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POVZETEK 

V primerjavi s preteklostjo so starši dandanes v vse večji meri aktivno vključeni v življenje 

svojih otrok. Natančno usmerjajo njihovo izobraževanje, načrtujejo krožke in zunajšolske 

dejavnosti ter nemalokrat tudi prosti čas otrok. Prosti čas lahko opredelimo na različne načine; 

običajno gre za čas, ki preostane po obveznostih. Medtem ko nekateri avtorji v prosti čas 

vključujejo tudi interesne dejavnosti in izbirne aktivnosti posameznika, jih drugi v svojih 

definicijah izključujejo. Pri razvoju otrok ima prosti čas pomembno vlogo, še posebej prosti čas 

in igra otrok zunaj, ki nista nadzorovana. Pozitivno vpliva na povečano fizično aktivnost, razvoj 

motoričnih spretnosti, kognitivni razvoj, otrokov občutek identitete, zavedanje v prostoru, 

neodvisnost, samozavest, odgovornost in samostojnost. Kljub temu pri delu v šoli opažam, da 

prihaja do upada količine časa, ki ga otroci preživijo zunaj brez nadzora odraslih, in zmanjšanja 

samostojne mobilnosti otrok. Pri tem imajo temeljno vlogo pogledi staršev na samostojno igro 

otrok zunaj in njihovo doživljanje dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na stopnjo 

zaupanja v varnost otrok v času brez nadzora (promet, okolica doma, življenjski stil, stiki z 

ljudmi, zrelost, samostojnost, želje in interesi otrok idr.). Samostojna mobilnost otrok prvega 

vzgojno-izobraževalnega obdobja in njihova prosta igra zunaj z vidika staršev sta tudi predmet 

raziskovalnega dela v nadaljevanju. V izvedeni raziskavi je sodelovalo 135 staršev učencev 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki obiskujejo osnovno šoli v predmestju Ljubljane. 

Podatke smo zbirali v času epidemije Covid-19 s spletnim anketnim vprašalnikom. Raziskovali 

smo opredelitve prostega časa, prisotnost odraslih pri igri zunaj, dejavnike, ki vplivajo na 

presojo staršev o tem, kam in za koliko časa dovolijo otrokom brez nadzora ter kaj jih pri tem 

skrbi. Ugotavljali smo, kako in zakaj otroci potujejo v/iz šole in na/z zunajšolskih dejavnosti. 

Zbrane podatke smo analizirali kvantitativno in kvalitativno ter ugotovili, da starši precej 

različno opredeljujejo prosti čas otrok, v največji meri ga povezujejo z igro, manjkrat pa s časom 

zunaj. Večina otrok ima vsaj tri ure prostega časa dnevno, zunaj preživijo povprečno 2,22 ure. 

Pri izbiri otrokovih dejavnosti predstavlja pomemben dejavnik tudi izobraževalni vidik. Ob 

otrokovem preživljanju prostega časa zunaj je odrasla oseba prisotna pogosto oziroma občasno, 

kadar le-ta ni prisotna, pa so starši relativno malo zaskrbljeni. Ugotovili smo, da je pogostejša 

prisotnost odrasle osebe povezana tako z nižjo starostjo otroka kot z manjšim številom ljudi, ki 

jih starši v okolici poznajo. Povprečna starost, pri kateri anketirani starši otrokovo preživljanje 

časa zunaj brez nadzora dopuščajo, je 7,5 leta. Več kot polovica otrok je lahko zunaj sama do 

ene ure, večina je prostorsko omejena na domačo ulico. Pri omenjenem so staršem 

najpomembnejši dejavniki otrokovo poznavanje okolice, igra v območju mirnega prometa in 

zaupanje v odziv ljudi iz okolice v primeru težav. Stopnja zaupanja v odziv drugih je precej 

visoka in povezana s številom ljudi, ki jih starši v okolici poznajo. Največ otrok anketiranih za 

prihod v šolo in odhod domov uporablja pasivne načine premikanja. Delež aktivnih načinov 

premikanja je največji pri odhodu iz šole. Rezultati raziskave lahko prispevajo k boljšemu 

razumevanju prostega časa otrok in zaupanja ter skrbi staršev, povezanih s prosto igro oz. 

mobilnostjo otrok zunaj brez nadzora odraslega.  

KLJUČNE BESEDE: Prosti čas, igra na prostem, otroci, nadzor, samostojnost, neodvisna 

mobilnost otrok.  



ABSTRACT 

Compared to the past, parents are today increasingly actively involved in the lives of their 

children. They guide their education closely, plan school clubs, extracurricular activities and 

often even their free time. Free time can be defined in a variety of ways; usually this is the time 

remaining after obligations. While some authors also include leisure activities and optional 

activities of the individual in their free time, others exclude them in their definitions. Free time 

has an important role in the development of children, especially unsupervised free time and 

outdoor game play. It has a positive impact on physical activity, the development of motor 

skills, cognitive development, the child’s sense of identity, awareness in space, independence, 

confidence, responsibility and autonomy. Nevertheless, we notice at work at school a decrease 

in time children are spending outside without the supervision of adults and a reduction of 

children’s independent mobility. In this manner, the views of parents on the independent 

outdoor play of children and their experiencing of factors, which positively or negatively 

influence the level of trust in the safety of children during times without supervision (traffic, 

home surroundings, lifestyle, contact with people, maturity, independence, desires and interests 

of children etc.), have a fundamental role. Independent mobility of children of the first 

educational period and their free outdoor play from the view of parents are the subject of the 

research work in this thesis. In the performed research participated 135 parents of children of 

the first educational period, who attend primary school in the suburbs od Ljubljana. The data 

was collected during the Covid-19 epidemic with an online questionnaire. We analysed the 

definitions of free time, the presence of adults in outside play, factors, which influence the 

judgement of parents about the place and quantity of time they allow children to be 

unsupervised, and their worries in doing so. We analysed how and why children commute 

to/from school and extracurricular activities. We then quantitatively and qualitatively analysed 

the collected data and found that parents quiet differently define the free time of children. They 

mostly connect it with play and less often with time spent outside. The majority of children 

have at least three hours of free time daily, on average, they spend 2.22 hours outside. The 

educational view also plays an important role in the selection of the child’s activities. An adult 

is often or occasionally present during the child’s outside free time and in case an adult is not 

present, parents are relatively little worried. We found that more frequent presence of an adult 

is correlated with a lower age of children and lower number of people, known to parents in the 

surroundings. The average age of children at which the questioned parents allow them to spend 

unsupervised time outside is 7.5 years. More than half of the children are allowed to be alone 

outside for up to an hour, the majority is spatially limited to the home street. In this manner, the 

most important factors for parents are the child’s familiarity with the surrounding, playing in a 

quiet traffic area and trust in the reactions of people in the surroundings in case of problems. 

The level of trust in the reactions of others is high and correlated with the number of people, 

known to parents in the surroundings. Most children of the questioned parents use passive 

means of transportation to come to school and go home. The percentage of active types of 

motion is the highest on leaving school. The results of the research can contribute to a better 

understanding of free time of children, trust and worries of parents, linked to free play or the 

children’s outdoor mobility without adult supervision.  



KEYWORDS: Free time, outdoor play, children, supervision, independence, children's 

independent mobility. 
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1 UVOD 

Aktivna vključenost staršev v življenje svojih otrok je v primerjavi z nekoč vedno večja, prav 

tako tudi njihovo izpolnjevanje otrokovega prostega časa (Kraljič, 2014). Le-ta ima pri razvoju 

otroka pomembno vlogo. Gre za čas, ki ostane po opravljenih obveznostih in s katerim 

upravljamo prostovoljno ter pripomore k boljšemu počutju in osebnostni rasti (Hočevar in 

Mesec, 1981).  

Prosti čas zunaj pozitivno vpliva na fizično aktivnost, kognitivni, motorični razvoj otroka, 

občutek identitete, zavedanje v prostoru, neodvisnost, samozavest, odgovornost in samostojnost 

(Bento in Dias, 2017; Chawla, 2007; Foster idr., 2014; Pšeničny, 2012). Kljub temu je opažen 

upad količine prostega časa, igre zunaj in otrokove samostojne mobilnosti, svobode in 

raziskovanja (Pooley idr., 2005; Ridgewell idr. 2009; Valentine, 2004 v Freeman in Kearns, 

2015) ter aktivne poti v šolo (Gabrovec in Bole, 2009; Kobe Tavčar, 2015; Moscholidou in 

Colclough, 2017 v Plevnik, 2017). Pri tem imata temeljno vlogo mnenje staršev o pomenu 

naštetega in njihovo doživljanje dejavnikov, ki pozitivno ali negativno vplivajo na stopnjo 

zaupanja v varnost otrok v času brez nadzora ter njihovo neodvisno mobilnost. Mednje sodijo 

prostorski in varnostni dejavniki, organizacija časa in življenjski stil, socialni dejavniki, strah 

staršev, individualne značilnosti otroka in tehnološki dejavniki.  

Samostojnost otrok, ozaveščenost staršev, otrokom prijazno okolje, aktivna pot v šolo, naprave 

za sledenje idr. so področja, ki ponujajo priložnosti za spodbujanje neodvisne mobilnosti otrok. 

Na ravni Slovenije je bilo v zadnjem desetletju predvsem v kontekstu premagovanj razdalj 

izvedenih mnogo ukrepov, projektov in programov za spodbujanje neodvisne mobilnosti otrok 

in njihove aktivne poti v šolo. Samostojna mobilnost otrok prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja, prav tako pa njihova prosta igra zunaj z vidika staršev sta predmet raziskovalnega dela 

v nadaljevanju.   

V teoretičnem delu bomo predstavili problem obremenjenosti dandanašnjih otrok, zbrali 

razlage prostega časa različnih avtorjev in razložili sam pomen prostega časa in neusmerjene 

igre za posameznika. Razčlenili bomo otrokovo preživljanje časa zunaj brez nadzora in 

analizirali dejavnike, ki vplivajo na presojo staršev o nenadzorovanem gibanju otrok. V 

nadaljevanju bomo zbrali in povzeli ugotovitve za to področje pomembnih raziskav v tujini 

(Kitajska, Italija, Avstralija, Nova Zelandija) in Sloveniji. Zaključek teoretičnega dela smo 

namenili predstavitvi ukrepov za spodbujanje neodvisne mobilnosti ter primerov dobrih praks 

po svetu in v Sloveniji.  

V empiričnem delu bomo predstavili rezultate raziskave, ki smo jo izvedli s starši učencev 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja v šolskem letu 2019/2020. Z anketnim vprašalnikom 

smo ugotavljali, kako starši razumejo prosti čas, kakšno je njihovo mnenje o prostem času 

otrok, prisotnost odraslih pri igri zunaj, kateri so dejavniki, ki vplivajo na presojo o tem, kam 

in za koliko časa dovolijo otrokom brez nadzora ter kaj jih pri tem skrbi. Ugotavljali smo tudi, 

kako in zakaj otroci potujejo v/iz šole in na/z zunajšolskih dejavnosti. Rezultate raziskave bomo 
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predstavili glede na posamezna raziskovalna vprašanja in pospremili z grafičnimi prikazi 

oziroma tabelami ter jih interpretirali.  

Za proučevanje tega področja smo se odločili, ker menimo, da je prosti čas otroka zelo 

pomemben dejavnik pri različnih vidikih posameznika, starši pa so tisti, ki nosijo odločilno 

vlogo pri oblikovanju osnovnih pogojev za izrabo prostega časa in omejitev, povezanih z njim. 

Omenjeno področje v slovenskem prostoru ni zelo raziskano, prav tako se je sam prosti čas 

otrok v zadnjem desetletju v mnogih vidikih opazno predrugačil.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 OBREMENJENOST OTROK  

V družbi 21. stoletja starši otroke vedno bolj postavljajo v ospredje vzgoje. Delo z otrokom se 

v šoli in zunaj nje karseda individualizira, novodobni starši želijo otrokom ponuditi in odpreti 

čim več možnosti, tako da jih vpisujejo na različne popoldanske aktivnosti, tečaje. Čas otroštva 

je treba najbolje izkoristiti za optimalen razvoj vseh potencialov, ki jih posameznik ima, da bo 

kasneje v življenju imel odprte vse poti, na katere bi ga lahko zaneslo. Ali je to res le najboljše 

za otroka? 

Veliko staršev svojo vlogo jemlje zelo resno in želi otroku omogočiti čim bolj kakovostno 

življenje v prihodnosti in možnost, da bi sledil svojim željam, nemalokrat njihovim željam 

oziroma pričakovanjem. Tako so danes v primerjavi s preteklostjo starši v večji meri in 

aktivneje vključeni v življenje svojega otroka. Bdijo nad njegovimi dejavnostmi, krožki in 

izpolnjujejo otrokov čas (Kraljič, 2014). Večja vključenost staršev vpliva na višje število 

dodatnih aktivnosti pri otrocih, prav tako pa je povezana tudi s pritiskom staršev na otroke, ki 

se lahko pri otrokovem doživljanju aktivnosti odraža tako pozitivno kot negativno (Anderson 

idr., 2003). Nekateri starši čutijo skrb zaradi spreminjanja družbe, v kateri otroci ne preživijo 

celih dni zunaj, kot so jih oni sami, in tako po njihovem mnenju težje pridobijo krog prijateljev 

(O'Connor in Brown, 2013). 

Analize dogajanj v okviru izvajanj devetletne osnovne šole med leti 2003 in 2005 so pokazale, 

da različne interesne dejavnosti po obsegu in času preveč obremenjujejo učence (Komljanec 

idr., 2007). Otroci že od vrtca dalje obiskujejo različne krožke, s katerimi razvijajo različne 

spretnosti, sposobnosti in navsezadnje tudi lastne interese. V prestopu v šolo se to nadaljuje, v 

različne interesne dejavnosti pa se pogosto vpišejo tudi tisti, ki prej podobnih dodatnih 

aktivnosti niso obiskovali. Časa za igro je vse manj, dejavnosti zahtevajo vse daljšo pozornost, 

več je sedečega načina dela in manj svobodnega gibanja, še posebej na prostem.  

