vsi, ki smo pot opravili. Tako ima pohodništvo 

izjemno pozitiven psihološki učinek, saj prispeva k občutku pomembnosti in uspešnosti 

(Kristan, 1993). Kljub temu, da hodimo praktično vsak dan, pa pred intenzivnejšo hojo ne 

smemo pozabiti na ogrevanje telesa. Prvih nekaj minut hodimo počasi, se ustavimo in 

posvetimo pozornost razteznim vajam mišičnih skupin, sklepov ter vezi na nogah in 

medeničnem obroču. Raztezne vaje naredimo tudi po koncu, saj na ta način ohranjamo 

gibljivost mišičnih sklepov in prožnost mišic, kar pa nas varuje pred poškodbami (Burnik, 

2000a). 

 

2.4.1 Smernice gibanja v gorah 

Peršolja (2008) navaja naslednje smernice gibanja na višje ležečih terenih: 

- učenci se morajo ves čas ravnati po navodilih, ki jih daje učitelj oz. vodja pohoda; 

- ves čas moramo ostati blizu skupine in se od nje ne smemo oddaljevati; 

- hodimo drug za drugim in gledamo pod noge; 

- rok nikoli nimamo v žepih, temveč so proste ob telesu; 

- pot naj nas vodi po označenih poteh, ob tem pa se moramo izogibati bližnjic; 

- začnemo z bolj počasno hojo, da se telo ogreje, nato pa hodimo z enakomernim tempom, 

ki ga vzdržujemo tudi v večjih skupinah: v tem primeru tempo narekuje najšibkejši člen 

skupine; 

- po eni uri hoje si vzamemo 5 minut počitka; 

- daljši počitek imamo na kraju, ki je varen in udoben – izkoristimo ga za malico; 

- med hojo vedno stopamo na celo stopalo oz. najprej na peto in nato na prste; 

- vse, kar smo vzeli s sabo (plastenke, malico ipd.), vzamemo tudi nazaj v dolino; 

- pot se ne konča na vrhu, temveč takrat, ko varno pridemo nazaj v dolino. 

 

 

2.4.2 Varstvo narave 

Učencem v okviru pohodništva privzgajamo kulturen in spoštljiv odnos do narave (Program 

osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). To vključuje tudi naravovarstveno ozaveščanje. 

Učence navajamo na ustrezno vedenje v naravi (Kristan, 1993). Le-to vključuje naslednje 

zapovedi: 

- Narave ne onesnažujemo (Kristan, 1993). To pomeni, da odpadkov ne mečemo po tleh, 

temveč jih pospravimo v nahrbtnik in odnesemo s seboj v dolino (Stritih, 2012). Še 

posebej je priporočljivo, da imajo pohodniki s seboj tudi vrečo za smeti (Kristan, 1993). 
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- V naravi ne povzročamo hrupa. Vsako kričanje je odraz nevzgojenega pohodnika, saj 

lahko z njim motimo ostale pohodnike, hkrati pa plašimo živali v njihovem naravnem 

okolju (Kristan, 1993). 

- Narave ne poškodujemo in ne uničujemo (Kristan, 1993). Zato ne lomimo vej, ne 

zarezujemo v lubje dreves, ne hodimo po gobah (Stritih, 2012), prav tako pa ne trgamo 

cvetlic, temveč jih zgolj občudujemo (Kristan, 1993). 

 

2.5 Pohodniška oprema 

Kadar načrtujemo in se pripravljamo na izlet oz. pohod, ne smemo pozabiti na ustrezno športno 

opremo, ki je predpogoj za uspešno izpeljavo dejavnosti (Zupan, 2012). Ustrezna oprema nam 

nudi udobje, hkrati pa tudi varnost. Opremo prilagajamo glede na zahtevnost in trajanje pohoda, 

letni čas in vremenske razmere (Kristan, 1993). Osnovna oprema vsakega pohoda so nahrbtnik, 

primerna obutev in oblačila. Pozabiti ne smemo tudi na pijačo in prigrizke (Burnik, 2000b). Od 

dodatne opreme je priporočljivo, da vzamemo rezervne nogavice, majico in spodnje perilo, 

zaščitno kremo za sončenje ter pokrivalo za na glavo, sončna očala ter obliže za prvo pomoč. 

Nujno pa potrebujemo tudi robčke ter vrečko za smeti (Peršolja, 2008). Kar se tiče ostale 

dodatne opreme je dobro, da imamo narejen širši spisek opreme, nato pa iz njega izbiramo tisto, 

kar bomo za določeno turo potrebovali (Burnik, 2000b).  

Učitelj oz. organizator pohoda mora učencem posredovati seznam obvezne opreme, 

priporočljive opreme ter opreme, ki jo lahko izpustimo (Zupan, 2012). Poudariti pa je potrebno, 

da moramo pri načrtovanju opreme za šolske izlete upoštevati dejstvo, da vsi učenci morda 

nimajo povsem ustrezne opreme. Največjo težavo navadno predstavlja ustrezna obutev. Učitelj 

lahko učence spodbudi, da si ustrezno opremo nekje izposodijo in jim pri tem tudi pomaga. 

Lahko skupaj poiščejo najboljšo alternativo,  hkrati pa mora učitelj nekoliko prilagoditi izlet, 

saj je kljub ne najbolj ustrezni opremi za varnost še vedno odgovoren sam. Zato poskrbi, da se 

na izlet odpravijo v lepem vremenu in se z načrtovanjem poskuša izogniti spolzkemu terenu ter 

strmim travnatim pobočjem (Kristan, 1993). 

 

2.5.1 Obutev 

Ena izmed najpomembnejših stvari pri pohodništvu je ustrezna obutev. Neprimerni čevlji nam 

lahko namreč hitro pokvarijo pohod. V prvi vrsti morajo biti čevlji varni, hkrati pa tudi udobni 

in nepremočljivi (Kristan, 1993). Obutev nam ne sme biti premajhna ali prevelika, prav tako pa 

mora biti dobro uhojena, saj nam v nasprotnem primeru lahko pohod pokvarijo žulji (Zupan, 

2012). V takšnem primeru komaj čakamo, da bo hoje konec, po poti pa zaradi bolečine ves čas 

trpimo, namesto da bi uživali lepote narave. Žulje lahko oskrbimo s pomočjo paketa prve 

pomoči tako, da jih ne prediramo in jih zaščitimo z obližem. Da mora biti obutev nepremočljiva, 

je skoraj samoumevno, saj nas pot večkrat vodi čez travnike, ki so lahko rosni, na poti pa nas 

lahko ujame tudi kakšna ploha. Čevlji morajo biti narejeni tako, da dobro oprimejo gležnja, saj 

nas tako varujejo pred poškodbami. Podplat mora biti gumijast in čvrst, da na poti ne čutimo 
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vsakega kamenčka, nikakor pa ne sme biti iz plastike, saj le-ta na mokrih površinah drsi 

(Kristan, 1993). 

 

2.5.2 Oblačila 

Kadar se odpravljamo na pohod, je priporočljivo, da se oblečemo po plasteh. Le-te nas namreč 

zaščitijo pred mrazom, saj nam je v dveh tankih majicah topleje, kot v enem debelem puloverju. 

Plast zraka med oblačili je dober izolator, hkrati pa nam plasti omogočajo, da se sproti slačimo 

oz. oblačimo glede na temperaturo zraka in fizični napor. Ob morebitnem močnem potenju se 

moramo preobleči, saj se lahko sicer prehladimo. Da bi se izognili prehladu, se oblečemo tudi 

takrat, kadar imamo postanek. Poskrbeti moramo, da nas oblačila varujejo pred morebitnim 

vetrom, zato je skoraj obvezno, da imamo s seboj vetrovko ali anorak (Zupan, 2012). 

Pomembno je, da ima anorak tudi kapuco, saj tako naša ušesa zaščiti pred vetrom, kateri nas 

lahko ujame tudi v poletnih dneh. Kapuca pa lahko ščiti še pred morebitnimi dežnimi plohami. 

Na izlet se nikoli ne odpravljamo v kavbojkah ali kakšnih drugih neudobnih hlačah. Hlače nam 

morajo namreč dopuščati gibljivost v kolenih in kolkih. Prav tako se ne odpravljamo v kratkih 

hlačah, temveč v tistih, ki segajo vsaj čez kolena (še bolje je, če so hlače dolge), saj nas tako 

varujejo pred praskami in odrgninami (Kristan, 1993). Posebno pozornost pa moramo posvetiti 

tudi nogavicam, saj lahko žulji nastanejo tudi zaradi strganih ali nagubanih nogavic (Zupan, 

2012). Gube povzročajo tudi prevelike nogavice, težave pa nam lahko povzročajo tudi pretesne 

nogavice (Kristan, 1993).  

 

2.5.3 Nahrbtnik 

Učence moramo že od prvega izleta naprej navajati, da je nahrbtnik obvezen del opreme 

vsakega izletnika. Tudi izkušeni pohodniki se na pot nikoli ne odpravijo brez nahrbtnika, četudi 

je le-ta napol prazen (Kristan, 1993).  

Nahrbtnik mora biti dovolj velik, da lahko v njem nosimo vso potrebno opremo (Peršolja, 

2008). Ne glede na velikost mora biti nahrbtnik lahek, ozek in vodoodporen (Kristan, 1993). 

Pozorni moramo biti tudi na naramnice, ki naj bodo široke (okoli 5 centimetrov) ter oblazinjene, 

da nas ne žulijo (Kristan 1993). Pomembno je, da pri nošenju pazimo še na dolžino naramnic, 

saj nahrbtnik ne sme segati čez zadnjico (Peršolja, 2008). Naramnice nam ne smejo drseti z 

ramen, zato imajo nekateri nahrbtniki že pripravljene sponke za spenjanje, lahko pa si jih 

preprosto povežemo z vrvico (Kristan, 1993).  

V nahrbtnik pospravimo malico, dodatno opremo, pustiti pa moramo še dovolj prostora za 

vrhnja oblačila, ki jih bomo med hojo morebiti slekli (Peršolja, 2008). 
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2.5.4 Hrana in pijača 

Malica nam lahko predstavlja enega izmed najlepših delov izleta, vendar pa ni vseeno, kaj na 

pohodu pojemo. Sam vzpon od našega telesa terja napor, posledično pa porabljamo energijo. 

Zato je priporočljivo, da s sabo vzamemo nekaj sladkega, vendar ne presladkega (Peršolja, 

2008). Na pohodu (sploh pri nekoliko napornejših turah) potrebujemo hrano, ki vsebuje 

maščobe, beljakovine in ogljikove hidrate. Jemo manjše obroke med vsakim večjim postankom, 

po malici pa naj ne bi hodili še vsaj 10 minut (Kožuh in Turk, 1993). 

Primerni prigrizki za pohod so predvsem polnozrnati piškoti suho sadje ali čokolada (Peršolja 

2008).  

Med hojo lahko izgubimo veliko tekočine, zlasti med hojo po gorah (tudi od 5 do 8 litrov), zato 

moramo to tekočino tudi ustrezno nadomestiti. V nasprotnem primeru lahko namreč naše telo 

dehidrira, pojavijo se mišični krči, pa tudi izčrpanost. Najbolje je, da spijemo nekaj, s čimer 

dobimo energijo, vitamine in minerale (Burnik, 2000b). Primerna pijača za v gore je čaj ali 

vitaminski napitek, nikakor pa ne gazirana pijača, saj nas le-ta zgolj napihne, odžeja pa ne 

(Peršolja, 2008). Tudi če smo žejni, ni dobro spiti veliko pijače naenkrat, saj je naše telo ne 

more tako hitro absorbirati. Najbolje je, da pijemo v manjših količinah. Naš organizem lahko 

naenkrat posrka od 15 do 20 mililitrov tekočine (Burnik, 2000b). Zato je priporočljivo, da med 

postanki spijemo okoli 2 decilitra tekočine (Kožuh in Turk, 1993).  

 

2.6 Pohodništvo v Sloveniji 

Kristan (1993) navaja, da je gorništvo »del identitete slovenskega naroda« (str. 25). Predstavlja 

del naše zgodovinske in kulturne dediščine, poleg tega pa je tudi človekova vrednota (Kristan, 

1993). Slovenija je glede na svoje geografske značilnosti dežela, ki je pohodništvu in gorništvu 

izjemno naklonjena. Alpski svet namreč obsega kar 42 % površja pokrajine (Peršolja, 2008). 

Lahko bi rekli, da je država Slovenija sama po sebi en sam športni objekt, namenjen hoji, saj 

nam dežela sama po sebi ponuja odlične pogoje praktično na vsakem koraku (Kristan, 1993). 

V državi imamo tako 10.014 kilometrov planinskih poti (Stanje poti, b. d.). Posledično je tudi 

letno število obiskovalcev visoko, gore v Sloveniji namreč letno obišče kar 1,7 milijona ljudi, 

redno pa se v hribe odpravlja nekaj več kot 350.000 Slovencev, kar je kar 17,5 % državljanov 

(Čujež in Ogorevc, 2018). Mnogi Slovenci so pohodništvo sprejeli kot temeljno dejavnost za 

preživljanje prostega časa med vikendom (Črnigoj idr., 2018). 

Hoja v naravi predstavlja enega najbolj popularnih športov pri nas, pa naj gre za hojo po bolj 

ravnem ali bolj strmem pobočju. Od samega pobočja je odvisno, kako poimenujemo športno 

dejavnost (Burnik, 2000b). Glede na tehnično zahtevnost planinske poti razvrščamo v tri 

skupine: lahke poti, zahtevne poti in zelo zahtevne poti. Informacije o zahtevnosti dobimo v 

vodnikih, na turističnih informacijskih tablah ter zemljevidih in v informacijskem gradivu 

(Zakon o planinskih poteh, 2007). 

Leta 2007 je bil v Sloveniji sprejet Zakon o planinskih poteh, ki ureja vzdrževanje, označevanje 

in gradnjo planinskih poti ter skrbi za njihovo uporabo. Vsi uporabniki lahko uporabljajo 

planinske poti za hojo ali tek, naloga skrbnikov pa je, da le-te ustrezno označujejo z markacijami 
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in tablami ter da poti tudi ustrezno vzdržujejo. Naloga planincev je, da na poti ravnajo 

odgovorno do sebe in drugih. Poti so označene s Knafelčevimi markacijami (Zakon o planinskih 

poteh, 2007). Gre za belo piko, katere premer je od 4–5 centimetrov, obdana pa je z 2–2,5 

centimetra debelim rdečim kolobarjem (Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti, 

2008), kar je prikazano na Sliki 1.  

 

Slika 1: Knafelčeva markacija (Pravilnik o označevanju in opremljanju planinskih poti, 2008, Priloga 1) 

 

2.6.1 Planinska zveza Slovenije 

Da se Slovenci radi odpravljamo v gore, dokazuje tudi dejstvo, da v Sloveniji v okviru 

Planinske zveze Slovenije deluje 292 planinskih društev (Planinska društva, b. d.). Leta 2018 

je bilo vanje včlanjenih 58.413 članov različnih starostnih skupin, od tega jih je skoraj tretjina 

mlajših od 26 let. Poslanstvo PZS pa je ravno spodbujanje planinstva kot načina življenja (Čujež 

in Ogorevc, 2018). 

 

2.6.2 Pohodništvo za osebe s posebnimi potrebami 

V okviru Planinske zveze Slovenije deluje odbor Planinstvo za invalide/osebe s posebnimi 

potrebami (Pin/OPP), čigar poslanstvo je enakost in dostopnost gora za vsakega posameznika, 

ne glede na njegove posebnosti (Predstavitev odbora Pin/OPP, b. d.). V delovno skupino so 

vključeni strokovnjaki z različnih področij, ki si prizadevajo za enakost in enakovrednost oseb 

s posebnimi potrebami (Bobnar, 2018). Marsikatero prepreko, ki se pojavi pri vključevanju 

oseb s posebnimi potrebami v družbo, lahko prestopimo že s preprostim širjenjem informacij 

(Nowakk, Čič in Bobnar, 2018). Odbor Pin/OPP organizira številne inkluzivne pohode, na 

katerih omogočajo doživljanje gorskega sveta tudi najbolj ranljivim skupinam. Hkrati z 

vključevanjem oseb s posebnimi potrebami razbijajo mite, kot so: osebe na invalidskem 

vozičku ne morejo v hribe, slepi nimajo nič od pohoda ipd. (Predstavitev odbora Pin/OPP, b. 

d.). Na osnovi inkluzije si Pin/OPP prizadeva uresničiti poslanstvo PZS »planinstvo kot način 

življenja« tudi pri osebah s posebnimi potrebami (Priročnik in planinec, b. d.). Zagovarjajo 
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stališče, da so omejitve v naših glavah, zato moramo osebam s posebnimi potrebami prisluhniti, 

pogledati, kaj želijo ter ugotoviti njihove cilje. Pri tem moramo prilagoditi pot do cilja, 

velikokrat pa sta sam način dojemanja in cilj podobna tistemu, ki ga uporabljamo sami (Nowakk 

idr., 2018). 

