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POVZETEK
V magistrskem delu je poudarek na ugotovitvah o gibalni sposobnosti in telesnih
značilnostih učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič, predstavljen pa je tudi pregled
kolesarske aktivnosti učencev in njihovih staršev. Raziskali smo tudi, kakšnega mnenja
so starši glede varnosti kolesarjev na cesti, kakšne so možne izboljšave na področju
kolesarjenja in kakšna je podpora staršev pri razvoju kolesarske infrastrukture.
Zaskrbljujoči rezultati športno-vzgojnih kartonov in premajhna gibalna/športna
aktivnost otrok so posledica pomanjkanja športnih dejavnosti in infrastrukture, kar je
značilno za manjše občine po Sloveniji oziroma občine, ki ne dajejo pomena tem zelo
pomembnim dejavnikom, ki skrbijo za zdravje otrok in odraslih.
Vzorec analize dokumentov ŠVK je zajemal 175 učencev in učenk od 1. do 5. razreda
OŠ Belokranjskega odreda Semič. Z analizo smo želeli ugotoviti, kakšne rezultate
dosegajo učenci v primerjavi s slovenskim povprečjem. Ugotovili smo, da polovica
učencev in učenk dosega rezultate, ki so pod slovenskim povprečjem. Druga polovica
pa je nad slovenskim povprečjem ali dosega rezultate, enake slovenskemu povprečju.
Vzorec analize vprašalnika o kolesarski aktivnosti posameznikov in družin, varnosti
kolesarjev na cesti in podpori pri vzpostavitvi kolesarskih aktivnosti vključuje 96 staršev
učencev in učenk od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič. Kljub temu
da so učenci sorazmerno aktivni s kolesom, ki ga večinoma uporabljajo za igro in ne
kot prevozno sredstvo, se starši bistveno manj poslužujejo kolesarjenja. Razloge za
kolesarsko neaktivnost so povezali z neurejenimi in zanemarjenimi kolesarskimi potmi,
preveč prometnimi cestami in pomanjkanjem varnih kolesarskih stez. Vprašalnik je
pokazal tudi močno podporo vzpostavitvi novih kolesarskih infrastruktur in dejavnosti,
ki se jih bodo starši lahko poslužili s svojimi otroki in si s tem zagotovili aktivno
preživljanje prostega časa, druženje z otroki in zdrav način življenja.
Na podlagi teh podatkov je mogoče zaključiti, da je vzpostavitev kolesarske
infrastrukture in vodenje različnih novih, tako kolesarskih kot drugih športnih
dejavnosti, za Semič nuja.

KLJUČNE BESEDE: gibalna/športna dejavnost, športno-vzgojni karton, kolesarjenje,
kolesarska pot, kolesarski poligon.
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ABSTRACT
Analysis of Cycling and Physical Fitness Reports of the Pupils from Grades 1 to 5 of
Elementary School Belokranjskega Odreda Semič, and Cycling Infrastructure
Proposals of the Semič Municipality
In this master’s thesis, the emphasis was put on the findings related to motor skills and
physical features of the students from the primary school Belokranjskega odreda
Semič, and a review of the pupils’ and their parents’ cycling activity. We also asked the
parents for their opinion on the safety of cyclists on the roads, on possible
improvements for cycling and if they supported the idea of establishing further cycling
infrastructure.
The worrying results from the analysis of the Physical fitness reports and the lack of
physical activity among pupils are consequences of lack of offered sports activities and
unavailable infrastructure that are not provided by the smaller municipalities in
Slovenia, or the municipalities that don’t emphasise the significance of these important
factors that help children and their parents take care of their health.
The sample for the analysis of the Physical fitness reports consisted of 175 pupils of
both genders, from 1st to 5th grade of the primary school Belokranjskega odreda
Semič. The goal of the analysis was to figure out what the results of the Physical fitness
report testing were, compared to the national average. What we discovered was that
half the results were below the national average. The other half was either equal to or
above the national average.
The sample for the questionnaire regarding cycling activity of individuals and their
families, the safety of cyclists on the roads and support for the establishment of cycling
activities, included 96 parents of the pupils from 1st to 5th grade of the primary school
Belokranjskega odreda Semič. Despite the fact that the pupils are quite active when it
comes to using their bicycles - they mostly cycle for fun and don’t think of their bicycles
as means of transportation - their parents are that much less active when it comes to
cycling. They stated neglect and insufficient cycling infrastructure, busy roads and the
lack of safe cycling paths as the main reasons for their inactivity. The results of the
questionnaire showed strong support for the establishment of new cycling paths and
activities that the parents could participate in with their children, thus making sure they
were actively spending their time together and trying to lead healthier lives.
Establishing cycling infrastructure and conducting new cycling and other sports
activities is a necessity for our municipality.

KEY WORDS:
physical/sports activity, physical fitness report, cycling, cycling path, cycling polygon
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UVOD
Ob spominu na otroška leta, se najprej spomnimo plezanja po drevesih, igranja
skrivalnic, nogometa, odbojke in mnogih drugih iger, ki so popestrile popoldneve
našega otroštva. Starši so nas ob večerih klicali, da smo prišli v hišo in se pripravili na
počitek. Dandanes žal redko vidimo otroke, ki bi se skupaj igrali po vaseh ali na igriščih.
Opazujemo jih, kako strmijo v svoje mobilne naprave, se vozijo z vozili na elektriko, se
primerjajo, kdo je boljši v videoigrah, in se ne zavedajo, kako škodijo svojemu zdravju
in socialnemu življenju. Postali so zaprti vase, neaktivni in brezvoljni do življenja. V
šolah se pojavlja vedno več učencev, ki imajo motnje pozornosti, težave s
koncentracijo, so nemirni, nejevoljni, nekateri prihajajo v šolo utrujeni in brez energije.
Ravno med opravljanjem pedagoške prakse je bil čas obdarovanj v decembru. Osupli
smo bili nad pripovedovanjem otrok, ki so navdušeni razlagali, kako so dobili pametni
telefon, tablico ali kakšne druge naprave, nihče pa ni dobil kolesa, žoge, kolebnice ali
skiroja, kar bi bila odlična spodbuda za otroka k aktivnemu življenju, ali pa morda
legokock in družabnih iger, ki vzpodbujajo socialni stik in tudi kognitivno razmišljanje.
Strmenje v zaslon elektronskih naprav prinaša ogromno negativnih posledic, kot so
neaktivnost, lenoba, zadrževanje v notranjosti prostorov, oslabitev imunskega sistema,
dolgočasneje pri ostalih aktivnostih, preobremenitev možganov z informacijami preko
elektronskih naprav, nespečnost zaradi igranja videoigric, poleg vsega naštetega pa
so otroci izpostavljeni tudi nevarnostim na spletu, na katere pogosto pozabljamo.
Starše je potrebno ozaveščati o aktivnem življenju, ki pozitivno vpliva na otrokov razvoj
in posledično na njihovo zdravje, v kolikor bodo aktivni skupaj z otrokom.
Gibalna aktivnost ni pomembna le zaradi telesnega zdravstvenega stanja, ampak svoj
vpliv širi tudi na področja razvoja duševnih in socialnih sposobnosti posameznika.
Primerna in prilagojena gibalna aktivnost spodbuja gradnjo pozitivne samopodobe in
samospoštovanja, omogoča zabavo in sprostitev, pripomore k socializaciji, omogoča
obvladovanje tesnobe, stresa in potrtosti in pomaga pri oblikovanju odnosa do sveta
in do sebe (Tomori, 2005).
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PREDMET IN PROBLEM
Če se vrnemo nazaj v čas, ko so bili naši starši še otroci, lahko zagotovo trdimo, da so
bili veliko bolj aktivna kot današnji otroci. V času njihovega otroštva na njihovih
domačijah ni bilo računalnikov, televizije, avtomobilov ali javnega prevoza. V šolo so
se odpravili peš ali s kolesom. Daljše razdalje so opravili z vlakom, pa vendar so do
železniške postaje morali priti peš ali s kolesom. Popoldnevi so bili namenjeni pomoči
na kmetiji, tako da so bili, z izjemo pouka v šoli, nenehno v gibanju. Današnji otroci
živijo v času, ko ima le še redko katera družina kmetijo ali pa njivo, vinograd, tako da
so popoldnevi namenjeni prostemu času, ki ga žal večinoma preživijo za računalniki in
ostalimi elektronskimi napravami, pot v šolo in domov pa preživijo v avtu ali avtobusu.
Posledično se je količina aktivnosti otrok močno zmanjšala. Vsekakor je za otroka
nemogoče, da se bo sam odločil, da bo bolj aktiven. Potrebuje starše, ki ga bodo
spodbudili h gibanju in se tudi sami večkrat posluževali aktivnega preživljanja prostega
časa.
Gibalna dejavnost je nekaj izjemnega, saj je dostopna prav vsakomur. Vrhunskim
športnikom, rekreativcem, starim in mladim. Ne glede na našo trenutno kondicijsko in
telesno stanje se lahko kadarkoli odločimo, da bomo v naš vsakdanjik vključili tudi
gibanje, ki bo vsekakor pripomoglo k bolj zdravemu in aktivnemu življenju.
V magistrskem delu je poudarek na raziskovanju trenutnih gibalnih sposobnosti in
telesnih značilnosti učencev na OŠ Belokranjskega odreda Semič od 1. do 5. razreda.
Zanima nas, kakšne rezultate dosegajo v primerjavi s slovenskim povprečjem, koliko
časa namenijo kolesarjenju, s kakšnim namenom uporabljajo kolo itd. Prav tako pa nas
zanima, koliko se starši poslužujejo kolesarjenja, kolikokrat se skupaj z otroki odpravijo
na izlet s kolesom, kaj menijo glede varnosti na občinskih prometnih cestah in kakšne
so možne izboljšave na področju kolesarjenja v občini Semič.

2.1 GIBALNA AKTIVNOST
»Gibalna aktivnost je vsaka aktivnost, ki dvigne srčni utrip in povzroči zasoplost za
nekaj časa. Lahko se izvaja v športu, v igri s prijatelji ali pri hoji v šolo. Gibalne
aktivnosti so torej tek, živahna hoja, rolanje, kolesarjenje, plesanje, rolkanje, plavanje,
igranje nogometa, košarke in surfanje, pa tudi druge vsakodnevne aktivnosti.«
(Roberts idr., 2004, v Zurc, 2006, str. 53).
Življenje je postalo eno samo sedenje. Učenci sedijo v šoli, med vožnjo do šole, med
pisanjem domače naloge, pri učenju in med prostim časom, ko igrajo igre na mobilni
napravi ali računalniku ali so pred televizorjem. Ker otrok ne zadovolji potrebe po
gibanju, si skuša najti druge dražljaje, ki bodo to potrebo zadovoljili. Žal pa so ti le
trenutni in škodljivi za otrokov razvoj. Gibanje je osnovna dejavnost, preko katere
zaznavamo že v najzgodnejšem obdobju. Otrok je v neposrednem stiku z okolico preko
tipa, s katerim zaznava, kaj je mrzlo, toplo, mokro, hrapavo … Z gibanjem po prostoru
pa pridobiva občutek prostora, še pred tem pa zavedanje svojega telesa s
premikanjem na različne načine. Otrok naj bi bil deležen čim več neposrednih stikov s
seboj in okolico, saj se s tem celostno razvija, kar je pomembno za njegov razvoj in
njegovo dojemanje sveta. Če ima otok primanjkljaj na enem področju, nastopi težava,
saj to povzroči primanjkljaje tudi na drugih. Celotni psihosomatski status otroka utrpi
2
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posledice pomanjkanja gibanja, ki se kažejo kot stres, slabo razvit imunski sistem,
oslabljena muskulatura in krhke kosti, debelost, pomanjkanje vzdržljivosti in večja
možnost posega po prepovedanih substancah (Štemberger, 2004).
Avtorji raziskave iz leta 2006 so ugotavljali, kaj so poglavitni motivi za gibalno
udejstvovanje, in navedli tri osnovne elemente. Prvi element je, da otroci želijo pokazati
in razvijati svoje spodobnosti ter znanja oz. gibalne kompetence. Drugi element je, da
si otroci želijo podpore staršev, vrstnikov, trenerjev in s tem tudi socialno sprejetost,
tretji pa govori o zabavi med gibalnim udejstvovanjem, ki povečuje pozitivno
doživljanje. Veselje in zadovoljstvo pa povečujeta privlačnost in motiviranost za gibalno
udejstvovanje (Ferrer-Caja in Weiss, 2000, Weiss in Amorose, 2006, v Šimunič,
Volmut in Pišot, 2010).
Na drugi strani pa so dejavniki, ki jim otroci in mladostniki namenjajo čas namesto
gibanja: gledanje televizije, igranje igric na računalniku in brskanje po spletu, vožnja z
motoriziranimi transportnimi sredstvi, ki jih uporabljajo namesto hoje, teka ali
kolesarjenja ali katerekoli druge aktivnosti (Fras, 2002).
Telesnega, socialnega, čustvenega, kognitivnega in gibalnega razvoja ni moč ločeno
obravnavati, saj se področja med seboj povezujejo, prepletajo in dopolnjujejo.
Pomanjkanje na kateremkoli izmed naštetih področij lahko negativno vpliva na otrokov
celostni razvoj. Nujno moramo poskrbeti, da bo otrok razvijal vsa področja (Kristan,
2010).
Iz okolja in otrokovega telesa izvirajo dražljaji, ki jih otrok pridobi z gibalnimi
aktivnostmi, preko katerih doživlja in dojema svet. Gibalni razvoj poteka najprej od
naravnih oblik gibanja (lazenje, plazenje, skakanje) do celostnih in zahtevnejših oblik
gibanja oz. gibalnih/športnih dejavnosti. Pestrost gibalnih dejavnosti otroku omogoča
usvajanje osnovnih oblik gibanja, razvijanje funkcionalne in gibalne sposobnosti ter
počasno učenje različnih prvin športnih zvrsti. Njegova ustvarjalnost pa se pokaže pri
reševanju in izvajanju različnih gibalnih dejavnosti. Razvoj poteka sočasno z učenjem,
zorenjem in s posameznikovo lastno motivacijo in voljo do gibanja. Po mnenju
strokovnjakov je pomembno, da je otrok že v predšolskem obdobju deležen široke
palete gibalnih izkušenj, ki mu bodo v kasnejših obdobjih učenja zahtevnejših oblik
gibanja zelo pomagale in olajšale učenje (Zajec idr., 2010).
Ameriško združenje za zdravje je leta 2008 zapisalo priporočila trajanja in pogostosti
telesnih dejavnosti za telesno in duševno zdravje pri otrocih in mladini:
•
•
•

3-krat tedensko 60 minut ali več zmerne ali zahtevnejše aerobne aktivnosti, kot
npr. rolanje, zmerno kolesarjenje, hitra hoja …,
3-krat tedensko vaje za mišično moč, npr. plezanje po plezalni steni, vaje z
lastno težo, s trakovi …,
3-krat tedensko vaje za kostno moč, kot so npr. skoki čez kolebnico, gimnastika,
tek, športne igre … (Škof, 2016).