V šoli so otroci poleg urnika vezani tudi na določeno skupino, katere del so, ter na prostor oz. 

prostore, ki so namenjeni za bivanje v času pouka in podaljšanega bivanja. Glede na delovni 

čas staršev v službah, ki jim onemogoča prevzem in varstvo otroka po pouku, marsikateri otrok 

ostane v varstvu v šoli večji del popoldneva, ali pa obiskuje različne zunajšolske dejavnosti. 

Tudi pred samim začetkom pouka šole organizirajo jutranje varstvo, s katerim omogočajo 

staršem zgodnejši prevoz otrok v šolo in pravočasen prihod na delo. Z vsem omenjenim 

zmanjkuje časa, ko bi bil otrok prost vseh usmeritev in bi imel svobodo početi tisto, kar mu 

ustreza, nekaj brez premišljenega cilja ali pa preprosto nič.  

2.2 PROSTI ČAS  

Da bi lažje razumeli pomen oziroma vlogo prostega časa, moramo najprej opredeliti sam 

koncept prostega časa.  
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Laično prosti čas pogosto opisujemo kot čas, ki ga odrasli ne namenimo delu in otroci ne šoli; 

enotne razlage med strokovnjaki ni. Hočevar in Mesec (1981) prosti čas označujeta kot del 

našega življenja, ki vključuje čas, ki nam ostane po opravljenih obveznosti (šola, služba, 

družina, družba) in s katerim lahko prosto upravljamo, prispeva pa k našemu boljšemu počutju 

in osebnostni rasti. Podobno ga opredeljuje Kristan (1992), ki za namen prostega časa navaja 

oddih, izpopolnjevanje, izobraževanje in interesne dejavnosti. Ivančič (1999) in Kajba Gorjup 

(1999) prosti čas povezujeta s svobodno izbiro in lastnimi interesi; ta čas mora biti zapolnjen z 

vsebino in ne z brezdeljem. To je čas, ki posameznika vodi k socializaciji, odkrivanju lastnih 

interesov in izoblikovanju življenjskega sloga (Kristančič, 2007). Kleiber idr. (2014) prosti čas 

sočasno opisujejo na dveh ravneh – prosti čas, ki je človekova pravica in ki spodbuja fizični, 

kognitivni, čustveni in vedenjski razvoj, tako individualno kot družbeno; ter prosti čas kot 

področje celostnega razvoja človeka in vir kakovostnega življenja. Maditinos idr. (2014) prosti 

čas opisujejo kot čas izven dela in kot bistveno domačo aktivnost. Gre za čas, ki nam ostane, 

ko odštejemo čas, namenjen delu oz. šoli, delu doma in osebni negi. Tudi Irby in Tolman (2002) 

pri opisovanju prostega časa mladostnika poudarjata, da gre za čas v dnevu, kadar le-ta ni 

vključen v šolske, domače ali v delo usmerjene dejavnosti. Prostočasne aktivnosti, ki 

predstavljajo del prostega časa, tuji strokovnjaki označujejo kot aktivnosti, ki jih posameznik 

izbere na podlagi lastne presoje in želja (Badrić idr., 2015). Razločevanje med prostočasnimi 

in obveznimi dejavnostmi je pogosto nejasno in težko določljivo, saj ljudje kdaj počnemo 

določena opravila zaradi užitka ali pa dolgoročne želje oz. namena. Mayall (2002) za 

prostočasne označuje celo zgolj tiste aktivnosti mladega posameznika, ki jih ta počne v času, 

ko ni pod nadzorom odraslega. 

Prosti čas vsakemu predstavlja nekaj svojega. Tako kot strokovnjaki ta čas definirajo različno, 

vsak posameznik svoj prosti čas interpretira in doživlja po svoje. 

2.3 POMEN PROSTEGA ČASA OZ. NEUSMERJENE IGRE  

Dumazedier (1960, v Novak, 1992, str. 54) prostemu času pripisuje tri funkcije: 

1. funkcijo počitka kot sredstva za odpravljanje utrujenosti; 

2. funkcijo zabave in posledično ugodje posameznika in  

3. funkcijo osebnostnega razvoja. 

Za šolskega otroka je prosti čas pomemben dejavnik razbremenitve in počitka. V tem času ima 

otrok možnost neusmerjene spontane igre, ki je njegova naravna potreba in spodbuja njegov 

kognitivni, socialni, čustveni in gibalni razvoj (Pšeničny, 2012). Počitek predstavlja proces 

obnavljanja psihičnega in fizičnega stanja ne glede na to, ali je pasiven ali aktiven; v vsakem 

primeru ima pomembno vlogo pri premagovanju utrujenosti in napetosti (Hočevar in Mesec, 

1981). Skozi igro otrok raziskuje, rešuje probleme, ustvarjalno razmišlja, sodeluje z ostalimi in 

pridobiva globlje znanje o sebi in svetu. Pomembno je, da se otroku omogoča priložnosti za 

nestrukturirano igro, pri kateri se lahko samostojno odloči, kaj bo počel, s kom in kako, in s 

tem spodbuja njegovo pozitivno samopodobo, samostojnost in samozavest (Bento in Dias, 

2017). 
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Pri igri v naravi oz. na prostem se oddaljimo od zunanjih obremenitev in vsiljevanj, kako se je 

treba igrati (z izjemo, da igra škoduje zdravju otroka). Otrok namreč potrebuje čas, ki je le 

njegov (Krajnc, 2015). Specifične lastnosti in dražljaji v zunanjem okolju tvorijo priložnosti za 

igro, ki v notranjem okolju ni mogoča oz. je ni mogoče prenesti v notranje okolje. Zunanji 

prostor predstavlja odprto in neprestano spreminjajoče se okolje, kjer je mogoče začutiti 

svobodo, prosto in razposajeno gibanje ter stik z naravnimi elementi. Louv (2005) trdi, da se 

pomanjkanje dostopa do naravnih okolij kaže v otrokovi družabnosti, zdravju in splošnem 

dobrem počutju. Koristi izpostavljenosti naravnemu svetu so krepitev domišljije, ustvarjalnosti, 

kognitivni in intelektualni razvoj, krepkejši socialni odnosi in večja naklonjenost okolju. Wells 

in Lekies (2006) sta ugotovila, da imajo lahko izkušnje sproščene igre v naravi večji primarni 

vpliv na pozitiven odnos do okolja v odraslosti kot pa izobraževalni programi o okolju. 

Chawla (2007) (slika 1) nadgrajuje pojmovanje t. i. pozitivnih ciklov mobilnosti, dostopa in 

vključenosti in vanjo umešča prosto igro v naravnem okolju, ki ponuja impresivne interaktivne 

cikle, zaradi česar ni presenetljivo, da tovrstne izkušnje pustijo posamezniku v spominu 

globoko zasidrane vtise. Cikel se začne z animiranim organizmom, ki raziskuje svoj svet in 

osmišlja ali izkorišča vire, ki so v okolici, s samoiniciativnim gibanjem. Nihče ni pri tem bolj 

živahen kot odraščajoč otrok. V optimalnih razmerah se takšen cikel lahko začne s preprosto 

izjavo »Pojdi se igrat ven.«, nadaljevanje cikla pa zahteva dostop do varnega sveta, ki ponuja 

dejavnike, ki pritegnejo otroka in nadgrajujoče izzive, ki jih otrok lahko postopoma obvladuje 

(ne hiter promet ali nevarne četrti). Ko otrok čuti zadovoljstvo pri obvladovanju okolice, bo 

motiviran za nadaljnje raziskovanje in bo z vsakim delcem okolja, ki ga bo spoznal in razumel, 

ter izziva, ki ga bo premagal, širil raven poznavanja okolja in lastne kompetentnosti.  

 

Slika 1: Pozitiven cikel dostopnosti, mobilnosti in vključenosti v okolje (Chawla, 2007) 

Prejšnje generacije so igro pogosto enačile z igro zunaj, pri kateri je večina aktivnosti otrok 

potekala na javnih krajih znotraj soseske (Karsten, 2005). Kljub dejstvu, da se delež novodobnih 

otrok še vedno tako igra, za večji del otrok velja, da živijo t. i. »indoor« oz. »backseat« otroštvo 

zaradi obsežne količine časa, ki ga preživijo zunaj ali pa na zadnjih sedežih avtomobilov ob 

vožnji na raznovrstne aktivnosti (prav tam). Loebach in Gillilah (2019) sta pri intervjujih z 
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enajstletniki ugotovila, da čas raje kot zunaj preživljajo v nakupovalnih središčih, ki ponujajo 

zabavne aktivnosti, hkrati pa so na voljo ne glede na vreme. Splošen upad otrokove samostojne 

mobilnosti, svobode in raziskovanja je opažen v večini razvitega sveta (Pooley idr., 2005; 

Ridgewell idr. 2009; Valentine, 2004 v Freeman in Kearns, 2015). 

Bento in Dias (2017) pravita, da v nasprotju s pričakovanim igra na prostem izginja iz našega 

vsakdana, kar je posledica globalizacije, razmaha tehnologije in razvoja urbanega življenja. V 

kulturi je vse bolj prisoten strah pred možnimi nesrečami, ki se lahko med igro na prostem 

pripetijo, ta pa vpliva na odnos staršev in tudi vzgojno-izobraževalnih delavcev do tovrstne igre, 

kar povzroča to, da se otroke zadržuje notri, zaposluje s strukturiranimi dejavnostmi in nenehno 

nadzoruje (prav tam). Sterilna sodobna predstava o primerni igri otrok, iz katere je odstranjena 

večina tveganj, ali pa celo vsa vključuje drastično omejevanje nenadzorovane igre v soseski 

(Loebach in Gilliland, 2014). Študije so pokazale zmanjšanje stika z naravnim svetom pri tistih, 

ki odraščajo v urbanem okolju. Na Novi Zelandiji je vidno očitno zmanjšanje svobode otrok za 

hojo, kolesarjenje in igro zunaj, še posebej na javnih mestih, kot so parki in ulice (Freeman in 

Kearns, 2015). 

2.4 OTROKOVO PREŽIVLJANJE ČASA ZUNAJ BREZ NADZORA  

Otrokova svoboda gibanja in igranja znotraj soseske nanj ugodno vpliva z razvojnega, 

zdravstvenega in družbenega vidika. Vpliva na povečano fizično aktivnost spodbuja razvoj 

motoričnih spretnosti, kognitivni razvoj, otrokov občutek identitete in zavedanje v prostoru; 

hkrati pa omogoča socialne interakcije in pomaga razviti samozavest, samozavedanje, 

neodvisnost, odgovornost in socialne spretnosti (Foster idr., 2014).  

Omejitve pri neodvisni mobilnosti so tesno povezane z zmanjšanjem igre zunaj (Beunderman 

idr., 2007). Raziskave v ZDA (Kalish idr., 2010) so pokazale upad v igri zunaj (izmed 254 

staršev je bilo 19 % takih, ki otrokom niso dovolili igre zunaj, 82 % jih je poročalo, da otrokovo 

igro zunaj vedno ali skoraj vedno nadzoruje. V Združenem kraljestvu (RSPB, 2010) so prav 

tako ugotovili upad igre zunaj v času otroštva pri 13- in 34-letnikih v primerjavi s 55-letniki.  

2.4.1 NEODVISNA MOBILNOST OTROK (NMO) 

V tujini pogosto rabljen termin neodvisna mobilnost otrok (ang. CIM – Children's 

Independent Mobility) opredeljuje otrokovo zmožnost gibanja na javnih površinah brez 

spremstva odraslega in vključuje tako aktivne oblike transporta kot nenadzorovano prosto igro 

(Hillman idr., 1990). Schoeppe idr. (2013) neodvisno mobilnost opredeljujejo kot možnost 

mladih, mlajših od 18 let, da se brez nadzora staršev gibajo in uporabljajo javni prostor. 

Pri približni starosti 7 oz. 8 let otroci začno oblikovati družbeno-prostorsko shemo za delovanje 

v svoji soseski. Premagovanje novih kompleksnosti okolja lokalne skupnosti spodbuja in 

razvija občutek avtonomnosti in usposobljenosti, kar lahko posamezniku utrdi samozavest, da 

še naprej raziskuje in širi meje svojega prostora. Tako sam proces nenehnega postopnega 

širjenja družbeno-prostorske sheme kot interakcije ter izzivi znotraj sheme dokazano pozitivno 

vplivajo na zdrav razvoj otroka. Aktivno igrivo raziskovanje znotraj območja skupnosti je tako 
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rekoč nujno za uspešen razvoj (Loebach in Gilliland, 2014). Več kot se mora otrok prilagajati 

in premagovati novo okolje in situacije, več znanja o okolju, njegovih nevarnostih in tveganjih 

pridobiva in je tako bolje pripravljen na reševanje možnih izzivov in težav, ki mu pridejo 

naproti. Obratno zmanjšana izpostavljenost javnemu prostoru lahko oslabi otrokov občutek 

sproščenosti v lokalnem območju, lastne kompetentnosti in avtonomnosti (prav tam). Večja 

stopnja mobilnosti je povezana z višjim nivojem družbene vključenosti in deluje kot pozitiven 

dejavnik, ki spodbuja razvoj družbenega kapitala soseske (Freeman in Kearns, 2015). 

2.4.2 AKTIVNA POT V ŠOLO 

Neodvisno mobilnost omogoča aktivna mobilnost posameznika. Le-ta zajema premikanje, 

pri katerem uporabljamo zgolj fizično aktivnost in je že več deset let v ospredju pri urejanju 

mestnega prometa. Je okolju prijazna oblika premikanja, racionalna iz ekonomskega vidika ter 

socialno pravična in posledično najbolj trajnostna. Hoja in kolesarjenje, ki sta glavni obliki 

tovrstne mobilnosti (vedno bolj pogosta je še uporaba skiroja), poleg same funkcije 

premagovanja razdalje predstavljata enostaven in lahko dostopen način ohranjanja zdravega 

življenjskega sloga z vidika priporočene polurne zmerne dnevne aktivnosti (Plevnik, 2017). V 

Sloveniji je odstotek mladih, ki so telesno aktivni, nizek (leta 2011 je bilo dnevno dovolj 

aktivnih 26 % fantov in 15 % deklet), s starostjo pa še upada (Artnik idr., 2011). Ugotovljene 

so neposredne povezave med potovalnimi navadami v šolo in telesno zmogljivostjo otrok 

(Plevnik idr. 2017). Posredno tovrstna pot v šolo zmanjšuje prometno gnečo v okolici šole in 

tako povečuje prometno varnost ter omejuje motorni promet (SPTM, 2020).  