Z namenom vključevanja oseb s posebnimi potrebami so oblikovali Priročnik »in planinec« ter 

Dnevnik »in planinec«. Pri tem kratica in pomeni: 

- inkluzijo, 

- sprejetost, 

- del družbe, 

- in (ang. – you are in) ter 

- interdisciplinarnost (Priročnik in planinec, b. d.). 

Priročnik je namenjen vsem, ki jih delo z invalidi oz. osebami s posebnimi potrebami veseli, 

saj posreduje konkretne informacije in navodila za pomoč pri delu (Priročnik in planinec, b. 

d.). Dnevnik je namenjen planincem invalidom in v njem zbirajo svoje vtise, žige, sama oblika 

dnevnika pa je prilagojena tako, da je dostopna čim širšemu številu uporabnikov (večja pisava, 

manj besedila, vsebuje tudi napotke ob nesreči in različne pozdrave). Uporabnike vodi in 

motivira s pomočjo zbiranja nagrad. Po prvih 6 pohodih usvojijo bronasto značko, po naslednjih 

8 srebrno ter po zadnjih 10 zlato značko. Priznanje se nato podeljujejo tudi za več zbranih 

dnevnikov (Dnevnik in planinec, b. d.). 

 

Pin/OPP je do sedaj organizirala naslednje akcije: 

1. Gluhi strežejo v planinskih kočah (GSPK). Akcija letos poteka v 11 planinskih kočah 

že tretje zaporedno leto. Njeno geslo je »Biti inkluziven«, v njej pa sodelujejo gluhe in 

naglušne osebe ter slišeči prostovoljci. S pomočjo akcije Pin/OPP dokazuje, da smo kot 

družba zmožni vključujoče delovati. Vsi prisotni v akciji GSPK komunicirajo na 

različne načine – naj bo to pantomima, znakovni jezik, pisanje na papir ali govor. Na ta 

način gostje v planinskih kočah premagujejo predsodke in stereotipe o omejeni 

komunikaciji gluhih oseb. Hkrati akcija omogoča oskrbnikom, obiskovalcem in 

prostovoljcem nepozabno izkušnjo. Za pomoč pri komunikaciji pa so pričeli tudi s 

snemanjem planinskih kretenj, katerih je trenutno že 833 (GSPK – Gluhi strežejo v 

planinskih kočah, b. d.). 

2. Stopiva skupaj, osvojimo vrh (SSOV). Moto te akcije je: razgibajmo telo in duha, njen 

namen pa je ozaveščanje slepih in slabovidnih oseb, da se podajo v hribe in premostijo 

omejitve, ki si jih postavljajo sami. S tem hkrati približajo slepoto in slabovidnost tudi 

družbi ter vplivajo na samo dostopnost do prostora, storitev in informacij. Nekateri cilji 

te akcije so tudi povezovanje in predstavljanje planinstva kot možnega aktivnega 

preživljanja prostega časa za slepe in slabovidne osebe, oblikovanje jedilnikov v brajici 

in povečani pisavi (SSOV – Stopiva skupaj, osvojimo vrh, b. d.). 

3. Gibalno ovirani gore osvajajo (GOGO). Tudi invalidi imajo želje po gorništvu in 

planinstvu, kakor je značilno za vse Slovence. Namen te akcije je okrepitev aktivne 

vloge invalidov in oseb s posebnimi potrebami pri preprečevanju telesne nedejavnosti, 

osamljenosti in izključenosti iz družbe. V okviru akcije GOGO prostovoljci pripeljejo 

invalide oz. osebe s posebnimi potrebami v hribe ter jim omogočijo udeležbo na 
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planinskih pohodih ne glede na njihove zmožnosti. Posameznike spodbuja k 

vključevanju v družbo ter raziskovanju narave, kar je bilo do sedaj za marsikoga 

nepredstavljivo (GOGO – Gibalno ovirani Gore osvajajo, b. d.). 

 

2.7 Pohodništvo v šoli 

2.7.1 Pohodništvo v učnem načrtu Prilagojenega izobraževalnega programa z 

nižjim izobrazbenim standardom 

V vsakem razredu je del vsebin pri predmetu šport vezan na pohodništvo (Program osnovna 

šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

Tabela 1 prikazuje praktične in teoretične vsebine, ki jih morajo učenci usvojiti v posameznem 

razredu PP z NIS pri predmetu šport ter se nanašajo na izletništvo, pohodništvo in gorništvo. 

 

Tabela 1: Pohodništvo v učnem načrtu predmeta šport (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

RAZRED PRAKTIČNE 

VSEBINE 

TEORETIČNE VSEBINE 

1. Vsaj dva pohoda – 

eden naj bo glede 

na višino vzpetine 

in dolžino poti 

zahtevnejši. 

Učenci morajo usvojiti osnovno izletniško znanje, ki se 

nanaša na obutev, oblačila, nahrbtnik in pitje tekočine. 

Spoznavajo značilnosti okolice, po kateri poteka izlet in se 

ob tem naravovarstveno ozaveščajo. 

Vsebine lahko medpredmetno povežemo s predmetoma 

spoznavanje okolja in slovenščina. 

2. Vsaj dva pohoda – 

eden naj bo glede 

na višino vzpetine 

in dolžino poti 

zahtevnejši. 

Vsebine osnovnega pohodniškega znanja so enake kot v 1. 

razredu (obutev, oblačila, nahrbtnik in pitje tekočine). 

Učenci spoznavajo geografske, zgodovinske in 

naravoslovne značilnosti območja, po katerem poteka 

pohod. 

Vsebine lahko medpredmetno povežemo s predmeti 

spoznavanje okolja, likovna umetnost in slovenščina. 

3. Vsaj dva pohoda – 

eden naj bo glede 

na višino vzpetine 

in dolžino poti 

zahtevnejši. 

En orientacijski 

pohod po označeni 

poti. 

Vsebine osnovnega pohodniškega znanja se razširijo na 

tempo hoje in termoregulacijo.  

Učenci nadaljujejo s spoznavanjem značilnosti okolice, po 

kateri poteka pohod in se ob tem naravovarstveno 

ozaveščajo. 

Vsebine lahko medpredmetno povežemo s predmeti 

spoznavanje okolja, likovna umetnost in slovenščina. 

Ob koncu prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja učenci poznajo pravila varne hoje in 

osnovno pohodniško opremo. Sposobni so hoditi 3 ure s krajšimi ali daljšimi postanki. 
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4. Dva pohoda na 

višjo razgledno 

vzpetino. 

En orientacijski 

pohod po označeni 

poti. 

Učenci se seznanijo z varnostjo na izletih in pohodih 

(oblačila, obutev, nahrbtnik, tempo hoje, prehrana in pitje 

tekočine). Spoznajo vsebine, vezane na varovanje narave 

(spoznavanje narave, skrb za čistočo okolja in ravnanje v 

naravi). Spoznajo osnove prve pomoči pri žuljih, praskah 

in pikih žuželk ter vpliv hoje na organizem. Pričnejo z 

določanjem strani neba glede na sonce in uro. 

Vsebine lahko medpredmetno povežemo s predmetoma 

naravoslovje in družboslovje. 

5. Dva pohoda na 

višjo razgledno 

vzpetino – eden od 

teh naj bo 

zahtevnejši glede 

na premagano 

višinsko razliko. 

6. Dva izleta na višjo 

razgledno vzpetino. 

Ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja učenci poznajo vpliv hoje na 

organizem, prvo pomoč pri praskah, žuljih in pikih žuželk, zaščito pred insekti ter pravila 

varne hoje v gore. Seznanjeni so z varovanjem narave. Učenci so sposobni s postanki hoditi 

tri ure, pri tem pa premagati višinsko razliko vsaj 400 metrov. 

7. Vsaj en pohod na 

novo, bolj 

oddaljeno 

pohodniško točko. 

Učenci spoznavajo vsebine, vezane na tempo hoje, 

termoregulacijo in nadomeščanje izgubljene tekočine. 

Poglabljajo znanje o vplivu hoje na organizem, varovanju 

narave in skrbijo za ohranitev naravne in kulturne 

dediščine. Seznanjajo se z varnostjo v gorah ter 

ukrepanjem ob morebitni nezgodi. Razširijo znanje prve 

pomoči na ukrepanje pri ranah, udarninah in oteklinah. 

Vsebine lahko medpredmetno povežemo s predmetoma 

naravoslovje in družboslovje. 

8. Vsaj en zahtevnejši 

pohod po opisani 

poti. Gibanje v 

naravi po opisu. 

9. Vsaj en zahtevnejši 

pohod. Gibanje v 

naravi po opisu. 

Ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so učenci sposobni s postanki hoditi štiri 

ure, pri tem pa premagati višinsko razliko vsaj 500 metrov. Poznajo nevarnosti v gorah in 

znajo nuditi prvo pomoč pri morebitnih lažjih poškodbah. Poznajo naravovarstvene 

probleme in so seznanjeni s skrbjo za ohranitev naravne in kulturne dediščine. Gibljejo se po 

označeni poti. 
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2.7.2 Medpredmetno povezovanje 

Pri medpredmetnem povezovanju gre za celosten didaktični pristop, v okviru katerega učenci 

usvajajo in povezujejo znanja, vsebine in učne spretnosti iz različnih predmetnih področij. 

Učence medpredmetno povezovanje spodbuja k samostojnemu in aktivnemu pridobivanju 

učnih izkušenj, pri tem pa vključuje posameznikove telesne, spoznavne in čustvene funkcije 

(Sicherl-Kafol, 2008).  

Učenci tekom klasičnega pouka pri različnih šolskih predmetih večkrat usvajajo enake pojave 

in vsebine, zato je medpredmetno povezovanje odlična priložnost za hkratno doseganje 

zastavljenih ciljev iz več predmetnih področij in racionaliziranje podajanja učnih vsebin, poleg 

tega pa učencem omogoča doseči transfer znanja iz enega področja na drugega (Markelj in 

Vučkovič, 2008). Naloga medpredmetnega povezovanja je namreč ravno premagovanje ločnic 

med posameznimi učnimi predmeti ter zavestno vzpostavljanje povezav med sorodnimi učnimi 

vsebinami (Blažič idr., 2003). Učencem je zaradi drugačnih oblik in metod dela ta način učenja 

bolj blizu in jim omogoča pridobivanje praktičnih izkušenj (Markelj in Vučkovič, 2008). Pri 

reševanju učnih situacij učenci razvijajo motivacijo in interes za učenje, hkrati pa poglabljajo 

razumevanje učne snovi (Sicherl-Kafol, 2008). Medpredmetno povezovanje presega 

razdrobljenost šolskega znanja in s tem neuporabno in nekritično znanje (Paulič, 2002). Z 

osvetljevanjem problemov iz različnih zornih kotov učencem pomaga razvijati sposobnost 

kritičnega mišljenja in presojanja ter jih pripravlja na vseživljenjsko, samostojno izobraževanje 

(Bevc, 2005). Zaradi sodelovanja med učitelji ter med učitelji in učenci vodi medpredmetno 

sodelovanje do večjega medsebojnega razumevanja in pripomore k boljši klimi v razredu. Tako 

pri učencih kot pri učiteljih se v procesu medpredmetnega povezovanja razvija ustvarjalnost 

(Markelj in Vučkovič, 2008). 

Kljub številnim prednostim medpredmetnega povezovanja pa ne smemo pozabiti, da le-to za 

učitelje predstavlja organizacijsko bolj zahteven projekt, kot je vsakdanje, redno šolsko delo. 

Za uspešno medpredmetno povezovanje sta pomembna dobro medsebojno sodelovanje ter 

skupno in natančno načrtovanje vseh udeleženih učiteljev. Na to pa vplivajo tudi šolska klima, 

kakovost odnosov med zaposlenimi ter spretnosti konstruktivnega reševanja morebitnih 

konfliktov. Vsak učitelj mora natančno vedeti, katere cilje iz učnega načrta želi z 

medpredmetnim povezovanjem doseči. Učitelji morajo v prvi fazi oblikovati načrt 

medpredmetnega dela, kateremu sledi konkretno organizacijsko delo. Kadar bo potekalo izven 

šole, morajo pregledati prostor izvedbe in oblikovati varnostni načrt, se najaviti, rezervirati 

prostor, naročiti avtobusni prevoz, poskrbeti za prehrano, zadostno število spremljevalcev in 

prvo pomoč. Oblikovati morajo še navodila za starše in učence, preveriti pripomočke ter izdelati 

učne liste ali katero drugo obliko gradiva ter se po potrebi dogovoriti za sodelovanje z zunanjimi 

sodelavci. Dogovorijo se, katere učne metode in strategije bodo uporabljali (Markelj in 

Vučkovič, 2008). 

Športni dnevi so iz organizacijskega vidika izjemno primerni za izvedbo medpredmetnega 

povezovanja, saj je dnevni urnik že tako porušen in nam za usklajevanje dela učiteljev ni 

potrebno vložiti dodatnega organizacijskega napora. Učitelji športne vzgoje se tako z ostalimi 

učitelji lahko dogovorijo, da v sklopu več različnih dni dejavnosti izvedejo aktivnosti v okviru 

medpredmetnega povezovanja. Tako lahko npr. na športnem, kulturnem in naravoslovnem 
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dnevu izvajajo vsebine iz vseh področij ter s tem »pridobijo« dodatne dni za vsebine (Markelj 

in Vučkovič, 2008). Pri načrtovanju pohodniških športnih dni mora športni pedagog upoštevati 

cilje in vsebine prejšnjega in kasnejšega starostnega obdobja. Pri tem se vsebine lahko 

ponavljajo, vendar se morajo iz leta v leto tudi širiti, poglabljati in dopolnjevati (Dnevi 

dejavnosti, 1998). Kadar v naš pohod vključimo strokovnjake različnih strok ali predmetnih 

področij, le-ta predstavlja edinstven prispevek k splošni poučenosti. Učenci lahko tako na 

izletu, ki je dobro načrtovan in organiziran, spoznavajo naravne, geografske, kulturne, 

zgodovinske in ekonomske značilnosti posameznih območij – odvisno od tega, katere vse 

profile v načrtovanje vključimo (Kristan, 1993). 

V učnih načrtih so podani predlogi za možne teoretične vsebine, ki jih lahko vključujemo pri 

medpredmetnem povezovanju. Omenjene so zgolj nekatere, učitelji pa lahko s svojo 

ustvarjalnostjo ustvarijo še mnoge druge (Markelj in Vučkovič, 2008). 

 

2.7.3 Načrtovanje pohodništva v šoli 

Kadar želimo, da nam nekaj uspe, je za to potrebna dobra priprava. Zato se moramo dobro 

pripraviti tudi na vsak izlet ali pohod, saj nam lahko vsaka površnost ali poenostavljanje precej 

zagrenita dejavnost (Kristan, 1993). Pomembno je, da učitelj načrtuje pohodništvo tako, da 

lahko aktivno sodelujejo vsi učenci, zato mora učitelj vsebine in teren prilagoditi glede na 

sposobnosti posameznih učencev (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

Dobra priprava vsebuje psihično, telesno, tehnično, vsebinsko in organizacijsko pripravo 

(Kristan, 1993).  

Učence psihično pripravljamo na izlet tako, da jim pokažemo različne fotografije ali 

videoposnetke kraja, ki ga bomo obiskali ter s tem vzbudimo zanimanje za izlet oz. pohod. O 

kraju lahko tudi skupaj kaj preberemo ali na zemljevidu poiščemo pot, ki jo bomo prehodili. 

Seznanimo jih z zanimivostmi kraja oz. pokrajine. Poleg pozitivnih stvari pa moramo učence 

seznaniti tudi z morebitnimi neprijetnimi situacijami, ki nas lahko doletijo, kot so na primer 

slabo vreme, strah in telesni napor. Na ta način bodo učenci dobili realno sliko o načrtovanem 

pohodu in bodo vedeli, kaj lahko pričakujejo (Kristan, 1993). Poleg neprijetnosti na poti 

moramo učence opozoriti še na možnost nesreč, ki lahko izvirajo iz nas samih ali iz narave 

(Burnik, 2000b). Ob tem jih lahko podučimo še o znanju o prvi pomoči, pri kateri gre za 

takojšnjo, začasno zdravstveno oskrbo, ki jo poškodovani dobi na kraju dogodka. Zajema 

preproste ukrepe, ki pripomorejo k zmanjševanju posledic nesreče ali preprečevanju slabšanja 

stanja, opravi pa jo lahko prav vsak. Prve pomoči se naučimo v šoli ali na tečajih, znanje pa 

moramo za uspešno implementacijo v praksi ves čas obnavljati (Robič, 2012). 