Igra na domačem dvorišču ali ulici, šolska športna vzgoja, izlet v hribe s starši, trening
v klubu, vadba pri šolski interesni dejavnosti ali tekma za državno prvenstvo sodijo
med športne dejavnosti, ki jih lahko otrok izvaja. Naštete dejavnosti imajo različne
namene, oblike, cilje in se dogajajo v različnih okoljih in pod različnimi pogoji, a imajo
en skupni imenovalec, ki ga imenujemo šport. Pomembno je, da so dejavnosti
prilagojene glede na vsebino, okolje, način in obliko dela, prilagoditi pa jih je potrebno
tudi potrebam in značilnostim otroka, ki dejavnosti izvaja (Škof, 2016).
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Na otrokov razvoj vplivajo različni dejavniki, kot so dednostni, dejavniki okolja in
zunanji dejavniki, med katere sodi gibalna aktivnost. Poleg tega, da omogoča skladen
telesni razvoj, poskrbi tudi za kognitivni razvoj, razvoj funkcionalnih in motoričnih
sposobnosti in spretnosti ter za čustveno-socialni razvoj (Zurc, 2006).
Genski in okoljski dejavniki vplivajo na telesno rast. Genski določajo možnost razvoja,
okoljski pa določijo mejo, do katere se posameznik lahko razvije. Med slednje sodijo
prehrana, poškodbe, gibalna aktivnost, spodbudno okolje in vremenske razmere.
Otrokovo spoznavanje sveta najprej poteka preko gibanja. Razvijanje ravnotežja,
koordinacije, gibalne natančnosti in moči so najpomembnejše gibalne dejavnosti, saj
nam omogočajo, da jih po mnenju nekaterih strokovnjakov, uporabimo kot
»napovedovalce« kognitivnih sposobnosti (Kristan, 2010). Predpogoj za razvoj gibanja
je potrebna razvitost mišičja, zaznavnega in živčnega sistema, ne smemo pa pozabiti
tudi na proces učenja (Videmšek in Pišot, 2007).
Pomembno je, da otroci, mladina, odrasli ter ostareli ohranjajo ali nadgrajujejo mišični
tonus, skrbijo za primerno gibljivost in ravnotežje ter s tem preprečijo poškodbe in
hkrati skrbijo za svojo vitalnost ter zdravje (Corbin, Le Masurier in Franks 2002, v Zajec
idr., 2010). Gibalna aktivnost zelo pozitivno vpliva na primerno telesno težo in
vsebnost telesnega maščevja. Omogoča nam ohranjanje zdrave telesne teže ali pa
izgubo odvečnih kilogramov in telesnega maščevja ob rednem izvajanju gibalnih
aktivnosti. S pomočjo osveščanja o pomembnosti gibalne aktivnosti lahko tako
otrokom kot odraslim šport približamo, da ga bodo sčasoma vzljubili (Fras, 2002).
Stališča in motivacija do gibalnih/športnih aktivnosti, ocena lastnih gibalnih kompetenc
in telesnih značilnosti, samoučinkovitost in samospoštovanje so psihološki faktorji, ki
jih proučujemo v obdobju otroštva in mladostništva. Z njimi je zelo povezana in odvisna
intenzivnost in pogostost gibalnih/športnih aktivnosti otrok. Ocena lastne kompetence
se pogosto pokaže tudi pri otrokovi motivaciji za ukvarjanje z gibalno/športno
aktivnostjo. Otroci z visoko oceno lastne kompetence se pogosteje udeležujejo
športnih aktivnosti, nasprotno pa imajo otroci z nizko oceno pomanjkanje motivacije za
sodelovanje pri športnih aktivnostih. Otroci se v življenju srečujejo tudi z ovirami, ki
povzročajo njihovo neaktivnost, kot je pomanjkanje časa zaradi drugih aktivnosti,
preveč zahtevne dejavnosti, pomanjkanje interesa in motivacije ali pa pomanjkanje
finančnih sredstev (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).
Sallis (2000) je predstavil rezultate študije, ki predpostavlja, da sta močno povezana
negativen odnos do gibalne/športne aktivnosti in depresivnost, po drugi strani pa je
močna povezava med pozitivnim odnosom, gibalnim vedenjem in gibalnimi
kompetencami ter namerami. Tisti, ki so bolj gibalno in športno aktivni, imajo tudi višje
samospoštovanje (Sallis, 2000, v Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).
Gibalne in zaznavne dejavnosti otroku omogočajo razumevanje in spoznavanje sveta
ter postopno spreminjanje miselnih shem. Osebna rast, avtonomnost, smisel življenja,
sprejemanje sebe, pozitivni medsebojni odnosi in lastno psihično stanje so osebnostne
lastnosti, ki jih otrok razvija in krepi ob pozitivnih izkušnjah, ki jih je deležen od prvih
trenutkov življenja naprej (Marjanovič Umek, 2004, v Videmšek in Pišot, 2007).
Potrebno je opozoriti, da za oblikovanje stabilne in pozitivne otrokove samopodobe ni
dovolj gibalna aktivnost sama po sebi, ampak so nujno potrebne tudi gibalne izkušnje,
ki so povezane z uspešnostjo. Uspešni otroci, ki imajo visoko pojmovanje o svoji
samopodobi, se bodo še aktivneje vključevali v gibalne aktivnosti in še bolj razvili svoje
sposobnosti in tako tudi pridobivali nove. Gibalno neuspešni se bodo zaradi neuspehov
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izogibali tem dejavnostim in hkrati razvijali občutek nesposobnosti tudi na
vsakodnevnih življenjskih področjih (Petitpas idr., 2004, v Zurc, 2008). Otrok pridobi
pozitivne izkušnje in tudi pozitivno samopodobo z uspehi ob drugih prostočasnih
aktivnostih, kot so glasba, ročna dela ipd. (Zurc, 2008).
V poznem otroštvu ima največji vpliv na samopodobo ravno telesna samopodoba,
katere proces ocenjevanja lastnih telesnih sposobnostih, koordinacije, gibljivosti,
hitrosti, moči, vzdržljivosti in natančnosti, takrat najintenzivneje poteka (Garretta 2004,
L. Burrows in J. Wright, 2004). Rekreativne aerobne aktivnosti pozitivno vplivajo na
počutje in povečujejo stabilnost v čustvovanju (znižana depresija, anksioznost in boljša
samopodoba) pri otrocih in odraslih (Pappas, Golin in Meyer, 1990, v Kajtna, in Tušak,
2005).
Otrok v prvih letih šolanja vstopi v obdobje intenzivnega socialnega razvoja, ki ga
poprej ni bil deležen. Gibalna dejavnost ima vsekakor velik vpliv na otrokov socialni
razvoj, saj je ena izmed glavnih otrokovih dejavnosti (Zurc, 2008).
Do 6. leta se otroci igrajo v parih ali pa poteka t. i. vzporedna igra, kjer se igrajo eden
poleg drugega brez medsebojnega stika. Vsak se igra sam. Med 6. in 10. letom pa se
otroci pričnejo družiti in učiti igrati z vrstniki in med igro širijo svoj krog socialnih vezi.
V zgodnjih letih je spol tistega, s katerim se igra, nepomemben, kmalu po 6. letu pa
pričnejo izbirati prijatelje istega spola. Te vzorce je moč opaziti tudi pri športnem
udejstvovanju otrok (Škof, 2016).
Pred puberteto so avtoriteta starši, kasneje pa postajajo vrstniki vse pomembnejši.
Otroci se iz družinskega kroga pričnejo vključevati v druge skupine, kot so vrstniške,
šolske, športne, prijateljske, to pa povzroči spreminjanje odnosa do staršev, ki jih
počasi nadomestijo vrstniki (Bačanac idr., 2011, v Škof, 2016).
Starševska podpora je lahko čustvena (pohvala, prisotnost na tekmah, spodbuda),
lahko služi kot vzor (starši živijo aktiven življenjski slog) ali pa je prisotna kot materialna
podpora (financiranje, prevoz …). Zavedati se moramo, da je poleg starševske
podpore pomembna tudi podpora vrstnikov, ki je vse bolj pomembna ob prehodu v
mladostniško obdobje (Šimunič, Volmut in Pišot, 2010).

2.2. POSLEDICE POMANJKANJA GIBANJA
Srčne bolezni, ateroskleroza, srčno-žilne bolezni, diabetes, večja verjetnost kapi,
debelost in visok krvni tlak so možne posledice gibalne nedejavnosti tako otrok,
mladostnikov kot odraslih. Temelj zdravja vseh ljudi je redna gibalna aktivnost
(Završnik in Pišot, 2005).
2.2.1. Bolezni
World Health Organisation (WHO) oz. svetovna zdravstvena organizacija je zbrala
podatke, ki dokazujejo, da je pomanjkanje gibanja tudi eden izmed razlogov za pojav
nalezljivih kroničnih bolezni, ki so najpogostejši razlog za umrljivost (Zurc, 2006). V
zadnjih desetletjih se je močno povečala sladkorna bolezen tipa II zaradi nezadostne
aktivnosti in neustrezne prehrane ter stresa v šoli. Pred letom 1990 so registrirali
nekoliko manj kot 3 odstotke otrok in mladih, ki so bili prepoznani kot sladkorni bolniki,
leta 2007 pa je bilo prepoznanih že 15 odstotkov (Škof, 2007). Zgoraj omenjena
organizacija je ugotovila, da letno umre 1,9 milijona ljudi zaradi pomanjkanja telesne
5