Pot v šolo je praviloma najbolj redna pot, ki jo otroci opravljajo. Pasivna ali aktivna oblika te 

poti je eden izmed poglavitnih dejavnikov, ki neposredno in posredno vplivajo na stopnjo 

neodvisne mobilnosti otrok (Loebach in Gilliland, 2014), glavni akterji, ki določajo in odločajo 

o individualni aktivni poti v šolo, pa so starši (McMillan, 2005). Starši, ki so sodelovali v 

avstralski raziskavi leta 2013, so načeloma podpirali samostojno pot otrok (hoja ali 

kolesarjenje) v šolo in pri tem izpostavljali množico koristi, povezanih z zdravjem, tveganjem 

in razvijanjem otrokove samostojnosti. Zaznati je bilo celo sprejemanje določene mere manjših 

nesreč in poškodb, do katerih lahko pride. Kljub temu je bilo jasno opaženo sočasno 

nevtraliziranje oz. zmanjšanje pomena koristi zaradi strahu, povezanega z možnimi prometnimi 

nesrečami zaradi hitrega prometa, slabe infrastrukture na poti v šolo in otrokovo nezmožnostjo 

premagovanja okolja. Ob omenjenem je bil prisoten tudi strah pred neznanci (O'Connor in 

Brown, 2013).  

2.4.3 UPAD NEODVISNE MOBILNOSTI IN AKTIVNE POTI V ŠOLO 

Kljub pozitivnim vplivom otrokovega samostojnega časa zunaj je v različnih državah –

Avstralija, Grčija, Nizozemska, Nova Zelandija (Crawford idr., 2017; Doliopoulou in Rizou, 

2012; Karsten in Felder, 2015; Witten idr., 2013) – opaziti upad v količini časa, ki ga otroci 

preživijo zunaj brez nadzora odraslega. Hiter tempo vsakdana, tekmovalen način življenja, še 

posebej v zahodnih družbah, vodi v zmanjšanje spontane igre, ki se jo nadomešča s 

strukturiranimi dejavnostmi v zaprtih prostorih (Doliopoulou in Rizou, 2012). Razlika v 

neodvisni mobilnosti otrok je razvidna iz raziskav v Veliki Britaniji (leta 1971 je bilo 80 % 7-
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do 8-letnikom dovoljeno, da gredo iz šole sami, leta 1990 zgolj 9 %; raziskava leta 2010 je 

pokazala, da je to bilo dovoljeno le še 6 % 7- do 8-letnikov) (Hillman idr., 1990). V Sloveniji 

sta mobilnostne navade v občini Maribor raziskovala Gabrovec in Bole (2009) in ugotovila, da 

je leta 2002 14 % otrok vsakodnevno prihajalo v šolo z avtomobilom s starši, v raziskavi iz leta 

2009 pa je v šolo na tak način prihajalo 41,8 % osnovnošolskih otrok (Mestna občina Maribor, 

2009).  

Študije so že pred dobrimi dvajsetimi leti opozorile tudi na to, da imajo otroci precej manj 

možnosti za igro na prostem, kot so jo imele prejšnje generacije (Valentine in McKendrck 

(1997); poleg tega so pod stalnim nadzorom staršev (Karsten in Felder, 2015). V raziskavi v 

Avstraliji leta 2017 je bilo ugotovljeno, da imajo otroci (9–12 let) malo priložnosti za 

nenadzorovano gibanje; hkrati je bila samostojna pot v šolo spoznana kot pomemben cilj otrok 

in ključen korak tako za starše kot otroka ter ena prvih prelomnic pri otrokovem samostojnem 

gibanju (Crawford idr., 2017). O'Connor in Brown (2013) sta raziskovala starševsko 

razumevanje strahu pri nanašanju na sprejemljiva tveganja v okviru NMO – natančneje pri hoji 

v in iz šole oz. neodvisni aktivni poti v šolo (Independent Active School Travel = IAST) in v 

uvodni raziskavi, ki sta jo izvedla, ugotovila, da je le 14 % sodelujočih v šolo hodilo peš ali s 

kolesom, čeprav jih 75 % živi znotraj razdalje 3 km od šole. Izkazalo se je, da je z vidika staršev 

glavna ovira pri otrokovi aktivni poti v šolo strah pred nevarnostjo neznancev in nesrečami 

zaradi cestnega prometa. Šola, na kateri je bila raziskava izvedena, je bila locirana v predmestju 

srednjega razreda na obrobju Melbourna, ki na avstralski socialno-ekonomski lestvici za 

območja sodi med privilegirane in ima nižjo stopnjo kriminala in prometnih žrtev kot večina 

območij v državi (Victoria Police, 2013). Tudi v Sloveniji je delež otrok, ki prihajajo v šolo na 

aktiven način, v nekaj desetletjih močno upadel (SPTM, 2020). Po podatkih iz leta 1991 je več 

kot 90 % osnovnošolcev in srednješolcev v šolo prihajalo peš ali s kolesom, kasnejše raziskave 

pa kažejo, da je v šolo pripeljanih kar 75 % osnovnošolcev (Kobe Tavčar, 2015; Moscholidou 

in Colclough, 2017 v Plevnik, 2017). Spremstvo pri prihodu v šolo zakonodaja v Sloveniji sicer 

zahteva le za prvošolce in drugošolce do dopolnjenega 7. leta starosti, za tiste, ki živijo v 

območju umirjenega prometa, pa ob dovoljenju skrbnikov tudi spremstvo ni nujno (Zakon o 

pravilih cestnega prometa, 2010). 

2.5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA PRESOJO STARŠEV O 

NENADZOROVANEM GIBANJU OTROK 

Dejavniki, ki vplivajo na količino in kakovost prostega časa otroka zunaj brez nadzora kot tudi 

na njihovo neodvisno mobilnost, so različni. Skrb staršev ni določena z, ampak izražena skozi 

vrsto posrednih dejavnikov, kot so starševske prakse, vrednote, socialni kapital, velikost 

družine, socialno-ekonomski status, značilnosti soseske, urbanizem in dinamika skupnosti idr. 

(Brown idr., 2013). Vpliv določenih dejavnikov je za nekatere starše lahko pozitiven, za druge 

pa negativen; različni so tudi njihovi pogledi na pomembnost posameznega dejavnika; 

največkrat gre za celoten spekter dejavnikov, ki se med seboj prepletajo in predstavljajo temelje 

za mnenje staršev o nenadzorovanem gibanju lastnega otroka in posledično oblikovanje 

individualnega starševskega pristopa. Zaradi večstranskega prepletanja je dejavnike nemogoče 
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umestiti v zgolj posamezno določeno skupino, vendar smo jih za lažji pregled vseeno predstavili 

v nekaj sklopih (npr. promet – prostorski in varnostni vidik). 

2.5.1 PROSTORSKI IN VARNOSTNI DEJAVNIKI 

Varnostni dejavniki so najpomembnejši med dejavniki, ki jih starši upoštevajo pri presojanju o 

nenadzorovani zunanji igri in gibanju. Prostor, kot interpretirano in utelešeno vzajemno 

razmerje med posameznikom, njegovo lokacijo in skupnostjo, je zato temelj razumevanja skrbi. 

(O'Connor in Brown, 2013). Urbano okolje je dejavnik, ki na več načinov vpliva na neodvisno 

gibanje otrok. Javni prostor je vse bolj v službi odraslih, precej manj prijazen je otrokom. Okolje 

postaja vse bolj urbano, na podeželju živi vedno manj mladih, posledično tudi manj otrok 

odrašča v geografsko odprtem okolju, kjer so možnosti za igro na prostem večje, okolje je vsaj 

z vidika prometa varnejše.  

V raziskavi na Novi Zelandiji je med pogostejše dejavnike sodil gost in hiter promet ter prav 

tako strah pred neznanci, starejšimi najstniki in skupinami (Witten idr., 2013). V raziskavi na 

Nizozemskem so starši izpostavili, da so ulice polne parkiranih avtomobilov, nenehnega 

prometa, prostor za igro na prostem je zelo omejen. Na voljo so sicer parki, vendar je dostop 

do njih za otroka običajno nevaren brez prisotnosti odraslega (Karsten in Felder, 2015). Razlike 

med mesti in predmestji ali odročnejšimi kraji starši vidijo tudi pri različnem pretoku 

neznanih/zunanjih ljudi skozi okolje (O'Connor in Brown, 2013). Prisotnost glavnih, 

prometnejših cest vpliva na prosto nenadzorovano igro. Otroci v družinah, ki so imele domače 

dvorišče, so pogosteje imeli možnost samostojnega gibanja; prav tako so to možnost imeli tisti 

otroci, ki so živeli v bližini igrišč skupnosti, ali pa so prebivali v umirjenih ulicah (Witten idr., 

2013). 

Lahko bi rekli, da je toliko kot samo okolje pomembno tudi posameznikovo dojemanje okolja. 

Pri tem sta O'Connor in Brown (2013) ugotovila kontradikcije med splošnimi in specifičnimi 

občutki staršev o okolju. Ko so ti opisovali sosesko in okolico generično, so pogosto uporabljali 

izraz »varno«. Okolje so označevali kot lepo, sproščeno, polno narave, opisovali prijetne 

kotičke, celo kot idealno okolje za odraščanje otrok. Nasprotno so isti starši prej omenjene 

naravne dele in prijetne kotičke v nadaljevanju izpostavljali kot kritične točke, kjer bi se lahko 

zadrževali nevarni neznanci in ki so skrite pred javnostjo. Odročnost mirnih kotičkov, naravnih 

parkov in umaknjenost od prometa in množic je torej iz določenega vidika zaželena, sočasno 

pa prav zaradi istih značilnosti predstavlja drugačna tveganja.  

2.5.2 ORGANIZACIJA ČASA IN ŽIVLJENJSKI STIL 

Bolj in bolj zasedeni starši in hiter življenjski tempo povzročata dnevno pomanjkanje časa, 

veliko otrok po pouku ostaja v popoldanskem varstvu, mnogokrat pa imajo še različne 

zunajšolske aktivnosti, ki zagotovijo varovanje in pridobivanje dodatnega znanja ali veščin. 

Prav tako nekateri starši čutijo, da je njihova odgovornost zapolniti otrokov čas, otroka 

neprestano usmerjati, sicer mu je dolgčas (Doliopoulou in Rizou, 2012). Loebach in Gilliland 

(2014) potrjujeta, da sta se družinski urnik in ritem podredila potovalnim vzorcem staršev in 

vedno višji vključenosti otrok v dodatne zunajšolske dejavnosti. Lastništvo avtomobilov 
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staršem prihrani dragoceni čas, ki ga zahteva oddaljenost med vsemi dnevnimi lokacijami. Šole 

vse pogosteje ponujajo tudi lastne organizirane prevoze otrok in potreba po otrokovi samostojni 

poti v šolo se zmanjšuje, tudi če otrok živi v okolici šole. Tudi v Sloveniji število lastništev 

osebnih avtomobilov narašča – leta 2001 jih je bilo 442, leta 2018 že 549 na 1000 prebivalcev 

(SuRS, 2018). V študiji na Norveškem (2009) so ugotovili višjo korelacijo med zmanjšanjem 

NMO in dostopom staršev do avtomobilov kot pa med NMO in strahom staršev pred neznanci. 

Razlogi za to so povečana zaposljivost in bolj zasedeno življenje tako staršev kot otrok 

(Freeman in Kearns, 2015). 

2.5.3 SOCIALNI DEJAVNIKI 

Splošno pomanjkanje časa onemogoča razvijanje stikov z ljudmi iz okolice, ki je pri prejšnjih 

generacijah bilo podlaga za sosedske odnose in dajalo mnogim staršem občutek varnosti znotraj 

soseske in kolektivne skrbi za otroke s strani vseh odraslih (Witten idr., 2013). Freeman (2010) 

je ugotovil pozitivno korelacijo med številom ljudi, ki jih otroci poznajo in NMO. O'Connor in 

Brown (2013) sta ugotovila, da starši sami izpostavljajo poznavanje skupnosti kot pomemben 

dejavnik pri NMO. Vprašani starši so izrazili, da tudi če ljudi v soseski ne poznajo osebno, 

ampak jih zgolj prepoznajo, zaupajo, da bi ti v določeni situaciji pomagali otroku. Občutek, da 

otroci niso popolnoma sami v okolju in da je nekdo priča dogajanju, daje občutje določene mere 

varnosti. Starši so omenili tudi konkretne primere, ko so neznanci pomagali otroku, ki se je 

izgubil, poškodoval ipd. Večjo skrb so imeli starši, ki so živeli dlje od šole, umaknjeni od 

skupnosti in tako tudi bolj fizično izolirani.  

Poznavanje ljudi iz soseske omogoča prijateljstva med otroki in priložnost za skupinsko igro, 

ki nudi po mnenju nekaterih staršev večjo varnost zaradi številčnosti skupine otrok (Veitch idr., 

2006). Strinjanje s pravili staršev otrokovih prijateljev prav tako sodi med dejavnike, ki so jih 

starši v raziskavah omenjali. Blagodejno na NMO vpliva mešana struktura družbe. Starši 

odločno pritrjujejo sestavi soseske, ki ima starostno mešano prebivalstvo, in v tem vidijo 

pozitiven dejavnik, ki prispeva k večjemu občutku varnosti, obratno pa raznolikost na nivoju 

prihodkov, vere in narodnosti doživljajo kot negativen dejavnik. Homogenost prebivalcev 

skupnosti iz vidika načina razmišljanja in sorodnega življenjskega stila znatno zvišuje občutek 

varnosti in zaupanja (O'Connor in Brown, 2013). 