Učence na pohod telesno pripravimo tako, da jih še bolj spodbujamo k hoji ali teku in se v šoli 

odpravljamo na več sprehodov kot običajno. Telesno pripravljenost stopnjujemo tako, da se 

odpravljamo na krajše izlete, ki so vsakič nekoliko daljši ter zahtevajo približno enako telesno 

obremenitev, kot jo bo zahteval načrtovan izlet (Kristan, 1993). Z ustrezno telesno 

pripravljenostjo vplivamo tudi na manjšo možnost nesreč na poti. Psihično in telesno pa se na 

pohod lažje pripravimo, če vemo, kam odhajamo, kakšna je pot, koliko časa bomo hodili ter 
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kdaj se bomo vrnili nazaj v dolino. Pri tem nam lahko pomagata vodič in zemljevid, še najbolje 

pa si lahko pomagamo z lastnimi izkušnjami poznavanja terena (Burnik, 2000b). 

Tehnična priprava na pohod zajema pregled in preizkus opreme, pripravo potrebnih 

pripomočkov, pridobivanje osnovnih spretnosti s področja pohodništva ter seznanjanje s 

tehnikami varovanja (Kristan, 1993). Z ustrezno tehnično pripravo pripomoremo k 

minimaliziranju možnosti za nesreče (Burnik, 2000b). 

Vsebinska priprava se nanaša na samo vsebino pohoda, ki mora biti fiziološko ustrezno 

zahteven, poučen ter prijeten, za vsako izmed teh treh zahtev pa se mora organizator oz. vodja 

izleta ustrezno pripraviti (Kristan, 1993). 

Pomembno vlogo pa igra organizacijska priprava, ki zajema precej stvari, in sicer: načrtovanje 

prevoza, prehranjevanja udeležencev, načrtovanje stroškov in načrt poravnavanja le-teh (koliko 

bo prispevala šola in kolikšen delež učenci), načrt cilja in smeri vzpona, časovno razporeditev 

posameznih dejavnosti, oblikovanje skupin, določitev vodij, pridobivanje zunanjih sodelavcev 

(po potrebi), navodila in priporočila za učence, seznam potrebne opreme, informiranje staršev, 

posredovanje zbornega mesta ter časa odhoda in prihoda, po potrebi pa učitelj organizator 

rezervira še prenočišča (Kristan, 1993). Učitelj mora pri načrtovanju pohodništva izbrati 

primerno pot glede na fizične sposobnosti vseh udeleženih. Pozoren mora biti na to, da načrtuje 

dovolj časa za vzpon in sestop, hkrati pa prišteti še nekaj časa za rezervo. Zavedati se mora, da 

se skupina giblje počasneje kot posameznik. Ob poti mora načrtovati tudi počitke. Vsi člani 

skupine morajo ostati skupaj in se gibati po poteh, ki so označene z markacijami (Zupan, 2012). 

 

Primer dobre prakse pri načrtovanju je leta 2006 oblikovalo Planinsko društvo Domžale. Gre 

za Program celoletne gorniške dejavnosti v okviru rednega pouka. Le-ta predvideva ture za 

posamezne razrede predmetne stopnje in omogoča lažjo, zahtevnejšo in težjo različico, ki jo 

lahko učitelj izbere glede na zmožnosti učencev. Sam program omogoča, da učenci postopno 

pridobivajo gorniško znanje, veščine in izkušnje, katere se iz razreda v razred nadgrajujejo. 

Prav tako načrtuje usklajevanje gorniških vsebin z vsebinami, ki jih učenci pridobivajo v okviru 

drugih predmetov (medpredmetno povezovanje). Omogoča pa tudi povezovanje gorniških 

vsebin z drugimi vzgojno-izobraževalnimi oblikami in metodami dela (npr. z naravoslovnimi, 

projektnimi dnevi) (Program celoletne gorniške dejavnosti v okviru rednega pouka, 2006). 

 

2.7.4 Težave pri izpeljevanju pohodništva v šoli 

Kljub dobremu načrtovanju in pripravi pa se učitelji pri izpeljevanju pohodništva v šoli 

srečujejo z različnimi težavami. 

Pri pregledu literature smo naleteli na naslednje težave: 

1. slaba telesna pripravljenost učencev (Štebe, 2017); 

2. cena športnega dne (Štebe, 2017); 

3. težave zaradi številčno omejenega spremljevalnega kadra (Štebe, 2017). Z 39. členom 

Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov 
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za otroke s posebnimi potrebami (2007) je določen normativ za spremstvo učencev pri 

organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalnega dela izven šolskega prostora na 6 

učencev. Zaradi varnostnih razlogov pa naj bi na vsakem pohodniškem izletu ne glede 

na število učencev le-te spremljala vsaj dva učitelja (Peršolja, 2008). 

4. Vreme oz. vremenske razmere (Štebe, 2017): poznavanje vremena in vremenskih 

razmer je pomembno pri načrtovanju pohodništva, ves čas pohoda pa mora učitelj vreme 

spremljati in po potrebi temu primerno prilagoditi pot. Športni pedagog nikakor ne sme 

podcenjevati vremenskih razmer, v vsakem primeru pa mora biti pripravljen na 

morebitne spremembe vremena. V primeru, da oceni, da se lahko vremenske razmere 

hitro poslabšajo, naj skupino raje zadrži nekje v dolini in jo vodi na krajši sprehod v 

bližini, končni cilj pa naj pusti za naslednjič (Peršolja, 2008). 

5. Neudeležba učencev (kljub obveznosti udeležbe na športnih dneh): le-ta je lahko 

posledica njihove nezainteresiranosti ali slabe telesne pripravljenosti (Sluga, 2016). 

6. Občutek nekompetentnosti učiteljev za izvajanje gorniških dejavnosti (Krpač in 

Samida, 2004): v takšnih primerih se lahko učitelji povežejo s Planinsko zvezo 

Slovenije, ki lahko šoli nudi pomoč pri izvedbi dejavnosti z gorniškimi vsebinami 

(Peršolja in Rotovnik, 2006). Učitelj pa se lahko za vodnika usposobi tudi sam, tako da 

se vključi v delo planinskega društva ter opravi vodniški izpit na Planinski zvezi 

Slovenije (Vodniki Planinske zveze Slovenije, b. d.). 

7. Neustrezna pohodniška oprema učencev, pri čemer največjo prepreko predstavlja 

ustrezna pohodniška obutev. Tako se lahko športni pedagogi znajdejo pred dilemo, ali 

učence sploh odpeljati na pot po višje ležečih točkah. Marsikateri učitelj si zaradi 

neustrezne opreme tega ne upa, zato se mu lahko poraja dilema: ali na izlet odpeljati 

samo učence, ki imajo ustrezno opremo ali ne odpeljati nobenega. Ker nobena izmed 

teh dveh možnosti ni pravična (prva zaradi dejstva, da učenci, ki prihajajo iz socialno 

šibkejših družin ne smejo biti izključeni, druga pa zato, ker učencev ne smemo 

prikrajšati za izkušnje, katere pridobivajo v gorah), mora učitelj poiskati srednjo pot 

(Kristan, 1993). 

 

2.8 Orientacija 

V življenju ljudje večkrat pridemo do kraja, ki ga ne poznamo tako dobro oz. ga sploh ne 

poznamo, zato se moramo v njem znati orientirati. Ves čas moramo vedeti, kje smo ter kako 

najdemo pot do cilja (Kožuh in Turk, 1993). Temeljno znanje o orientiranju je del splošne 

poučenosti, zato načrtno učenje orientiranja v naravi v okviru športa pomembno pripomore k 

le-tej. Orientiranje v naravi od človeka zahteva tako telesno kot tudi miselno aktivnost. Hkrati 

pa dejavnosti, vezane na orientiranje v naravi, učencem na nevsiljiv način približujejo 

dejavnosti, kot so izletništvo, pohodništvo in gorništvo, katerih se lahko poslužujejo tudi 

kasneje v življenju in postanejo del njihovega aktivnega preživljanja prostega časa (Kristan, 

1994). 

Poudariti je potrebno, da je orientacija v gozdu in gorah zaradi narave terena izjemno zahtevna 

(Kožuh in Turk, 1993). Pri orientiranju v naravi si lahko pomagamo z različnimi pripomočki, 

kot so karte, kompas, vodniki, različni tehnični pripomočki, značilnosti krajev, pa tudi pretekle 
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izkušnje (Volčič, 2012). V Sloveniji so sicer pohodniške poti načeloma zanesljivo označene z 

markacijami, vendar se pri pohodništvu ne smemo zanašati zgolj na to, zlasti če poti ne 

poznamo. Pomagamo si z zemljevidom, ki postane res zanesljiv v kombinaciji s kompasom 

(Kožuh in Turk, 1993). Dandanes se ljudje velikokrat poslužujemo orientiranja s pomočjo 

satelitskega navigacijskega sistema oz. Global Positionong Systema (GPS-a). Le-ta nam 

omogoča, da preprosto in natančno določimo točko na Zemlji, na kateri se nahajamo. Kljub 

prednosti GPS-a, deluje ne glede na vremenske pojave in del dneva ter nam s tem omogoča 

orientacijo tudi v megli ali ponoči, pa se ne smemo zanašati izključno nanj. Za svoje delovanje 

namreč potrebuje odprto pot do signala, ki pa v gozdu in v hribovitem svetu ni vedno povsem 

dostopna. Problem nam lahko povzroča tudi prazna baterija, zato se moramo znati orientirati 

tudi s pomočjo ostalih strategij (Volčič, 2012). Poleg naštetih pripomočkov za orientiranje pa 

si lahko pomagamo tudi z naravo samo po sebi. Orientiramo se lahko po soncu, ki nam s svojim 

gibanjem pove, v kateri smeri sta vzhod in zahod. S pomočjo sonca lahko zelo natančno 

določimo tudi kje je jug, pri tem pa si pomagamo z ročno uro (če je nimamo pri sebi, si jo 

navidezno predstavljamo). Urni kazalec postavimo v smeri proti soncu. Nato pogledamo, kje 

na uri je številka 12 ter določimo simetralo (sredino) kota med urnim kazalcem in številko 12. 

Jug se nahaja ravno na sredini tega kota. Prav tako si lahko pri  določanju strani neba pomagamo 

tudi z rastjem. Običajno so severna pobočja bolj gozdnata kot južna, mah pa je na severni strani 

debel pogostejši, kot na južni. Če ob poti opazimo štor, si ogledamo letnice na njem. Gostejše 

so na severni strani. Na pohodih večkrat opazimo tudi kakšno cerkev. Največkrat so grajene 

tako, da se vhod nahaja na vzhodni strani stavbe (Kožuh in Turk, 1993). 

Učence pri športu seznanjamo z orientiranjem v naravi s pomočjo orientacijskih iger, 

spodbujamo jih k orientiranju s kompasom ter orientiranju s kompasom in topografsko karto. 

Orientacijske igre lahko potekajo po označenih ali po opisanih poteh, lahko pa potekajo tudi v 

obliki skritih pisem, pri katerih učenci sproti dobivajo navodila, ki jih vodijo do naslednje točke 

(Kristan, 1994). 

 

2.9 Vpliv pohodništva na organizem 

Hoja je ritmična, dinamična aerobna dejavnost, ki ima številne pozitivne učinke na človeški 

organizem ter zdravje posameznika (Morris in Hardman, 1997). 

2.9.1 Mišice in sklepi 

V prvi vrsti pohodništvo vpliva na mišice in sklepe. Pri hoji je v našem telesu aktivnih kar 54 

manjših in večjih mišic. Najbolj obremenjene so mišice nog in medeničnega obroča, medtem 

ko so mišice trupa, rok in ramenskega obroča pri hoji nekoliko zapostavljene (Kristan, 1993). 

Če med hojo želimo obremeniti in posledično krepiti tudi mišice rok, ramenskega obroča in 

trupa, v rokah nosimo uteži ali pa uporabljamo pohodne palice (Burnik, 2000a). Učinki hoje na 

človeško telo se razlikujejo glede na to, koliko časa in kako hitro hodimo ter po kakšnem terenu 

se gibljemo (Kelly idr., 2017). Kadar hodimo po ravnem terenu s počasnim ali srednje hitrim 

tempom, zgolj ohranjamo zmogljivost mišičja. Krepimo pa jih s hitro hojo ali hojo v hrib, h 

krepitvi pa pripomore tudi nahrbtnik, saj tako nosimo dodatno težo. Omeniti je potrebno, da 
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mišice niso dejavne zgolj pri vzpenjanju, temveč tudi pri sestopanju, saj morajo blažiti silo teže 

sestopajočega. S hojo po neravnem terenu krepimo tudi sklepne vezi, predvsem v kolku in 

kolenu. Sklepi postajajo vedno bolj trdi, kar preprečuje poškodbe (Kristan, 1993). Povečujeta 

se stabilnost in fleksibilnost v kolenih in gležnjih, ki sta pomembni predvsem za vstajanje iz 

sedečega položaja. Zaradi vsega naštetega je hoja še posebno pomembna pri starejših, saj je od 

moči mišic v nogah odvisna njihova neodvisnost ter mobilnost. Če mišice spodnjega dela telesa 

niso dobro utrjene, težko podpirajo telo in posledično posamezniki težje vstanejo iz stola ali 

stranišča, otežena pa je tudi hoja po stopnicah. Redna hoja zmanjšuje splošno šibkost telesa ter 

oslabljene mišice, kar posledično varuje starejše tudi pred padci (Morris in Hardman, 1997). 

 

2.9.2 Srce in ožilje 

Hitra hoja in hoja v hrib zavirata razvoj bolezni srca in ožilja (Kelly idr., 2017). Srce pri 

tovrstnih dejavnostih začne utripati hitreje in pospešeno pošiljati kri po telesu, posledično pa se 

srčna mišica krepi. Sčasoma srce prične delovati bolj ekonomično, kar pomeni, da se srčni utrip 

ne poveča že ob najmanjšem naporu, umiri pa se tudi srčni utrip človeka v mirovanju (Kristan, 

1993). Redna hoja vpliva na znižanje krvnega tlaka, kar dokazano znižuje smrtnost zaradi srčne 

kapi (za 10 %), ishemične bolezni srca (za 7 %) ter drugih žilnih bolezni (Kelly idr., 2017). 

Raziskave kažejo, da vpliva tudi na uravnavanje sladkorja v krvi in dokazano znižuje tveganje 

za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (Morris in Hardman, 1997). 

 

2.9.3 Dihalni sistem 

Hoja oz. pohodništvo imata pozitiven vpliv na človekov respiratorni sistem. Ob hitri hoji ali 

vzpenjanju namreč postanemo zadihani, kar pomeni da v istem času naredimo več vdihov, kot 

sicer (Morris in Hardman, 1997). Hkrati pa se poveča tudi globina dihanja, prsni koš se pri tem 

pomembno bolj razširi, posledično pa zajamemo več zraka in s tem večjo količino kisika. Ne 

moremo pa mimo dejstva, da je zrak v gozdu in v hribovitih predelih bolj čist kot v mestnih 

središčih (Kristan, 1993). 

 

2.9.4 Uravnavanje telesne mase 

Z redno hojo po različnih terenih vplivamo tudi na uravnavanje telesne mase ter preoblikovanje 

telesa. Redna dejavnost lahko pripomore k zmanjšanju telesne mase, še bolj pomembno pa je, 

da se preoblikuje sestava telesa – izgubljamo namreč telesno maščobo in hkrati krepimo mišice 

(Kelly idr., 2017). Poraba energije je sicer odvisna od telesne mase, tako npr. 80 kilogramov 

težka oseba pri enakem tempu hoje porabi kar 60 % več energije kot 50 kilogramov težka oseba 

(Morris in Hardman, 1997). 

 

Z redno hojo in gibanjem na svežem zraku krepimo tudi imunski sistem (Kelly idr., 2017). 

Posamezniki, ki so redno telesno aktivni, so v splošnem tudi manj utrujeni in bolje spijo (Stanič, 



 

23 

 

2014). V splošnem lahko torej trdimo, da ima pohodništvo pozitiven vpliv na posameznikovo 

fizično zdravje (Črnigoj idr., 2018).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Ljudje se dnevno srečujemo s hojo, ki je ena izmed naravnih oblik gibanja, pa naj bo to hoja po 

ravnem, položnem ali strmem terenu. Osnovne šole v Sloveniji so zakonsko obvezane, da 

učencem privzgajajo tudi odnos do hoje oz. pohodništva. Ta odnos se začenja razvijati že v 

predšolskem obdobju, nato pa se nadgrajuje skozi celotno osnovnošolsko izobraževanje. 

Pohodništvo najdemo tako v učnih načrtih redne osnovne šole kot tudi osnovne šole s PP z NIS, 

v katere so vključeni učenci z LMDR. Nižje intelektualne sposobnosti, odstopanja 

prilagoditvenih spretnosti ali morebitne pridružene motnje lahko ovirajo proces uspešnega 

izvajanja pohodništva ter onemogočijo sintezo in prenos znanj, pridobljenih v okviru športnih 

dni, zato morajo pedagoški delavci skrbno načrtovati delo in izvajati prilagoditve, ki učencem 

omogočijo uspešno pridobivanje znanja in izkušenj. Dosedanjih raziskav na področju 

pohodništva oseb z LMDR v okviru obveznega šolskega programa praktično ni. Leta 2016 je 

skupina strokovnjakov (Filipčič in Štrumbelj, 2016) izdala Priročnik za izvajanje interesnih 

programov športa otrok, mladine in odraslih s posebnimi potrebami, v katerem so opredelili 

prilagoditve za osebe z gibalno oviranostjo, gluhe in naglušne osebe, osebe z motnjo v 

duševnem razvoju ter slepe in slabovidne osebe pri izvajanju interesnih programov Mali 

sonček, Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati.  