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Anja Plut - magistrsko delo

dejavnosti in nepravilne prehrane. Od tega je 600.000 ljudi iz Evrope. Redna športna
dejavnost bi preprečila eno tretjino primerov raka, poleg tega pa je za 80 odstotkov
bolezni srca in ožilja vzrok kombinacija nepravilne prehrane, kajenja in pomanjkanje
gibalne aktivnosti (Gabrijelčič Blenkuš, Gregorič in Fajdiga Turk, 2007, KraševecRavnik in Bevc-Stankovič, 2008, Jurdana, Plazar in Pišot 2008, v Zajec idr., 2010).
2.2.2 Drža telesa
Med gibanjem otroci krepijo muskulaturo, posledično pa imajo zaradi rednega gibanja
trdnejše kosti, ki vzdržujejo krepak gibalni aparat, ki ga otrok potrebuje v vsakdanjiku
(Štemberger, 2005). Gallahue in Ozmun (2002) pojmujeta gibalno aktivnost kot
temeljni dejavnik, ki vpliva na razvoj mišic. Ta je ključna za vzdrževanje optimalne teže,
saj njena odsotnost upočasni razvoj mišic. Gibalna aktivnost vpliva na povečanje
mišičnih vlaken, kar je odraz prilagoditve mišice na obremenitev. Za naraščanje
mišične mase je potrebno tudi vključevanje v raznolike gibalne aktivnosti (Gallahue in
Ozmun, 2002, v Zurc, 2006). Pomanjkanje mišične mase lahko povzroči
neuravnovešen mišični sistem na dominantni in nedominantni strani telesa (Noriss,
2000). Neuravnovešenost se kaže v krivi drži, saj so mišice različno okrepljene oz.
oslabljene. V odraslem obdobju nastopijo tudi bolečine v križu in sklepih, saj oslabljene
mišice ne opravljajo svoje vloge. Njihova vloga je, da naše telo držijo »pokonci« in
varujejo sklepe pri težjih obremenitvah, saj držijo sklep na najbolj optimalnem mestu
in s tem preprečijo poškodbe.
V zgodnjem šolskem obdobju se zaradi večje mere sedenja pojavlja vedno več
deformacij hrbtenice in neustreznih telesnih drž (Mero idr., v Zurc, 2008). »Nasprotno
lahko pomanjkanje gibalne aktivnosti ali pa napačno, pretirano ponavljanje specifičnih
gibov, povzroči nepravilen telesni razvoj; hkrati s tem tudi upočasni gibalni,
intelektualni, socialni in čustveni razvoj otroka.« (Horvat, 1989, v Zurc, 2006, str. 8)
2.2.3. Debelost
Debelost kot posledica nepravilnega prehranjevanja in pomanjkanja gibanja vpliva
tako na otrokov razvoj, zdravje kot na slabo telesno samopodobo. Povečana telesna
teža, kožna guba, ki se je v desetletju zelo povečala, in izgubljanje splošne vzdržljivosti
so težave, ki otrokom otežujejo opravljanje ne le gibalnih aktivnosti, ampak tudi
vsakdanjih del (Strel, 2004, v Štemberger, 2005). Raziskave so pokazale, da stalna
debelost v otroštvu poveča ogroženost za nastanek bolezni v odraslosti, kot so rak
debelega črevesa, bolezni srca in ožilja, osteoartritis (bolezen sklepov) in sladkorna
bolezen tipa II (Pišot, Završnik, Kropej, 2005). Zaradi pomanjkanja vzdržljivostnih
aktivnosti, kot so tek, kolesarjenje, plavanje, hoja v hribe ipd., otroci težje vzdržijo
tempo in napore, ki jih narekuje vsakdan.
2.2.4. Prepovedane substance in nasilje
Ukvarjanje s športom lahko učenca odvrne od prepovedanih substanc, ki jih nekateri
zlorabijo kot željo po dokazovanju (Štemberger, 2004). Podatki mednarodne študije
HBSC o drogah in alkoholu pri 15-letnih in 16-letnih slovenskih dijakih pravi, da je slaba
četrtina (23 %) vsaj enkrat v življenju poskusila prepovedane droge (Tomšič idr., 2009).
Gibalna aktivnost ima preventivno vlogo pri preprečevanju in nadziranju tveganih
vedenj pri mladostnikih in otrocih. Mednje sodi nasilje, uporaba alkohola, tobaka, drog,
pomanjkanje počitka, nezdrava prehrana … (Koprivnikar, 2004, v Kraševec Ravnik,
2006).
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2.2.5. Depresija in druge duševne motnje
V poznem otroštvu se pri otrocih pogosto pojavljajo nezadovoljstvo s svojim telesom,
zdolgočasenost, apatija, težave v šoli, pomanjkanje motivacije. Tovrstni občutki
spadajo med depresivna razpoloženja. Zelo verjetno je, da se bo depresija, ki se pojavi
v mladih letih, pojavila tudi v odrasli dobi v drugačnih oblikah, kot so motnje hranjenja,
čustvene motnje, poseganje po drogah in alkoholu in nagnjenost k samomorilnosti
(Saluja idr., 2004, v Škof idr., 2016). Prej omenjena raziskava HBSC je raziskala tudi
duševno stanje mladostnikov v Sloveniji in analizirala podatke, ki so prikazali, da je
skoraj polovica anketiranih mladostnikov vsaj enkrat na mesec doživljala glavobol,
nespečnost, razdražljivost, bolečine v želodcu in križu, potrtost, 10 % vprašanih pa je
take simptome doživljalo več kot enkrat na teden (Tomšič idr., 2009). Zaskrbljujoče
dejstvo je, da so klinične raziskave pokazale, da je od 50 % do 70 % vseh obiskov pri
zdravniku povezanih s stresom, ki je eden izmed najnevarnejših dejavnikov tveganja s
stališča umrljivosti (Servan-Shreiber, 2011).
2.3. DRUŽINA KOT DEJAVNIK VZPODBUJANJA ALI ZAVIRANJA TELESNE
AKTIVNOSTI
Igra in gibanje sta dve izmed temeljnih potreb otroka, za katere je potrebno poskrbeti
z ustrezno spodbudo iz okolja. Otrok se ob starših, ki so skupaj z njim aktivni, počuti
varno, z veseljem sodeluje in opravlja težje naloge, hkrati pa nevede razvija gibalne
spretnosti, osebnostne lastnosti in tekmuje sam s sabo. Bolj kot spodbuda je
pomemben zgled staršev, ki ga otrok prevzame oz. posnema. Tako kot lahko
prevzame večerno gledanje televizije, lahko prevzame aktivno preživljanje prostega
časa. Skupaj z otroki se lahko odpravimo na bližnje otroško igrišče, kolesarimo, se
sprehajamo po naravi, igramo igre z žogo, smučamo, premagujemo naravne ovire
(Videmšek in Pišot, 2007).
Veliko je odvisno od staršev, na kakšen način bodo organizirali dejavnost, da bo
prilagojena in privlačna otroku in hkrati zabavna tako za otroka kot za njih. Gibanje bo
pustilo pozitivne koristi tudi staršem, saj se bodo razbremenili stresa, skrbi, se naužili
svežega zraka, izvedeli, kaj vse se je otroku dogajalo med dnevom, predvsem pa
poskrbeli za vitalnost in zdravje sebe in svojih bližnjih.
Starši vključijo otroka v šport, ker se zavedajo, da je to dolgoročna naložba za aktiven
in zdrav življenjski slog otroka. Veliko bolj kot pridobivanje vrhunskih rezultatov je
pomembno razvijanje vrednot tako na športni kot življenjski poti. Z vključitvijo otroka v
šport, če šport smatramo kot začetek oblikovanja športno-gibalnih temeljev, moramo
začeti čim prej (Škof in Bačanac, 2007). Družinsko okolje, športna društva in športna
vzgoja v šoli so najpomembnejše vzpodbude za dejavno športno življenje mladih. Med
dejavnike, ki vzpodbujajo ali zavirajo športno dejavnost mladih, ki jih moramo tudi
vključiti in upoštevati, so spol, starost, socialno-ekonomski status družine, slog življenja
v družini, dostopnost vadbenih površin, kompetentnost mladih za športne dejavnosti
itd. (Škof, 2016).
Starši se morajo zavedati pomena gibanja za otrokov razvoj ter svoje vloge pri vzgoji,
saj so zgled otrokom. Pomembno je, da je že v družinskem okolju prisotno aktivno
življenje. Učitelji naj ozaveščajo in posredujejo znanje o zdravem, aktivnem življenju
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tudi pri drugih predmetih. Skupen trud staršev in učiteljev bo pripomogel k vzgoji
otroka, ki se bo zdravo in pravilno razvil ter ohranil aktiven življenjski slog (Štemberger,
2004). V družinskem okolju, v katerem so prisotni višja stopnja izobraženosti in znanja
ter zdrav način življenja kot vrednota, je skrb staršev za šolanje otrok in vzgojo večja
(Peternelj idr., 2008).
Tako imenovana športna družina, ki večkrat tedensko v vsakdanje družinsko življenje
vključi športne aktivnosti, si ne samo popestri vsakdan, ampak tudi pripomore k
ohranjanju ali krepitvi zdravja ter dobremu počutju celotne družine (Berčič, Sila, Tušak
in Semolič, 2001). V samem začetku sta oče in mati glavna nosilca dogajanja v družini.
Oba prispevata svoje znanje in veščine športa h gibalnemu razvoju otroka. Pomembno
je, na kakšen način bosta šport ponudila otroku in kaj bosta od njega zahtevala. Več
kot imajo starši znanja in izkušenj na področju športa in športne rekreacije, več bodo
lahko predali otroku (Berčič, Tušak in Karpljuk, 2003).
Kljub širokemu spektru znanja in izkušenj je pomembno, da so starši pripravljeni in
sposobni z lastnim zgledom oblikovati otroka v celovito osebnost. Starši so prvi, ki
spodbujajo gibalni razvoj otroka in ga učijo prva osnova gibalna znanja. Učenje naj bo
sproščeno, igrivo, zabavno in v veselje tako staršem kot otroku. Vedno naj bodo
športne oz. gibalne dejavnosti izvajane preko igre, seveda pa moramo paziti, da so
dejavnosti primerne njihovi starosti in gibalnim sposobnostim. Strokovnjaki menijo, da
je pomanjkanje ali celo odsotnost gibalnih dejavnosti v zgodnjem otroštvu zelo težko
kasneje nadoknaditi, nekateri pa menijo, da skoraj več ni mogoče (Kajtna in Tušak,
2005).
Poleg gibalne dejavnosti starši prevzemajo odgovornost tudi pri prehranjevalnih
navadah otrok. Raziskave so pokazale, da so gibalno aktivnejši tisti starši, ki pojedo
več kot 4 obroke na dan. Prehranjevalne navade je potrebno priučiti do petega leta
starosti otroka, saj jih je kasneje težko spremeniti (Sentočnik, 2005, v Zajec, 2010).
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2.4. KOLESARJENJE, ZDRAVJE IN TELESNA VZRDŽJIVOST
Eden izmed vzdržljivostnih športov je kolesarjenje, ki je primerno za odrasle,
mladostnike, starostnike in otroke. Nekateri kolesarjenje povezujejo z vrhunskim
športom, drugi z rekreacijo, za nekatere pa je kolo zgolj prevozno sredstvo, ki omogoča
hitrejše premikanje v prometnih konicah in vožnjo po območjih, kjer je prepovedana
uporaba motornih vozil. Na srečo ga vedno več ljudi uporablja kot rekreativno sredstvo,
saj je kolesarjenje aktivnost, preko katere skrbimo za svoje zdravje in kondicijo, ne
smemo pa zanemariti tudi sprostitvene in zabavne vloge kolesarjenja.
Kolesarjenje bi lahko poimenovali medgeneracijski šport, saj se lahko na kolo
odpravimo tako z otroki kot s (starimi) starši. Kolesarimo lahko sami, v paru ali skupini.
Kolesarjenje nam omogoča izboljšanje telesne vzdržljivosti in zdravja brez tveganja
poškodb, saj nam edinstven način gibanja omogoča krepitev mišic, ki jih zelo malo
obremenjujemo. Posledično ne pride do poškodb, ki jih lahko povzročimo, če se npr.
poslužujemo daljšega teka in imamo prekomerno telesno težo. Prvi razlog za
ukvarjanje s kolesarjenjem so različni načini, ki se jih lahko poslužimo – od sobnega
kolesa, gorskega ali cestnega kolesarjenja do tekmovalnih kolesarskih dogodkov.
Drugi razlog je zdravstvenega pomena, saj je tako kot tek ali plavanje aerobna
aktivnost, ki izboljšuje učinkovitost srca, pljuč in krvnega obtoka, vse to pa vodi do
boljše telesne vzdržljivosti, odpornosti in krepkejšega zdravja. Telesna vzdržljivost,
pridobljena na nadzorovan in varen način, nas varuje pred šibkim zdravjem in
boleznimi, hkrati pa prinaša tudi psihične in fizične koristi (Smith, 2005).
»Kondicijske dejavnosti so tiste vsebine, s katerimi razvijamo temeljne gibalne
sposobnosti: gibljivost, mišično silo in moč, koordinacijo, ravnotežje, hitrost/agilnost ter
srčno-žilno (aerobno) in mišično (anaerobno) vzdržljivost. Osnovna značilnost večine
kondicijskih vsebin je povečana telesna zahtevnost in visoka pristost mentalne
discipline (samodiscipline) vadečega.« (Škof, 2016, str. 64, 65)
Med kondicijske aktivnosti sodi tudi kolesarjenje. Redno aktivni kolesarji lahko znižajo
možnost srčnega napada za kar 50 %. Primerna nastavitev kolesa in zmerno
obremenjevanje omogočata lajšanje bolečin v hrbtu, ki nastanejo zaradi sedentarnega
načina življenja. Med vožnjo se nam krepijo hrbtne mišice, saj so le-te napete, pri
vrtenju pedal pa so ledvene mišice stimulirane in se krepijo. Okrepljene mišice
omogočajo pokončno držo med sedenjem in odpravo bolečin v ledvenem hrbtu, ki so
posledica večurnega sedenja na delovnem mestu ali v šoli. Porazdelitev telesne teže
pri kolesarjenju omogoča varovanje sklepov, ki so pri teku ali hoji veliko bolj
obremenjeni. Kolesarjenje je tako primerno tudi za tiste, ki imajo težave s koleni, saj
so pri tej aktivnosti povsem razbremenjena. Vrtenje pedal omogoča krožno gibanje, ki
oskrbuje sklepni hrustanec s snovmi, ki jih nujno potrebuje za svoje delovanje. Če je
hrustanec primerno oskrbovan, je posledično obvarovan tudi sklep. Enakomerno
kolesarjenje deluje kot meditacija, saj sproščamo energijo, ki je ostala v nas, misli
usmerimo stran od vsakodnevnih težav in sčasoma spet vzpostavimo ravnotežje med
sproščenostjo in napetostjo (Schiling in Huwald, 2007).
Med kolesarjenjem se porabljajo maščoba in ogljikovi hidrati, hkrati pa kolesarjenje
pripomore k izboljšanju učinkovitosti telesa pri izgorevanju maščob in posledično k
izgubljanju telesne teže. S kolesarjenjem pridobivamo veliko fizičnih in psiholoških
koristi.
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»Psihološke koristi redne vadbe so na splošno naslednje:
•
•

večje samozaupanje, čustvena stabilnost in neodvisnost;
manj jeze, tesnobe, depresije, napetosti in zmedenosti.« (Smith, 2005, str. 3)

Neprimerna infrastruktura je žal pogosto razlog za neaktivnost celotne družine, saj se
starši bojijo za svojo varnost in varnost svojih otrok.

2.5. KOLESARJENJE KOT ENA IZMED AEROBNIH AKTIVNOSTI, KI JE
PRIPOROČLJIVA ZA OTOKOV RAZVOJ
Šport te nauči, da je za razvoj svojih sposobnosti potrebno vaditi. Naučiš se discipline,
potrpežljivosti, sodelovanja in uporabljanja telesa in uma. Na zelo enostaven način te
preko izkušnje nauči, da sta neuspeh in padec le korak na poti do uspeha, nauči pa te
tudi tekmovalnosti, ki mora biti zdravo uporabljena. Za otroka je nujno potrebno, da
pridobiva izkušnje, se dokazuje sebi in drugim ter se predvsem zabava in uživa. Šport
mora biti v prvih letih kot igra. Otrokom mora predstavljati izziv, ki ga lahko premagajo
in je zanimiv za izvajanje. Ko je otrok fizično in psihično pripravljen na to, lahko kasneje
ta aktivnost preraste v obveznost. Otroci, ki so bili v anketi vprašani, zakaj se ukvarjajo
s športom, so odgovorili, da sta na prvem mestu zabava in užitek, na drugem potreba
po fizični aktivnosti, sledi ji druženje s prijatelji, nato tekmovalnost in čisto na koncu
napredovanje in spoznavanje novih ljudi (Miklavc, 2015).
Otroci, ki so bili že v mladosti gibalno aktivni in so se naučili različnih gibalnih veščin
in so se ukvarjali s športnimi dejavnostmi, so bili tudi v odrasli dobi bolj aktivni in so v
tej dejavnosti tudi bolj uživali (Škof, 2007). Z raziskavo, ki so jo izvedli leta 2001 na
vzorcu 194 dečkov in deklic, so ugotovili, da se pojavljajo statistično pomembne razlike
med spoloma pri pogostnosti kolesarjenja v prostem času. 50 % več dečkov kot deklic,
od vseh 12,4 % merjenih, ki so si izbrali to kategorijo, v prostem času kolesari zelo
pogosto. Kar 37,5 % več deklic kot dečkov od vseh 8,2 % merjencev, pa v prostem
času ne kolesari. Večje razlike se pojavijo pri kategoriji občasnega kolesarjenja, za
katerega se je odločilo 17 % več deklic kot dečkov (Pišot in Zurc, 2004).
Izbira gibalne aktivnosti je odvisna od spola, starosti, infrastrukture, športne opreme in
rekvizitov. Poleg naštetih pa moramo tudi upoštevati vzpodbudno ali zaviralno okolje
ter družinsko okolje, v katerem otrok živi.
Otroci so prekinjajoče dolgotrajne obremenitve, kot je njihova igra, zmožni opravljati,
nasprotno pa naporne in intenzivne obremenitve niso primerne tako s psihološkega
kot razvojno-biološkega vidika, zato je pomembno, da so vadbe prilagojene njihovi
starosti, spolu in zmožnostim. Aerobno vzdržljivost imenujemo tudi srčno-žilna
vzdržljivost, saj je povezana z razvojem srčno-žilnega in tudi dihalnega sistema ter z
oskrbovanjem počasnih mišic s kisikom. Med slednje spadajo ciklične obremenitve,
kot so kolesarjenje, smučarski tek, plavanje in dolgotrajni tek (Škof, 2017).
Škof navaja, da s treningom vzdržljivosti pridobivamo in razvijamo življenjske
sposobnosti, ki nam pomagajo pri vsakdanu. To so npr. delavnost, vzdržljivost,
nepopustljivost in doseganje daljnoročnih ciljev. Poleg tega priporoča, da vadbe
vzdržljivosti dopolnjujemo s kondicijsko vadbo (hitrost, moč, gibljivost). Vadbe naj ne
bodo dolgočasne, saj bodo otroci slej kot prej obupali. Popestrimo jih lahko z merilci
srčnega utripa, odpravimo se lahko v naravo, ki je motivacijsko zelo uporabna in
poskrbi tudi za čist zrak, ki ga otroci oz. vadeči potrebujejo za vadbo. Oblikovanje
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pozitivnega odnosa do aerobnih aktivnostih je zelo pomembno, saj se ga bodo otroci
z veseljem poslužili, če jim ga bomo osmislili in mu dali pravo težo.
Poleg vsega naštetega ima kolesarjenje tudi pustolovski značaj, saj odkrivamo nekaj
novega. Pri spustih s kolesom se poviša adrenalin, prisotnega je nekaj več tveganja,
kar pripomore k zanimivejši dejavnosti za otroke in mlade. Naloga učiteljev in staršev
je, da navidezno »dolgočasne« kondicijske dejavnosti naredijo privlačne in zanimive.
Te dejavnosti imajo dober pedagoški pomen, saj so prav vsi udeleženci zmagovalci.
Motivira jih lasten napredek, ki jim daje energijo in zadovoljstvo ter željo po boljših
osebnih rezultatih (Škof, 2016).
Ne smemo pozabiti tudi na odnos do narave, kjer otrok spoznava okoliš, je aktiven na
svežem zraku, opazuje travnike, gozdove, nebo in vse, kar ga obdaja. Na podeželju
se lahko ustavi ob pašnikih, kjer opazuje domače živali, ki se pasejo, spoznava rastline,
opazuje, katera drevesa cvetijo ali kakšne plodove imajo, lahko si celo ogleda kakšno
gozdno žival, ki se pase ob robu gozda, ali kmeta, ki skrbno obdeluje zemljo. Vsekakor
je otrok deležen zvokov narave, ki jih lahko slišimo samo izven mest. Na poti je
zaželeno, da se ustavimo, prisluhnemo zvokom in opazujemo dogajanje okoli nas ter
otrokom pokažemo različne lepote, ki jih srečamo na poti. Tako bo naša športna
dejavnost obogatena tudi z novimi informacijami, ki bodo vsekakor uporabne v
nadaljnjem življenju otroka.
V primeru, da otroci ne znajo uporabljati kolesa, lahko uporabimo tudi poganjač ali
skiro, ki sta rekvizita, s katerima se lahko otroci naučijo vzdrževanja ravnotežja,
krmiljenja in uravnavanja hitrosti, preden sedejo na kolo. Pri poganjaču in skiroju jim
stik s tlemi daje dodaten občutek varnosti, istočasno pa otrok spoznava občutek za
prostor, ki mu bo zelo pomagal pri kasnejši vožnji s kolesom. Spretnostni poligoni oz.
t. i. pumptrack poligoni so priporočljivi za vožnjo s kolesom ali katerimkoli drugim
pripomočkom, saj je vožnja zabavna, dinamična, hkrati pa otrok razvija vse veščine za
vožnjo s kolesom. Poleg pumptracka lahko otroku doma ali na igrišču pripravimo
enostaven poligon kot je npr. vožnja po črtah, vožnja po osmici, slalom med stožci,
ustavljanje ob palici, balonu ali čem podobnem, da pridobi tudi vrlino in izkušnjo
nenadnega ustavljanja, s tem pa ga tudi zamotimo ter preusmerimo njegov strah pred
padcem (Pišot in Jelovčan, 2006).
Vzdržljivost tako pri slovenskih kot pri otrocih v razvitih državah strmo pada. Test teka
na 600 metrov je pokazal, da je med letoma 1990 in 2000 aerobna vzdržljivost padla
za 5,7 % (Strel in Kovač, 2003).
»Ugotovitve glede telesne dejavnosti slovenske mladine iz leta 2010 lahko strnemo v
naslednje trditve:
•
•
•
•