Družbeni pogled na »dobro« starševstvo in norme vpliva na presojo staršev, ki si na podlagi 

družbenih smernic oblikujejo pristop, ali pa v svojem individualnem pristopu k nadzorovanju 

otrok nastopajo bolj ali manj restriktivno, kot bi sicer (Witten idr., 2013). Starši so se pri 

določanju mej samostojnosti in svobode otrok pogosto in v precejšnji meri naslanjali na mnenja 

drugih odraslih, med katere so navedli lastne starše, starejše družinske člane, učitelje in 

ravnatelje (Bennetts idr., 2017). Priporočila uradnih organov in zakoni so prav tako vodilo, ki 

vpliva na prakse staršev in jih odvrača od spodbujanja samostojnosti otrok. Na Novi Zelandiji 

je Urad za otroke, mladostnike in družine določal, da otroci do 14 leta ne smejo biti doma brez 

nadzora oz. primerne oskrbe. Primeri, ko je bil otrok sam doma, ali šel sam iz trgovine so 

pogosto pristali na naslovnicah medijev z zapisi o malomarnih starših (Freeman in Kearns, 

2015). 
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Diskurz nenaklonjenosti tveganju, ki trenutno definira, kakšno je varno in normalno vedenje za 

otroka, in ki pri nekaterih starših rezultira v velikem zmanjšanju oz. omejitvi dejavnosti in 

gibanja otroka brez nadzora, je zasenčil dokaze, ki so podkrepili pozitivne vplive, ki so jim 

otroci izpostavljeni, ko rešujejo izzive v okolici doma oz. v soseski, na posameznikov razvoj 

(Loebach in Gilliland, 2019). Ozaveščenost javnosti s strani oblasti in medijev o možnih 

tveganjih se je povečala (Walklate in Mythen, 2007). Furedi (2002, 2007) trdi, da je do stanja, 

v katerem strah za otrokovo varnost narekuje življenje družin, pripeljala vedno bolj razširjena 

in vse večja tesnoba, ki jo spodbuja industrija zaščite otrok. Z raziskovanjem vrst 

institucionalnega strahu in posameznikovega strahu lahko začenjamo razumeti strah iz celostne 

perspektive. V takem kontekstu so strah in vedenja, na katere le-ta vpliva, podvržena 

idiosinkratičnim pojavom, kot so osebne izkušnje (Pain, 2006), in kulturnim orientacijam, ki 

prikazujejo starše kot neodgovorne, če dovolijo otroku, da se igra in prosto giblje v svoji 

skupnosti (Clements, 2004; Veitch idr., 2006). 

2.5.4 STRAH STARŠEV KOT REGULATOR NMO  

Poskus staršev, da bi izključili vsa možna tveganja, tako da dejavnosti otrok omejijo na 

strukturirane in skrbno nadzorovane, lahko pravzaprav zavira razvoj spretnosti in kognitivni 

razvoj otroka (Loebach in Gilliland, 2019). Ekstremno izogibanje tveganjem pri starševskem 

pristopu ima negativne posledice na samostojnost, avtonomnost, odgovornost, samonadzor in 

sposobnost samostojnega odločanja pri otrocih, kar otroke posledično zadržuje v umetno 

podaljšanem obdobju odvisnosti od starša (Freeman in Kearns, 2015). T. i. intenzivno in 

helikoptersko starševstvo pušča posledice pri posamezniku tudi v poznem otroštvu (Cui idr., 

2018). »Ograjeni otroci« in »otroci, zaviti v vato ali varen mehurček«, so izrazi, s katerimi bi 

lahko opisali stanje otrok, ki v vedno večji meri občutijo vpliv starševske anksioznosti glede 

tveganj (Beaumont, 2008; Carver et al., 2008; Gardner, 2008; Louv, 2005; Malone, 2007; 

Skenazy, 2009 v O'Connor in Brown, 2013). Raziskovalci (Bennetts idr., 2017) opozarjajo, da 

lahko strah staršev pravzaprav zmanjšuje družbeni kapital in domačnost soseske, saj omejuje 

ali celo preprečuje razvoj družbenih stikov, ki bi vplivali varovalno in bi jim lahko zaupali.  

Vedno močnejše je zavedanje, da strah ni le določena karakteristika, ki je pri nekaterih ljudeh 

prisotna, pri drugih pa ne, temveč, da je konstrukt situacij, ki je prehodne narave. Tekom 

življenja se intenziteta strahu v različnih časovnih obdobjih spreminja pod vplivi naših izkušenj, 

socialnih interakcij, prostorskega in preteklega odnosa z okoljem (Pain, 2000). Koncept strahu, 

še posebej strahu pred kriminalom, se je tradicionalno obravnaval v psihološkem okviru, pri 

čemer so prevladovale prejšnje izkušnje, trenutni dogodki in osebnostna predispozicija k 

anksioznosti (Tudor, 2003). Močno povezavo med izkušnjami staršev, NMO in strahom staršev 

so potrdile ugotovitve avstralske raziskave leta 2017 (Bennetts idr., 2017), v zadnjem času pa 

so se začele kazati povezave med procesom hitrih družbenih sprememb in vidnimi premiki v 

naravi in zaznavanju tveganj (Beck, 1992).  

2.5.4.1 Strah staršev pred neznanci 

Pri tveganjih, ki so vedno prisotna, a jih ni moč opaziti, sploh v obdobju negotovosti in 

ambivalentnosti, strah ustvarja/ponuja argument za odločitve glede preverjanja otroka (npr. ali 
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je v šoli), označevanje kriminalnih oseb (moški z belim kombijem), obvladovanje tesnobe 

(potreba, da mora skrbnik vedno vedeti, kje otrok je) in za obtoževanje drugih za takšno stanje 

(radi bi otroka pustili peš v šolo, pa ne morejo). Strah pred neznanci tako služi kot mesto, kamor 

podzavestno postavimo nenaslovljene anksioznosti/skrbi, s katerimi se nismo zmožni soočati 

drugače. Prelaganje razloga za strah na neznanca ustvarja povezano družbeno mnenje na način, 

ki povzdiguje nevarnost pred neznanci na glavno tveganje za otroke (Hollway in Jefferson, 

1997). Pri opisovanju nevarnih neznancev so starši naštevali osebe, ki jih otroci ne poznajo, 

osebe, ki so nevarne, perverzneži, ugrabitelji ipd., obenem pa so se zavedali, da strahu, povezan 

z neznanci (ustrahovanje, raznovrstne zlorabe, ugrabitve …) pravzaprav marsikdaj povzročajo 

tisti, ki jih poznamo, in sicer so to bližnje osebe, ki jim zaupamo (O'Connor in Brown, 2013). 

Javnost je marsikdaj zmotno prepričana o prisotnosti kriminalnih dejanj, kot so ugrabitve 

neznancev. V Sloveniji so rizična pogrešanja in ugrabitve otrok zelo redka. V zadnjih dvajsetih 

letih je bila obravnavana le ena klasična ugrabitev otroka, ki pa je bil nepoškodovan najden v 

24 urah (Policija, 2019).  

2.5.5 INDIVIDUALNE ZNAČILNOSTI OTROKA 

Poznavanje otroka in njegovih značilnosti, sposobnosti, stopnje samostojnosti ter odgovornosti 

ni spregledano. Poglaviten dejavnik je otrokova starost, vendar tudi spol otroka vpliva na 

zaskrbljenost staršev. Raziskava v Avstraliji (Foster idr., 2014) je pokazala, da so starši deklic 

izražali večjo zaskrbljenost pri nenadzorovani igri na prostem kot starši dečkov. Med 

sodelujočimi v raziskavi v Kanadi je imelo omejitve pri neodvisni mobilnosti 67 % deklet in 

53 % dečkov1, presenetljivo pa niso ugotovili pomembnih korelacij med spolom ali starostjo 

otrok in velikostjo njihovega aktivnega prostora v soseski (Neighbourhood Activity Space = 

NAS) (Loebach in Gilliland, 2014). Poleg starosti in spola na NMO in stopnjo svobode, ki so 

je otroci deležni, vsekakor sodijo tudi posameznikove sposobnosti in spretnosti ter starševa 

ocena le-teh. Vprašani starši so od omenjenega komentirali predvsem fizično moč otrok, 

stopnjo obvladovanja kolesa, zmožnost nošenja torbe in opreme, natančnost vizualnega 

zaznavanja okolice. Starost, ko je po mnenju staršev otrok pripravljen na določeno stopnjo 

samostojnosti, se je tako znotraj vprašanih razlikovala celo do 5 let. Na presojo so, kar se 

otrokovih značilnosti tiče, vplivali odpornost oz. zanesljivost otroka, fizična zmožnost, 

iznajdljivost, sposobnost nestrukturirane igre in dobro zavedanje okolice (O'Connor in Brown, 

2013). V raziskavi, v kateri so otroci sami izražali svoje doživljanje soseske, so nasprotno od 

pričakovanj glede strahu pred neznanci, ki je prisoten pri starših, izpostavili nelagodje glede 

starejših otrok oziroma najstnikov v lokalnih parkih in na igriščih, zaradi katerih je bila njihova 

igra omejena, ali pa so se zaradi strahu morali umikati (Loebach in Gilliland, 2019). 

2.5.6 TEHNOLOŠKI DEJAVNIKI 

Pomemben dejavnik za preživljanje časa zunaj brez prisotnosti odraslega je današnja 

tehnologija. Nemalo otrok ima dostop do elektronskih naprav, ki polnijo prosti čas in krčijo 

priložnost ter željo po igri zunaj. T. i. razmah možnosti domače zabave, kot so televizija, 

                                                 

1 Povprečna starost sodelujočih je bila 11 let.  
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računalnik, videoigre, ki jo omogoča tehnologija v razvitih državah, je korenito predrugačil 

običajno otroštvo (Clements, 2004; Copperman in Bhat, 2009; Karsten, 2005; Witten idr., 2013) 

in naredil aktivnosti v zaprtih prostorih mnogo privlačnejše (Loebach in Gilliland, 2014). 

Dostopnost tehnologije ob večji naklonjenosti staršev igri doma negativno vpliva na NMO 

(Freeman in Kearns, 2015). 

Po drugi strani nekatere elektronske naprave v določenih primerih predstavljajo pozitiven 

dejavnik na zmanjšanje zaskrbljenosti staršev ob otrokovi igri zunaj ali samostojni mobilnosti 

(mobilni telefon, ura z lokacijskim sledilcem, naprave za zaznavanje bližine). V mnogo 

primerih je prav to glavni razlog za začetek otrokove uporabe mobilnega telefona. Starost, pri 

kateri otrok dobi prvi mobilni telefon, se povsod po svetu znižuje. Leta 2007 je telefon imelo 

45 % otrok (10–12 let) v ZDA, 51 % otrok (6–13 let) v Nemčiji in 72 % otrok (10–12 let) v 

Južni Koreji. Zvišuje se tudi uporaba aplikacij za sledenje. Tehnologija v tovrstni vlogi pomirja 

strah staršev, saj ponuja možnost oddaljenega nadzora, ki zmanjšuje negotovost, ko otroci niso 

pod neposrednim nadzorom. Obenem pa takšna tehnologija prinaša tveganje, da bi nadomestila 

zaupanje v odnosu med staršem in otrokom, preprečuje otroku uživanje koristi, ki jih starosti 

primerna neodvisnost zagotavlja njihovemu fizičnemu, socialnemu in psihološkemu počutju ter 

slabi otrokov občutek zaupanja s strani starša. Otrok posledično nima priložnosti pokazati, da 

je vreden zaupanja, in kar zadeva nadzor ni v vlogi subjekta z vplivom, temveč zgolj posredno 

nadzorovanega objekta (Ferron idr., 2019). Prav tako ob dodelitvi pametnega telefona otroku, 

le-tega izpostavimo tudi drugim tehnološkim pastem (prekomerna uporaba, spletne zlorabe 

ipd.).  

2.5.7 PARADIGMA PROMETNE VARNOSTI 

Na NMO, predvsem pa na aktivno mobilnost, vpliva tudi paradigma prometne varnosti. Stara 

paradigma izhaja iz predpostavke, da je vožnja načeloma varna ter gradi na programih varnosti, 

ki zmanjšujejo posebna tveganja, kot so vožnja mladih, starejših in različne motnje med samo 

vožnjo oz. nepozorna vožnja. Nova paradigma temelji na predpostavki, da vsa potovanja z 

vozili predstavljajo tveganja, zato poleg obstoječih ciljnih programov podpira strategije za 

zmanjševanje potovanja z vozili (Litman, 2018). Ob tem opozarja na nesmiselnost 

zmanjševanja uporabe osebnih motornih vozil brez sočasnega uvajanja kakovostnih alternativ 

(Litman, 2017). V Sloveniji stara paradigma, v skladu s katero delujejo šole, narekuje 

poudarjeno ukvarjanje s prometno varnostjo, kar bi lahko vplivalo na upad aktivne mobilnosti 

v splošnem in med otroki. Pristopi, ki zmanjšujejo tvegana ravnanja voznikov in situacij med 

motoriziranimi in aktivnimi udeleženci, hkrati utrjujejo prepričanje staršev, da je prihod v šolo 

z osebnim vozilom za otroke najbolj varen. Nova paradigma ponuja rešitve v osredotočenosti 

na zmanjševanje motornega prometa v okolici šol z ustvarjanjem pogojev, ki niso naklonjeni 

uporabi motornih vozil (npr. odprava dostopa, ukinitev parkirnih mest), krepi pa uporabo 

aktivnih oblik poti (npr. kolesarske poti, površine za pešce) (Plevnik idr., 2017).   