 

3.2 Raziskovalna vprašanja 

Raziskovalna vprašanja, na katera smo tekom raziskave odgovorili, so: 

1. Kako poteka načrtovanje pohodništva na izbrani osnovni šoli? 

2. Katere prilagoditve pri pohodništvu načrtuje in izvaja izbrana osnovna šola? 

3. S kakšnimi izzivi in težavami se učitelj sooča pri načrtovanju pohodništva? 

4. S kakšnimi izzivi in težavami se učitelj sooča pri izvajanju pohodništva? 

5. Ali so učenci z lažjimi motnjami v duševnem razvoju pri samostojnem orientiranju 

uspešni ali potrebujejo nadzor in usmerjanje odrasle osebe? 

6. Kako učenci doživljajo pohodništvo? 

7. Katere so učenčeve želje po prilagoditvah in spremembah pri dejavnostih, ki vključujejo 

pohodništvo? 

8. Ali učenci poznajo pozitivne učinke pohodništva na organizem? 

9. Ali se učenci zavedajo pomena ustrezne športne opreme? 

10. Ali se učenci zavedajo lastnega vpliva na varovanje narave? 

 

 

3.3 Metoda in raziskovalni pristop 

Pri raziskovanju smo uporabili deskriptivno raziskovalno metodo. Za pridobivanje podatkov 

smo uporabili kvalitativni raziskovalni pristop, za katerega je značilno, da teži k celostnemu in 

poglobljenemu proučevanju pojavov (Vogrinc, 2008), zato smo podatke pridobivali od učitelja, 
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od učencev ter s pregledom organizacijskih uradnih dokumentov. Temeljno izkustveno gradivo 

kvalitativne raziskave so besedni opisi, ki jih obdelamo in analiziramo besedno, brez uporabe 

merskih postopkov, ki nam dajejo števila (Mesec, 1998). Pri raziskovanju so nam pomagale 

želje, pričakovanja, potrebe, osebni pogledi in interesi oseb, vključenih v raziskavo (Vogrinc, 

2008). Kvalitativno raziskovanje namreč išče intenziven stik z vsakdanjimi situacijami, ki so 

običajne in odražajo vsakdanje življenje oseb, skupin, družb ali organizacij (Kordeš in Smrdu, 

2015). 

Pri raziskavi smo spoštovali naslednja etična načela raziskovanja: prostovoljnost sodelovanja, 

informiranje o raziskavi, varovanje identitete posameznika, zaupnost in zasebnost ter 

spoštovanje resnice (Vogrinc, 2008). Vse osebe, vključene v raziskavo, so bile seznanjene z 

namenom in uporabo pridobljenih informacij. Starši sodelujočih učencev so podpisali pisno 

soglasje o sodelovanju v raziskavi. Sodelujoči so bili seznanjeni s snemanjem intervjuja, 

posnetki pa so bili takoj po transkripciji izbrisani. Sodelujoči so imeli v vsakem trenutku 

možnost odstopiti od sodelovanja. Pri transkripciji in analizi podatkov smo zaradi varstva 

osebnih podatkov spremenili imena udeležencev.  

 

3.3.1 Vzorec 

Glede na značilnosti kvalitativnega raziskovanja, ki išče relevantne primere in ne 

reprezentativnih (Mesec, 1998), smo v naši raziskavi uporabili neslučajnostni priložnostni 

vzorec, v katerega smo vključili športnega pedagoga in tri učence izbrane osnovne šole.  

Izbrani učenci so v PP z NIS usmerjeni kot učenci z LMDR. V raziskavo so bili vključeni en 

učenec iz 3. razreda, ki ima pridruženo govorno-jezikovno motnjo, ena učenka iz 7. razreda ter 

en učenec iz 8. razreda. Športni pedagog je na izbrani osnovni šoli zaposlen od leta 2015 in ima 

5 let delovnih izkušenj z delom z učenci s posebnimi potrebami. 

 

3.3.2 Opis postopka zbiranja podatkov 

Zbiranje podatkov je potekalo s tehniko intervjuja. V aprilu in maju 2020 smo preko video klica 

oz. telefonskega klica izvedli štiri intervjuje. Za ta način smo se odločili, ker osebni stik z 

udeleženci zaradi razglašene epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 v državi ni bil mogoč. 

Naredili smo polstrukturiran intervju s športnim pedagogom izbrane osnovne šole. Vprašanja 

smo razdelili na tri sklope: prvi se je nanašal na načrtovanje pohodništva in je zajemal 

medpredmetno povezovanje, načrtovanje in izvajanje prilagoditev za posamezne učence in 

izzive pri načrtovanju. Drugi sklop se je nanašal na izzive in težave pri izvajanju pohodništva, 

tretji pa na orientiranje učencev v naravi in je zajemal uspešnost samostojnega orientiranja, 

prilagoditve pri načrtovanju in izvajanju ter rokovanje s pripomočki za orientacijo. 

Zbiranje podatkov, katere smo pridobili od učencev, je potekalo s polstrukturiranimi intervjuji. 

Za ta način smo se odločili, ker smo imeli učence različnih starosti, z različnimi 

komunikacijskimi spretnostmi. Vprašanja smo prilagodili glede na razumevanje vsakega 

posameznika in jih po potrebi nekoliko prestrukturirali. Intervjuji z učenci so trajali povprečno 
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15 minut. Vprašanja za učence so bila razdeljena na šest sklopov. Prvi skop je zajemal osebno 

doživljanje pohodništva, drugi sklop učenčeve želje in predloge za spremembe pri izpeljevanju 

pohodniških športnih dni. Tretji sklop se je nanašal na poznavanje učinkov pohodništva na 

človekov organizem, četrti na zavedanje pomena ustrezne pohodniške opreme, ki jo potrebujejo 

pri izvajanju pohodništva. S petim sklopom vprašanj smo preverjali naravovarstveno zavedanje 

učencev, šesti sklop vprašanj pa se je nanašal na orientiranje v naravi. 

 

3.3.3 Postopek obdelave podatkov 

Pri obdelavi podatkov smo v prvem koraku naredili transkripcijo vseh štirih intervjujev, pri 

kateri smo zaradi lažje obdelave podatkov ter lažje berljivosti odgovore zapisali slovnično 

pravilno. Nato smo izločili podatke, ki za raziskavo niso bili relevantni. V drugem koraku smo 

izdelali tabele za učiteljeve odgovore, ki smo jih razvrstili v štiri kategorije in jih zaradi lažje 

preglednosti po potrebi razdelili še na podkategorije. Prav tako smo posebej v tabele združili 

odgovore vseh treh učencev, le-te pa smo razvrstili v šest kategorij s podkategorijami. Izluščili 

smo posamezne dele odgovorov, ki so bili pomembni za interpretacijo, ter jih ustrezno umestili 

v kategorije. Odgovore smo primerjali med seboj in z literaturo. 

V predstavitvi rezultatov je učencev 3. razreda označen kot Učenec 1, učenka 7. razreda kot 

Učenka 2, učenec 8. razreda pa kot Učenec 3. 

 

3.4 Rezultati in interpretacija 

V nadaljevanju smo rezultate predstavili in interpretirali v dveh delih. Najprej smo predstavili 

rezultate in ugotovitve, vezane na intervju s športnim pedagogom, v drugem delu pa rezultate 

in ugotovitve, vezane na intervjuje z učenci. 

 

3.4.1 Intervju s športnim pedagogom 

Tabela 2: Načrtovanje pohodništva 

NAČRTOVANJE POHODNIŠTVA 

Kako izgleda načrtovanje pohoda? Ali načrtujete sami ali v timu? 

»Načrtovanje pohoda v osnovni šoli s prilagojenim programom je zelo specifično, saj je 

potrebno diferencirati in individualizirati dejavnosti glede na posameznega otroka. 

Načrtujem v timu s sodelavcem, ki poučuje šport v posebnem programu.«  

Ali destinacije določite že na začetku šolskega leta? 

»Na začetku leta načrtujeva, kam bomo odšli, in to tudi zapišem v letni delovni načrt. Ampak 

potem to mogoče še spremenimo glede na vremensko situacijo pred samim športnim dnem.« 

Kaj pri načrtovanju pohoda predstavlja največjo oviro oz. največji izziv? 

»Diferenciacija in individualizacija.« 
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Športni pedagog poroča, da je glede na druge osnovnošolske programe načrtovanje v osnovni 

šoli s PP z NIS precej specifično. Pri načrtovanju mu največji izziv predstavljata diferenciacija 

in individualizacija, ki sta sestavni del pouka športa (Učni načrt za prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet športna vzgoja, 1998). Na pohodniških 

športnih dnevih morajo biti aktivni vsi učenci, zato mora športni pedagog izbrati primerno pot 

glede na telesne zmogljivosti posameznikov. Za dobro diferenciacijo in individualizacijo 

dejavnosti jih mora dobro poznati in opredeliti njihova močna in šibka področja že pred samim 

načrtovanjem. Športni pedagog pohodniške športne dni načrtuje v timu s sodelavcem, ki 

poučuje šport v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja. Destinacije določita v začetku 

šolskega leta, pri tem pa si dopuščata možnost sprememb glede na vremensko situacijo pred 

izvedbo pohoda. 

 

Tabela 3: Načrtovanje pohodništva − medpredmetno povezovanje 

Medpredmetno povezovanje 

V okviru pohodništva se srečujete tudi z drugimi vsebinami, ki zahtevajo medpredmetno 

povezovanje. Na kakšen način sodelujete z ostalimi učitelji pri pripravi športnih dni? 

»Medpredmetno se največkrat povežem z družbo (opis poti ali kraja, kjer je pohod, strani 

neba), potem z naravoslovjem (naštetje živali v tem območju, termoregulacija) in matematiko 

(razdalja pohoda v km, višina hriba, čas pohoda). Te povezave najdem sam in se ne 

povezujem z ostalimi učitelji.« 
 

Športni pedagog vsebine v okviru pohodništva največkrat poveže z naslednjimi predmeti: 

- družboslovje (prostorska orientacija, spoznavanje slovenskih pokrajin),  

- naravoslovje (spoznavanje živali) in  

- matematika (spoznavanje merskih enot: čas, dolžina, višina).  

Kljub temu, da matematika v učnem načrtu športa v PP z NIS ni predlagana kot možna 

medpredmetna povezava, je športni pedagog vključil matematične pojme in dokazal, da lahko 

z ustvarjalnostjo nastanejo mnoge medpredmetne povezave, ki so plod učiteljevega 

fleksibilnega mišljenja (Markelj in Vučkovič, 2008) in ne zgolj tiste, ki so navedene v učnih 

načrtih.  

Pri analizi podatkov smo opazili tudi medpredmetno povezovanje s predmetom slovenski jezik, 

ki ga športni pedagog ni izpostavil. Opis kraja namreč učenci usvajajo v tretjem triletju osnovne 

šole s PP z NIS (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom. Slovenščina, 2003). 

Športni pedagog povezave s temi predmeti išče sam in pri iskanju le-teh ne sodeluje v timu z 

ostalimi predmetnimi učitelji. Predvidevamo, da je samostojno načrtovanje medpredmetnih 

povezav posledica organizacijske in časovne zahtevnosti pravega medpredmetnega 

povezovanja (Markelj in Vučkovič, 2008). 

Glede na odgovor športnega pedagoga si upamo trditi, da pravega medpredmetnega 

povezovanja, ki zahteva skupno načrtovanje, izpeljavo in evalvacijo (Markelj in Vučkovič, 
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2008) na izbrani osnovni šoli ni moč zaslediti. Kljub temu pa si športni pedagog z lastnim 

iskanjem povezav prizadeva osvetliti določene teme učencem in jih osmisliti v konkretnih 

situacijah. Zagotovo pa bi bile te povezave še bolj kvalitetne, če bi pri iskanju le-teh sodelovali 

tudi predmetni učitelji, prav tako pa bi jih po vsej verjetnosti skupaj našli še več, učencem pa 

bi omogočili prenos znanja posameznih predmetnih področij v vsakdanje življenje. 

 

Tabela 4: Načrtovanje pohodništva − prilagoditve za učence s posebnimi potrebami 

Prilagoditve za učence s posebnimi potrebami 

Katere prilagoditve načrtujete za posamezne učence? 

»Čas pohoda, dolžina pohoda, trasa pohoda (to je težavnost vzpona, podlage, čim dlje od 

prometnih poti), letni čas pohoda (pomladi ob lepem vremenu, če je dež odpade zaradi slabe 

opreme učencev, če je prevroče, odpade zaradi raznih zdravstvenih težav, kot je na primer 

epilepsija).« 

Ali so te prilagoditve kje zapisane, ali gre za upoštevanje tistih prilagoditev, ki so opredeljene 

v individualiziranih programih? 

»Prilagoditve zapiševa s sodelavcem pred vsakim športnim dnevom. Prilagodiva glede na 

trenutno stanje učenca. Kakšne večje prilagoditve so pa tudi zapisane v individualiziranih 

programih, vendar je to bolj redkost.« 
 

Učitelj pri načrtovanju pohoda glede na zmožnosti učencev prilagaja: 

- čas pohoda, 

- dolžino pohoda in  

- traso: težavnost vzpona in podlage ter oddaljenost od prometnih poti. 

Pohodniške športne dni športni pedagog načrtuje glede na letni čas, največkrat pomladi ob 

lepem vremenu, saj zaradi slabe opreme učencev ne izpostavlja mokremu terenu. Pohodi v 

dežju namreč poleg ustrezne opreme zahtevajo še več znanja, izkušenj in telesne pripravljenosti 

(Peršolja, 2008), na kar pa se športni pedagog ne more zanašati. Ne glede na vreme in opremo 

učencev je za varnost le-teh še vedno odgovoren sam, zato je smotrno, da se na izlet odpravljajo 

v suhem vremenu ter se izogibajo spolzkim površinam (Kristan, 1993). 

Športni pedagog načrtuje pohodniške športne dni v času zmernih temperatur tudi zaradi 

morebitnih zdravstvenih posebnosti učencev z LMDR (npr. epilepsija, diabetes …), saj lahko 

le-te predstavljajo oviro in posledično nevarnost pri večjih funkcionalnih obremenitvah 

posameznikov (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet športna vzgoja, 1998). Lahko bi rekli, da gre v tem primeru za 

preventivni ukrep glede na posebnosti skupine, s katerim športni pedagog zaščiti zdravje 

učencev in poskrbi za njihovo varnost. 

Prilagoditve za posamezne učence športni pedagog opredeljuje v timu s sodelavcem, načrtujeta 

pa jih sproti, glede na trenutno zdravstveno stanje in zmožnosti učenca. Menimo, da gre za 

smiselno načrtovanje, saj lahko pri otrocih z LMDR zaradi morebitnih zdravstvenih posebnosti 

stanje tekom šolskega leta variira. Prav tako moramo prilagoditve načrtovati glede na okolje, v 
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katerem smo, zato je lahko ena prilagoditev v določenem okolju ključna za uspešno izvedbo, 

medtem ko bi bila v drugem okolju povsem nepotrebna. 

 

Tabela 5: Izzivi in težave pri izvajanju pohodništva 

IZZIVI IN TEŽAVE PRI IZVAJANJU POHODNIŠTVA 

Dobro načrtovanje je ključno za uspešno izvedbo, vendar nas vedno lahko kaj preseneti. S 

kakšnimi težavami se soočate pri sami izvedbi pohoda? 

»Neprimerna pohodna oprema učencev in posledično nezmožnost dokončanja pohoda (na 

primer žulji). Slaba vzdržljivost otrok, včasih tudi spremljevalcev. Neprimerna prehrana 

učencev (čipsi, sladkarije, sladke pijače), posledica je potem slabost.« 

Kako oz. na kakšen način rešujete morebitne težave pri izvajanju pohodništva? 

»Preventivno z vzdržljivostno vadbo pri uri športa. S pogovorom o primerni opremi in 

primerni prehrani. Na samem pohodu s prvo pomočjo (obliži, hladilne kreme). Poskrbimo za 

primerno hidracijo med pohodom.« 

 

Športni pedagog se pri načrtovanju pohodništva za osebe z LMDR srečuje z naslednjimi 

težavami: 

- neustrezna oprema učencev, 

- slaba telesna pripravljenost učencev, 

- slaba telesna pripravljenost učiteljev spremljevalcev in 

- neustrezna prehrana učencev med pohodom. 

Pomanjkanje ustrezne športne opreme učencev lahko pripišemo dejstvu, da učenci z motnjami 

v duševnem razvoju pogosto prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim položajem 

(Davison in Neale, 1999). 