Različne študije kažejo na zelo velike razlike v deležu otrok in mladine (10 %−80
%), ki ne dosegajo priporočljivega obsega zdravju koristne telesne dejavnosti.
Obseg dejavnosti mladine se v zadnjih dveh desetletjih še zmanjšuje.
Stopnja telesne dejavnosti z odraščanjem še pada, kar še zlasti velja za dekleta.
Dekleta so značilno manj aktivna od fantov.« (Škof, 2010, str. 241)

Raziskave so pokazale, da niti polovica mladih ne dosega priporočene stopnje
dejavnosti, ki znaša eno uro zmerno intenzivne telesne dejavnosti na dan. Otroci, ki
niso dovolj gibalno aktivni, posledično težje prenašajo vsakodnevne in šolske
obveznosti (Škof, 2016).
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2.6. TRANSPORT OTROK V ŠOLO
Eno petino evropskega prebivalstva predstavljajo otroci in mladostniki do 18. leta, ki
so odvisni od prevoza staršev, pešačenja, kolesarjenja ali javnega prevoza. Že pot v
šolo predstavlja predpogoj za to, katero prevozno sredstvo je prioritetno, saj bodo
otroci enako prevozno sredstvo verjetneje izbrali tudi v odrasli dobi. Seveda ni vse
odvisno od udobja potovanja, ampak tudi od infrastrukture, ki nam omejuje in določa
način transporta. Starši velikokrat smatrajo vožnjo otrok v šolo kot najbolj varno pot v
šolo, ampak ima to tudi svoje slabosti, saj so v Veliki Britaniji ugotovili, da prevoz otrok
v šolo prispeva kar 20 % jutranje prometne gneče. Z zdravstvenega vidika je ta način
transporta veliko slabši kot kolesarjenje ali pešačenje, saj je otrok v avtomobilu
izpostavljen večji koncentraciji onesnaženega zraka, saj se skozi prezračevalni sistem
v avtomobilu onesnažen zrak zadržuje v notranjosti, slednjega pa med potjo
vdihavamo. Poleg tega pa se otroci navadijo, da so vedno odvisni od staršev, kar ne
pripomore k osamosvajanju in samostojnosti otroka. Prikrajšani so tudi za možnost
vzpostavljanja socialnih in povezovalnih stikov na poti v šolo in iz nje, v avtu postanejo
apatični, posledično jim upade razpoloženje, koncentracija, pozornost in živahnost.
Skupek tega pa vpliva na uspešnost v šoli. Pogosto pozabljamo oz. se ne zavedamo,
da otrok v avtu doživlja in absorbira stres, ki ga doživlja voznik. Prav tako so dražljaji
zaradi hitrosti premikanja prehitri in jih ne morajo predelati, posledično pa lahko
postanejo frustrirani in živčni. Raziskave so pokazale, da otroci, ki kolesarijo ali
pešačijo, vdihnejo manj strupenih snovi iz izpušnih plinov, ki prehajajo iz predela
motorja direktno v notranjost avtomobila. Ti dve vrsti transporta lahko pomagata
otrokom, ki imajo težave z dihali. Z gibanjem tudi utrdijo odpornost proti onesnaženosti
(Kuščer, 2004). Raziskava iz leta 2004 je pokazala, da je otroška debelost na Danskem
in Finskem manjša kot v drugih evropskih državah, saj se od 60 % do 70 % otrok vozi
v šolo s kolesi (Fox, 2004, v Škof, 2016).

2.7 OPREDELITEV PROBLEMA
Temeljni problem magistrskega dela je na podlagi analize rezultatov športno-vzgojnih
kartonov (ŠVK) in analize vprašalnika o kolesarjenju v občini Semič predstaviti
primerne možnosti vzpostavitve kolesarskih aktivnosti, ki bi motivirale tako otroke kot
odrasle, da bi se večkrat odločili za kolesarjenje in izboljšali telesne značilnosti in
gibalne sposobnosti celotne družine. Raziskave o kolesarski aktivnosti ni naredil še
nihče, zato smo se odločili, da izvemo, koliko so družine v občini aktivne, kaj menijo o
varnosti in kakšnih izboljšav si želijo.

CILJI RAZISKAVE
Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje:
C1: Analizirati telesne značilnosti in gibalne sposobnosti učencev OŠ Belokranjskega
odreda Semič od 1. do 5. razreda v primerjavi s slovenskim povprečjem v letu 2018.
C2: Raziskati, kakšna je kolesarska aktivnost otrok in njihovih družin v občini Semič.
C3: Raziskati, kako je poskrbljeno za varnost kolesarjev v občini Semič.
C4: Raziskati, kakšna je podpora pri vzpostavitvi novih kolesarskih aktivnosti v
občini Semič.
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
Raziskovalna vprašanja smo zastavili na podlagi ciljev, ki smo si jih predhodno
zastavili.
V1: Ali so rezultati učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič, doseženi na ŠVK, pod
ali nad slovenskim povprečjem?
V2: Kakšno je zanimanje za kolesarjenje in koliko otrok in staršev se ga poslužuje?
V3: Ali starši menijo, da je za varnost kolesarjev na občinskih cestah poskrbljeno?
V4: Ali starši podpirajo vzpostavitev novih kolesarskih aktivnosti v občini Semič in
kakšne so možne rešitve?

METODE DELA
5.1 Vzorec merjencev
Vzorec merjencev raziskave pri analizi ŠVK vključuje učence od 1. do 5. razreda OŠ
Belokranjskega odreda Semič. Raziskava zajema rezultate, ki smo jih pridobili s
športnovzgojnih kartonov, vzorec pa vključuje 175 učencev in učenk.
Tabela 1: Število učencev glede na razred in spol na OŠ Belokranjskega odreda Semič:

1. a
1. b
2. a
2. b
3. a
3. b
4. a
4. b
5. a
5. b
Skupaj:
Združeno:

Dečki
Deklice
10
11
10
9
13
6
13
6
7
8
9
8
11
3
11
5
9
9
10
7
103
72
175 učencev

Vzorec merjencev raziskave pri analizi vprašalnika vključuje starše učencev in učenk
od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič. Med starše smo razdelili 175
vprašalnikov. V raziskavi so zbrani podatki, ki smo jih dobili iz ustrezno izpolnjenih
vprašalnikov. Vzorec vključuje 96 staršev, od tega jih je 21 moškega spola (21,9 %) in
75 ženskega spola (78,1 %), celotna izbrana populacija predstavlja 54,8 % vseh
staršev.
5.2 Vzorec spremenljivk
Pri ŠVK smo kot raziskovalno metodo izbrali analizo dokumentov, ki sodi med
zgodovinsko metodo ali analizo virov. Analizirali smo rezultate športnovzgojnih
kartonov učencev od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič iz leta 2018.
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Kot instrument za zbiranje podatkov, ki so potrebni za izvedbo raziskave, smo uporabili
vprašalnik, ki je deskriptivna metoda. Slednji je bil izdelan zgolj za potrebo izdelave
magistrskega dela. Anonimen vprašalnik so izpolnili starši učencev od 1. do 5. razreda
OŠ Belokranjskega odreda Semič. Vprašalnik smo sestavili samostojno glede na
zastavljene cilje raziskave. V začetku sta zastavljeni vprašanji glede osnovnih
podatkov. Sledi jima 23 vprašanj, ki se nanašajo na kolesarsko aktivnost staršev in
otrok ter mnenja glede varnosti in morebitnih izboljšav kolesarske infrastrukture. 22
vprašanj je zaprtega tipa (dihotomna vprašanja in vprašanja z večstransko izbiro), eno
vprašanje pa je odprtega tipa.
Vprašalnik vsebuje naslednje spremenljivke:
•
•

namen uporabe kolesa,
razlogi za neuspelo razvijanje kolesarskega turizma.

5.3 Pripomočki za zbiranje podatkov
•
•

Vprašalnik za starše o kolesarski aktivnosti, varnosti na cestah in podpori pri
vzpostavitvi novih kolesarskih infrastruktur.
Dokumenti ŠVK učencev od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič.

5.4 Postopki zbiranja podatkov
Za pridobitev rezultatov ŠVK in primerjavo s slovenskim povprečjem smo se odpravili
na OŠ Belokranjskega odreda Semič, kjer nam je športna pedagoginja predala
dokumente s podatki. Osebne podatke učencev je prekrila, tako da smo imeli dostop
samo do skupnega povprečja vseh deklic in dečkov posameznih razredov in podatkov
slovenskega povprečja.
Preden smo pripravili vprašalnike, smo pridobili dovoljenje ravnateljice. Po odobritvi
smo sestavili vprašalnik, katerega osnova so bili cilji, ki smo si jih zastavili v samem
začetku. Vprašalnike smo razdelili razredničarkam od 1. do 5. razreda, ki so jih
razdelile učencem, ti pa so jih odnesli staršem, da jih izpolnijo. Do izteka pedagoške
prakse smo prejeli 96 vprašalnikov, ki so bili ustrezno izpolnjeni.
5.5 Metode obdelave podatkov
Za analizo rezultatov ŠVK kartonov smo uporabili kvalitativno metodo raziskovanja, ki
je vsebovala nestrukturiran instrument − analizo dokumentov ŠVK. Ko smo prišli do
rezultatov, smo jih najprej smiselno razdelili v skupine in jih ročno vnesli v računalniški
program Microsoft Excel, s katerim smo naredili tabele in vnesli enačbo, ki je izračunala
frekvenčno porazdelitev absolutnih spremenljivk, ki smo jih potrebovali za analizo. Za
analizo smo uporabili statistični postopek – izračun povprečja rezultatov učencev OŠ
Belokranjskega odreda Semič, kar smo primerjali s slovenskim povprečjem.
V raziskavi smo uporabili kvantitativno neeksperimentalno metodo raziskovanja, ki je
vsebovala tehniko zbiranja podatkov z instrumentom − anketnim vprašalnikom. Ko
smo zbrali vse vprašalnike, smo jih najprej pregledali in izločili napačno izpolnjene.
Rezultate pravilno izpolnjenih vprašalnikov smo frekvenčno porazdelili, ročno vnesli v
14

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta

Anja Plut - magistrsko delo

računalniški program Microsoft Excel in dobili odstotke ponovljenih enakih vrednosti.
Slednje smo analizirali s pomočjo programa SPSS. Za analizo smo uporabili statistični
postopek odstotkovne porazdelitve. Izračunali smo tudi moduse določenim skupinam
in s tem prišli do podatkov, ki so nam pokazali, katera vrednost se največkrat pojavi.
Rezultate smo prikazali v strukturiranih tabelah in grafih, ki prikazujejo absolutne
frekvence.

REZULTATI IN RAZPRAVA
Poglavje vsebuje predstavljene rezultate primerjave ŠVK učencev OŠ Belokranjskega
odreda Semič od 1. do 5. razreda s slovenskim povprečjem. Predstavljeni rezultati so
ločeni na podpoglavja. Najprej glede na vrsto merjenja, nato pa je posamezna vrsta
merjenja deljena na spol in razred. Pod tabelami je zapisana interpretacija podatkov,
tej pa sledi še odgovor na prvo raziskovalno vprašanje. Po primerjavi ŠVK so
predstavljeni še odgovori na preostala raziskovalna vprašanja.
6.1 Osnovna statistika (ŠVK)
Namen tega dela raziskave je primerjati rezultate športnovzgojnih kartonov učencev
OŠ Belokranjskega odreda Semič od 1. do 5. razreda s slovenskim povprečjem v letu
2018. Pridobljeni podatki se nanašajo na telesne značilnosti in gibalne sposobnosti
učencev.
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Tabela 2: Primerjava rezultatov ŠVK učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič s slovenskim povprečjem.
Telesna višina (v mm) UČENCI
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
1237
1250 -1,05
2.
1308
1310 -0,15
3.
1361
1360 0,07
4.
1412
1418 -0,42
5.
1475
1470 0,34
Telesna teža (v kg)
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
24,5
24,5 0,00
2.
29,9
28
6,35
3.
34,3
31,5 8,16
4.
36,7
35,3 3,81
5.
43
39,5 8,14
Kožna guba nadlahti
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
10
9
10,00
2.
11
10
9,09
3.
11
11
0,00
4.
13
12
7,69
5.
16
13
18,75
Dotikanje plošče z roko
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
20
23
-15,00
2.
24
26
-8,33
3.
27
29
-7,41
4.
31
32
-3,23
5.
33
35
-6,06
Skok v daljino z mesta
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
103
120
-16,50
2.
128
132
-3,13
3.
137
141
-2,92
4.
142
150
-5,63
5.
147
159
-8,16
Premagovanje ovir nazaj
Razred Semič SLO Razlika (v %)
1.
235
195
17,02
2.
164
166
-1,22
3.
164
152
7,32
4.
133
140
-5,26
5.
148
135
8,78

Dvigovanje trupa
Razred
Semič SLO
1.
22
27
2.
32
32
3.
36
35
4.
35
39
5.
40
41
Predklon na klopci
Razred
Semič SLO
1.
38
42
2.
39
42
3.
42
42
4.
40
42
5.
41
42
Vesa v zgibi
Razred
Semič SLO
1.
24
16
2.
32
20
3.
31
24
4.
34
26
5.
38
27
Tek na 60 m (v sek)
Razred
Semič SLO
1.
14,7
12,9
2.
12,1
12,1
3.
11,4
11,5
4.
11,3
11
5.
11,1
10,7
Tek na 600 m (v sek)
Razred
Semič SLO
1.
200
197
2.
181
182
3.
174
172
4.
157
165
5.
162
160
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Razlika (v %)
-22,73
0,00
2,78
-11,43
-2,50
Razlika (v %)
-10,53
-7,69
0,00
-5,00
-2,44
Razlika (v %)
33,33
37,50
22,58
23,53
28,95
Razlika (v %)
-12,24
0,00
0,88
-2,65
-3,60
Razlika (v %)
-1,50
0,55
-1,15
5,10
-1,23
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Tabela 3: Primerjava rezultatov ŠVK učenk OŠ Belokranjskega odreda Semič s slovenskim povprečjem.
Telesna višina (v mm)
Razred
Semič SLO
1.
1247
1241
2.
1329
1300
3.
1319
1350
4.
1403
1410
5.
1510
1475
Telesna teža (v kg)
Razred
Semič SLO
1.
24,5
24
2.
32,3
27,2
3.
29,9
30,9
4.
37
34,9
5.
41,9
39,4
Kožna guba nadlahti
Razred
Semič SLO
1.
10
9
2.
13
11
3.
13
13
4.
13
13
5.
15
13
Dotikanje plošče z roko
Razred
Semič SLO
1.
20
23
2.
27
26
3.
28
29
4.
30
32
5.
33
35
Skok v daljino z mesta
Razred
Semič SLO
1.
107
113
2.
113
124
3.
127
132
4.
132
142
5.
139
141
Premagovanje ovir nazaj
Razred
Semič SLO
1.
210
214
2.
175
183
3.
162
165
4.
127
150
5.
139
141

Dvigovanje trupa
Razred
Semič SLO
1.
26
26
2.
32
31
3.
35
34
4.
36
37
5.
37
39
Predklon na klopci
Razred
Semič SLO
1.
42
45
2.
46
45
3.
45
45
4.
47
46
5.
45
47
Vesa v zgibi
Razred
Semič SLO
1.
26
16
2.
16
19
3.
23
20
4.
30
23
5.
30
23
Tek na 60 m (v sek)
Razred
Semič SLO
1.
14,2
13,3
2.
13
12,4
3.
12,4
11,9
4.
12
11,4
5.
11,3
11
Tek na 600 m (v sek)
Razred
Semič SLO
1.
202
211
2.
180
197
3.
198
186
4.
166
177
5.
158
171