2.6 POMEMBNE RAZISKAVE V TUJINI IN SLOVENIJI 

Poleg predhodno omenjenih izsledkov iz raziskav bom v nadaljevanju predstavila še pomembna 

izhodišča in specifične ugotovitve raziskav, povezanih s proučevanim področjem.  
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2.6.1 DEJAVNIKI, NA PODLAGI KATERIH OTOCI IZBIRAJO MESTA ZA IGRO  

Študija na Kitajskem (Zhou idr., 2015) je ugotavljala, kje se mestni otroci, stari med 10 in 13 

let, igrajo, ter kako ta mesta dojemajo. Ugotovili so, da so prostori, ki si jih izbirajo za prosto 

igro zunaj, v bližini javnih mest. Dejavniki za  izbiro mesta za igro so lokacija sama, družbeni 

dejavniki, oddaljenost od doma, vizualna privlačnost okolice in zelene površine; nevarnost 

prometa, neznancev, slaba kvaliteta zraka, nedomačnost, onesnaženost, neurejenost okolja, 

majhno število ljudi in nenazadnje mnenje staršev pa so bili glavi razlogi za neizbiro. Na 

zemljevidu z označenimi mesti, ki so jih otroci identificirali, je bilo zaznati 7 žarišč (3 točke ob 

obali, 1 v okolici šole, 1 vzdolž ulice zahodno od šole in 2 stran od šole). Izbrana mesta so 

večinsko deli obstoječih javnih mest. Mesta, ki so bila označena za nevarna, so bila precej bolj 

razpršena po okolici. Izkazalo se je, da se navedena mesta za igro in nevarna mesta pogosto 

prekrivajo, kar nakazuje, da so otroci imeli skrbi glede nekaterih obstoječih mest za igro – od 

omenjenih 1.989 mest, je bilo 589 (29,6 %) takih, ki so jih nekateri drugi otroci označili za 

nevarna. Nekateri otroci so sočasno mesto za igro sami označili tudi za nevarno mesto. Lokacijo 

so izbrali za igro zaradi atraktivnosti, zavedali pa so se nevarnosti mesta. V okolici šole so 

prevladovala mesta za igro, izven šolskega okoliša je bilo več mest, ki so jih označevali 

različno, izven osrednjega dela mesta pa je bilo največ mest, ki so bila označena kot nevarna. 

Večina otrok se je igrala relativno blizu doma, nekateri otroci (živeči na obrobju mesta) pa so 

do mest za igro morali daleč od svojega doma. 

2.6.2 DOŽIVLJANJE RABE MOBILNE TEHNOLOGIJE PRI NMO 

Porast rabe tehnologije za sledenje je izzvalo tudi raziskave vpliva na odnose v družini. Vasalou 

idr. (2012) so ugotovili, da je njeno uporabo gnala potreba po varnosti, občutku pomirjenosti in 

zmanjšanju negotovosti, argument za ne-rabo pa je bil negativen vpliv na odnose in lastno voljo, 

Boesen idr. (2010) pa so raziskovali vplive tehnologije za sledenje na družinske odnose. 

Sledilne naprave so služile predvsem preverjanju lokacije otrok in skrbi za odrasle (ki niso več 

samostojni). Pogosto so nadomestile interakcije zaupanja, okrnile priložnosti za razvijanje in 

izkazovanje zaupanja in posledično spodkopavale namen želje po zagotavljanju varnosti. 

Mancini idr. (2011) so ugotovili velik vpliv lokacijskega sledenja na družbene odnose znotraj 

družine z vzbujanjem anksioznosti in sporov. Nabor aplikacij je velik, nekatere zahtevajo 

otrokovo soglasje za sledenje (norma v ZK), druge ne (aplikacije v ZDA). Ponudniki 

promovirajo rabo in zagotavljajo, da naj bi takšno nadzorovanje spodbujalo razvoj 

neodvisnosti, utrdilo zaupanje med otrokom in staršem in uporabljajo izraze, kot so 

nadzorovana samostojnost (Oostveen idr., 2014). Otroci (med 13 in 17 let) so rabo aplikacij 

označevali negativno in izpostavili odvzem zasebnosti in krhanje odnosov s starši (Ghosh idr. 

2018). Predvsem starši niso vedno prepričani v varnost podatkov (vprašanje, ali imajo možnost 

dostopa le oni sami ali se podatki prenašajo na druga omrežja). Raba tehnologije pravzaprav še 

ne pomeni dejanske izključitve tveganj, odsotnost sledenja lahko daje občutek negotovosti tako 

otroku kot staršu, zanašanje na tehnologijo pa preusmerja stran od pomembnosti zanašanja na 

samega sebe oz. lastne sposobnosti (Ferron idr., 2019).  
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2.6.3 KAJ VPLIVA NA STRAH STARŠEV GLEDE NMO – RAZISKAVA V 

AVSTRALIJI LETA 2017 

Zaradi vedno večjega porasta sedečih otrok v zahodnem svetu so raziskovalci v Avstraliji 

izvedli raziskavo med starši otrok, starih med 9 in 15 let. Trdijo, da je neodvisna mobilnost, ki 

poleg same fizične aktivnosti predstavlja način privzgajanja samostojnosti, razvijanja fizičnih 

in kognitivnih zmožnosti ter socialnih spretnosti, v največji meri odvisna od staršev, ki 

predstavljajo vratarje otrokove neodvisnosti skozi celo otroštvo. Njihovo odločanje o primernih 

stopnjah takšne mobilnosti za otroka pogosto odraža vse vrste strahov, ki takšni mobilnosti 

stojijo nasproti. V predhodni avstralski raziskavi leta 2013 so starši otrok, starih med 6 in 12 

let, izrazili skrb glede poškodb zaradi prometa, slabe infrastrukture in zmožnosti njihovih otrok 

za premoščanje okolja, vendar kljub temu sprejemali dejstvo, da NMO občasno prinese prasko 

ali dve. Starši so izrazili silen strah pred ugrabitvijo in spolnim napadom tujcev, ki ustvarja 

nenehen boj med pozitivnimi vplivi spodbujanja NMO in večno prisotnim vprašanjem »Kaj če 

…?«. (O'Connor in Brown, 2013). Lastne izkušnje staršev vplivajo na mero svobode, ki jo le-

ti dopuščajo svojim otrokom. V omenjeni raziskavi so torej preko telefonskih intervjujev 

raziskovali, kaj vpliva na strah glede NMO pri skoraj 2000 starših. Dejavnike so razdelili v dve 

skupini – tiste, povezane s splošnim strahom staršev in tiste, povezane s strahom pred neznanci. 

Pri prvih je bila zaskrbljenost vedno povezana z večjim strahom staršev v vseh starostnih 

skupinah. Stalna je bila tudi korelacija med višjo stopnjo strahu in nižje ocenjeno otrokovo 

kompetenco ter večjim zaznavanjem neodobravanja s strani drugih. Velemestna lokacija je prav 

tako vplivala na večji strah, najbolj izrazito pri starših mlajših otrok. Z večjim strahom je bila 

povezana zaznava tveganja v soseščini, posebej pri starših starejših otrok. Slabše socialno 

ekonomsko stanje je bilo povezano z večjim strahom le pri starših najmlajših otrok, prav tako 

gost promet. Analiza strahu staršev pred neznanci je pokazala, da je le ta bolj prisoten pri starših 

deklic kot dečkov. Pogosteje so višjo raven omenjenega strahu izražali starši, ki niso govorili 

angleško (pogosto z manj opore s strani družbe, drugačnimi kulturnimi normami glede primerne 

stopnje neodvisnosti otrok) ali imeli višje izobrazbe. Enako je veljalo za samohranilske starše 

mlajših otrok. Starši otrok, starih med 11 in 13 let, so bili bolj zaskrbljeni glede neznancev v 

primeru, da njihov otrok ne bi pri sebi imel mobilnega telefona. Psihološka zaskrbljenost je bila 

povezana s povečanim strahom pred neznanci, zlasti pri starših starejših otrocih. Pri vseh 

skupinah staršev so imela stališča in izkušnje visoko korelacijo s strahom pred neznanci. 

Spodbujanje samostojnosti otrok s strani staršev je bilo še posebej pomembno pri starših mlajših 

otrok – pri tistih, ki so samostojnost spodbujali, je bil strah pred neznanci redkeje prisoten. 

Nasprotno, starši, ki so videli manj pozitivnih učinkov samostojnosti, dvomili o kompetentnosti 

svojih otrok ali se obremenjevali z neodobravanjem drugih, so pogosteje občutili višjo stopnjo 

strahu.  

Po analizah je bilo ugotovljeno, da je nekaj gonil skupnih obema tipoma strahu – starševo 

dojemanje neodobravanja s strani drugih staršev ter starševa ocena otrokove kompetence za 

varno neodvisno mobilnost. Strah je bil najmanj prisoten pri starših starejših otrok, pri katerih 

je tudi sposobnost neodvisne mobilnosti že v večji meri razvita. Proučevanje izkušenj staršev 

je pokazalo, da je bilo strahu manj, če so le-ti razumeli pozitivne vplive NMO, verjeli, da je 

otrok sposoben potovati sam, in so spodbujali otrokovo avtonomnost. Možnost uporabe 
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mobilnega telefona je bil dejavnik, ki blaži strah pred neznanci predvsem pri otrocih, starih med 

11 in 13 let. Pri socialnih dejavnikih je pri vseh starostnih skupinah otrok najbolj izstopala skrb 

staršev glede neodobravanja odločitev, povezanih z NMO lastnega otroka s strani drugih 

staršev, prijateljev in učiteljev, tudi v primeru nadzorovanja vseh ostalih dejavnikov, kar se 

sklada z ugotovitvami Veitcha idr. (2006) o moči družbenih norm pri oblikovanju starševskih 

odločitev o NMO. Najmočnejša povezava med strahom in zaznanim neodobravanjem je bila 

prisotna pri starših otrok med 11 in 13 let v obdobju, ko slednji prestopajo iz osnovne v srednjo 

šolo. V tem času starši pri ostalih iščejo iztočnice in namige, kdaj omogočiti večjo samostojnost 

in koliko le-te je primerno dopustiti – tisti, ki dopustijo več svobode so lahko obravnavani kot 

neodgovorni. Konsistentni so rezultati, povezani z sosedskimi faktorji, ki kažejo, da družine iz 

ruralnih in regionalnih območij izkušajo večjo družbeno povezanost, poznavanje soseske in 

manjšo zaznavo strahu za lastno varnost v primerjavi z družinami v mestih (Bennetts idr., 

2017). 

2.6.4 KAMPIRANJE KOT NAČIN URAVNAVANJA STARŠEVSKE PRETIRANE 

ZAŠČITNOSTI  

Študija DoC (2006) je kot koristi kampiranja navedla varno in zdravo zabavo, nabor in 

oblikovanje drugačnih vrst vrednot, cenjenje narave, dostopnost oblike počitnikovanja in 

kakovosten čas za družino. Freeman in Kerans (2015) trdita, da so kampi okolja, ki spodbujajo 

otrokovo svobodo, željo po dogodivščinah in ponujajo ogromno možnosti za zunanje aktivnosti 

kot na primer plavanje, raziskovanje, plezanje, kolesarjenje, ribolov, veslanje. Pri kampiranju 

nastaja močna povezanost z okoljem, pogosto se družine večkrat vračajo na isto mesto 

kampiranja, kar rezultira v razvijanju stikov z ostalimi kampisti, otroci med seboj razvijajo 

prijateljstva in občutek pripadnosti tako skupini kot okolju. Družbeni kapital, prisoten v 

kampih, omogoča družinam ponotranjenje bolj sproščenega in odprtega starševskega stila, ki 

predstavlja protiutež pritiskom skrbi zaradi varnosti, ki prevladuje v vsakdanjem življenju, 

kampiranje pa je tudi precej integrirano v življenja Novozelandcev, vendar postaja z leti, 

predvsem iz finančnega vidika, vedno manj dostopno. Leta 2015 je bila na Novi Zelandiji 

izvedena raziskava o vlogi kampiranja v življenju 69 družin, da bi ugotovili dejansko vrednost 

tovrstne aktivnosti za otroke in izpostavili pomen razumevanja zunanjih aktivnosti. Ugotavljali 

so, kako lahko kampi podpirajo pozitivne starševske prakse, ne pa zaščitniških, ter kako bi to 

lahko prenesli v otrokovo domače okolje. V raziskavi so bili intervjuvani starši in otroci (5–10 

let). Prvi so pomembnost kampiranja za družino identificirali v času za družino, ločenosti od 

tehnologije, urnikov, času zunaj, razvoju vrednot, spretnosti in samostojnosti za otroke, 

priložnostih za otrokovo svobodo, odprtem prostoru in domišljiji ter drugem. Za otroke 

kampiranje predstavlja priložnost za druženje, prijateljstva, svobodo, neodvisnost, odprto igro, 

sprostitev, čas zunaj in v naravi, raziskovanje, čas brez nadzora. Kot najljubšo igro so nekateri 

izpostavili »spotlight« (= žaromet), pri kateri se ponoči v temi igrajo skrivalnice, kar je popolno 

nasprotje navadam doma, kjer v temi ne smejo ven brez spremstva. Vsi intervjuvanci so okolje 

označili kot varno, saj so tam pretežno družine, ni veliko prometa, ljudje skrbijo drug za drugega 

in kamp je ograjen. Občutek varnosti se kaže v tem, da smejo otroci praktično povsod sami, z 

izjemo kopanja pri mlajših otrocih. Starši so na lestvici od 1 do 5 (1 – otrok je vedno pod 

nadzorom, 5 – otrok gre lahko povsod sam) označili svoj starševski pristop doma najbolj 
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pogosto med 2,5 in 3, v kampu pa večinoma s 5. Nekateri starši mlajših otrok, ki so pristop 

doma ocenili z 1,5, so imeli v kampu popolnoma drugačen pristop. Doma imajo več svobode 

otroci, starejši od 10 let, medtem ko so v kampu omejeni večinoma tisti, ki so mlajši od 5 let. 

Za večino otrok je torej tako okolje osvobajajoče. Tudi starši sami čutijo znatno manj skrbi pri 

dopuščanju svobode otroku, lažje sprejemajo tveganja ter se v večji meri zavedajo koristi, ki 

jih prinaša otroku možnost samostojnosti in avtonomnosti. Za večino staršev kampi 

predstavljajo zadnje varovalo otrokove svobode in njihovo možnost za bolj sproščen starševski 

pristop z vidika postavljanja mej.   