Na slabo telesno pripravljenost učencev sta opozorili že Sluga (2016) in Štebe (2017), v 

dosedanjih raziskavah (Krpač in Samida, 2004; Sluga, 2016; Štebe, 2017) pa slabe telesne 

pripravljenosti učiteljev spremljevalcev še nismo zasledili. Zagotovo pa priporočamo, da 

učence na pohodniških športnih dneh spremljajo učitelji, ki so v dobri telesni pripravljenosti, 

saj učencem predstavljajo zgled in posredno vplivajo na njihovo doživljanje pohodništva. 

Športni pedagog opozarja na neustrezno prehrano učencev med pohodom, ki lahko večkrat vodi 

tudi v slabost, saj uživanje presladke hrane in pitje sladkih ali gaziranih pijač povzročata 

napihnjenost in nas ne napolnita s potrebnimi hranilnimi snovmi, ki bi nas napolnile z energijo 

(Peršolja, 2008). Neprijetni občutki v trebuhu nam otežijo ali onemogočajo nadaljnje gibanje, 

žal pa učitelj ne more neposredno vplivati na to, kaj učenci prinesejo s sabo. Lahko si zgolj 

prizadeva, da pred pohodom učence ozavešča in opozarja na primerno hrano in pijačo. 
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Težave pri izvajanju športni pedagog rešuje na naslednje načine: 

- z vzdržljivostno vadba pri pouku športa, 

- s posredovanjem teoretičnega znanja o ustrezni športni opremi, 

- s posredovanjem teoretičnega znanja o ustrezni prehrani med pohodom, 

- s paketom prve pomoči (za oskrbo manjših poškodb, kot so žulji, ureznine, odrgnine, 

ipd.) in  

- s skrbjo za ustrezno hidracijo učencev med hojo. 

Športni pedagog učence pripravlja na pohode pri pouku z vzdržljivostnimi vadbami, kar spada 

med telesno pripravo učencev, ki je poleg organizacijske, psihične, vsebinske in tehnične 

priprave ena izmed nujnih sestavin dobre priprave na pohodništvo (Kristan, 1993).  

Na vsak pohod športni pedagog vzame paket prve pomoči, ki mu pomaga pri takojšnji 

zdravstveni oskrbi poškodb oz. neprijetnosti, do katerih lahko pride med pohodništvom (Robič, 

2012). Večkrat se srečuje predvsem z žulji, kateri lahko nastanejo zaradi neuhojene obutve 

(Kristan, 1993) ali raztrganih in nagubanih nogavic (Zupan, 2012). Športnemu pedagogu na 

terenu večkrat pride prav tudi hladilna krema.  

Športni pedagog opaža, da učenci na pohod prinašajo sladke pijače in nezdrave prigrizke, zato 

je pomembno, da jih pred vsakim pohodom še enkrat opozori na primerno hrano in pijačo. 

Teoretično znanje o pomenu pitja tekočine učenci spoznavajo že od prvega razreda dalje. Ker 

je med pohodom najbolje, da pijemo večkrat v manjših količinah (Burnik, 2000b), menimo da 

je dobro, da učitelj učence med vsakim postankom spodbuja, da naredijo kakšen požirek pijače. 

S tem poskrbi, da telo učencev ne dehidrira in poskuša preprečiti izčrpanost in morebitni pojav 

mišičnih krčev, ki jih Burnik (2000b) navaja kot možne posledice dehidracije, kar pa lahko vodi 

v nadaljnje zaplete pri izvedbi pohoda. Ker je športni pedagog odgovoren za varnost in zdravje 

učencev na pohodu, je dobro, da predvideva tudi ukrepe, ki pripomorejo k hidraciji telesa. 

 

Tabela 6: Orientiranje v naravi 

ORIENTIRANJE V NARAVI 

Tekom šolskega leta učence postavite pred izziv, da se morajo orientirati v naravi. Kako 

poteka načrtovanje orientiranja, glede na to, da imajo učenci z LMDR večkrat težave z 

orientiranjem? Na kaj ste še posebej pozorni? 

»Pri izvedbi orientacije jaz učencev ne spustim samih. V vsaki skupini je vedno eden od 

spremljevalcev, učitelj, ki jim pomaga pri nalogi. Še posebej je pozoren na varnost v 

prometu.« 

Ali so učenci pri samostojnem orientiranju uspešni ali potrebujejo nadzor in usmerjanje 

odrasle osebe? 

»Imajo nadzor učitelja.« 

Katere prilagoditve pri orientiranju načrtujete oz. izvajate? 

»Tako kot pri pohodu – čas, dolžina, trasa, vreme oz. letni čas. Še posebej sem pozoren na 

varnost v prometu, ker vsi ne poznajo prometnih znakov, se ne znajdejo v prometu. 

Prilagodim jim samo vsebino orientacije (opisna orientacija). Ker vsi ne znajo brati, imajo 
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zraven učitelja, ki jim prebere. Povežem se z učiteljico družboslovja, da ugotovim njihovo 

predznanje o orientaciji (smeri neba).« 

Katere pripomočke učenci uporabljajo pri orientiranju? Ali z njimi sami ustrezno rokujejo ali 

potrebujejo pomoč odrasle osebe? 

»Žal imajo zelo slabo predznanje in ne uporabljamo pripomočkov, kot so kompas, 

zemljevid, topografske karte. Izvajamo samo opisno orientacijo in še to zelo prilagojeno 

njihovemu predznanju matematike, slovenščine, geografije, prometnega znanja. Nujno 

potrebujejo spremljevalca.« 
 

Športni pedagog poroča, da zaradi slabega predznanja učencev pri orientiranju v naravi ne 

uporabljajo pripomočkov, kot so kompas, zemljevid in topografske karte, temveč izvajajo zgolj 

opisno orientacijo, kar pomeni, da so na listu zapisana besedna navodila z opisom poti. Ker 

učenci z LMDR v procesu učenja usvojijo zgolj osnove branja (Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015), jim pri branju 

navodil pomaga učitelj spremljevalec, ki jih po potrebi tudi usmerja. 

Pri izvajanju orientacijskih dejavnosti športni pedagog prilagaja vsebine glede na predznanje 

učencev s področja matematike, slovenščine, geografije in prometnega znanja. Dejavnosti 

športni pedagog časovno in vsebinsko prilagodi glede na zmožnosti in sposobnosti učencev. 

Učenci izbrane osnovne šole so pri orientaciji v naravi razdeljeni v manjše skupine, vsaka 

skupina pa ima svojega učitelja spremljevalca. Športni pedagog poroča, da učencev pri 

orientiranju ne pušča samih, posebno pozornost pa mora posvečati varnosti v prometu, saj vsi 

učenci ne poznajo prometnih znakov in se v prometu ne znajdejo sami. Učenci se sicer z 

vsebinami, vezanimi na varnost v prometu, srečujejo že od prvega razreda dalje in znanje tekom 

šolanja nadgrajujejo ter v drugem razredu pričnejo s prepoznavanjem nekaterih prometnih 

znakov (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za 

predmet spoznavanje okolja, 1998). Kljub temu vsi učenci po poročanju športnega pedagoga 

niso zmožni prenesti znanj v nova okolja ter se odgovorno in zanesljivo vesti v prometu do te 

mere, da bi lahko orientacijske dejavnosti izvajali samostojno in v kateremkoli okolju. 
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3.4.2 Intervju z učenci 

Tabela 7: Osebno doživljanje pohodništva pri učencih 

OSEBNO DOŽIVLJANJE POHODNIŠTVA 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Ali se izletov oz. pohodov veseliš? Zakaj? 

»Ja. Ker se lahko na koncu 

malo igramo.« 

»Ne. Ne vem, ker mi niso 

ravno všeč.« 

»Ja. Zato, ker se sprostim v 

naravi. Bolj sem vesel, ker 

se družimo s prijatelji. 

Potem ker najdem kakšne 

nove znamenitosti v naravi.« 

Kako se imate na pohodih? 

»Dobro.« »Ne vem, tako tako no. 

Recimo, da v redu.« 

»Veliko se smejimo.« 

Kaj je zate najboljši del pohoda? 

»Ko tečemo gor po travi.« »Da se lahko malo z 

avtobusom peljemo.« 

»Najboljši del je, da smo 

skupaj s prijatelji in se 

veliko pogovarjamo, ker v 

šoli se bolj malo 

pogovarjamo. Bolj za 

učenje. Bolj sem sproščen.« 

Ali se ti zdi hoja v hrib težka oz. naporna? 

»Ne.« »Preveč naporna.« »Meni ne.« 

 

Dva učenca sta poročala, da se izletov oz. pohodov veselita, pri čemer sta navedla naslednje 

razloge: 

- sproščanje v naravi, 

- spoznavanje novih znamenitosti v okolju, 

- druženje s prijatelji in 

- prosta igra s sošolci. 

Ena učenka se izletov predhodno ne veseli, ko pa so tam, se ima v redu. Oba učenca moškega 

spola se imata na pohodih lepo. Zaključimo lahko, da učenci med pohodom doživljajo pozitivna 

čustva, ne glede na to, ali se jih predhodno veselijo ali ne, prijetno doživljanje športa pa je eden 

izmed splošnih ciljev predmeta šport (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 

Učenci se med pohodom socialno vključujejo med vrstnike v bolj sproščenem, 

nestrukturiranem okolju in druženje ter prosta igra z vrstniki predstavljata ene izmed glavnih 

razlogov, da se učenci pohodov veselijo, kar pa potrjuje dejstvo, da športne dejavnosti 

spodbujajo socialno vključevanje oseb s posebnimi potrebami (Kizar idr., 2015). Učenec 3 je 

poudaril, da se v šoli z vrstniki pogovarjajo bolj o šolskih stvareh, medtem ko so pogovori na 

pohodu bolj sproščeni, kar potrjuje, da učencem drugačne oblike dela omogočajo sprostitev od 

vsakodnevnih šolskih naporov (Program osnovna šola športna vzgoja. Učni načrt, 2011). 
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Učencem predstavljajo najboljši del pohoda različne stvari, med katerimi so: 

- tekanje po travi, 

- vožnja z avtobusom ter 

- druženje in sproščen pogovor s prijatelji. 

Učencema se hoja v hrib ne zdi težka, medtem ko je za učenko preveč naporna. Kljub temu, da 

mora športni pedagog prilagajati izbiro terena glede na individualne zmožnosti učencev, 

obstajajo med njimi razlike v gibalni učinkovitosti (Učni načrt za prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet športna vzgoja, 1998), kar lahko vpliva 

na doživljanje težavnosti poti pri posameznikih. Za isti vzpon torej posamezniki vložijo različen 

telesni napor, tako da za nekoga pot do cilja predstavlja večji izziv kot za nekoga drugega. 

Predvidevamo, da je za učence, ki so gibalno aktivni tudi v prostem času, vzpon lažji kot za 

tiste, ki se s športom ukvarjajo zgolj v okviru predmeta šport v šoli. 

 

Tabela 8: Želje in predlogi učencev za spremembe pri izvajanju pohodniških športnih dni 

ŽELJE IN PREDLOGI ZA SPREMEMBE PRI IZVAJANJU POHODNIŠKIH ŠPORTNIH 

DNI 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Ali na pohodih raje hodiš v večji ali manjši hrib? 

»Bolj v hrib.« »Ne vem, da bi imeli mali 

mali hrib.« 

»Odvisno, kam gremo.« 

 

»Po eni strani je boljše, če 

greš v večji hrib, ker se po 

določenem času navadiš in ti 

je potem lažje. Pa naj bi bilo 

tudi dobro za križ, če hodiš v 

hrib, sem ravno zadnjič bral 

z mami.« 

 

»Pa meni je boljše, če hodiš 

v hrib kot pa po ravnini.« 

Če bi bilo po tvoje – kakšno pot bi izbral/-a? 

»Takšna, da je hrib. Lahko 

tudi malo ravnine vmes.« 

»Tako, 2 uri bi hodili v eno 

smer, pa nazaj.« 

 

»Pa mogoče bi šli malo bolj 

po ravnem.« 

»Bolj strmo.« 

 

»Zato, ker bi mi bilo lažje. 

No, ne bi mi bilo lažje, 

ampak želim premagati tisto, 

kar je.« 

Kaj bi učitelju predlagal/-a, naj pri načrtovanju športnih dni spremeni? 

»Samo to, da bi hodili po 

hribu in da bi hodili bolj 

»Dve uri hoje v vsako smer, 

ampak samo po ravnem.« 

»Da bi na koncu malo igrali 

nogomet ali košarko ali kaj.« 
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hitro. Pa da ne bi imeli 

postankov.« 

»In da bi kaj na novo videli. 

In da bi se več igrali na 

splošno, da bi se bolj 

sprostili, da bi več leteli. To 

vsem bolj odgovarja.« 

 

Učenka raje hodi po manj strmem terenu, medtem ko je učencema bolj pri srcu nekoliko bolj 

strma pot. Gre za subjektivno doživljanje poti, na katero vpliva vrsto stvari, kot so na primer 

pretekle izkušnje in telesna pripravljenost. Dva učenca bi v glavnem izbrala bolj strmo pot. 

Učenec 3 bi bolj strmo pot izbral zato, da bi dosegel zastavljen cilj, kar vpliva na doživljanje 

občutka pomembnosti ter lastne uspešnosti (Kristan, 1993). Prav tako bi isti učenec bolj strmo 

pot izbral z razlogom, da bi ob hoji v hrib krepil moč in vzdržljivost lastnega telesa in skrbel za 

morebitne težave, kot so na primer bolečine v križu. Sami nismo zasledili nobene znanstvene 

raziskave, ki bi potrjevala pozitiven vpliv pohodništva na lajšanje bolečin v križu. Na podlagi 

odgovorov učenca 3 sklepamo, da želi s pomočjo pohodništva ne le vzdrževati, temveč tudi 

krepiti vzdržljivost lastnega telesa, zato raje hodi po bolj strmem terenu. 

Učenci pri izvajanju pohodništva predlagajo naslednje spremembe: 

- bolj hitra hoja v hrib, 

- možnost teka v hrib, 

- manj postankov med potjo, 

- dve uri hoje v vsako smer po ravnem terenu, 

- možnost igranja timskih športov na vrhu in 

- spoznavanje novih okolij oz. vzpetin. 

Ali gre za bolj hitro ali bolj počasno hojo v hrib ali po ravnem, mora vsak učitelj prilagoditi 

glede na sposobnosti vsakega posameznika v skupini. Vsak pohod mora učitelj namreč 

načrtovati tako, da bo vsak posameznik v skupini uspel prehoditi pot do cilja. Navadno športni 

pedagogi načrtujejo pot glede na povprečne zmožnosti posameznikov v skupini, zato bo pot 

vselej za nekoga prepočasna in premalo naporna, za drugega pa bo tempo hoje prehiter, teren 

pa prestrm.  To dokazujejo tudi predlogi naših učencev, saj učenec 1 in učenec 3 predlagata 

bolj strm in fizično bolj zahteven teren, medtem ko bi učenka 2 predlagala boljo ravninsko in 

telesno manj naporno pot. Zanimiv nam je bil predlog učenca 3, ki si želi spoznavati nova okolja 

in usvajati nove vzpetine. Predvidevamo, da je učenec na vseh okoliških vzpetinah že bil, zato 

bi se morda želel povzpeti na kakšno, ki ni v njegovi okolici. V realnosti pa se šole vselej 

odločajo za vzpetine, ki so jim na dosegu roke, saj bi z vožnjo izgubljali čas, ki bi ga lahko 

posvetili pohodništvu in gibanju na svežem zraku, hkrati pa bi bili stroški avtobusnega prevoza 

večji, kar nekateri učitelji izpostavljajo kot eno izmed težav pri načrtovanju pohodov (Štebe, 

2017). 
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Tabela 9: Učinki pohodništva na človekov organizem 

UČINKI POHODNIŠTVA NA ČLOVEKOV ORGANIZEM 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Meniš, da je hoja v naravi dobra za tvoje zdravje? 

»Ja.« »Ja.« »Ja.« 

Zakaj je dobro, da hodimo in se gibljemo na svežem zraku? 

»Ker je dobro, da greš malo 

ven in nisi tako bolan.« 

»Da gremo malo ven na svež 

zrak. Pa smo bolj zdravi.« 

»Dobro je za mišice, potem 

za sklepe, za zdravje, da 

imaš več kondicije. Potem, 

ker se bolj sprostiš zunaj, kot 

notri. Ker je boljše zunaj.« 

 

Vsi trije učenci se zavedajo, da je hoja v naravi dobra za človekovo zdravje. Zato si upamo 

trditi, da se intervjuvani učenci zavedajo splošnega pozitivnega vpliva pohodništva na fizično 

zdravje ljudi (Črnigoj idr., 20218). Vsi so hojo in gibanje na svežem zraku povezali s 

krepljenjem imunskega sistema.  Nobeden od učencev pa ni posebej izpostavil vpliva na hoje 

v hrib na zaviranje kardio-vaskularnih bolezni ter znižanje krvnega tlaka (Kelly idr., 2017). 