Razlika (v %)
0,48
2,18
-2,35
-0,50
2,32
Razlika (v %)
2,04
15,79
-3,34
5,68
5,97
Razlika (v %)
10,00
15,38
0,00
0,00
13,33
Razlika (v %)
-15,00
3,70
-3,57
-6,67
-6,06
Razlika (v %)
-5,61
-9,73
-3,94
-7,58
-1,44
Razlika (v %)
-1,90
-4,57
-1,85
-18,11
-1,44
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Razlika (v %)
0,00
3,13
2,86
-2,78
-5,41
Razlika (v %)
-7,14
2,17
0,00
2,13
-4,44
Razlika (v %)
38,46
-18,75
13,04
23,33
23,33
Razlika (v %)
-6,34
-4,62
-4,03
-5,00
-2,65
Razlika (v %)
-4,46
-9,44
6,06
-6,63
-8,23
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6.1.1 Interpretacija tabel (ŠVK)
Učenci in učenke OŠ imajo dolžinsko razsežnost telesa v veliki večini izenačeno s
slovenskim povprečjem. Dejavniki, ki vplivajo na telesno višino so dednostni, vsekakor
pa na telesno višino vplivajo še okoljski dejavniki, kot so prehrana, bolezni, gibalna
aktivnost ... (Videmšek in Pišot, 2007)
Voluminoznost telesa vseh testiranih učencev je v večini višja od slovenskega
povprečja. Izjemo predstavljajo le učenke 3. razreda, ki so za 1 kg (3,34 %) lažje, in
učenci 1. razreda, ki imajo v povprečju težo, enako slovenskemu povprečju.
Zaskrbljujoč je podatek učenk v 2. razredu, saj presegajo slovensko povprečje za kar
5,1 kg (15,79 %). Menim, da je zgoraj navedeni rezultati posledica gibalne neaktivnosti
učencev in učenk ter pomanjkanje motivacije za gibanje, ki je odvisna tudi od
spodbudnega okolja, družine in prav tako učiteljev. Poleg neaktivnosti pa k povišani
telesni teži prispeva tudi nepravilna prehrana, na katero pogosto pozabljamo.
Pri merjenju količine podkožnega maščevja je odstopanje za 3 enote (13,33 %) pri
učencih 5. razreda pričakovano, saj so v povprečju višji za samo 0,5 cm (0,34 %) od
slovenskega povprečja in kar 3,5 kg (8,14 %) težji. Ostali učenci se še vedno gibljejo
okoli slovenskega povprečja. Učenke v 2. in 5. razredu presegajo slovensko povprečje
za 2 enoti (15,38 %), kar ni presenetljivo, saj so v 5. razredu višje za 3,5 cm (2,32 %)
in težje za 2,5 kg.
Pri dejavnosti dotikanja plošče z roko merimo hitrost izmeničnih gibov. Pri izvajanju te
dejavnosti dobimo informacijo o sposobnosti hitrega preklapljanja mišic iz vloge
agonistov (krčenje mišice) v vlogo antagonistov (sproščanje mišice) (Strel, Starc in
Kovač, 2007). Z izjemo učenk 2. razredov so vsi preostali učenci in učenke pod
slovenskim povprečjem. Gibalna neaktivnost je zopet posledica slabših rezultatov, saj
učenci nimajo dovolj razvite gibalne sposobnosti, ki jo merimo s tem testom.
Eksplozivna moč učencev in učenk pri odrivu z mesta je pri vseh zelo pod slovenskim
povprečjem, kar lahko pojasnijo podatki o višini, teži in kožni gubi. Zelo verjetno pa tem
rezultatom botrujeta tudi pomanjkanje gibanja in število izkušenj pri skakanju v daljino.
Rezultati učencev pri premagovanju ovir nazaj so nas pozitivno presenetili, saj smo
predvidevali, da bodo imeli učenci več težav in da bodo počasnejši. Učenke so v vseh
primerih, razen v 2. razredu, tudi hitrejše od dečkov, kar je povsem razumljivo, saj so
bolj gibljive in imajo vsaj v teh primerih tudi boljšo orientacijo, prav tako pa so hitrejše
od slovenskega povprečja. Pri učencih se največja razlika pojavi v 1. razredu, saj so
počasnejši za kar 5 sekund (17,02 %), poleg tega pa imajo tudi pri ostalih vrstah
merjenja slabše rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem.
Z dvigovanjem trupa merimo mišično vzdržljivost trupa, ki je pri učencih in učenkah OŠ
Belokranjskega odreda Semič pod povprečjem. Največji razliki sta pri učencih 1. in 4.
razreda. Učenci se v današnjih časih ne igrajo iger, ki smo se jih mi in naši predniki v
svojem otroštvu, ko smo nevede preko igre krepili celotno telesno muskulaturo in
posledično imeli pri merjenju trebušne muskulature boljše rezultate.
Gibljivost je zopet ena izmed gibalnih sposobnostih, ki se iz leta v leto slabša. Slaba
gibljivost lahko povzroči tudi velike težave s sklepi in to že pri mladostnikih ali pa celo
že v otroštvu. Učenci so v vseh razredih, razen v 3. razredu, kjer imajo izenačen
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rezultat, pod slovenskim povprečjem, učenke pa v 2. in 4. razredu. Gibljivost brez
rednega treniranja izgubljamo, posledično pa smo iz dneva v dan manj gibljivi. Tako je
tudi pri otrocih. Premalo izkušenj in treniranja gibljivosti vodi v rezultate, ki so prikazani
v tabelah 2 in 3.
Nad rezultati pri vesi v zgibi smo bili zelo presenečeni, saj so bili v vseh razredih boljši
od slovenskega povprečja, razen pri učenkah 2. razreda. Rezultati nam povedo, da
imajo tako učenke kot učenci dobro mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok, ki
je zelo pomembna za držo telesa. Vsekakor jo zelo potrebujejo že pri nošenju težke
torbe na poti v šolo in domov.
Razlike med učenci in učenkami OŠ Belokranjskega odreda Semič v primerjavi s
slovenskim povprečjem pri teku na 60 m so skoraj da zanemarljive. Tako imenovana
sprinterska hitrost nam pokaže, da so učenci zelo sposobni in imajo za svojo starost
dobro eksplozivno moč.
Pri teku na 600 m merimo vzdržljivost otrok v daljšem trajajočem naprezanju. Glede
na rezultate imajo učenci in učenke OŠ dobre rezultate, saj so zelo blizu slovenskemu
povprečju, v nekaterih primerih pa jih celo presegajo. Predvsem deklice.

Tabela 4: Rezultati ŠVK vseh skupin

Telesne značilnosti:
Telesna višina
Telesna teža
Kožna guba
Skupaj:
Odstotki
Gibalne
sposobnosti:
Dotikanje plošče z
roko
Skok v daljino z
mesta
Premagovanje ovir
nazaj
Dvigovanje trupa
Predklon na klopci
Vesa v zgibi
Tek na 60 m
Tek na 600 m
Skupaj
Odstotki

NAD
POVPREČJEM

POD
POVPREČJEM

ENAKO
POVPREČJE

SKUPAJ

5-krat
8-krat
7-krat
20-krat
67 %

5-krat
1-krat
0-krat
6-krat
20 %

0-krat
1-krat
3-krat
4-krat
3%

10-krat
10-krat
10-krat
30-krat
100 %

1-krat

9-krat

0-krat

10-krat

0-krat

10-krat

0-krat

10-krat

7-krat

3-krat

0-krat

10-krat

4-krat

5-krat

1-krat

10-krat

2-krat

6-krat

2-krat

10-krat

9-krat
1-krat
3-krat
27-krat
34 %

1-krat
8-krat
7-krat
49-krat
49 %

0-krat
1-krat
0-krat
4-krat
5%

10-krat
10-krat
10-krat
80-krat
100 %
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V1: Ali so rezultati učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič, doseženih na ŠVK pod
ali nad slovenskim povprečjem?
Interpretacija rezultatov telesnih značilnosti:
Rezultati v zgornji tabeli prikazujejo, da so v polovici razredov učeni povprečju
višji od slovenskega povprečja, v polovici pa nižji. 80 % vseh učencev ima višjo
telesno težo v primerjavi s slovenskim povprečjem, 10 % jih je pod povprečjem,
10 % učencev pa ima telesno težo, enako povprečju. Podatki o kožni gubi so
prav tako veliko slabši od slovenskega povprečja, saj ima kar 70 % učencev več
kožne gube v primerjavi s slovenskim povprečjem. Preostalih 30 % pa ima kožno
gubo enako slovenskemu povprečju. Glede na slabe rezultate telesne teže in
kožne gube bo potrebno vložiti veliko truda, da se odstotek rezultatov učencev
in učenk, ki so nad slovenskim povprečjem, močno zmanjša ali celo izenači s
slovenskim povprečjem.
Interpretacija rezultatov gibalnih sposobnosti:
34 % vseh testiranih učencev OŠ Belokranjskega odreda Semič dosega boljše
rezultate v primerjavi s slovenskim povprečjem. Velik procent (61 %) rezultatov
pa je pod povprečjem, kar je zelo zaskrbljujoče. Najslabše rezultate so dosegli
pri merjenju skoka v daljino, temu sledijo dotikanje plošče z roko in rezultati teka
na 60 m in 600 m. Enako povprečje rezultatov gibalnih sposobnosti pa dosega
le 5 % vseh testiranih učencev.

6.2 Osnovna statistika (VPRAŠALNIK)
Namen tega dela raziskave je s pomočjo vprašalnika ugotoviti, kakšna je kolesarska
aktivnost posameznikov in družin, kakšna je priljubljenost kolesarske aktivnosti, kako
je poskrbljeno za varnost in kakšna je podpora staršev pri vzpostavitvi novih
kolesarskih aktivnosti v občini Semič.
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6.2.1 Osnovni podatki
Graf 1: Koliko otrok imate?

Iz grafa je razvidno, da imajo družine najpogosteje 2 otroka. Število otrok lahko
pogojuje, koliko koles družina potrebuje, kolikokrat se lahko odpravijo na kolo, koliko
otrok bo eden izmed staršev vzel na kolo, zelo pomembna je tudi starost otrok in
njihove sposobnosti vožnje s kolesom. Mati, ki ima 5 otrok, je v vprašalniku obkrožila,
da se enkrat na teden v sezoni kolesarjenja odpravi na izlet s kolesom s svojimi otroki.
Takšni starši so dober zgled, da se lahko tudi številčna družina skupaj odpravi
kolesarit, ne glede na vse izgovore, ki bi jih lahko uporabili.
Tabela 5: Koliko otrok in staršev ima v lasti kolo?

Da
Ne

otrok
št.
(%)
95
99,0
1
1

starši
št.
(%)
79
82,3
17
17,7

Rezultati so nas pozitivno presenetili, saj smo predvidevali, da bo manj staršev imelo
v lasti kolo. Za otroke pa nas je začudil podatek, da en otrok, ki že obiskuje osnovno
šolo, še vedno nima kolesa. Pri pregledu vprašalnika, kjer je bilo označeno, da otrok
nima kolesa, smo opazili, da tudi mati nima v lasti kolesa. Možen je razlog, da si jih
zaradi finančnih težav ne morejo privoščiti ali pa menijo, da ga otrok ne potrebuje, ker
ima dovolj drugih pripomočkov, s katerimi razvija svoje telo in sposobnosti, ali pa so
se enostavno odločili, da ga do opravljanja kolesarskega izpita ne potrebuje. Ne glede
na zelo dobre rezultate se moramo zavedati, da četudi ima več kot 80 % staršev v lasti
kolo, še ne pomeni, da ga tudi redno uporabljajo. Enako velja tudi za otroke.
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6.2.2 Kolesarska aktivnost posameznikov (otroci, starši) in družin
Glede na hiter tehnološki razvoj v kolesarski industriji, ki je tudi v našo državo pripeljal
električna kolesa, ki omogočajo prav vsem ljudem dostop do kolesarjenja ne glede na
to, ali so kondicijsko nepripravljeni, ostareli in ne zmorejo večjih naklonov premagati z
običajnim kolesom ali pa so gibalno ovirani. Zanimalo nas je, ali so starši otrok mnenja,
da je kolesarjenje namenjeno vsem starostnim skupinam. Izmed 96 vprašanih jih je 72
odgovorilo pritrdilno, kar znaša 75,0 %, z odgovorom »ne« je odgovorilo 20 vprašanih
(20,8 %), štirje pa so odgovorili z »ne vem« (4,2 %). Predvidevamo, da je večina
odgovorila pritrdilno zato, ker so tudi sami aktivni kolesarji in se zavedajo, da se lahko
kolesarjenja poslužujejo prav vsi, saj se tudi brez uporabe električnih koles najde
kakšna ravninska pot, ki bi jo lahko brez težav prevozili. Seveda pa je veliko odvisno
tudi od kolesarske infrastrukture, okolja, prometnih cest in seveda želje ter motivacije
posameznika, ali se bo odločil za kolesarjenje ali ne. Ravno obratno pa velja za tiste,
ki so odgovorili z »ne« ali »ne vem«.
Že prej smo navedli, da ima 99 % otrok v lasti kolo. Vsekakor last ne pogojuje uporabe,
tako da smo v vprašalniku zastavili vprašanje, koliko časa v sezoni kolesarjenja otrok
preživi tedensko na kolesu. Glede na okvirne ocene staršev 55 otrok (57,5 %) preživi
od 1 ure do 5 ur na kolesu, 16 otrok (16,7 %) kolesari od 5 do 7 ur tedensko, 15 otrok
(15,6 %) pa kolesari več kot 7 ur. Glede na priporočila Svetovne zdravstvene
organizacije, ki priporoča vsak dan 60 minut aktivnega preživljanja prostega časa, je
ta »norma« za 15 zelo aktivnih otrok izpolnjena, če upoštevamo samo kolesarjenje kot
aktivnost otrok. Glede na to, da so samo s kolesom tako aktivni, ne dvomimo, da svoj
prosti čas prav tako namenijo drugim gibalnim aktivnostim. Le 9 otrok (9,4 %) kolesari
manj kot eno uro, kar je glede na naš celoten vzorec, ki znaša 96 vprašanih, zelo
majhen odstotek. Ne glede na pridobljene rezultate je potrebno še vedno veliko večino
spodbuditi, da se večkrat posluži kolesarjenja med prostim časom, saj je pod
priporočeno dnevno aktivnostjo kar 84,4 % otrok. Seveda je tukaj upoštevano zgolj
kolesarjenje in ne vse aktivnosti, ki jih otroci dnevno izvajajo.
Glede na zgoraj navedene podatke nas je zanimalo, ali so starši mnenja, da bi lahko
njihovi otroci več časa preživeli na kolesu. 68 staršev (70,8 %) meni, da bi lahko otroci
več časa namenili kolesarjenju. Glede na to, da je odstotek tako visok, menim, da so
se za ta odgovor odločili starši, katerih otroci kolesarijo manj kot eno uro, od 1 ure do
5 ur, in starši otrok, ki kolesarijo od 5 do 7 ur tedensko. Z odgovorom »ne« je na
vprašanje odgovorilo 23 staršev (24,0 %). Mednje lahko sodi tistih 15 staršev, katerih
otrok preživi več kot 7 ur tedensko na kolesu, in starši tistih, ki so od 5 do 7 ur na
kolesu. Vsekakor pa je ena izmed razlag tudi ta, da ima otrok široko paleto gibalnih
aktivnosti, ki se jih poslužuje, posledično pa se s tem zmanjša tudi čas, ki ga namenja
kolesarjenju. 5 staršev (5,2 %) pa je odgovorilo z možnostjo »ne vem«. Možen razlog
je, da ne znajo presoditi, koliko je potrebno, da je otrok aktiven, ali pa ne spremljajo
otrokovega prostega časa in ne znajo določiti, ali bi moral kolesariti več ali manj.
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Graf 1: S kakšnim namenom vaš otrok uporablja kolo?