2.6.5 SPREMEMBE V MOBILNOSTI MLADIH V SLOVENIJI 

Analiza podatkov o potovalnih navadah osnovnošolcev, lastništvu osebnih avtomobilov, 

lokacijah osnovnih šol in velikosti šolskih okolišev ter prometni ureditvi v okolici osnovnih šol 

v Sloveniji nakazuje trend, ki sovpada z ugotovitvami iz tujine. Spremembe potovalnih vzorcev 

so povezane s povečano motorizacijo mest, povečanim lastništvom avtomobilov in dejavnosti 

na področju prometne varnosti, ki sprememb ne zavirajo. V občini Novo mesto so primerjali 

podatke, zbrane v treh časovnih prerezih (v letih 1991, 2001 in 2016). Leta 1991 je bil delež 

aktivnih poti v šolo 90 %, 4 % poti je bilo opravljenih z osebnim avtomobilom in enak delež z 

avtobusom (delež aktivnih poti za 20 največjih slovenskih mest je bil 92 %). Učenci2 osnovnih 

šol Center, Bršljin in Grm (Novo mesto) so leta 2001 v 46 % v šolo hodili peš, 33 % je bilo 

pripeljanih z avtomobilom in 21 % s šolskim avtobusom. Deleži so se pomembno razlikovali 

pri poti iz šole (sklepajo, da zaradi delovnega časa staršev, ki se ne pokriva s šolskim urnikom). 

Domov je pešačilo 63 % otrok, odpeljanih z avtomobilom je bilo 13 %, z avtobusom pa 23 %. 

Pri analizi razlik med šolami je bilo ugotovljen vpliv mreže oz. razporeditve šol in posredno 

velikosti šolskih okolišev, gostote prebivalcev in pozidave v zaledju. Gostejša mreža pomeni 

manjše razdalje med domom in šolo in posledično večji odstotek aktivnih poti, večje razdalje 

(zaradi večjih šolskih okolišev) pa so povezane z organizacijo šolskih prevozov, ki so že 

zakonsko zahtevani. Leta 2016 so rezultati raziskav na omenjenih šolah pokazali, da je z 

avtomobilom bilo v šolo pripeljanih 53 % otrok, pešačilo jih je 32 %, 21 % pa se je vozilo z 

avtobusom. Pri izražanju želj za način prihoda v šolo so učenci, nasprotno z dejanskim stanjem, 

v šolo želeli v večini prihajati aktivno (40 % s kolesom, 40 % peš, 12 % z avtomobilom, 7 % z 

avtobusom), kar spodbuja k razmisleku o iskanju načinov za podporo aktivnih poti, namesto 

načinov za večjo varnost ob motoriziranem prometu (Plevnik idr., 2017). 

2.7 UKREPI ZA SPODBUJANJE NEODVISNE MOBILNOSTI  

Neodvisno mobilnost se lahko krepi oz. spodbuja z vplivom tako na otroke same kot na druge 

zunanje dejavnike, neposredno in posredno. V nadaljevanju smo predstavili nekaj že apliciranih 

ukrepov ter predlaganih usmeritev za spodbujanje neodvisne mobilnosti v tujini in v Sloveniji, 

ki smo jih združili po področjih.  

Področja ukrepov ter predlaganih usmeritev za spodbujanje neodvisne mobilnosti:  

                                                 

2 3., 5. in 7. razred. 
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– razvijanje samostojnosti,  

– ozaveščanje staršev,  

– otrokom prijazno okolje,  

– aktivna pot v šolo,  

– naprave za sledenje, 

– dodatne priložnosti za »varen« razvoj NMO,  

– projekti v Sloveniji za spodbujanje aktivne mobilnosti in NMO v kontekstu 

premagovanja razdalje.  

2.7.1 RAZVIJANJE SAMOSTOJNOSTI 

Raziskava v Kanadi leta 2014 je pokazala, da otroci pravzaprav večji del prostega časa, ki ga 

preživijo zunaj v soseski (95 %), preživijo v radiju 400 m od doma (Loebach in Gilliland, 2014). 

Takšen obseg prostora bi starši lahko z otrokom skupaj raziskovali in ob utrjevanju otrokove 

zmožnosti obvladovanja prostora zmanjševali lasten strah, ki ga doživljajo ob svoji odsotnosti 

od otrokove igre. Potrebo po nadzoru, ki jo starši razumljivo imajo, morajo ob razvijanju 

otrokove samostojnosti zavestno zmanjševati in tako omogočati prostor za aplikacijo 

pridobljene otrokove samostojnosti (O'Connor in Brown, 2013). Tudi izleti dlje od doma, ki 

otroka soočajo z vrsto situacij, podpirajo samostojnost posameznika (Loebach in Gilliland, 

2014). Pozitivno na samostojno mobilnost otrok vplivajo tudi manjše trgovine v bližini, kamor 

starši otrokom zaradi bližine lažje dovolijo (Loebach in Gilliland, 2019). S spodbujanjem 

razvoja otrokovih spretnosti, nenehnim prilagajanjem vedno večjim zmožnostim otroka, 

postopnim umikom nadzora, omogočanjem posredne komunikacije z varnostnimi »kodami« 

(npr. sporočila, klici) in širjenjem otrokove socialne mreže lahko učinkovito podpremo razvoj 

otrokove samostojnosti (O'Connor in Brown, 2013). 

Starši so sami izpostavili, da morajo otroci čutiti zaupanje staršev in imeti samozavest, morajo 

se počutiti kompetentne in odgovorne, naloga staršev pri tem pa je, da otrokom nudijo moralno 

podporo in dajejo vedeti, da verjamejo vanje, ter sami sprejemajo možnost tveganja. Otroke je 

treba opolnomočiti, da se lahko pri premagovanju okolja in situacij zanesejo na lastne spretnosti 

(Ferron idr. (2019). 

2.7.2 OZAVEŠČANJE STARŠEV 

Učinkovite premike k povečanju otrokove samostojnosti, mobilnosti in posredno fizične 

aktivnosti strokovnjaki vidijo v ustvarjanju ukrepov, ki se osredinjajo na izobraževanje, 

vključevanje in podporo staršem, namesto na spreminjanje okolja, ter ustvarjajo priložnost za 

zmanjšanje strahov staršev. S tovrstnimi ukrepi bi lahko staršem pomagali prepoznati in 

ozavestiti raznovrstne prednosti samostojne mobilnosti za otroka, staršem bi pomagali 

spodbujati otrokovo pridobivanje veščin, potrebnih za samostojno mobilnost (npr. z otrokom 

bi skupaj hodili, kolesarili, razpravljali o tem, kaj storiti, če se zgodi kaj »slabega«), hkrati pa 

bi ti ukrepi krepili samozavest staršev samih in njihovo kompetentnost (tj. zmanjšanje strahu). 

Slovenska policija je prav za namene ozaveščanja v sodelovanju z organizacijo za pomoč pri 

reševanju pogrešanih otrok Amber Alert Europe pripravila informativne video vsebine za starše 

in otroke, kot so Ostani varen s Simonom (nasveti za starše in otroke, informiranje o ravnanju 
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za preprečevanje izginotja ali pogrešanja otroka), pobarvanke za otroke z informacijami in 

opozorili in video z ukrepi ob morebitnem pogrešanju Kaj je treba narediti ob pogrešanju 

otroka? (o ustreznih odzivih in ukrepih ob pogrešanju otroka) (Policija, 2019).  

Z ozaveščanjem o pozitivnih zdravstvenih vplivih, ki bi ciljali na predrugačenje odnosa in 

dojemanja staršev, bi lahko posredno zmanjševali tudi njihov strah in s tem povečali NMO ter 

fizično aktivnost otrok. Pomembne so nadaljnje raziskave, ki bi odkrile načine, s katerimi bi 

lahko spremenili družbeni pogled in norme o NMO, prav tako pa pri starših okrepili občutek 

polnopravnosti in ne obsojenosti s strani drugih. Pri oblikovanju vseh ukrepov je potrebno 

preseči okvire »varnih poti« in starše podpirati, informirati in usmerjati k odločitvam o NMO, 

primernim otrokovi starosti in sposobnostim (Bennetts idr., 2017).    

2.7.3 OTROKOM PRIJAZNO OKOLJE 

Loebach in Gilliland (2019) menita, da bi z ustvarjanjem okolja znotraj soseske, ki je bolj 

privlačno in prijazno otrokom, lahko obrnili trend zmanjšanja časa, ki ga otroci namenijo 

samostojni igri zunaj. Kot »otroku prijazno« označita okolje, v katerem so premišljene otrokove 

pravice do zdravega, družabnega, varnega, poučnega, spodbudnega, vključujočega in kulturno 

bogatega okolja (Riggio, 2002). Idealno otroku prijazno okolje je tisto, ki omogoča visoko 

raven otrokove svobode pri raziskovanju skupnosti in posledično predstavlja varne, 

sprejemajoče in raznolike okoliščine za poljubne dejavnosti. Gosta mreža parkov, igrišč, 

zelenih površin, pešpoti in pločnikov, ki omogočajo dostop do njih in varnejšo pot, pomembno 

pripomore k mobilnosti (Loebach in Gilliland, 2019). 

2.7.4 AKTIVNA POT V ŠOLO 

Aktivna pot v šolo je pomemben mehanizem pri spodbujanju neodvisne mobilnosti. Raziskava 

v Kanadi leta 2014, ki je proučevala posameznikov aktiven prostor v soseski (NAS) je pokazala, 

da je način poti v šolo pomemben napovedovalec tega, kako daleč od doma posamezniki sežejo 

in koliko časa preživijo v bližini doma. Povprečna največja oddaljenost od doma v prostem 

času posameznikov, ki so v šolo potovali aktivno, je za 700 m presegala povprečno največjo 

oddaljenost tistih, ki so v šolo potovali pasivno (Loebach in Gilliland, 2014). Manjša 

oddaljenost od šole, ki omogoča aktiven način poti v šolo in zaradi katere je ta način staršem 

lažje sprejemljiv, vpliva tudi na predstave staršev glede kompetentnosti svojega otroka in 

posledično postavljanju meja. Spoznanje, da se otrok uspešno spopada s situacijami na poti v 

šolo, lahko vodi do sproščanja omejitev glede oddaljenosti in časa, ki ga otrok sme preživeti v 

soseski brez nadzora. Strokovnjaki zato nakazujejo, da bi aktivna pot v šolo predstavljala 

pomembno izhodišče za premagovanje upada NMO (Loebach in Gilliland, 2014). 

Interventni ukrepi za spodbujanje NMO, izvedeni v Avstraliji, ki so se večinsko fokusirali na 

grajeno okolje in pot v šolo (na primer t. i. Walking School Bus ali pešbus, Ride2School 

programi), so imeli različne stopnje uspešnosti, trajni učinek pa je bil težko dosegljiv, saj 

tovrstni programi zahtevajo precej sredstev in časa staršev oziroma sodelujočega osebja 

(Bennetts idr., 2017). Pešbus je oblika alternativne mobilnosti, pri kateri se otroci zbirajo na 

določenih točkah, kjer jih prevzame oseba, ki celotno skupino spremlja in nadzoruje pri hoji v 
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šolo (Kearns idr., 2003). Polemika pri tovrstnih programih organiziranih pešpoti je, da sicer 

spodbuja aktivno mobilnost otrok, vendar hkrati potrjuje pomembnost prisotnega 

nadzorujočega odraslega ter s tem spodbuja idejo o nenehnem stalnem nadzoru otrok (Freeman 

in Kearns, 2015).  

2.7.5 NAPRAVE ZA SLEDENJE 

V italijanski študiji (Ferron idr., 2019) so ugotavljali poglede staršev na mobilno tehnologijo, 

vezano na otrokovo samostojno mobilnost in pri šolskem programu pešbusa otrokom dali BLE 

(=Bluetooth Low Energy) naprave, ki so bile povezane s pametnim telefonom določenega 

spremljevalca skupine. Aplikacija na pametnem telefonu spremljevalca je sporočila prisotnost 

otrokove naprave v bližini, kar je pomenilo, da je otrok v bližini in se bo kmalu pridružil 

skupini. Projekt so izkoristili tudi za ugotavljanje odzivov na uporabo tehnologije za podporo 

samostojne mobilnosti in pričakovanj za nadaljnje izboljšave in razširitve. Raziskovali so 

vzorce interakcije s tehnologijo (kako otroci in starši delujejo z BLE-napravo, razumevanje 

delovanje tehnologije, vidik glede zbiranja in uporabe podatkov) ter odnos do nadzorovanja in 

avtonomnosti otroka (mnenje o sledenju otroka, pomisleki glede mobilnih naprav, namenjenim 

podpori otrokove neodvisnosti). Ugotovili so, da so pri pešbusu naprave, ki »izginejo« (niso 

opazne, nanje pozabimo), v družbi dobro sprejete in videne kot primeren kompromis med 

nadzorom in NMO. Ker je bila naprava enostavna (zgolj čip brez gumbov, lučk, popolnoma 

neinteraktivna), s strani otrok ni bila videna kot sledilna naprava. Ferron idr. 2019 za posredno 

nadzorovanje namesto pametnih telefonov in GSP-sledilcev predlagajo enostavnejše naprave, 

ki ne bi sledile vsakemu premiku otroka, temveč zgolj zaznavale njegovo prisotnost v bližini 

izbranih območij. Pri aplikaciji je torej pomembno razmisliti o vidnosti naprave in iskanju 

ravnotežja med nadzorom in zaupanjem ter se zavedati potencialnega tveganja negativnega 

učinka na otrokovo samozavest. Pri uporabi tovrstnih naprav ni brezpredmetna starost otroka. 

Nadzor starša je pri mlajšem otroku popolnoma samoumeven, nikakor pa ne velja enako tudi 

pri starejših otrocih. Tovrstne naprave lahko služijo kot varovala v specifičnih kontekstih, v 

katerih bi otroci imeli možnost dokazovati svojo kompetentnost in razvili strategije reševanja 

izzivov, ki bi jih kasneje aplicirali v nenadzorovanih situacijah.   

2.7.6 DODATNE PRILOŽNOSTI ZA »VAREN« RAZVOJ NMO  

Aktivnosti, ki vključujejo in povezujejo mnoge dejavnike, ki pozitivno vplivajo na NMO, so 

družinska počitnikovanja v okolju, ki tako staršem kot otrokom daje občutek varnosti, hkrati pa 

ponuja mnogo priložnosti za raziskovanje, samostojnost, igro zunaj, preverjanje lastnih meja. 