Učenec 3 je izpostavil tudi pozitiven vpliv pohodništva na mišice in sklepe, ki ga zagotovo ne 

gre zanemariti, saj so tako mišice kot tudi sklepi obremenjeni tako pri hoji po ravnem terenu, 

kot tudi pri vzpenjanju ter sestopu s hriba (Kristan, 1993). Poleg tega je kot pozitiven učinek 

izpostavil še izboljšanje telesne kondicije. Učenec 3 je opozoril tudi na pozitivni psihološki 

učinek gibanja na svežem zraku, saj se sam na svežem zraku sprosti, kar dokazuje, da lahko 

ima narava pozitiven vpliv na človekovo duševnost (Kristan, 1993). Zanimivo nam je bilo, da 

nobeden od učencev ni pohodništva povezal z uravnavanjem telesne mase in izgubo 

kilogramov, saj se telesna dejavnost velikokrat povezuje s slednjim. 

 

Tabela 10: Učinki pohodništva na človekov organizem − dihanje in srčni utrip 

Dihanje in srčni utrip 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Kaj se med pohodom dogaja z našim dihanjem? 

»Bolj je hitro.« »Bolj začnemo dihati, ker 

smo bolj zadihani, ker pač 

hodimo.« 

»Bolj smo zadihani, ker ne 

hodimo samo dva koraka kot 

kadar smo notri, gremo malo 

več. Bolj smo zadihani tudi, 

če ne pijemo vode ali če 

nimamo kakšne pijače 

zraven. Smo bolj zadihani 

tudi, ker se bolj potimo.« 

Kaj se med pohodom zgodi z našim srčnim utripom? 

»Bolj bije.« »Poveča se nam.« »Narašča.« 
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Vsi trije intervjuvani učenci se zavedajo, da se med telesno dejavnostjo človekov srčni utrip 

poveča, njegovo dihanje pa postane hitrejše. Dva učenca sta zadihanost povezala z večjo telesno 

dejavnostjo, njuna razlaga pa je tudi teoretično ustrezna, saj ob vzpenjanju človek v istem času 

naredi več vdihov, kot sicer (Morris in Hardman, 1997). Učenec 3 je zadihanost povezal z 

izgubo tekočine. Predvidevamo, da je slednje povezal, ker s hojo v hrib postane tako zadihan 

kot tudi žejen, torej sta žeja in hitrejše dihanje vsak zase povezana s telesno dejavnostjo, 

običajno pa se ob večjem fizičnem naporu pojavita oba. 

 

Tabela 11: Učinki pohodništva na človekov organizem − hidracija telesa 

Hidracija telesa 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Zakaj je pomembno, da med pohodom tudi pijemo? 

»Zato, ker če nimamo 

nobene vode, smo žejni. Pa 

tudi lačni. Pa potem ne 

moremo hoditi, če smo žejni 

in lačni. Pa se malo 

spočijemo.« 

»Zato, ker se potimo. Potem 

zato, ker ko smo tako 

zadihani, smo vedno žejni. 

Odžejaš se, nisi tako potem 

zmatran. Lahko greš potem 

še pač naprej, nisi tako 

zmatran, da bi rekla.« 

»Zato, da ne dehidriramo. In 

da se odžejaš. Tudi na 

treningih nekateri sploh niso 

pili vode, pa so se kar 

zgrudili.« 

 

Učenci so navedli naslednje razloge, zaradi katerih smatrajo pitje vode med pohodništvom za 

pomembno:  

- potenje in posledična izguba tekočine, 

- premagovanje utrujenosti s pitjem, 

- dehidracija telesa in možne posledice ter 

- počitek med hojo. 

Intervjuvani učenci so s svojimi odgovori dokazali, da poznajo pomen pitja vode med telesno 

dejavnostjo ter morebitne posledice, ki jih ima dehidracija na naše telo (utrujenost, žeja, v 

skrajnem primeru tudi izguba zavesti) (Burnik, 2000b). Učenec 1 in učenka 2 sta prepoznala 

tudi, da po pitju vode lažje nadaljujeta pot in predvidevamo, da sta to spoznanje prenesla iz 

lastnih pohodniških izkušenj. Učenec 1 je povezal pitje vode še s počitkom. Sklepamo, da je ta 

povezava nastala na podlagi tega, da navadno pijemo med počitkom in ne med hojo, saj je tudi 

po priporočilih strokovnjakov dobro, da poti po pitju ne nadaljujemo vsaj še nekaj minut 

(Kožuh in Turk, 1993). 
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Tabela 12: Pomen ustrezne pohodniške opreme − nahrbtnik 

POMEN USTREZNE POHODNIŠKE OPREME 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Nahrbtnik 

Kaj vse potrebuješ s sabo, ko se odpravite na pohod? 

»Ene sladkarije imam, pa 

vodo, pa za jesti.« 

»Jaz vzamem nahrbtnik. Pa 

notri si nalijem vodo, včasih 

imam eno, včasih imam dve. 

Potem včasih lahko vzamem 

tudi telefon zraven. Pa 

kakšno jabolko ali banano si 

največkrat vzamem. Pa 

ključe od stanovanja.« 

»Za pit, za jesti. Da ko 

gremo, malo jemo in malo 

pijemo. Potem kak vitamin, 

kakšno sadje.« 

Kaj imaš s sabo v nahrbtniku? 

»Ja to.  

 

»In še kako majico, hlače in 

spodnje hlače.« 

»Takšne bolj kot ne 

pomembne stvari.  

 

»Voda, hrana, potem pri 

fantih, pa tudi pri puncah, je 

fino, če imamo kak 

dezodorant s seboj, da 

potem, ko pridemo iz 

pohoda, ne smrdimo tako.« 

 

»Nogavice si nesem s sabo v 

nahrbtniku, pa majico si 

nesem s sabo in na primer če 

sem kaj mokra, če gremo 

kam tako, da smo mokri, si 

po navadi vzamem še jopico, 

če bi slučajno imela še 

jopico mokro.« 

»Hrano, pijačo, kakšno 

sadje. Pa tudi kaj za 

preobleči. Včasih nogavice, 

če imaš mokre. Ali pa 

teniske, če hodiš po mokrem 

ali gre dež, da imaš za 

preobuti. Če gremo na sneg, 

imam še hlače.« 

 

Intervjuvani učenci poročajo, da s sabo na pohod vzamejo naslednje stvari: vodo, malico 

(sadje), sladkarije, telefon, ključe od stanovanja in dezodorant. 

Vsi trije učenci so med prvimi stvarmi omenili vodo oz. nekaj za popit, kar nakazuje, da se 

zavedajo pomembnosti pitja med telesno dejavnostjo. Dva učenca od treh sta omenila tudi 

sadje, katero predstavlja primerno malico za pohode, saj vsebuje sladkorje, vendar ni presladko 

(Peršolja, 2008), hkrati pa s sadjem v telo vnašamo vitamine, katere med ali po telesnem naporu 

naše telo prav tako potrebuje (Burnik, 2000b). Od vseh odgovorov nas je najbolj presenetil 

odgovor učenke 2, ki je izpostavila pomen dezodoranta kot sredstva za preprečevanje 

neprijetnih telesnih vonjav, katere lahko nastanejo med telesno dejavnostjo in s tem opozorila 
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na pomen posameznikove osebne higiene. Slednje bi lahko povezali z dejstvom, da gre za 

učenko v najstniških letih, kateri lahko neprijetne telesne vonjave povzročajo občutek sramu in 

nelagodja, zato je dezodorant zanjo del obvezne opreme. Učenka 2 je izpostavila še telefon, ki 

pa na šolskih izletih sicer ni priporočen. 

Ker se med pohodom zaradi povečane fizične aktivnosti potimo, se nam večkrat zgodi, da so 

naša oblačila mokra. Da bi se izognili prehladu, se med postankom ali po prihodu v dolino 

preoblečemo. Učenci so poročali, da na pohod vzamejo naslednja rezervna oblačila: majico, 

hlače, nogavice, jopico, rezervne čevlje (če hodijo po mokrem ali blatnem terenu) in hlače (če 

hodijo po snegu). 

Ker učitelji zaradi neustrezne opreme učencev pohodniške športne dni načrtujejo v lepem 

vremenu, si upamo trditi, da rezervni čevlji niso del obvezne opreme pri pohodništvu v šoli. 

Prav tako marsikateri učenec doma nima dveh parov športnih copat, da bi lahko nesel s sabo 

tudi rezervne, ta zahteva pa bi izpostavljala socialno-ekonomske razlike med posamezniki. 

Velikokrat namreč že »prvi« čevlji učencev niso najbolj primerni za na pohode. Učitelji 

pohodništva ne načrtujejo v snežnih razmerah, zato se nam tudi rezervne hlače iz tega vidika 

ne zdijo potrebne. Učenci bi jih lahko potrebovali iz katerega drugega vidika (na primer 

močnega potenja), vendar glede na to, da se v okviru šolskih pohodov ne odpravljajo v 

visokogorje, dvomimo, da imajo učenci med pohodi mokre tudi hlače. Majica in nogavice pa 

so tudi pri pohodništvu v šoli zaželeni, še posebno pri posameznikih, ki se močno potijo, tako 

z vidika zdravja kot tudi z vidika osebne higiene. 

Presenetilo nas je, da učenci kot dela pohodniške opreme niso navedli pokrivala za na glavo ali 

sončnih očal, saj se pohodniški športni dnevi načeloma odvijajo v lepem vremenu, v katerem 

nam tovrstna oprema pride še kako prav.  

 

Tabela 13: Pomen ustrezne pohodniške opreme − oblačila 

Oblačila 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Kaj moraš za pohod obleči? 

»Navadne hlače.« 

 

»Takšne, da lahko tečeš, 

takšna trenirka dolga pozimi, 

da se ne prehladimo.« 

»Trenirko, kratko majico in 

jopico.« 

»Moraš se športno obleči. 

Športne hlače, športno 

trenerko in športno majico. 

Lahko je tudi takšna 

navadna.« 

 

Vsi intervjuvani učenci se zavedajo, katera oblačila so za na pohod primerna. Kot primer 

ustreznih oblačil so vsi navedli trenirko oz. športna oblačila. Njihovi odgovori nakazujejo na 

zavedanje, da nam morajo oblačila dopuščati gibljivost v sklepih (Kristan, 1993). Učenec 1 je 

izpostavil tudi, da je ob hladnejših temperaturah potrebno imeti oblečene dolge hlače, kar je 

povezal s preventivo proti prehladu, vendar so dolge hlače zaželene tudi zaradi zaščite pred 

praskami (Kristan, 1993). Učenka 2 je opozorila še na jopico ter nakazala na zavedanje o 

pomembnosti večplastnega oblačenja, saj se lahko tako tekom pohoda slačimo oz. oblačimo 
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glede na temperaturo in fizični napor (Zupan, 2012). Glede na odgovore lahko torej zaključimo, 

da so učenci usvojili teoretične vsebine o primernih športnih oblačilih, katere pričnejo usvajati 

že v 1. razredu, ter se za pohode znajo primerno obleči. 

 

Tabela 14: Pomen ustrezne pohodniške opreme − obutev 

Obutev 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Kaj moraš za pohod obuti? 

»Ne škornje.« 

 

 

»Največkrat imam teniske. 

Ali pa kar gorske čevlje.« 

 

»Takšni bolj visoki. Na 

primer če gremo kam, da je 

tako bolj blatno, da nimam 

ravno ne vem, najnižjih, da 

mi gre vse notri potem. Pa 

takšni malo debelejši so. 

Mislim debelejši, podplati so 

boljši, da lahko dobro 

hodiš.« 

»Športne čevlje.« 

Zakaj se na pohod ne smemo odpraviti v natikačih? 

»Ker ne moreš potem hoditi 

in ne moreč teči in lahko 

tudi padeš.« 

»Ker lahko padeš. Pa si roko 

zlomiš …« 

»… če imaš japonke, lahko 

greš po kamnih in se ti 

potem podplat uniči.« 

»… kakšne druge natikače 

pa tudi sploh ni fajn hodit, 

ker nimajo v redu podplata 

in te lahko hitro začnejo 

noge boleti.« 

»Ker se ne spodobi. In ker 

lahko drsi v natikačih. In 

zato, ker je skoraj pol noge 

zunaj in je lahko nevarno. Pa 

če so veliki kamni, jih čutiš 

ali pa se spotikaš.« 

 

Vsi učenci se zavedajo pomena ustrezne obutve, ki je z vidika varnosti izjemno pomembna. Pri 

vprašanju, kaj moramo za pohod obuti, so vsi navedli športne copate oz. gorske čevlje. Sicer so 

bolj kot navadni športni copati primerni pohodniški čevlji, ki se dobro oprimejo gležnja in nas 

varujejo pred poškodbami (Kristan, 1993), vendar učitelj ne more pričakovati, da imajo vsi 

učenci v omari ustrezne pohodniške čevlje, sploh glede na dejstvo, da veliko učencev prihaja 

iz družin, v katerih si le-teh ne morejo privoščiti. Vsi intervjuvani učenci se zavedajo, da morajo 

obuti takšne čevlje, ki ne drsijo in imajo nekoliko debelejši podplat. 
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Natikačev intervjuvani učenci za pohod ne bi obuli, saj so seznanjeni z nevarnostmi, ki jih lahko 

prinaša neustrezna obutev. Navedli so naslednje razloge: 

- drseč podplat,  

- tanek podplat, zaradi česar lahko čutiš kamne na podlagi, 

- spotikanje ob kamne zaradi neprimerne obutve, 

- padci zaradi neustreznega oprijema čevlja in 

- poškodbe kot posledico neprimerne obutve. 

 

Tabela 15: Naravovarstveno zavedanje 

NARAVOVARSTVENO ZAVEDANJE 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Kaj lahko naredimo, kadar smo v gorah ali gozdu, da pripomoremo k varovanju narave? 

»Ne smemo nobene palce 

zlomiti. Pa malo pazimo, kje 

hodimo.«  

 

»Ker so lahko tam dreki. Pa 

lahko pohodiš rastline.« 

 

»Smeti pobiraš, ko vidiš, če 

je kaj na tleh.« 

»Da smeti damo v nahrbtnik, 

ko imamo nahrbtnik s sabo. 

Pa da jih ne pustimo kar tam 

gor. Potem, da ne delamo 

tisti stvari, da ne ubijamo 

živali. Jih pustimo pri miru. 

Potem če ni dovoljeno, da 

smo tam, da pač prenočimo 

ali pa kampiramo, da tega ne 

počnemo.« 

»Da poberemo smeti, če jih 

vidimo. Jih damo v 

nahrbtnik in jih potem damo 

tja, kamor spadajo. In če je 

kakšna veja, da jo 

umaknemo, če gre kdo 

starejši mimo. Pa pobiraš 

veje in lepša je okolica, če 

pobereš smeti.« 

 

Intervjuvani učenci lasten prispevek k varovanju narave vidijo v: 

- pobiranju smeti, 

- varovanju rastlin tako, da po njih ne hodijo in ne lomijo vej na drevesih, 

- varovanju živali tako, da jih ne ubijajo in 

- spoštovanju prepovedi gibanja oz. prenočevanja na nekaterih površinah. 

Kadar učence odpeljemo v naravo, jim dajemo izvrstno priložnost, da prispevajo k varovanju 

in ohranjanju naravne dediščine (Burnik, 2000b). Kljub temu, da niso vsi učenci našteli vsega, 

so s skupnimi močmi priklicali vse bistvene načine, na katere lahko posameznik pripomore k 

varovanju narave in jih navaja Burnik (2000b). Zato si upamo trditi, da imajo intervjuvani 

učenci razvit odgovoren in spoštljiv odnos do narave in okolja, ki v današnjih časih prihaja vse 

bolj v ospredje. Iz odgovorov je namreč razvidno, da je njihovo ravnanje do narave odgovorno. 
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Tabela 16: Orientacija učencev v naravi 

ORIENTACIJA V NARAVI 

Učenec 1 Učenka 2 Učenec 3 

Razloži besedo orientiranje. 

»Ko veš, kam moraš iti.« »To je tisto, ko nam dajo en 

listek in zemljevid, potem 

vlečeš listek in potem moraš 

sam najti stvari.« 

»Da se orientiraš, to pomeni, 

da veš kam greš.« 

Kaj nam lahko pomaga pri orientiranju v naravi? 

»Ponoči rabiš svetilko.  