0,7%

0,7%

10,2%

27,7%

60,6%

igra

izlet

transport

v šolo

ne kolesari

Ker vprašalnik zajema tudi starše, katerih otroci še nimajo kolesarskega izpita, je
namen uporabe kolesa različen, posledično pa je lahko kolesarski izpit razlog, zakaj
kdo kolesari več kot 7 ur ali pa veliko manj. Rezultati so pokazali, da največ otrok
uporablja kolo za igro (60,6 %), druga najbolj pogosta dejavnost je uporaba kolesa za
izlet s kolesi (27,7 %), na tretjem mestu po pogostosti je transport – vožnja v trgovino,
na igrišče … (10,2 %), na zadnjem mestu pa sta z 0,7 % odgovora, da otrok uporablja
kolo za vožnjo v šolo in da en otrok sploh ne kolesari. Dejstvo, da se samo en otrok
izmed 96 pripelje v šolo s kolesom, lahko pojasnimo s številom otrok, ki še nimajo
kolesarskega izpita, teh pa je kar 47 (49,0 %). Ob koncu tega vprašanja na vprašalniku
je starš zapisal komentar: »Ko bodo otroci starejši in bolj zreli, upam, da bodo šli s
kolesom v šolo – po občinski poti (ne cesti).«
Pri vprašanju, kjer smo spraševali starše, ali si upajo otroka samega poslati na glavno
prometno cesto s kolesom, je med možnimi odgovori tudi odgovor, da otrok še nima
kolesarskega izpita. Slednjega je obkrožilo 47 staršev (49,0 %), kar je skoraj polovica.
Da otroci za prevoz v šolo in domov ne uporabljajo kolesa, lahko pojasnimo tudi s
podatkom, da si 26 staršev (27,1 %) ne upa poslati otroka samega na glavno prometno
cesto s kolesom. Eden izmed staršev je poleg odgovora zapisal tudi komentar:
»Otrokom ni mesto na glavni prometni cesti – z ali brez izpita!!!« S pritrdilnim
odgovorom pa je odgovorilo 23 staršev (24,0 %).
Poleg kolesarske aktivnosti otrok nas je zanimalo tudi, kako aktivni so starši oz.
kolikokrat v sezoni mesečno kolesarijo.
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Graf 2: Okvirno ocenite, kolikokrat v sezoni kolesarjenja mesečno kolesarite.

Največ staršev kolesari enkrat mesečno. Za ta odgovor se je odločilo 33 staršev (34,4
%), 29 staršev (30,2 %) je večkrat mesečno aktivnih, malo manj staršev, natančneje
26 (27,1 %), se usede na kolo večkrat na teden, 7 staršev (7,3 %) je aktivnih enkrat na
teden, en starš (1,0 %) pa sploh ne kolesari. Povsem smiselno je, da so starši v
primerjavi z otroki veliko manj aktivni v kolesarski sezoni, saj imajo več obveznosti, kot
jih imajo otroci. Glede na to da imamo izkušnje iz domačega kraja, smo presenečeni
nad kolesarsko aktivnostjo staršev in otrok, saj na cesti srečujemo samo starejše
posameznike, le redko pa kakšno družino.
Kolesarska sezona je najbolj aktualna med poletjem, ko imajo otroci počitnice, starši
pa dopust, tako da je priložnosti za skupno kolesarjenje veliko. Z vprašalnikom smo
raziskali, koliko se družine v občini Semič poslužujejo skupnega oz. družinskega
kolesarjenja.
Tabela 6: Ocenite, kolikokrat v sezoni kolesarjenja sedete na kolo skupaj s svojimi otroki.

Enkrat tedensko
Večkrat tedensko
Enkrat mesečno
Večkrat mesečno
Ne kolesarim
Skupaj

število
9
22
11
24
30
96
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odstotek (%)
9,4
22,9
11,5
25,0
31,3
100
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Zelo presenetljiv podatek je, da skoraj tretjina staršev ne kolesari skupaj s svojimi
otroki. Zakaj? Ali smatrajo kolesarjenje skupaj z njimi kot preveč nevarno ali ne poznajo
manj prometnih cest ali makadamskih poti in se raje odpravijo sami, da odmislijo vse
skrbi in kolesarijo v svojem tempu in njim prilagojeni poti? Za preostale starše menimo,
da se trudijo otrokom nuditi svoj prosti čas tako, da ga skupaj preživijo aktivno v naravi
in pokažejo, da je kolesarjenje lahko nekaj koristnega in zabavnega tako za otroke kot
za starše.
V2: Kakšna je kolesarska aktivnost otrok in staršev ter kolikokrat se skupaj odpravijo
na izlet s kolesi?
Tako pri otrocih kot pri starših samo eden posameznik iz obeh skupin ne
kolesari. Za otroke lahko trdimo, da so zelo aktivni na kolesu, saj kar 89,8 % otrok
preživi tedensko na kolesu od 1 ure do 7 ur ali več. Starši pa so med kolesarsko
sezono nekoliko manj aktivni, saj se samo 34,4 % staršev enkrat ali večkrat
tedensko poslužuje kolesarjenja. Podatki o družinskem kolesarjenju pa so
sledeči: 30,3 % staršev nikoli ne kolesari s svojimi otroki, kar nas je presenetilo,
saj smo predvidevali, da vsaj 80 % staršev vzame otroke s seboj, ko se odpravijo
na kolo. V našem primeru pa to naredi 69,7% staršev. Z vzpostavitvijo novih
kolesarskih infrastruktur se bo morda slednji odstotek nekoliko zvišal.

6.2.3 Mnenje o varnosti kolesarjev na prometnih cestah
Razlog, zakaj se starši ne odločajo za družinsko kolesarjenje, smo iskali v mnenju o
varnosti naših prometnih cest in jim zastavili naslednja vprašanja:
•
•
•
•

Kakšno je vaše mnenje o varni vožnji s kolesom po cestah občine Semič?
Ali so po vašem mnenju kolesarji na prometnih cestah moteč udeleženec prometa?
Ali vas moti skupina kolesarjev, ki se vozi po dva in dva?
Ali menite, da smo vozniki dovolj uvidevni in strpni do kolesarjev na prometnih
cestah?
Graf 3: Kakšno je vaše mnenje o varni vožnji s kolesom po cestah občine Semič?
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Iz grafa je jasno razvidno, da starši menijo, da za varnost kolesarjev ni dobro
poskrbljeno. Kot redni aktivni rekreativni kolesarji se z njimi povsem strinjamo. Nimamo
kolesarske steze, ceste so ozke, poškodovane, veliko je obcestnih jaškov, ki jih je
potrebno obvoziti, vozniki niso ravno uvidevni do kolesarjev, zato trobijo, prehitevajo
in te obvozijo tik ob krmilu. Seveda govorimo o prometnih cestah. Gozdne kolesarske
poti pa so žal neoznačene, imajo poškodovane oznake, s katerih ni mogoče razbrati
smeri, so brez animacij, neprilagojene otrokom, poškodovane, nevzdrževane in
nekatere že neprehodne. Za tiste starše, ki se niso mogli odločiti med da in ne, pa
menimo, da ne kolesarijo po občinskih cestah in se ne zavedajo, kako neprilagojene
so ceste in gozdne poti kolesarjem.
Tabela 7: Kolesarji kot moteč udeleženec prometa.
Ali so po vašem mnenju
kolesarji na prometnih
cestah moteč udeleženec
prometa?

DA
NE
NE
VEM

64
25
7

66,7 %
26,0 %
7,3 %

Ali vas moti skupina
kolesarjev, ki se vozi po dva
in dva?

69
25
2

71,9 %
26,0 %
2,1 %

Ali menite, da smo vozniki
dovolj uvidevni in strpni do
kolesarjev na prometnih
cestah?

35
61
/

36,5 %
63,5 %
/

Če si ogledamo rezultate, ki so bili največkrat izbrani, lahko povzamemo, da so za
približno dve tretjini vprašanih kolesarji moteč udeleženec prometa na prometnih
cestah, da prav tako več kot dve tretjini moti skupina kolesarjev, ki se vozi po dva in
dva, hkrati pa se vprašanim zdi, da vozniki motoriziranih vozil niso dovolj uvidevni in
strpni do kolesarjev na prometnih cestah. Kolesarji so zanje moteč dejavnik, saj jih je
težko varno prehiteti, mnogi so oblečeni v slabo vidna oblačila, prav tako pa se moramo
zavedati, da nekateri izmed teh, ki so obkrožili »da«, ne kolesarijo in ne odobravajo
kolesarjev na cesti, se pa po našem mnenju zavedajo, da je cesta namenjena tudi
kolesarjem in ne samo motoriziranim vozilom. Menimo, da so med tistimi, ki jih kolesarji
ne motijo in so uvidevni ter strpni do kolesarjev, tudi redni uporabniki koles, saj vedo,
kako se počutijo, ko sami kolesarijo po cestah in gozdnih poteh.
Poleg mnenja o varnosti kolesarjev na prometnih cestah nas je zanimalo, ali se starši
vozijo samo po asfaltirani cesti ali kdaj zavijejo tudi na gozdno pot ali makadamsko
cesto. Kar 61 staršev (63,5 %) kolesari tudi po gozdnih poteh in makadamskih cestah,
le 12 staršev (12,5 %) kolesari samo po asfaltiranih cestah, 23 staršev (24,0 %) pa ne
kolesari. Odločitev za površino, po kateri boš kolesaril, je najprej odvisna od vrste
kolesa, s katerim se voziš, nato od načina vožnje, za katero si razpoložen, in
destinacije, kamor si namenjen. Zelo verjetno ima teh 12 staršev, ki so se odločili za
asfalt, cestno kolo, saj z njim težko vozimo po drugih površinah. Pogosto se radi
poslužujejo hitre, dinamične vožnje s ciljem nabiranja kilometrov. 61 staršev pa zelo
verjetno uporablja treking kolo, ki je primerno za kolesarjenje po vseh površinah in
omogoča bolj umirjeno vožnjo stran od prometnih cest, po gozdnih in makadamskih
poteh, kjer le redko koga srečajo.
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V3: Ali starši menijo, da je za varnost kolesarjev na občinskih cestah poskrbljeno?
Predvidevali smo, da bo večina vprašanih menila, da za varnost kolesarjev ni
poskrbljeno, a se je za to mnenje odločilo 77,1 % vprašanih. Upoštevati pa
moramo dejstvo, da se 18,8 % vprašanih ni opredelilo in da samo 4,2 %
vprašanih meni, da je za varnost kolesarjev dobro poskrbljeno. Pomanjkanje
izkušenj direktno s prometnih s cest s kolesom botruje mnenju staršev.

6.2.4 Vzpostavitev novih kolesarskih aktivnosti in infrastrukture ter mnenje o
kolesarskem turizmu v občini Semič
Z vprašanji, ki sledijo, smo želeli izvedeti, ali je staršem v interesu, da se vzpostavijo
nove kolesarske poti in infrastruktura, kot je pumptrack. Prav tako smo želeli doseči,
da bi starši tudi sami predlagali, kako bi omogočili varnejše kolesarjenje za otroke,
odrasle ali turiste v občini Semič.
Pri odločanju, ali bi se starši sami ali z družino večkrat poslužili kolesarjenja, če bi imeli
kolesarsko stezo v naravi, se je za pritrdilen odgovor odločilo kar 77 staršev (80,2 %).
Menim, da je ta podatek jasen pokazatelj, da je pri starših jasno izražena želja po
kolesarskih poteh v naravi, ki bi jih večkrat spodbudile, da se z družino ali pa sami
odpravijo na izlet s kolesi. Prav tako nam ta podatek pove, da bi tudi nekaj staršev, ki
je pri prejšnjih vprašanjih odgovorilo, da ne kolesarijo, zopet pripravilo kolesa in se
odpravilo na pot. 11 staršev (11,5 %) je odgovorilo z »ne vem«. Lahko sklepamo, da
se še nikoli niso peljali po kolesarski poti, ki vodi po gozdnih poteh ali makadamskih
cestah in ne vedo, ali je takšne vrste kolesarjenje primerno zanje ali ne. To razlago bi
lahko določila za pet izmed teh 11 staršev, saj so obkrožili, da enkrat ali večkrat
kolesarijo skupaj z otroki in prav tako ne samo po asfaltiranih cestah. Preostalih šest
pa sploh ne kolesari. Zanimiv se mi je zdel podatek, da se osem vprašanih (8,3 %) ne
bi odločilo za kolesarjenje v naravi, kljub temu da se šest izmed teh večkrat mesečno
odpravi skupaj z otroki na izlet s kolesom in da kolesarijo tudi po gozdnih poteh in
makadamskih cestah. Preostala dva pa sploh ne kolesarita, zato je njihova odločitev
smiselna.
V večjih mestih po Sloveniji se pojavljajo poligoni, t. i. pumptrack oz. kolopark, ki
omogočajo razvoj in izboljšanje ravnotežja, koordinacije, hkrati pa uporabniki
pridobivajo tudi na kondiciji in se zabavajo med aktivnostjo. Zanimalo nas je, koliko
staršev ga pozna in ali so pripravljeni podpreti idejo o izgradnji pumptracka v občini
Semič.
Tabela 8: Ali poznate pump track in ali bi podprli izgradnjo le-tega?

Ali poznate pumptrack?
DA
NE

20
76

Ali bi podprli izgradnjo
pumptracka?
91
94,8 %
5
5,2 %

20,8 %
79,2 %
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Nad rezultati o poznavanju poligona nismo presenečeni, saj ga v Beli krajini ni, najbližji
je v Dolenjskih Toplicah ali v Kočevju. Glede na možnosti razvoja ravnotežja,
koordinacije, pridobivanja kondicije in razvijanja agilnosti ter možnost nadzora staršev
nad gibanjem otrok na eni lokaciji, ki je v primerjavi s cesto bistveno bolj varna, bi
večina staršev (94,8 %) podprla izgradnjo poligona na območju občine Semič.
Preostalih pet staršev (5,2 %), ki ne bi podprlo gradnje poligona, je prav tako obkrožilo
odgovor »ne« pri vprašanju, ali vedo, kaj je pumptrack, zato sklepamo, da ne vedo,
da je poligon zelo koristna in varna kolesarska infrastruktura, ki bi bila v veliko pomoč
otrokom in mladini za razvijanje svojih potencialov in bi jo lahko uporabljali za zabavo
ter varno in aktivno preživljanje prostega časa.
Pri vprašanju, ali bi se udeležili vodenega kolesarjenja po občini Semič, ki bi bilo
primerno tako za odrasle kot za otroke, je pritrdilno odgovorilo 59 staršev (61,5 %).
Občina Semič je polna naravnih in kulturnih znamenitosti, ki so zelo zanimive za vse
starostne skupine. Pri nekaterih so urejene informacijske table, za »skrite zaklade« pa
vemo samo domačini, ki dobro poznamo naš kraj. Vodeno kolesarjenje je prilagojeno
udeležencem, je poučno, aktivno ter namenjeno druženju in povezovanju. Vsak
udeleženec potrebuje ustrezno opremo in kondicijo, ki bo zadostovala za
premagovanje poti. Veseli nas, da bi se več kot dve tretjini vprašanih udeležili
vodenega kolesarjenja, s čimer vprašani potrjujejo, da je vodeno kolesarstvo v naših
krajih pomembno tako za domačine kot za morebitne tujce, za katere smo še vedno
neodkrito področje naravne in kulturne lepote. 23 staršev (24,0 %) se je odločilo za
odgovor »ne vem«. Lahko sklepamo, da se še nikoli niso udeležili vodenega
kolesarskega izleta in ne vedo, kaj lahko pričakujejo. Prepričani smo, da bi se kar nekaj
staršev izmed teh 23 odločilo, da se vodenega kolesarjenja udeležijo, če bi prejeli
pozitivno povratno informacijo tistih staršev, ki bi se predhodno udeležili vodenega
kolesarskega izleta. Vodenega izleta pa se ne bi udeležilo 14 staršev (14,6 %).
Polovica izmed teh staršev ne kolesari, preostala polovica pa se očitno ne želi udeležiti
vodenega kolesarjenja po občini, saj je večina večkrat tedensko na kolesu skupaj z
otroki in ne vidi potrebe po vodenem kolesarjenju oz. ti vprašani radi kolesarijo sami s
svojo družino po poteh, ki so jim všeč in so zanje primerne.
Organizirano vodeno kolesarjenje po občini Semič je odlična priprava in pridobivanje
izkušenj za vodenje turistov, ki prvič pridejo v naš kraj in bi si ga želeli spoznati na
rekreativen način. Starše smo vprašali, kateri razlog izmed naštetih je po njihovem
mnenju glavni, da v zahodni Evropi kolesarski turizem doživlja razcvet, v Sloveniji pa
še ne.
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Graf 4: Zakaj mislite, da kolesarski turizem v Sloveniji še ni uspel?