V našteto sodijo različne oblike družinskih počitnic, več- ali enodnevnih izletov, bivanje v 

okoljih, kjer otrok lahko relativno varno razvija samostojnost, avtonomnost in spretnosti, ki mu 

bodo v domačem okolju pripomogle k učinkovitejšemu spopadanju s situacijami, staršu pa 

pomagale razviti zaupanje v otroka in njegovo kompetentnost.  
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2.7.7 PROJEKTI V SLOVENIJI ZA SPODBUJANJE AKTIVNE MOBILNOSTI IN NMO 

V KONTEKSTU PREMAGOVANJA RAZDALJE 

V Sloveniji je bila v zadnjem desetletju izvedena vrsta projektov in programov za spodbujanje 

in podporo aktivne mobilnosti:  

– Aktivno v šolo in zdravo mesto (2019‒2022), 

– Evropski teden mobilnosti ‒ Izberi čistejši način prevoza! (september 2020), 

– Gremo peš s kokoško Rozi (2019‒), 

– Prometna kača (2014‒). 

– Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah (2018‒2021), 

– Aktivno v šolo (2017‒2019), 

– Trajnostna mobilnost v šoli (2016‒2017), 

– Zdrav šolar (2015‒2016). 

Med primeri dobrih praks za NMO, ki so bili razviti v okviru različnih projektov s strani šol, 

občin in skupnosti so Pešbus, Peš kažipoti (označujejo smer, čas hoje in število korakov do 

določene lokacije), Šolska ulica (zapora oz. omejitev/upočasnitev avtomobilskega prometa na 

cesti v okolice šole), Poljubi in odpelji (mesta, na katerih lahko starši varno odložijo otroke in 

jim omogočijo, da delček poti do šole prehodijo sami) idr. (SPTM, 2020). Stalen podporni 

servis mestom, občinam, regijam in ustanovam za celostne in dolgoročne rešitve mobilnosti je 

Slovenska platforma za trajnostno mobilnost (=SPTM), ki služi informiranju, širjenju trajnostne 

mobilnosti, ponuja primere dobrih praks, priročnike in povezuje ključne akterje na področju 

načrtovanja in izvajanja ukrepov (SPTM, b. d.).  

2.7.7.1 Program Aktivno v šolo in mesto 

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, njegov osnovni namen je spodbujanje aktivne 

mobilnosti in ustvarjanje zdravega bivalnega okolja. Program pokriva tri bistvene dejavnosti: 

oblikovanje lokalnih partnerstev za pripravo načrtov hodljivosti in promocijo hoje, širjenje 

znanja za načrtovanje zdravega bivalnega okolja in podpora izvedbi spremljane poti v šolo s 

Pešbusom in Bicivlakom. Predstavlja nadgradnjo predhodnih projektov (Aktivno v šolo, Zdrav 

šolar). Na voljo so podporna gradiva, zloženke za starše, priročniki za urejanje šolskih okolišev 

po načelih trajnostne mobilnosti, predstavljena orodja za spodbujanje trajnostne mobilnosti, za 

nekaj šol je pripravljen mobilnostni načrt (Spodbujamo aktivno mobilnost in ustvarjanje 

zdravega bivalnega okolja, b. d.). Učiteljem in staršem je na voljo tudi priročnik za izvajanje 

spremljane poti v šolo (Očkerl, 2017). 

Pešbus je koncept, ki ga je v Sloveniji od leta 2016 izvajalo že okoli 100 šol, ima pa več možnih 

adaptacij. Izvaja se lahko omejeno obdobje (1–2 tedna) ali celo leto (dnevno ali enkrat 

tedensko). Smiselna aplikacija je predvsem v začetku šolskega leta, da se otroci navajajo na pot 

v šolo. Bicivlak ponuja vožnjo v šolo s kolesom tudi tistim, ki kolesarskega izpita še nimajo. 

Koncept je v Sloveniji prisoten od leta 2016, vendar v manjšem obsegu kot Pešbus (večinoma 

v začetku šolskega leta ali pa kot priprava na kolesarski izpit) (prav tam).  
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2.7.7.2 Kampanja Prometna kača 

Prometna kača je kampanja v obliki igre, ki je bila razvita z namenom spodbujanja k hoji in 

kolesarjenju v šolo tako staršev in otrok kot učiteljev. Kampanja se je kot projekt razvila v 

Belgiji, v nadaljevanju pa se je začela izvajati po vsej Evropi, tudi v Sloveniji. Njen cilj je 

povečati uporabo trajnostnih načinov prevoza in zmanjšanje emisij CO2 (ustvariti modalno 

preusmeritev s pomočjo potovalnih sprememb in vedenj šolskih otrok, vsaj 15 % bolj 

trajnostnih potovanj med kampanjo in ohranitveni učinek vsaj 7 % po ukrepanju). 

Vzpostavljena mreža igre Prometna kača skrbi za izvajanja kampanje, okrepitev njenih 

učinkov, širjenje rezultatov ter izmenjavo dobrih praks. Poleg igre šole spodbuja k organizaciji 

drugih aktivnosti in izvaja izobraževanje o prometu, mobilnosti, okolju in zdravju (Prometna 

kača, b. d.). V projekt je bilo do leta 2016 vključenih 177.587 učencev iz 1.192 šol (121 

slovenskih šol) v 19 državah Evrope. Vrednost trajnostnih potovanj v obdobju 2014–2017 se je 

iz 63 % pred kampanjo povečala na 76 % (Projektni rezultati 2014–2017, b. d.). Od učencev, 

ki so bili v projekt vključeni leta 2015, je aktivno v šolo prihajalo 29 %, 42 % je bilo pripeljanih 

z avtomobilom, 29 % pa z avtobusom (Moscholidou in Colclough, 2017 v Plevnik, 2017). Igra, 

ki je center kampanje, je preprosta za izvajanje. Šola, ki se v kampanjo vključi, določi dva tedna 

v šolskem letu za izvedbo igre, še posebej priporočljiva je izvedba med Evropskim tednom 

mobilnosti. V času igre se beleži prihode otrok v šolo, ki so bolj trajnostni (peš, s kolesom, z 

javnim prevozom, s souporabo avtomobila). Vsak otrok za vsak omenjen prihod na plakat 

nalepi ustrezno nalepko. Ob doseženih vmesnih točkah na plakatu učenci prejmejo nagrade, kot 

so dodaten čas za igro ali dan brez domače naloge. Ko pridejo do cilja, učenci dobijo glavno 

nagrado, ki jo organizira šola (npr. nova kolesarnica, izlet s kolesom). Šola že predhodno opravi 

evalvacijo prihodov v šolo, postavi cilj, med procesom igre spremlja napredovanje do cilja in 

tri tedne po koncu igre analizira rezultate v vseh fazah (Kako se izvaja, b. d.).  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

V letih dela z otroki in posledično sodelovanju s starši smo opazili, da so starši mnogokrat zelo 

skrbni in zaščitniški. Ob pretirani zaščiti otrok sta na drugi strani tehtnice otrokova svoboda in 

samostojnost. Slednja je eden izmed pomembnih ciljev vzgoje. Dva izmed ključnih korakov na 

poti k samostojnosti sta tudi otrokova prosta igra brez nadzora in samostojna pot v šolo ali na 

dejavnosti. To področje je zaenkrat v slovenskem prostoru še pomanjkljivo raziskano.  

Ugotoviti želimo, v kakšnem obsegu otroci prosti čas preživljajo zunaj ob prisotnosti odraslih 

in/ali samostojno, kaj starši upoštevajo pri izbiri otrokovih dejavnosti, kako doživljajo 

odsotnost nadzorovanja gibanja otroka, kaj jih pri tem skrbi ter v kolikšni meri zaupajo otroku 

in soseski.  

3.2 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN CILJI RAZISKAVE 

Cilj magistrskega dela je bil izvesti raziskavo, s katero bi ugotovili poglede staršev na prosti 

čas otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju.   

Konkretneje razčlenjeni cilji so razvidni skozi raziskovalna vprašanja:  

RV1: Kako starši opredeljujejo prosti čas otrok? 

RV2: Kateri so najpogostejši dejavniki, ki jih starši upoštevajo pri izbiri dejavnosti za otroka?   

RV3: Koliko prostega časa dnevno imajo otroci; koliko ga preživijo zunaj? 

RV4: Kako pogosto otroci preživljajo prosti čas zunaj brez prisotnosti odraslega? 

RV5: Kako pomembni so staršem posamezni dejavniki, kadar otroci preživljajo čas zunaj brez 

prisotnosti odraslega?  

RV6: Kje se smejo otroci igrati zunaj brez prisotnosti odraslega in za koliko časa? 

RV7: Kolikšno stopnjo splošne zaskrbljenosti in zaskrbljenosti glede posameznih dejavnikov 

čutijo starši, kadar se otroci igrajo zunaj brez prisotnosti odraslega? 

RV8: Kolikšno mero zaupanja čutijo starši do ljudi v soseski, da bi se odzvali v primeru težav?  

RV9: Na kakšen način otroci najpogosteje prihajajo v šolo/na dejavnosti, odhajajo iz šole/z 

dejavnosti ter kakšni so razlogi za to? 
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3.3 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

V raziskovalnem delu magistrskega dela smo uporabili deskriptivno-neeksperimentalno 

metodo; raziskovalni pristop je bil kvantitativni. Pridobljene podatke smo obdelali 

kvantitativno in kvalitativno. Za zbiranje podatkov smo uporabili spletni anketni vprašalnik.  

3.3.1 OPIS INSTRUMENTA  

Za namen raziskave smo sestavili avtorski anketni vprašalnik v spletni obliki z orodjem za 

spletne ankete 1.ka (1.ka.si). Pri pripravi vprašalnika je sodelovala mentorica magistrskega 

dela. Vprašalnik je bil v osnovni obliki pripravljen maja 2020, v končno spletno obliko je bil 

spremenjen junija 2020. Sestavljalo ga je 34 vprašanj različnega tipa: vprašanja odprtega tipa, 

vprašanja zaprtega tipa (dihotomna in vprašanja z večstransko izbiro), kombiniran tip vprašanj 

(polodprta vprašanja) in opisnih petstopenjskih ocenjevalnih lestvic. Vprašalnik je bil 

anonimen. 

Vsebinsko veljavnost vprašalnika smo dosegli tako, da smo oblikovali lasten vprašalnik za 

namene raziskave in temeljito razmislili, ali bi z izbranim instrumentom pridobili podatke, ki 

bi nudili informacije za odgovore na raziskovalna vprašanja. Zanesljivost vprašalnika smo 

preverili z izračunom Cronbachovega alfa koeficienta, ki znaša 0,725, kar kaže na dovolj dobro 

zanesljivost (zaželena vrednost je 0,7 ali več). Objektivnost smo zagotovili tako, da so vsi 

anketiranci imeli možnost sami izbirati čas in način izpolnjevanja vprašalnika (prilagojen je bil 

tako za izpolnjevanje na osebnem računalniku kot na pametnem telefonu, tablici). Občutljivost 

instrumenta smo preverili z izračuni standardnih odklonov in ugotavljanjem razpršenosti 

podatkov.  

3.3.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Raziskovalno delo smo začeli v času začetka epidemije Covid-19. Zaradi nenehnih sprememb 

glede načina dela v šoli in ukrepov smo pripravili vprašalnik, ki bi ga bilo mogoče izpolniti 

preko spleta, in morebitne spremembe, povezane z epidemijo, na zbiranje podatkov ne bi 

vplivale. Na šolo na obrobju glavnega mesta smo se omejili, ker smo z raziskavo želeli ugotoviti 

stanje omenjenega področja na izbrani šoli. Za pripravljen vprašalnik in njegovo distribucijo 

smo pridobili soglasje ravnateljice. Povezavo do spletnega vprašalnika in nagovor za starše smo 

staršem posredovali preko razredničark. Vprašalnik je bil odprt za izpolnjevanje od sredine 

junija do konca avgusta 2020. V nagovoru vprašalnika smo anketirancem dali navodilo, da 

izpolnjujejo podatke, ki so veljali za stanje pred prvo karanteno – ko so bile interesne dejavnosti 

dovoljene in ni bilo omejitev gibanja.  

3.3.3 VZOREC 

Izbrani vzorec je bil neslučajnostni in namenski, vključeval je starše otrok prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja izbrane osnovne šole v predmestju Ljubljane z matično in 

podružnično enoto. Vprašalnik je bil poslan staršem 327 otrok prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja. Vprašalnik je izpolnjeval eden od staršev posameznega otroka. V celoti so vprašalnik 

izpolnili 103 starši, nepopolno pa 32 (skupaj 135 ustreznih rezultatov).  
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25 (18,5 %) anketirancev je bilo staršev 6-letnikov, 49 (36,3 %) 7-letnikov, 44 (32,6 %) 8 

letnikov, 15 (11,1 %) 9-letnikov, 1 (0,7 %) pa je starš 10-letnika (graf 1). 1 oseba omenjenega 

podatka ni izpolnila.  

 

Graf 1: Delež staršev glede na dopolnjeno starost njihovega otroka (n = 134) 

Od 135 staršev jih je bilo 81 (60 %) staršev dečkov in 54 (40 %) staršev deklic. 92 % staršev je 

imelo svojega otroka vpisanega v podaljšano bivanje. 98,5 % je imelo možnost uporabe 

avtomobila. Večina živi od šole, v katero je vključen otrok, oddaljena manj kot 2 km (80,7 %), 

skoraj polovica je od šole oddaljena med 500 m in 1 km (45,2 %), manj kot 500 m pa je od šole 

oddaljenih 17 % anketiranih.  

3.3.4 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene z anketnim vprašalnikom, smo analizirali kvalitativno in kvantitativno 

(odstotki, povprečja, standardni odkloni, izbrane korelacije in izračunani korelacijski 

koeficienti). Za kvantitativno obdelavo smo uporabili program IBM SPSS Statistics. Odgovore 

na vprašanja odprtega tipa smo za analizo najprej izpisali in nato kategorizirali. Rezultate smo 

prikazali s tabelami in grafi. Izbrane načine prikazov podatkov smo opremili z interpretacijami 

in z njimi odgovorili na zastavljena raziskovalna vprašanja ter v sklepnem delu povzeli glavne 

ugotovitve.  