Zemljevid pa kompas.« 

»Zemljevid, kompas, 

telefon, če ga imaš pa koga 

pokličeš, če se zgubiš. Pa 

list, da veš kaj moraš sploh 

iskati, pa kam moraš sploh 

iti.« 

»Kompas, potem da se 

orientiraš po mapi, kje je 

sever in kje je jug. In od 

drevesa, ki je odžagano, ne 

vem čisto točno kako, samo 

slišal sem, da se nekateri po 

tem orientirajo. To smo se 

učili pri naravi.« 

 

Učenci besedo orientacija razložijo na različne načine. Gre namreč za abstraktni pojem, 

mišljenje učencev z LMDR pa je bolj konkretno, kot abstraktno (Kriteriji za opredelitev vrste 

in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami, 2015).  Dva učenca sta 

pojem orientacije povezala z vsakdanjim življenjem in zavedanjem o tem, kam moramo iti. Ena 

učenka pa je orientacijo povezala izključno z orientacijo na športnih dneh v šolskem okolju ter 

znanja in izkušenj ni bila zmožna prenesti na vsakdanje situacije. 

Kot pripomočka za orientiranje v naravi so vsi učenci navedli zemljevid in kompas. 

Pojavili pa so se tudi naslednji odgovori: 

- svetilka, kot pripomoček za orientiranje v temi, 

- telefon, kot preventiva za klic na pomoč, 

- orientiranje s pomočjo letnic na štoru. 

Učenec 3, ki je navedel možnosti orientiranja glede na letnice na štoru, sicer ni znal razložiti, 

da so letnice gostejše na severni strani (Kožuh in Turk, 1993), si je pa zapomnil, da so se o tem 

učili pri predmetu naravoslovje in tako poskušal narediti sintezo znanja, pridobljenega pri 

različnih šolskih predmetih. Menimo, da bi bilo dobro v šoli učence opozoriti na možnost, da 

lahko telefon poleg klica na pomoč uporabljajo tudi kot pripomoček za orientacijo s pomočjo 

GPS sistema, saj je tehnologija dandanes v naših življenjih vse bolj prisotna. Učenci bi tako 

spoznali način, kako le-to uporabljati na koristen način, vsekakor pa jih je dobro zaradi 

nezanesljivosti sistema še vedno učiti orientiranja s pomočjo karte in kompasa. 
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4 SKLEP 

V šolah smo učitelji pogosto preveč storilnostno in učno naravnani, posledica česar je lahko 

postavljanje predmetov, kot so šport, likovna in glasbena umetnost na stranski tir. Gibalna 

aktivnost posameznikov je izjemno pomembna, saj vpliva na zdravje in psihofizično počutje. 

Odnos do gibanja se začne graditi že v družini, kasneje v vrtcu in se nadaljuje v šoli. Zato 

imamo učitelji pomembno nalogo, v okviru katere moramo učencem privzgojiti pozitiven 

odnos do gibanja v okviru njihovih zmožnosti. Pri tem moramo biti pri otrocih s posebnimi 

potrebami še posebej pozorni, saj jih lahko spremljajo številne zdravstvene posebnosti. Zato 

učitelji v individualiziranem programu opredelimo prilagoditve glede na zmožnosti in 

sposobnosti vsakega posameznika. Pristen in ljubeč odnos do gibanja učence spremljata vse 

življenje in lahko pomembno vplivata na kvaliteto življenja. Velik del učencev z motnjami v 

duševnem razvoju se s pohodništvom ukvarja zgolj v okviru šolskih športnih dni, zato je na nas 

učiteljih, da jim poskušamo pohodništvo čim bolj približati. 

Glavni namen magistrskega dela je bil preučiti izvajanje pohodništva na izbrani osnovni šoli, 

na kateri se izvaja PP z NIS. Ker smo želeli dobiti čim bolj celosti vpogled, smo v raziskavo 

poleg športnega pedagoga vključili še tri učence.  

V okviru prvega raziskovalnega vprašanja nas je zanimalo, kako poteka načrtovanje 

pohodništva na izbrani osnovni šoli. Ugotovili smo, da športni pedagog pohodniške športne dni 

načrtuje v timu s sodelavcem, ki poučuje šport v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, 

pri tem pa v okviru medpredmetnih povezav ne sodeluje z nobenim drugim predmetnim 

učiteljem, temveč medpredmetne povezave poskuša poiskati sam. 

Z drugim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, katere prilagoditve pri pohodništvu 

načrtuje in izvaja izbrana osnovna šola. Ugotovili smo, da učencem glede na zmožnosti in 

sposobnosti prilagaja čas in dolžino pohoda, skrbno pa izbere tudi samo pot. Prilagodi pa jim 

tudi letni čas, saj zaradi morebitnih zdravstvenih težav učencev in neustrezne opreme 

pohodniške športne dni športni pedagog načrtuje v pomladnih mesecih. Športni pedagog 

prilagoditve izbere glede na individualne posebnosti učencev v skupini. 

S tretjim raziskovalnim vprašanjem smo ugotavljali, s kakšnimi izzivi in težavami se učitelj 

sooča pri načrtovanju pohodništva. Ugotovili smo, da učitelju glavni izziv predstavljata 

diferenciacija in individualizacija, saj mora pri tem upoštevati vse posebnosti slehernega učenca 

v skupini. 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja smo ugotovili, da se učitelj pri izvajanju 

pohodništva sooča z naslednjimi izzivi in težavami: neustrezna oprema učencev, slaba telesna 

pripravljenost učencev, slaba telesna pripravljenost učiteljev spremljevalcev ter neustrezna 

prehrana učencev med pohodom, ki vodi v slabost. 

S petim raziskovalnim vprašanjem smo raziskali, ali so učenci z lažjimi motnjami v duševnem 

razvoju pri samostojnem orientiranju uspešni ali potrebujejo nadzor in usmerjanje odrasle 

osebe. Ugotovili smo, da učenci pri samostojnem orientiranju niso uspešni in potrebujejo 

pomoč in vodenje odrasle osebe. Ob tem se je pojavil tudi problem varnosti v prometu in 

nepoznavanja prometnih znakov, vendar prometna vzgoja ni bila del naše raziskave, zato tega 
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problema nismo podrobno analizirali. Pri orientiranju zaradi slabega predznanja učencev ne 

uporabljajo pripomočkov za orientacijo, kot sta kompas in zemljevid. Učenci so slednja sicer 

našteli kot možna pripomočka za orientacijo, poleg tega pa so izpostavili še svetilko za 

orientiranje v temi, telefon ter orientiranje s pomočjo letnic na štoru.  

Šesto raziskovalno vprašanje se je glasilo: Kako učenci doživljajo pohodništvo? Dva učenca se 

pohodniških športnih dni veselita že pred samim odhodom, medtem ko se ena učenka le-teh ne 

veseli. Vsi trije učenci pa se imajo na pohodu lepo. Vsak učenec je kot najboljšo stvar na pohodu 

izpostavil nekaj drugega, kar dokazuje, kako subjektivno je doživljanje vsakega posameznika.  

 

S sedmim raziskovalnim vprašanjem smo želeli pridobiti vpogled v to, katere so učenčeve želje 

po prilagoditvah in spremembah pri dejavnostih, ki vključujejo pohodništvo. Dobili smo zelo 

različne odgovore, ki so se nanašali na bolj hitro hojo v hrib, tek v hrib, manj postankov med 

potjo, možnost igranja timskih športov, spoznavanje novih okolij, po drugi strani pa je ena 

učenka predlagala hojo po zgolj ravnem terenu. 

Osmo raziskovalno vprašanje je preverjalo, ali učenci poznajo pozitivne učinke pohodništva na 

organizem. Ugotovili smo, da se vsi intervjuvani učenci zavedajo, da je hoja v naravi dobra za 

naše zdravje, prav vsi pa so le-to povezali s krepljenjem imunskega sistema. En učenec je 

utemeljil tudi, da pohodništvo vpliva na krepitev mišic in sklepov ter telesno kondicijo.  

Deveto raziskovalno vprašanje je preverjalo, ali se učenci zavedajo pomena ustrezne športne 

opreme. Ugotovili smo, da imajo učenci dobro razvito zavedanje o pomembnosti ustreznih 

pohodniških čevljev in za na pohod oblečejo primerna oblačila. Vsi učenci s sabo v nahrbtniku 

nesejo vodo, malico in rezervna oblačila, ena učenka pa vzame še dezodorant in občasno tudi 

telefon.  

Z desetim raziskovalno vprašanjem smo preverjali, ali se učenci zavedajo lastnega vpliva na 

varovanje narave. Pri tem smo ugotovili, da vsi intervjuvani učenci vidijo svoj prispevek v 

pobiranju in odnašanju smeti nazaj v dolino. V svojih odgovorih so učenci izpostavili še 

varovanje živali in rastlin s tem, da jih ne pohodijo in ne lomijo vej na drevesih ter spoštovanje 

prepovedi gibanja na nekaterih površinah. 

Omejitve raziskave vidimo predvsem v nereprezentativnem vzorcu, zato pridobljenih 

ugotovitev ne moremo posploševati na celotno populacijo. Pomanjkljivost raziskave smo tekom 

analize odgovorov prepoznali pri vprašanjih, pri katerih so učenci lahko odgovorili z eno ali 

dvema besedama, vendar smo zaradi značilnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju vprašanja 

želeli postaviti čim bolj konkretno. Glavno težavo pri raziskovanju so nam predstavljale 

razmere v državi, zaradi katerih smo morali intervjuje opraviti preko elektronskih naprav. 

Predvidevamo, da bi bil osebni stik z udeleženci veliko bolj pristen, odgovori pa bolj 

poglobljeni. 

Magistrsko delo je praktičen prispevek na področju specialne in rehabilitacijske pedagogike, s 

katerim smo želeli opozoriti na pomembno področje – pohodništvo oseb s posebnimi 

potrebami. Hoja in gibanje na svežem zraku namreč pomembno prispevata k splošnemu 
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boljšemu zdravju ljudi, pri osebah s posebnimi potrebami pa lahko imata tudi pomembno 

terapevtsko vlogo. 

Želimo si, da bi bila naša raziskava povod v nadaljnje raziskovanje pohodništva pri osebah z 

motnjami v duševnem razvoju. Ker gre za prvo raziskavo s področja izvajanja pohodništva v 

okviru predmeta šport v PP z NIS pri nas, je lahko to magistrsko delo izhodišče nadaljnjih 

raziskav, kar predstavlja raziskovalni prispevek našega magistrskega dela na področju specialne 

in rehabilitacijske pedagogike. 

Kot možnosti nadaljnjega raziskovanja vidimo razširitev raziskave na več osnovnih šol s PP z 

NIS, saj bi na ta način pridobili reprezentativen vzorec in globlji vpogled v način izvajanja, 

izzive pri načrtovanju ter težave pri izvajanju pohodništva. Prav tako predlagamo podobno 

raziskavo v Posebnem programu vzgoje in izobraževanja, kjer se način izvajanja pohodništva 

zaradi narave motnje in morebitnih pridruženih motenj še bistveno razlikuje. Tekom analize 

intervjujev z učenci se nam je porajalo vprašanje, ali gre zgolj za naključje, da bi učenca izbrala 

bolj zahteven teren in se pohodniških športnih dni bolj veselita kor učenka, ali bi bile razlike v 

doživljanju statistično pomembne. Tako predlagamo, da bi v nadaljnjih raziskavah lahko 

primerjali tudi razlike v doživljanju pohodništva med učenci in učenkami. 
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6 PRILOGE 

6.1 Priloga 1: Vprašalnik za učitelja 

1. Kako izgleda načrtovanje pohoda? Ali načrtujete sami ali v timu? 

2. Ali destinacije načrtujete že na začetku šolskega leta? 

3. V okviru pohodništva se srečujete tudi z drugimi vsebinami, ki zahtevajo 

medpredmetno povezovanje. Na kakšen način sodelujete z ostalimi učitelji pri 

pripravi športnih dni? 

4. Kaj pri načrtovanju pohoda predstavlja največjo oviro oz. največji izziv? 

5. Katere prilagoditve načrtujete za posamezne učence? 

6. Ali so te prilagoditve kje zapisane, ali gre za upoštevanje tistih prilagoditev, ki so 

opredeljene v individualiziranih programih? 

7. Dobro načrtovanje je ključno za uspešno izvedbo, vendar nas vedno lahko kaj 

preseneti. S kakšnimi težavami se soočate pri sami izvedbi pohoda? 

8. Kako oz. na kakšen način rešujete morebitne težave pri izvajanju pohodništva? 

9. Tekom šolskega leta učence postavite pred izziv, da se morajo orientirati v naravi. 

Kako poteka načrtovanje orientiranja glede na to, da imajo učenci z LMDR večkrat 

težave z orientiranjem? Na kaj ste še posebej pozorni? 

10. Ali so učenci pri samostojnem orientiranju uspešni ali potrebujejo nadzor in 

usmerjanje odrasle osebe? 

11. Katere prilagoditve pri orientiranju načrtujete oz. izvajate? 

12. Katere pripomočke učenci uporabljajo pri orientiranju? Ali z njimi sami ustrezno 

rokujejo ali potrebujejo pomoč odrasle osebe? 
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6.2 Priloga 2: Vprašalnik za učence 

1. Ali se izletov oz. pohodov veseliš? Zakaj? 

2. Kako se imate na pohodih? 

3. Kaj je zate najboljši del pohoda? 

4. Ali se ti zdi hoja v hrib težka oz. naporna? 

5. Ali na pohodih raje hodiš v večji ali manjši hrib? 

6. Če bi bilo po tvoje – kakšno pot bi izbral/-a? 

7. Kaj bi učitelju predlagal/-a, naj pri načrtovanju športnih dni spremeni? 

8. Meniš, da je hoja v naravi dobra za tvoje zdravje? 

9. Zakaj je dobro, da hodimo in se gibljemo na svežem zraku? 

10. Kaj se med pohodom dogaja z našim dihanjem? 

11. Kaj se med pohodom zgodi z našim srčnim utripom? 

12. Zakaj je pomembno, da med pohodom tudi pijemo? 

13. Kaj vse potrebuješ s sabo, ko se odpravite na pohod? 

14. Kaj imaš s sabo v nahrbtniku? 

15. Kaj moraš za pohod obleči? 

16. Kaj moraš za pohod obuti? 

17. Zakaj se na pohod ne smemo odpraviti v natikačih? 

18. Kaj lahko naredimo, kadar smo v gorah ali gozdu, da pripomoremo k varovanju 

narave? 

19. Razloži besedo orientiranje. 

20. Kaj nam lahko pomaga pri orientiranju v naravi? 
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6.3 Priloga 3: Intervju učitelj 

1. Kako izgleda načrtovanje pohoda? Ali načrtujete sami ali v timu? 

Načrtovanje pohoda v osnovni šoli s prilagojenim programom je zelo specifično, saj je 

potrebno diferencirati in individualizirati dejavnosti glede na posameznega otroka. 

Načrtujem v timu s sodelavcem, ki poučuje v šport v posebnem programu.  

 

2. Ali destinacije določite že na začetku šolskega leta? 

Na začetku leta načrtujeva kam bomo odšli in to tudi zapišem v letni delovni načrt. 

Ampak potem to mogoče še spremenimo glede na vremensko situacijo pred samim 

športnim dnem. 

 

3. V okviru pohodništva se srečujete tudi z drugimi vsebinami, ki zahtevajo 

medpredmetno povezovanje. Na kakšen način sodelujete z ostalimi učitelji pri 

pripravi športnih dni? 

Medpredmetno se največkrat povežem z družbo (opis poti ali kraja, kjer je pohod, strani 

neba), potem z naravoslovjem (naštetje živali v tem območju, termoregulacija) in 

matematiko (razdalja pohoda v km, višina hriba, čas pohoda). Te povezave najdem sam 

in se ne povezujem z ostalimi učitelji.  

 

4. Kaj pri načrtovanju pohoda predstavlja največjo oviro oz. največji izziv? 

Diferenciacija in individualizacija. 

 

5. Katere prilagoditve načrtujete za posamezne učence? 

Čas pohoda, dolžina pohoda, trasa pohoda (to je težavnost vzpona, podlage, čim dlje od 

prometnih poti), letni čas pohoda (pomladi ob lepem vremenu, če je dež, odpade zaradi 

slabe opreme učencev, če je prevroče, odpade zaradi raznih zdravstvenih težav, kot je 

na primer epilepsija).  

 

6. Ali so te prilagoditve kje zapisane, ali gre za upoštevanje tistih prilagoditev, ki so 

opredeljene v individualiziranih programih? 

Prilagoditve zapiševa s sodelavcem pred vsakim športnim dnevom. Prilagodiva glede 

na trenutno stanje učenca. Kakšne večje prilagoditve so pa tudi zapisane v 

individualiziranih programih, vendar je to bolj redkost. 

 

7. Dobro načrtovanje je ključno za uspešno izvedbo, vendar nas vedno lahko kaj 

preseneti. S kakšnimi težavami se soočate pri sami izvedbi pohoda? 

Neprimerna pohodna oprema učencev in posledično nezmožnost dokončanja pohoda 

(na primer žulji). Slaba vzdržljivost otrok, včasih tudi spremljevalcev. Neprimerna 

prehrana učencev (čipsi, sladkarije, sladke pijače), posledica je potem slabost. 