Med tremi možnostmi se je največ vprašanih odločilo, da je slaba kolesarska
infrastruktura glavni razlog za neuspešno trženje in izvajanje kolesarskega turizma v
Sloveniji. Glede na stanje v Beli krajini je njihov odgovor povsem pravilen, saj je
kolesarska steza urejena le ob obvoznici v Črnomlju in v Metliki v območju rondoja.
Povsod drugje je kolesar primoran voziti po cestah, kjer pa je težava s prometom, ki
ga je vedno več. Seveda pa je tudi slabo poznavanje Bele krajine razlog, da se ljudje
rajši odpravijo na Gorenjsko, ki je zelo dobro promovirana in opremljena s kolesarskimi
stezami. Menim, da tudi domačini slabo poznajo sosednje občine, ki prav tako skrivajo
svoje lepote, ki jih iz avtomobila ni moč opaziti.
Kolesarski turizem prinaša v kraj poleg razpoznavnosti, ki jo tujci širijo, predvsem
dobiček lokalnim ponudnikom (lastnikom gostiln, hotelov, kmečkih turizmov in lokalnim
podjetnikom, npr. čebelarjem, sadjarjem, vinarjem, ki turistom lahko ponudijo
degustacijo ali voden ogled). Staršem smo zastavili naslednje vprašanje: Ali menite,
da je smiselno vložiti sredstva v razvoj kolesarske infrastrukture in s tem posledično
poskrbeti za dvig turizma v občini, ki prinaša lokalnim podjetnikom dobiček?
Tabela 9: Ali menite, da potrebno vložiti sredstva v razvoj kolesarske infrastrukture in s tem posledično poskrbeti
za dvig turizma v občini?

Da
Ne
Ne vem

število
82
4
10
29

procenti (%)
85,4
4,2
10,4
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Velika večina se je strinjala, da je potrebno vložiti sredstva v to panogo, saj se
zavedajo, da turizem prinaša s seboj številne pozitivne lastnosti ne le za posamezne
podjetnike, ampak tudi za razvoj občine. Kolesarski turizem minimalno vpliva na
obremenjenost okolja in lokalno skupnost. Večje število turistov, ki bi se odločalo za
kolesarjenje, bi spodbudilo občino, da sredstva nameni tudi kolesarski infrastrukturi, ki
bi jo lahko dnevno uporabljali tudi domačini. Veseli nas dejstvo, da je večina staršev
odprta za nove ideje in izboljšave. Poleg turizma pa si želijo tudi varnih cest,
kolesarskih prog in poligonov, ki bodo zagotavljali mirno in varno kolesarjenje staršev
in njihovih otrok.
V4: Ali starši podpirajo vzpostavitev novih kolesarskih aktivnosti v občini Semič in
kakšne so možne rešitve?
Pri odločanju, ali bi se starši sami ali z družino večkrat poslužili kolesarjenja, če
bi imeli kolesarsko stezo v naravi, se je za pritrdilen odgovor odločilo kar 77
staršev (80,2 %). Pri vprašanju, ali bi se udeležili vodenega kolesarjenja po občini
Semič, ki bi bilo primerno tako za odrasle kot za otroke, je pritrdilno odgovorilo
59 staršev (61,5 %). Kar 82 (85,4 %) vprašanih meni, da bi bilo potrebno vložiti
finančna sredstva v razvoj kolesarske infrastrukture. Menimo, da je podpora in
želja po vzpostavitvi novih kolesarskih aktivnosti jasno izražena.
Da bodo njihove ideje zapisane in mogoče v prihodnosti tudi uresničene, smo jih prosili
še za nekaj idej za izboljšanje varnosti na cesti in gradnjo kolesarske infrastrukture za
otroke, družine in turiste v občini Semič (odgovori so citirani).
Tabela 10: Predlogi idej na temo varnega kolesarjenja za otroke, družine in turiste v občini Semič.

»Nujno potrebno urediti kolesarske steze po vseh treh občinah.«
»Med belokranjskimi občinami bi morali urediti krožno kolesarsko pot po obstoječih
gozdnih poteh in kmetijskih kolovozih, da bi bilo kolesarjenje varno tudi za otroke.«
»Večina kolesarskih poti, ki si zdaj označene na terenu po Beli krajini, poteka po
gozdnatih in makadamskih poteh. Tako so varne za družine, vendar manjkajo
zgodbe, animacije ob poti, didaktična igrala oz. animacijske zgodbe določene
pokrajine – naravne in kulturne znamenitosti. Poti je potrebno dati življenje. Seveda
pa so potrebne oznake kolesarske poti na cesti, vsaj v mestih oz. njihovih vhodih.«
»Nujno urediti varno pot za pešce in kolesarje.«
»Varne kolesarske steze in boljša varnost za kolesarje na glavnih prometnih
cestah.«
»Upoštevanje pravil za kolesarje.«
»Zgraditi različne težavnosti kolesarskih prog.«
»Kolesarske steze ali označitev poti za kolesarje na obstoječi cesti.«
»Ureditev kolesarskih stez.«
»Vsekakor so nujne varne kolesarske poti ob glavnih prometnih cestah v Beli krajini
(Semič–Črnomelj) … in tudi urejene turistične kolesarske poti. Lep primer:
Kolesarska pot v Bohinju!«
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«Menim, da je najbolj zdrav in varen način kolesarjenja po gozdnih poteh, ki jih v Beli
krajini ne manjka.«
»Kolesarske steze.«
»Obvoznica mimo Semiča bi po mojem mnenju razbremenila (lokalne) ceste in s tem
omogočila varnejše kolesarjenje vsem.»
»Potrebno bi bilo urediti kolesarsko stezo.«
»Kolesarji se naj vozijo po manj prometnih cestah, ne po najprometnejši cesti.
Najboljše po poligonu.«
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SKLEPI IN UGOTOVITVE
V raziskavi smo želeli izvedeti, kakšne so trenutne gibalne sposobnosti in telesne
značilnosti učencev na OŠ Belokranjskega odreda Semič od 1. do 5. razreda in kakšne
rezultate dosegajo v primerjavi s slovenskim povprečjem. Prav tako nas je zanimalo,
koliko časa namenijo kolesarjenju in s kakšnim namenom uporabljajo kolo itd. S
pomočjo teh podatkov smo prišli do ugotovitev, da so glede na rezultate potrebne
konkretne spremembe in novosti na področju gibanja otrok in posledično zdravega
razvoja učencev in staršev. S podatki o aktivnosti otrok na kolesu in njihovih rezultatov
ŠVK, smo prišli do ideje, kako bi lahko povečali aktivnost učencev s kolesarjenjem po
občini Semič. Poleg tega smo želeli izvedeti, koliko se starši poslužujejo kolesarjenja,
ali kolesarijo skupaj z otroki, kaj menijo glede varnosti na prometnih cestah, zanimalo
pa nas je tudi, kakšni so njihovi predlogi za možne izboljšave na področju varnosti
kolesarjev in kolesarske infrastrukture. Vsekakor so starši zgled in motivacija otrokom.
Če so starši seznanjeni z zdravim načinom življenja, ga prakticirajo ali pa si želijo začeti
živeti na drugačen, bolj zdrav način, ki je koristen tako zanje kot za njihove otroke.
Vsekakor pa je ob tem pomembno, da jim je varno in zanimivo gibanje, v našem
primeru kolesarjenje, tudi omogočeno. V nalogi navedeni predlogi so jasen pokazatelj,
da si želijo sprememb in novosti na področju kolesarjenja, ki bi ga lahko izvajali skupaj
z otroki.
Raziskava je deljena na dva dela. V prvem delu se nahaja analiza dokumenta ŠVK,
katere vzorec zajema 175 učencev in učenk od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega
odreda Semič. V drugem delu pa je v vzorec vključenih 96 vprašanih oz. staršev
učencev in učenk od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič.
Zastavili smo si štiri cilje, ki se navezujejo na oba dela raziskave, in iz njih oblikovali
raziskovalna vprašanja, do katerih smo prišli z analizo ŠVK in vprašalnika.
Glede na pogovore s športnimi pedagogi in glede na opazovanje spretnosti otrok med
urami športa ter analizo ŠVK so rezultati in ugotovitve zaskrbljujoči, saj je njihovo
stanje že zdaj močno pod povprečjem, z leti pa so otroci še manj aktivni (z izjemo tistih,
ki trenirajo). Predvidevamo, da bodo prihodnje generacije imele še večje težave z
zdravjem, če ne bomo pričeli s takojšnjim ukrepanjem. V pogovorih z učenci, ki smo
jih poučevali, ali pa naključnimi učenci, ki so se pogovarjali z nami med odmori, smo
presodili, da se velika večina odpravi s kolesi na izlet skupaj s starši, a so bila naša
pričakovanja nekoliko prevelika. Večina uporablja kolo le za igro, le redki pa kolesarijo
po cestah ali kolesarskih poteh s spremstvom staršev ali sami. Zavedati se moramo,
da so otroci ogledalo staršev in slednji so otrokom vzor, tako da bi se večkrat morali
poslužiti družinskega kolesarjenja, ki prinaša poleg aktivnosti, pomembne za zdravje,
še socializacijske prednosti, saj je druženje na kolesu lahko zelo prijetno in zabavno.
Mnenje večine staršev, da za varnost kolesarjev na občinskih cestah ni poskrbljeno, je
upravičeno, saj občina Semič nima nobene kolesarske poti ob glavni prometni cesti,
preostale poti pa so slabo označene, poškodovane in zanemarjene. Starši, ki ne
kolesarijo, se pogosto ne zavedajo nevarnosti, ki spremljajo kolesarja tako na glavni
prometni cesti kot na lokalnih ali gozdnih poteh. Zavedanje o slabi kolesarski
infrastrukturi je med veliko večino staršev zelo prisotno, kolesarski infrastrukturi
pripisujejo velik pomen in si je močno želijo. Pomembno je, da odgovorni za gradnjo
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tovrstnih infrastruktur prepoznajo potrebo po izgradnji le-te in s tem omogočijo varnejšo
aktivnost, ki bi se je večkrat poslužili tako odrasli kot otroci in mladostniki.
Kaj lahko storimo za izboljšanje stanja?
Glede na dejstvo, da so kolesarske poti v občini Semič slabo označene, zanemarjene
in brez »življenja« in animacij, smo se odločili, da pripravimo načrt tematske kolesarske
krožne poti, ki jo bomo opremili s postajami, ki bodo zanimive tako za otroke kot za
odrasle. Tema poti bodo belokranjski pastirji oz. pastirske igre, ki so se jih na pašnikih
igrali predniki in si z njimi krajšali čas na paši. Vsekakor so primerne za v naravo, saj
je večina pripomočkov iz naravnih materialov, ki jih lahko najdemo v bližini mesta, kjer
bo animacijska točka.
Po predstavljeni kolesarski poti je predstavljen Pumptrack poligon, saj smo na podlagi
rezultatov vprašalnika ugotovili, da veliko staršev ne ve, kakšen je ta poligon, kaj je
njegov namen in kako se uporablja. Z nekaj truda, prepričljivostjo in podporo občanov,
predvsem staršev osnovnošolskih in vrtčevskih otrok občine Semič, si želimo, da bi
nam v sodelovanju z občino uspelo pridobiti gradbeno dovoljenje in finančna sredstva
za izgradnjo poligona, ki bo noviteta ne samo v občini Semič, ampak v celotni Beli
krajini.
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7. 1 Kolesarska pot belokranjskih pastirjev
Relacija: Semič–Lipovec–Brezje–Brstovec–Vinji Vrh–Semič
Izhodišče: Gasilni dom Semič
Dolžina: 8 km
Čas: 2 uri ali več
Višinska razlika: 136 m
Težavnost: lahka

1

5

2

3

4

Slika 1: Zemljevid kolesarske poti belokranjskih pastirjev. (Lastni vir)

Pot smo označili s pomočjo športe ure Polar in aplikacije Sports Tracker.
Animacijske postaje:
1. postaja - Cerkev svetega Mihaela in kužno znamenje
2. postaja - Jama Malikovec in igra mikado
3. postaja - Igra vrane in srake
4. postaja - Vinji Vrh – cerkev Svete trojice in igra ciljanje koze
5. postaja - Igra kamenčkanje
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Pot je zelo razgibana, saj poteka po gozdnih poteh, makadamskih cestah, kolovozih in
manj prometnih lokalnih cestah, tako da je izredno primerna za družinsko kolesarjenje.
S spodnjega grafa je razvidno, da ni veliko spustov in vzponov, zato jo lahko
prekolesarijo tudi najmlajši.

Graf 5: Višinske razlike kolesarske poti.

Animacijske postaje:
1. postaja
•

Cerkev svetega Mihaela in kužno znamenje na Trati

O tej cerkvi ni zapisov glede nastanka. Obstajajo samo informacije, da je bila narejena
na podoben način kot cerkev na Vinjem Vrhu, ki je opisana pri 4. postaji.
Kužno znamen je bilo zgrajeno v spomin na kugo, ki je pustošila med letoma 1691 in
1692, in je eno izmed redkih in najstarejših znamenj v Beli krajini.

Slika 2: Cerkev sv. Mihaela na Trati. (Lastni vir)

Slika 3: Kužno znamenje na Trati.
(Lastni vir)

Kolesa lahko pustimo nekje v bližini in si ogledamo obe znamenitosti, saj kolesarska
pot pelje mimo njiju. Poleg tega si lahko še preberemo informacijski tabli, ki stojita v
bližini.
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2. postaja
Jama Malikovec in igra ciljanje koze
•

Jama Malikovec

Kraška jama sega v globino do 28 metrov, dolžina tunelov pa meri kar 80 metrov. V
notranjosti se nahaja dvorana v velikosti 30 x 15 metrov, nad njo pa se odpira brezno.
Na dnu jame se nahaja podtalnica. Jamo so sprva oblikovali podzemni tokovi, nato pa
je svoje posledice pustila tudi erozija. Med letoma 2002 in 2004 so v jami uprizarjali
žive jaslice. Dostop v jamo je primerno urejen, tako da je z veliko previdnosti vstop
možen tudi za najmlajše. Pred vhodom v jamo se nahajata dve klopci in kamnita miza,
ki jo lahko uporabimo za igro mikado. Ker je okrog jame veliko dreves in grmičevja,
bomo zagotovo nekje v bližini našli veje in palčke, ki jih potrebujemo za igro. Pred jamo
stoji tudi nekaj informacijskih tabel, ki nas podučijo o jami in drevesnih vrstah ter
grmičevju okoli jame.

Slika 4: Urejena okolica okoli jame z mizo in klopmi. (Lastni vir)

•

Slika 5: Vhod v jamo Malikovec.
(Lastni vir)

Igra mikado

Potrebujemo:
-

15 ali več palčk iz posušene stelje ali drevesnih vejic

Pravila igre:
Poljubno število različnih palčk postavimo navpično na ravno površino in jih spustimo,
da padejo na tla. Igralec, ki je prvi na vrsti, jemlje palčke s kupa toliko časa, dokler se
mu katera druga ne premakne. Po premiku je na vrsti drugi. Palčka s tremi izrastki
(kralj) je vredna 15 točk, palčka z dvema izrastkoma (kraljica) je vredna 10 točk, palčka
brez izrastkov (kmet) pa je vredna 10 točk. Zmaga tisti, ki ima največ točk.

Slika 6: Oblike paličk za igro mikado. (Lastni vir)
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3. postaja
Od druge do tretje postaje se peljemo po zelo neprometnih lokalnih cestah, ki nas
vodijo skozi tri vasi, ki so polne obdelovalnih površin, pašnikov z domačimi živalmi in
različnimi rastlinami. Cesta je nezahtevna, tako da se po njej lahko vozijo tudi mlajši
otroci. Pri tretji postaji je potrebno zaviti na stransko makadamsko cesto, kjer si lahko
priskrbimo pripomočke za igro vrane in srake.

Slika 7 in 8: Makadamska pot, slikana z obeh strani, na katero zavijemo. (Lastni vir)

•

Igra vrane in srake

Za 4 igralce potrebujemo:
-

1 vejo s pristriženimi stranskimi vejicami,
4 lesene kljukice v obliki števila 1,
4 preklane paličice.

Pravila igre:
V zemljo je zapičena veja s pristriženimi stranskimi vejicami. Igro lahko igra poljubno
število igralcev. Vsak ima leseno kljukico (vejico) v obliki številke 1, ki jo zatika za
vejice, ki so na večji veji, ki je zapičena v zemljo (glej sliko 9). Vsak izmed igralcev
pove, ali je vrana ali sraka. Igra se igra z napol preklano paličico. Ti dve polovici po
vrstnem redu mečejo v zrak. Če paličici obležita z notranjima stranema navzgor, dobi
sraka točko in pomakne svojo kljukico na prvo vejico oz. se premakne za eno vejico
višje. Če paličici padeta z zunanjima stranema oz. lubjem navzgor, dobi točko vrana in
se premakne za eno vejico navzgor. Če ena paličica kaže belo stran, druga pa lubje,
igralec ostane na istem mestu. Prvi, ki s kljukico pride na vrh oz. na zadnjo, najvišjo
vejico, zmaga.
zapičena veja

kljukica

Slika 9: Veje s pristriženimi vrhovi in preklani paličici. (Lastni vir)
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4. postaja
Vinji Vrh – cerkev Svete trojice in igra ciljanje koze
•

Vinji Vrh – Cerkev Svete trojice

Cerkev Svete trojice je bila zgrajena leta 1647 po zgledu cerkve v Novi Štifti, ki ima
oktagonalno tlorisno zasnovo. Cerkev je včasih obiskovalo veliko romarjev, za katere
so prizidali prižnico in odprto lopo z oltarjem. Za cerkvijo se razprostira vinograd, ki si
ga lahko ogledamo.

Slika 10: Cerkev Svete trojice. (Lastni vir)

•

Igra ciljanje koze

Za 4 igralce potrebujemo:
-

12 kamnov
1 palico
1 pločevinko

Pravila igre:
Igralci se razdelijo v skupine po tri. Vsak igralec ima na voljo tri kamne. Nato za
označeno črto, ki jo ponazarja palica, cilja pločevinko na kolu. Ima 3 mete. Zmaga tisti,
ki največkrat zadane pločevinko.
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5. postaja
Pot od Vinjega Vrha do 5. postaje je nekoliko daljša. Poteka po gozdu in gozdni poti,
ki je zelo razgibana, tako da se bodo otroci že med samo vožnjo zabavali in za to
vmesne postaje na tej razdalji nismo natančneje umestili. Ker je cesta namenjena
samo kolesarjem, tekačem in pešcem, se lahko ob poti brezskrbno ustavimo,
poiščemo kamenčke na makadamski poti in se ob robu ceste igramo igro
kamenčkanje.
•

Kamenčkanje

Potrebujemo:
-

5 manjših kamnov

Pravila igre:
Kamenčke položimo na tla ali ravno podlago. Enega vzamemo v roko in ga vržemo
navpično v zrak. V času padanja poberemo s kupčka še en kamenček in z isto roko
ujamemo padajoči kamenček. Če ga ujamemo, damo en kamenček na stran in zopet
ponovimo enak postopek. Če kamenčka ne ujamemo, igro nadaljuje drugi soigralec.
Ko imamo vseh 5 kamenčkov, smo zmagali.

Slika 11: Pot do centra Semiča, 5. postaja. (Lastni vir)

V primeru, da bi dobili dovoljenje za opremljanje te poti s pastirskimi igrami, bi pripravili
označbe teh postaj s pripomočki za izvedbo igre. Seveda pa je na uporabnikih, da
predmete vrnejo na isto mesto. S tem bi olajšali iskanje palčk, vej in ostalih
pripomočkom vsem, ki bi se odpravili na to krožno kolesarsko pot belokranjskih
pastirjev.
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7.2 Pumptrack poligon
Pumptrack poligon ali kolopark je edinstven športni objekt, ki je bil v zadnjih letih
zgrajen že v številnih slovenskih občinah. Nekatere občine so namreč naklonjene
izgradnji športnih objektov in se zavedajo, da so le-ti zelo pomembni za ohranjanje in
izboljšavo telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti vseh občanov. Najpomembnejšo
vlogo in korist pa imajo najmlajši otroci in mladina, saj jim gibanje omogoča zdrav
telesni in hkrati celostni razvoj (Alliance ASE, b.d.).

Slika 12: Pumptrack poligon. (Alliance ASE, b.d.)

Krožno celoto poligona dopolnjujejo zavoji in zaobljene grbine, ki so lahko asfaltirane
ali pa iz utrjene zemlje. Obstajajo pa tudi poligoni s kombinirano podlago. Poligon ni
namenjen samo vožnji s kolesom, ampak se lahko po njem vozimo tudi s poganjalci,
skiroji, rolerji, rolkami ali celo invalidskimi vozički. Območje vožnje je omejeno, tako da
je poskrbljeno tudi za varnost otrok, ki so skozi celoten čas na omejeni površini, kjer
poteka krožna steza. Starši se zato lahko brez skrbi družijo s preostalimi starši, ki so
pripeljali svoje otroke. Tako ima poligon tudi socializacijski namen (Alliance ASE, b.d.).
Z inovativnim načinom poganjanja, kjer se s premikanjem telesa navzgor in navzdol
peljemo po poligonu in pri tem ne vrtimo pedal ter se ne odrivamo, omogočamo razvoj:
-

koordinacije → gibalna sposobnost usklajenega gibanja celotnega telesa,
agilnosti → lastnost osebe, ki je okretna, se lahko spretno in hitro giblje, je
natančna in spretna pri hitrih spremembah položaja,
ravnotežja → gibalna sposobnost ohranjanja stabilnega položaja in hitrega
oblikovanja kompenzacijskih gibov (Pumptrack Slovenija, b.d.).

Slika 13: Način poganjanja oz. t. i. pumpanja. (Pumptrack Slovenija, b.d.)

Menimo, da bi izgradnja pumptracka v občini Semič zelo pripomogla k večji aktivnosti
otrok in mladine vseh starosti, hkrati pa bi pripomogla k spoznavanju otrok med seboj
izven šolskih prostorov. Otroci in mladostniki bi se zabavali na poligonu, stran od
motečih elektronskih naprav, ki prej škodujejo otroku kot pa koristijo.
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Druga prednost je ta, da imajo starši zelo dober pregled nad dogajanjem na poligonu,
hkrati pa lahko s preostalimi starši navežejo prijateljske stike ter čas izkoristijo za
klepet. Ob poligonu bi postavili še nekaj klopi, da bi služile staršem, ki opazujejo otroke,
in seveda vsem, ki po dolgi vožnji po poligonu potrebujejo počitek.
Organizaciji Pumptrack Slovenija ali Alliance ASE poslujeta tako, da pošljeta svoje
zaposlene v določen kraj, kjer načrtujejo zasnovo in umestitev poligona na podlagi
prostorskih, finančnih omejitev in seveda na podlagi ciljne skupine.

Slika 14: Poligoni različnih oblik. (Alliance ASE, b.d.)

Želja vsakega starša je, da bi bil njegov otrok zdrav. Vsi vemo, da je za zdravje
potreben tudi zdrav način življenja, ki zajema veliko gibanja in zdrave prehrane. V
kolikor le-te nista ozaveščena ter ju ne prakticiramo, se pojavijo zdravstvene težave,
ki smo jih našteli v prvem delu magistrskega dela. Dokler je otrok zdrav in se razvija
letom primerno, starši živijo brezskrbno glede otrokovega gibanja in zdravja. Ko pa
nastopijo bolezni in težave pri izvajanju aktivnostih, nastopi problem. Mnogi ne vedo,
kako ukrepati ali nimajo discipline ali pa celo pogojev, da bi otroka motivirali in
vzpodbujali k zdravemu načinu življenja. Tukaj lahko pomagajo že različne športne
interesne dejavnosti, ki jih organizirajo osnovne šole, ali pa popoldanske športne
aktivnosti v organizaciji športnih klubov.
Tukaj pa pogosto nastopi problem pri občinah, ki so nekoliko odmaknjene od bolj
razvitih. Slednje ponujajo nešteto možnosti za zdrav otrokov razvoj, pestra izbira
različnih športov omogoča, da otrok obiskuje dejavnost, ki mu je všeč in pri tem uživa
ter skrbi za svoje zdravje. Prav nasprotno je v občinah, ki ne pripisujejo velikega
pomena pestrosti športnih aktivnosti in infrastruktur, saj se ne zavedajo, da bi s tem
skrbele za zdravje svojih občanov, po drugi strani pa nudile še en dober razlog, zakaj
bi mladi in mlade družine ostale v teh krajih, kjer bo za zdrav razvoj njih in njihovih
otrok poskrbljeno. Na žalost med takšne občine spada tudi občina Semič.
Magistrsko delo je jasno pokazalo željo večine staršev, da se prične vlagati tudi v
športne infrastrukture. Žal pa menimo, da bo ta želja zopet preslišana.
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PRILOGE
8.1 Vprašalnik za starše
Spoštovani starši,
sem Anja Plut, študentka 4. letnika Pedagoške fakultete v Ljubljani, smer razredni
pouk. Pod mentorstvom Vesne Štemberger pripravljam magistrsko delo v povezavi s
kolesarjenjem v občini Semič.
Namen raziskave je ugotoviti, kakšna je kolesarska aktivnost posameznikov in družin,
kakšna je priljubljenost kolesarske aktivnosti, kako je poskrbljeno za varnost in kakšna
je vaša podpora pri vzpostavitvi novih kolesarskih aktivnosti v naši občini.
Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 5 minut časa.
Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor
ne na ravni odgovorov posameznika).
Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.
Anja Plut
Spol:
Moški

Ženski

Starost:
______
1. Ali ste prebivalec/ka občine Semič?
Da
Ne
2. Ali ste mnenja, da je cestno kolesarjenje namenjeno vsem starostnim
skupinam?
Da
Ne
Ne vem
3. Koliko otrok imate?
_______
4. Ali imajo vaši otroci v lasti kolo?
Da
Ne
5. Koliko časa v sezoni kolesarjenja vaš otrok tedensko preživi na kolesu?
Manj kot eno uro
Od 1 do 5 ur
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Od 5 do 7 ur
Več kot 7 ur
Ne kolesari
6. S kakšnim namenom vaš otrok uporablja kolo?
Za igro
Vožnja v šolo
Izlet s starši
Transportno sredstvo (vožnja v trgovino, na igrišče …)
Ne kolesari
Drugo: _______________________
7. Ali menite, da bi lahko vaš otrok več časa preživel na kolesu?
Da
Ne
Ne vem
8. Ali si upate otroka z opravljenim kolesarskim izpitom samega poslati na
glavno prometno cesto s kolesom?
Da
Ne
Otrok še nima kolesarskega izpita
9. Ali imate v lasti kolo?
Da
Ne
10. Okvirno ocenite, kolikokrat v sezoni mesečno kolesarite. (Obkrožite enkrat
ali večkrat.)
Enkrat tedensko
Večkrat tedensko
Enkrat mesečno
Večkrat mesečno
Ne kolesarim
11. Ali kolesarite samo po asfaltiranih cestah?
Da
Ne, kolesarim tudi po gozdnih poteh in makadamskih cestah
Ne kolesarim
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12. Ocenite, kolikokrat v sezoni kolesarjenja mesečno sedete na kolo skupaj s
svojimi otroki.
(Obkrožite enkrat ali večkrat.)
Enkrat tedensko
Večkrat tedensko
Enkrat mesečno
Večkrat mesečno
Ne kolesarim
13. Ali bi se z družino ali sami večkrat poslužili kolesarjenja, če bi imeli
kolesarsko stezo v naravi, namenjeno zgolj kolesarjem, pešcem in ne motornim
vozilom?
Da
Ne
Ne vem
14. Kakšno je vaše mnenje o varni vožnji s kolesom po cestah občine Semič?
Za varnost kolesarjev je dobro poskrbljeno
Za varnost kolesarjev ni dobro poskrbljeno
Ne vem
15. Ali so po vašem mnenju kolesarji na prometnih cestah moteč udeleženec
prometa?
Da
Ne
Ne vem
16. Ali vas moti skupina kolesarjev, ki se vozi v skupini po dva in dva?
Da
Ne
Ne vem
17. Ali menite, da smo vozniki dovolj uvidevni in strpni do kolesarjev na
prometnih cestah?
Da
Ne
18. Ali poznate kolesarski poligon PUMPTRACK (namenjen tudi skirojem,
poganjalcem, rolerjem …)?
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Da
Ne
19. Ali bi podprli idejo o izgradnji PUMPTRACKA na območju občine?
Da
Ne
20. Ali bi se udeležili vodenega kolesarjenja po občini Semič, ki bi bilo primerno
tako za odrasle kot za otroke?
Da
Ne
Ne vem
21. Ali menite, da je smiselno vložiti sredstva v razvoj kolesarske infrastrukture
in s tem posledično poskrbeti za dvig turizma v občini, ki prinaša lokalnim
podjetnikom dobiček (gostilne, kmečki turizmi, obrtniki …)?
Da
Ne
Ne vem
22. Kolesarski turizem je Sloveniji in v zahodni Evropi v velikem razcvetu. Zakaj
mislite, da pri na še ni uspel?
Slabo poznavanje Bele krajine
Preveč prometne ceste
Slaba kolesarska infrastruktura
23. Imate sami kakšno idejo na temo varnega kolesarjenja za otroke, družine,
turiste v občini?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
________
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8.2 Izjava o avtorstvu
Izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Analiza kolesarske aktivnosti in športnovzgojnih kartonov učencev od 1. do 5. razreda OŠ Belokranjskega odreda Semič ter
predlogi za vzpostavitev kolesarske infrastrukture v občini Semič, rezultat lastnega
raziskovalnega dela.

Anja Plut, prof. razrednega pouka
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