 

8. Kako oz. na kakšen način rešujete morebitne težave pri izvajanju pohodništva? 
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Preventivno z vzdržljivostno vadbo pri uri športa. S pogovorom o primerni opremi in 

primerni prehrani. Na samem pohodu s prvo pomočjo (obliži, hladilne kreme). 

Poskrbimo za primerno hidracijo med pohodom. 

 

9. Tekom šolskega leta učence postavite pred izziv, da se morajo orientirati v naravi. 

Kako poteka načrtovanje orientiranja glede na to, da imajo učenci z LMDR 

večkrat težave z orientiranjem? Na kaj ste še posebej pozorni? 

Pri izvedbi orientacije jaz učencev ne spustim samih. V vsaki skupini je vedno eden od 

spremljevalcev, učitelj, ki jim pomaga pri nalogi. Še posebej je pozoren na varnost v 

prometu. 

 

10. Ali so učenci pri samostojnem orientiranju uspešni ali potrebujejo nadzor in 

usmerjanje odrasle osebe? 

Imajo nadzor učitelja. 

 

11. Katere prilagoditve pri orientiranju načrtujete oz. izvajate? 

Tako kot pri pohodu – čas, dolžina, trasa, vreme oz. letni čas. Še posebej sem pozoren 

na varnost v prometu, ker vsi ne poznajo prometnih znakov, se ne znajdejo v prometu. 

Prilagodim jim samo vsebino orientacije (opisna orientacija). Ker vsi ne znajo brati, 

imajo zraven učitelja, ki jim prebere. Povežem se z učiteljico družboslovja, da ugotovim 

njihovo predznanje o orientaciji (smeri neba). 

 

12. Katere pripomočke učenci uporabljajo pri orientiranju? Ali z njimi sami ustrezno 

rokujejo ali potrebujejo pomoč odrasle osebe? 

Žal imajo zelo slabo predznanje in ne uporabljamo pripomočkov, kot so kompas, 

zemljevid, topografske karte. Izvajamo samo opisno orientacijo in še to zelo prilagojeno 

njihovemu predznanju matematike, slovenščine, geografije, prometnega znanja. Nujno 

potrebujejo spremljevalca. 
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6.4 Priloga 4: Intervju Učenec 1 

1. Ali se izletov oz. pohodov veseliš? 

Ja. 

 

2. Zakaj pa? 

Ker lahko grem s kolesom ali tako malo s skirojem. 

 

3. Mislim, da si malo zamešal, v šoli se na pohode ne odpravljate s kolesom ali 

skirojem, ampak peš. Če malo pomisliš – ko imate športni dan in greste kam v 

hribe. 

Ja to pa se. Ker se na koncu malo igramo. 

 

4. Kako pa se imate, kadar greste na pohod? 

Dobro. 

 

5. Kaj je za tebe najboljši del pohoda? 

Ko tečemo gor po travi. 

 

6. Torej ko vam učiteljica v šoli pove, da se odpravljate na pohod, se najbolj veseliš 

tega, da lahko tečete v hrib? 

Ja. 

 

7. Ali se ti zdi hoja v hrib težka oz. naporna? 

Ne. 

 

8. Ali na pohodih raje hodiš v večji ali manjši hrib? 

Bolj v hrib. 

 

9. Če bi lahko sam izbiral, kakšna pot bi bila zate najboljša? 

Takšna, da je hrib. Lahko tudi malo ravnine vmes. 

 

10. Kaj bi učitelju predlagal, naj pri načrtovanju športnih dni spremeni? 

Samo to, da bi hodili po hribu in da bi hodili bolj hitro. Pa da ne bi imeli postankov. 

 

11. Meniš, da je hoja v naravi dobra za naše zdravje? 

Ja. 

 

12. Zakaj je dobro, da hodimo in se gibljemo na svežem zraku? 

Ker je dobro, da greš malo ven in nisi tako bolan. 

 

13. Kaj se med pohodom zgodi z našim dihanjem? 

Bolj je hitro. 
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14. Kaj se med pohodom zgodi z našim srčnim utripom? 

Bolj bije. 

 

15. Zakaj je pomembno, da med pohodom tudi pijemo? 

Zato, ker če nimamo nobene vode, smo žejni. Pa tudi lačni. Pa potem ne moremo hoditi, 

če smo žejni in lačni. Pa se malo spočijemo. 

 

16. Kaj potrebuješ s sabo na pohodu? 

Ene sladkarije imam, pa vodo, pa za jest. 

 

17. Kaj imaš torej s sabo v nahrbtniku? 

Ja to. 

 

18. Samo sladkarije, vodo in nekaj za pojesti? 

In še kako majico, hlače in spodnje hlače. 

 

19. Kaj pa moraš za na pohod obleči? 

Navadne hlače. 

 

20. Kakšne so to navadne hlače? 

Takšne, da lahko tečeš, taka trenirka dolga pozimi, da se ne prehladimo. 

 

21. Kaj pa obuješ za na pohod? 

Ne škornje. 

 

22. Kaj pa? 

Taki bolj nizki za zavezat. Ne smejo nič drseti. 

 

23. Zakaj se na pohod ne smemo odpraviti v natikačih? 

Ker ne moreš potem hoditi in ne moreš teči in lahko tudi padeš. 

 

24. Kaj lahko naredimo, ko smo v gorah ali gozdu, da pripomoremo k varovanju 

narave? 

Ne smemo nobene palice zlomit. Pa malo pazimo, kje hodimo. 

 

25. Zakaj moraš paziti, kje hodiš? 

Ker so lahko tam kakci. Pa lahko pohodiš rastline. 

 

26. Ja super, pa še kaj? 

Smeti pobiraš, ko vidiš, če je kaj na tleh. 

 

27. Razloži besedo orientiranje. 

Ko veš, kam moraš iti. 
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28. Kaj nam lahko pomaga pri orientiranju v naravi? 

Ponoči rabiš svetilko. 

 

29. Ja, če je temno potrebuješ svetilko, da lahko bolje vidiš. Kaj vse pa ti lahko pomaga 

podnevi, če se npr. izgubiš? 

Zemljevid pa kompas. Hmm. Ne vem več. 

 

30. Ali bi rad še sam kaj dodal o športnih dnevih in pohodništvu? 

Ne. 
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6.5 Priloga 5: Intervju Učenka 2 

1. Ali se izletov oz. pohodov veseliš? 

Ne. 

 

2. Zakaj pa ne? 

Ne vem, ker mi niso ravno všeč. 

 

3. Torej se jih pred odhodom ne veseliš. Kako pa se imaš potem, ko si enkrat že tam? 

Ne vem, tako tako no. Recimo, da v redu. 

 

4. Kaj je zate najboljši del pohoda? 

Najboljši? Da se lahko malo z avtobusom peljemo. 

 

5. Ali se ti zdi hoja v hrib težka oz. naporna? 

Preveč naporna. 

 

6. Ali na pohodih raje hodiš v večji ali manjši hrib? 

Ne vem, da bi imeli mali mali hrib. Pa mogoče bi šli malo bolj po ravnem. 

 

7. Torej bolj položen hrib. Če bi bilo po tvoje – kakšno pot bi izbrala? 

Tako, 2 uri bi hodili v eno smer, pa nazaj. Pa mogoče šli malo bolj po ravnem. 

 

8. Kaj bi učitelju predlagala, naj pri načrtovanju športnih dni spremeni? 

Dve uri hoje v vsako smer, ampak samo po ravnem. 

 

9. Se pravi, če bi lahko kaj spremenila na pohodih, bi to, da bi ves čas hodili po 

ravnem. 

Ja. 

 

10. Pa še kaj drugega? 

Ne. 

 

11. Meniš, da je hoja v naravi dobra za tvoje zdravje? 

Ja. 

 

12. Zakaj je dobro, da hodimo in se gibljemo na svežem zraku? 

Da gremo malo ven na svež zrak. Pa smo bolj zdravi. 

 

13. Kaj se med pohodom zgodi z našim dihanjem? 

Bolj začnemo dihati, ker smo bolj zadihani, ker pač hodimo. 

 

14. Kaj se med pohodom zgodi z našim srčnim utripom? 

Poveča se nam. 
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15. Zakaj je pomembno, da med pohodom tudi pijemo? 

Zato, ker se potimo. Potem zato, ker ko smo tako zadihani, smo vedno žejni. Odžejaš 

se, nisi tako potem zmatran. Lahko greš potem še pač naprej, nisi tako zmatran, bi rekla. 

 

16. Kaj vse potrebuješ s sabo, ko se odpravite na pohod? 

Na pohod? 

 

17. Ja, kaj vse vzameš s sabo? 

Jaz vzamem nahrbtnik. Pa notri si nalijem vodo, včasih imam eno, včasih imam dve. 

Potem včasih lahko vzamem tudi telefon zraven. Pa kakšno jabolko ali banano si 

največkrat vzamem. Pa ključe od stanovanja. 

 

18. Kaj imaš s sabo v nahrbtniku? 

Takšne bolj kot ne pomembne stvari. 

 

19. Katere so to? 

Voda, hrana, potem pri fantih, pa tudi pri puncah, je fino, če imamo kak dezodorant s 

seboj, da potem, ko pridemo iz pohoda, ne smrdimo tako. To je po mojem najnujnejše. 

 

20. Kaj obuješ za na pohod? 

Največkrat imam teniske. Ali pa kar gorske čevlje. 

 

21. In kakšni so to gorski čevlji? 

Takšni bolj visoki. Na primer če gremo kam, da je tako bolj blatno, da nimam ravno ne 

vem, najnižjih, da mi gre vse notri potem. Pa takšni malo debelejši so. Mislim debelejši, 

podplati so boljši, da lahko dobro hodiš.  

 

22. Kaj pa imaš oblečeno? 

Trenirko, kratko majico in jopico. Največkrat no. 

 

23. Pa imaš s sabo kdaj še kaj, da se lahko preoblečeš? 

Ja. Nogavice si nesem s sabo, pa majico si nesem s sabo v nahrbtniku in na primer, če 

sem kaj mokra, če gremo kam tako, da smo mokri, si po navadi vzamem še jopico, če 

bi slučajno imela še jopico mokro.  

 

24. Zakaj se na pohod ne smemo odpraviti v natikačih? 

Ker lahko padeš. Pa si roko zlomiš. Potem natikači sploh niso primerni za v gore, zato 

ker na primer japonki, če imaš japonke, lahko greš po kamnih in potem se ti podplat 

uniči. Pa ni fajn potem hodit z japonkami. Če maš pa kakšne druge natikače, pa tudi 

sploh ni fajn hodit, ker nimajo v redu podplata in te lahko hitro začnejo noge boleti.  

 

25. Bi še sama rada kaj dodala v zvezi s pohodi? 

Ne, nimam nič. 
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26. Razloži besedo orientiranje. 

To je tisto, ko nam dajo en listek in zemljevid, potem vlečeš listek in potem moraš sam 

najti stvari. 

 

27. Kaj nam lahko pomaga pri orientiranju v naravi? 

Zemljevid, kompas, telefon, če ga imaš, pa koga pokličeš, če se zgubiš. Pa list, da veš, 

kaj moraš sploh iskati, pa kam moraš sploh iti. 

 

28. Kaj lahko naredimo, kadar smo v gorah ali gozdu, da pripomoremo k varovanju 

narave? 

Da smeti damo v nahrbtnik, ko imamo nahrbtnik s sabo. Pa da jih ne pustimo kar tam 

gor. Potem, da ne delamo tistih stvari, da ne ubijamo živali. Jih pustimo pri miru. Potem, 

če ni dovoljeno, da smo tam, da pač prenočimo ali pa kampiramo, da tega ne počnemo. 

Hmm … To je to. 
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6.6 Priloga 6: Intervju Učenec 3 

1. Ali se izletov oz. pohodov veseliš? 

Ja. 

 

2. Zakaj se jih veseliš? 

Zato ker se sprostim v naravi. Bolj sem vesel, ker se družimo s prijatelji. Potem, ker 

najdem kakšne nove znamenitosti v naravi. 

 

3. Kako se imate na pohodih? 

Veliko se smejimo. Večkrat grem v hribe tudi z očetom in se veliko smejiva.  

 

4. Kaj je zate najboljši del pohoda? 

Najboljši del je, da smo skupaj s prijatelji in se veliko pogovarjamo, ker v šoli se bolj 

malo pogovarjamo. Bolj za učenje. Bolj sem sproščen. To je to. 

 

5. Ali se ti zdi hoja v hrib težka oz. naporna? 

Ne. 

 

6. Ali na pohodih raje hodiš v večji ali manjši hrib? 

Odvisno, kam gremo. 

 

7. Od česa je odvisno? 

Kako bi rekel. Če gremo na večji hrib, moram piti več vode, ker se veliko potim. Po eni 

strani je boljše, če greš v večji hrib, ker se po določenem času navadiš in ti je potem 

lažje. Pa naj bi bilo tudi dobro za križ, če hodiš v hrib, sem ravno zadnjič bral z mami. 

Ker ima mami probleme s križem. Pa meni je boljše, če hodiš v hrib kot pa po ravnini. 

 

8. Če bi bilo po tvoje – kakšno pot bi izbral? 

Bolj strmo. 

 

9. Zakaj? 

Zato, ker bi mi bilo lažje. No, ne bi mi bilo lažje, ampak želim premagati tisto, kar je. 

 

10. Kaj bi učitelju predlagal, naj pri načrtovanju športnih dni spremeni? 

A to v naravi? 

 

11. Ja. 

Da bi na koncu malo igrali nogomet ali košarko ali kaj. 

 

12. Torej, da bi nekaj igrali, ko bi prišli na cilj? 

Ja. In da bi kaj na novo videli. In da bi se več igrali na splošno, da bi se bolj sprostili, 

da bi več leteli. To vsem bolj odgovarja. 
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13. Torej, da se ne bi kar obrnili in šli nazaj v dolino, temveč bi lahko na vrhu igrali 

kakšen šport? 

Ja. 

 

14. Meniš, da je hoja v naravi dobra za tvoje zdravje? 

Ja. 

 

15. Zakaj je dobro, da hodimo in se gibljemo na svežem zraku? 

Dobro je za mišice, potem za sklepe, za zdravje, da imaš več kondicije. Potem, ker se 

bolj sprostiš zunaj, kot notri. Ker je boljše zunaj. Druga pa nič. 

 

16. Kaj se med pohodom dogaja z našim dihanjem? 

Bolj smo zadihani, ker ne hodimo samo dva koraka, kot kadar smo notri, gremo malo 

več. Bolj smo zadihani tudi, če ne pijemo vode ali če nimamo kakšne pijače zraven. 

Smo bolj zadihani tudi, ker se bolj potimo. 

 

17. Kaj se med pohodom zgodi z našim srčnim utripom? 

Narašča. 

 

18. Zakaj je pomembno, da med pohodom tudi pijemo? 

Zato, da ne dehidriramo. In da se odžejaš. Tudi na treningih nekateri sploh niso pili 

vode, pa so se kar zgrudili. To bi bilo to. 

 

19. Kaj vse potrebuješ s sabo, ko se odpravite na pohod? 

Za pit, za jest. Da ko gremo, malo jemo in malo pijemo. Potem kak vitamin, kakšno 

sadje.  

 

20. Kaj imaš s sabo v nahrbtniku? 

Hrano, pijačo, kakšno sadje. Pa tudi kaj za preobleči. Včasih nogavice, če imaš mokre. 

Ali pa teniske, če hodiš po mokrem ali gre dež, da imaš za preobut. Če gremo na sneg, 

imam še hlače. 

 

21. Kaj moraš za pohod obleči? 

Moraš se športno obleči. Športne hlače, športno trenerko in športno majico. Lahko je 

tudi takšna navadna. 

 

22. Kaj moraš za pohod obuti? 

Športne čevlje. 

 

23. Zakaj se na pohod ne smemo odpraviti v natikačih? 

Ker se ne spodobi. In ker lahko drsi v natikačih. In zato, ker je skoraj pol noge zunaj in 

je lahko nevarno. Pa če so veliki kamni, jih čutiš ali pa se spotikaš. 
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24. Kaj lahko naredimo, kadar smo v gorah ali gozdu, da pripomoremo k varovanju 

narave? 

Da poberemo smeti, če jih vidimo. Jih damo v nahrbtnik in jih potem damo tja, kamor 

spadajo. In če je kakšna veja, da jo umaknemo, če gre kdo starejši mimo. Pa pobiraš 

veje in lepša je okolica, če pobereš smeti. 

 

25. Razloži besedo orientiranje. 

Da se orientiraš, to pomeni, da veš, kam greš. 

 

26. Kaj nam lahko pomaga pri orientiranju v naravi? 

Kompas, potem da se orientiraš po mapi, kje je sever in kje je jug. In od drevesa, ki je 

odžagano, ne vem čisto točno kako, samo slišal sem, da se nekateri po tem orientirajo. 

To smo se učili pri naravi. 

 

27. Ali bi rad še sam kaj dodal? 

Da moramo čim več hoditi peš, ker je dobro za naše zdravje. Druga pa ne. Naj se veliko 

gibljejo v naravi ljudje. 

 