3.4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

Rezultate empirične raziskave bomo predstavili glede na zastavljena raziskovalna vprašanja.  

3.4.1 KAKO STARŠI OPREDELJUJEJO PROSTI ČAS OTROK? 

S prvim raziskovalnim vprašanjem smo želeli ugotoviti, kako starši otrok v prvem vzgojno-

izobraževalnem obdobju opredeljujejo prosti čas otroka. V vprašalniku smo staršem postavili 

vprašanje odprtega tipa: »Kaj dojemate kot otrokov prosti čas?« Zbrane odgovore smo izpisali 

in jih razporedili glede na sorodnost. Po večkratnem pregledu pridobljenih odgovorov smo 

oblikovali kategorije (tabela 1), ki prikazujejo, kako starši dojemajo prosti čas otroka oz. katere 

pojme vključujejo v svoji opredelitvi.  

18,7%

36,6%

32,8%

11,2%
0,7%

Starši 6-letnikov

Starši 7-letnikov

Starši 8-letnikov

Starši 9-letnikov

Starši 10-letnikov
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Skupno število odgovorov ni enako številu opredelitev anketirancev (98), saj je velik del 

anketirancev navedel več kot en odgovor (pojem v opredelitvi). Kategorije smo oblikovali tako, 

da smo vanje lahko zajeli vse opredelitve (vsak odgovor je umeščen v vsaj eno kategorijo). 

Največ staršev (52,04 %) je prosti čas opredelilo kot čas, ki ga ima otrok za igro (npr. »čas, 

namenjen igri«, »igra na dvorišču s prijatelji«, »samostojno igranje«, »čas za igro«, »da se otrok 

sam zaigra«, »prosta igra«, »ko se otrok prosto igra« …); skoraj polovica staršev se je pri 

opredelitvi navezala na čas, ko otrok nima rednega pouka v šoli (45,94 %) (npr. »čas izven šole, 

ko opravi vse šolske obveznosti«, »čas po pouku, torej podaljšano bivanje ter čas, ko je doma, 

vikendi, počitnice«, »vse po šoli oz. po opravljeni nalogi«, »čas, namenjen igri ali izvenšolskim 

dejavnostim«, »čas po šoli«, »da počne tisto, kar si želi izven šole«, »čas, v katerem dela, kar 

ga veseli in ni povezano s šolo« …), malo manj (36,73 %) pa jih je izpostavilo, da gre za čas, 

ko otrok ni v šoli, nima šolskih obveznosti ali katerih koli drugih popoldanskih dejavnosti (npr. 

»čas, ko je otrok brez obveznosti«, »ves čas izven šole, izven obšolskih dejavnosti, izven 

priprav na šolo in obšolske dejavnosti, izvengospodinjskih obveznosti in nalog«, »čas, ki ga 

preživi brez šolskih in domačih obveznosti«, »ko nima nobene dejavnosti in obveznosti«, »ni v 

šoli, ne dela za šolo in ni na treningu«, »ko ni načrtovanih dejavnosti«, »po šoli – ko pride 

domov in med vikendi, ko nima zadolžitev (glasbena šola, plavanje, hišna opravila) ter v času, 

ki ni namenjen prehranjevanju« …). 37 staršev (37,76 %) je prosti čas opredelilo z aktivnostmi, 

ki jih otrok takrat izvaja3 (npr. »čas, ki ga preživlja z družino«, »hoja, kolesarjenje, risanje, 

rolanje, vožnja s skirojem«, »«gledanje risank«, »čas, v katerem riše, ustvarja«, »branje, risanje, 

slikanje, ukvarjanje s športom, ustvarjanje, potovanje po Sloveniji z družino«, »gibanje na 

prostem, druženje, gledanje televizije«, »sprostitvene dejavnosti«, »branje knjig, sprehodi«, 

»igre z žogo, sestavljanje, risanje« …), 7,14 % pa je pri opredelitvi prostega časa izpostavilo 

element sprostitve (npr. »čas, namenjen sprostitvi«, »počitek«, »sprostitvene dejavnosti«, 

»sprostitev od obveznosti«, »da je sproščen in ne razmišlja o šolskih obveznostih«, »da se otrok 

počuti sproščeno in se zabava v tem, kar dela« …). Iz opredelitev je razvidno, da tako kot med 

strokovnjaki tudi med starši ni enotne razlage prostega časa otroka. Nekatera mnenja 

anketirancev sovpadajo s teorijami, ki prosti čas opredeljujejo kot čas izven šole, druga s tistimi, 

ki ga razlagajo z oddihom in sprostitvijo, tretja s časom za socializacijo, osebno rast, četrta 

poudarjajo svobodo izbire aktivnosti.  

Kaj dojemate kot otrokov prosti čas? Frekvenca Odstotek 

Čas za otrokovo igranje.   51 52,04 % 

Čas, ko je otrok izven šole.  46 46,94 % 

Čas, ko otrok počne različne aktivnosti (sprehod, ustvarjanje, 

fizična aktivnost, druženje, dodaten razvoj …). 

37 37,76 % 

Čas, ko je otrok brez vseh obveznosti (šolskih, zunajšolskih, 

gospodinjska opravila).   

36 36,73 % 

Ko otrok počne, kar sam želi. 36 36,73 % 

Čas, ki je namenjen otrokovi sprostitvi.  7 7,14 % 

Tabela 1: Kako starši opredeljujejo prosti čas otrok (n = 98) 

                                                 

3 Opredelitev z igranjem tu ni vključena.  
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Mnoge opredelitve prostega časa otroka so vsebovale več ključnih pojmov, zaradi česar smo se 

odločili, da vključimo razpredelnico z najpogostejšimi pojmi, ki so jih anketiranci navajali 

(tabela 2). Več kot polovica staršev je v opredelitev prostega časa vključila igro, 46,94 % jih je 

omenilo čas izven šole, 36,73 % nezadolženost obveznostim, enako pogost je bil element 

svobodne izbire otroka o tem, kaj bo počel. Med naštetimi aktivnostmi je pri navajanju 17,35 

% staršev vključilo fizično aktivnost (sprehod, kolesarjenje, rolanje, tek, plavanje, igre z žogo, 

šport …), 13,27 % druženje s prijatelji, 10,20 % je zajelo ustvarjanje (risanje, slikanje, 

ustvarjanje …). 8,16 % staršev je omenilo čas z družino, 7,14 % sprostitev, 5,10 %  je navedlo 

uporabo elektronskih naprav (gledanje televizije, risank, igranje igric), 3,06 % je izpostavilo 

branje. Eden izmed anketirancev je v svojo opredelitev vključil aktivnosti za dodaten razvoj 

otroka na področjih, ki ga zanimajo.  

22,45 % anketiranih staršev je pri svoji opredelitvi vključilo navedbo aktivnosti, ki se izvajajo 

zunaj, ali posebej omenilo, da otrok prosti čas preživlja zunaj.  

Vključeni ključni pojmi Frekvenca Odstotek 

Igranje 51 52,04 % 

Čas izven šole 46 46,94 % 

Odsotnost vseh obveznosti (šolskih, 

zunajšolskih, gospodinjskih opravil) 

36 36,73 % 

Svobodna izbira (počne, kar želi) 36 36,73 % 

Fizična aktivnost (sprehod, kolesarjenje, 

rolanje, tek, plavanje …). 

17 17,35 % 

Druženje s prijatelji 13 13,27 % 

Ustvarjanje 10 10,20 % 

čas z družino 8 8,16 % 

Sprostitev 7 7,14 % 

Uporaba elektronskih aparatov (gledanje 

risank, igranje igric). 

5 5,10 % 

Branje 3 3,06 % 

Ukvarjanje z domačo živaljo 1 1,02 % 

Aktivnosti za dodaten razvoj 1 1,02 % 

Aktivnosti/čas, preživet zunaj 22 22,45 % 

Tabela 2: Ključni pojmi, ki jih starši omenjajo v opredelitvah prostega časa otroka (n = 98) 

3.4.2 KATERI SO NAJPOGOSTEJŠI DEJAVNIKI, KI JIH STARŠI UPOŠTEVAJO PRI 

IZBIRI DEJAVNOSTI ZA OTROKA   

Komljanec idr. (2007) v svojih analizah dogajanj v okviru izvajanj devetletne osnovne šole 

ugotovljajo, da različne interesne dejavnosti po obsegu in času preveč obremenjujejo učence, 

na obremenjenost pa lahko vpliva tudi pomen dejavnosti za otroka oz. sam namen dejavnosti. 

V raziskavi nas je zanimalo, na podlagi katerih dejavnikov starši izbirajo dejavnosti za otroka 

oz. kakšno pomembnost pripisujejo posameznemu dejavniku za izbiro dejavnosti. Anketiranci 

so dejavnike razvrščali na lestvici pomembnosti (tabela 3), pri čemer ni bilo nujno razvrstiti 
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vseh dejavnikov, prav tako so lahko uvrstili tudi možnost »drugo«, ki je predstavljala dejavnik, 

ki ni bil na seznamu.  

Večina (75 %) staršev je za najbolj pomemben dejavnik pri izbiri dejavnosti za otroka izbralo 

otrokovo željo/interes. Dejavniki, ki so bili nekoliko večkrat postavljeni na prvo mesto po 

pomembnosti, so bili še lokacijska dostopnost (6,5 %), vidik sprostitve (5,4 %) in prisotnost 

otrokovih prijateljev (5,3 %). Dejavnik otrokova želja/interes je bil uvrščen med 

najpomembnejše tri pri večini (88 %) vprašanih, pri nikomur pa ni ostal neuvrščen. Sledil je 

vidik sprostitve, ki ga je med prve tri postavila skoraj polovica (46,3 %) staršev, za njim pa 

lokacijska dostopnost, ki je bila postavljena med tri najpomembnejše pri malo manj kot polovici 

(42,4 %). Izobraževalni vidik sta na prvo mesto po pomembnosti postavila 2,02 % staršev, med 

tri najpomembnejše 40,40 %, med pet najpomembnejših pa kar 70,12 % staršev. Ugotovitev, 

da je izobraževalni vidik med tri najpomembnejše dejavnike uvrstil podoben delež staršev otrok 

prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja kot vidik sprostitve, opozarja na zaskrbljujoč trend 

vpisovanja otrok v zunajšolske dejavnosti s ciljem dodatnega izobraževanja, ki je prisoten tudi 

v drugih državah. 

 Število uvrstitev na posamezno mesto pomembnosti (1: najbolj pomembno) 

Navedeni dejavniki 

za izbiro dejavnosti 

za otroka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Skupaj 

Otrokova 

želja/interes 

75 12 1 1 1 0 1 2 7 100 

75 % 12 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 % 2 % 7 % 100 % 

Prisotnost 

otrokovih 

prijateljev 

5 19 13 8 16 9 7 12 6 95 

5,3 % 20 % 13,7 % 8,4 % 16,8 % 9,5 % 7,4 % 12,6 % 6,3 % 100 % 

Kdo vodi krožek 2 7 3 9 9 12 15 28 3 88 

2,3 % 8 % 3,4 % 10,2 % 10,2 % 13,6 % 17 % 31,8 % 3,4 % 100 % 

Vidik sprostitve 5 22 16 21 10 12 4 3 0 93 

5,4 % 23,7 % 17,2 % 22,6 % 10,8 % 12,9 % 4,3 % 3,2 % 0 % 100 % 

Izobraževalni vidik 2 15 23 12 17 10 13 6 1 99 

2 % 15,2 % 23,2 % 12,1 % 17,2 % 10,1 % 13,1 % 6,1 % 1 % 100 % 

Izvajanje zunaj 1 1 7 8 10 16 29 16 2 90 

1,1 % 1,1 % 7,8 % 8,9 % 11,1 % 17,8 % 32,2 % 17,8 % 2,2 % 100 % 

Cenovna 

dostopnost 

1 5 12 18 10 15 13 15 3 92 

1,1 % 5,4 % 13 % 19,6 % 10,9 % 16,3 % 14,1 % 16,3 % 3,3 % 100 % 

Lokacijska 

dostopnost 

6 14 19 15 20 9 5 3 1 92 

6,5 % 15,2 % 20,7 % 16,3 % 21,7 % 9,8 % 5,4 % 3,3 % 1,1 % 100 % 

Drugo (dejavnik, ki 

ni na seznamu) 

1 3 1 1 1 2 2 1 43 55 

1,8 % 5,5 % 1,8 % 1,8 % 1,8 % 3,6 % 3,6 % 1,8 % 78,2 % 100 % 

Tabela 3: Najpogostejši dejavniki, ki jih starši upoštevajo pri izbiri dejavnosti za otroka (n = 

100). 

3.4.3 KOLIKO PROSTEGA ČASA DNEVNO IMAJO OTROCI; KOLIKO GA PREŽIVIJO 

ZUNAJ 

112 staršev je odgovarjalo na vprašanje, koliko prostega časa dnevno ima njihov otrok med 

tednom (graf 2). Eden od staršev (0,89 %) je označil odgovor »manj kot 1 h«. Odgovori 
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preostalih staršev kažejo na to, da ima približno enak delež otrok med 2 h in 3 h (30,36 %), med 

3 h in 4 h (29,46 %) oz. več kot 4 h (27,68 %) prostega časa dnevno. Pri interpretaciji omenjenih 

odgovorov se je treba zavedati, da na oceno količine prostega časa otroka vpliva tudi sama 

interpretacija prostega časa starša. Podatki kažejo, da ima skupno 87,5 % otrok več kot 2 h 

prostega časa, več kot polovica (57,14 %) pa ima prostega časa minimalno 3 h dnevno.  

 

Graf 2: Količina prostega časa, ki ga imajo otroci dnevno med tednom (n =112) 

Količina prostega časa, ki ga otroci med tednom preživijo zunaj, je v povprečju 2,22 h (2 h 13 

min); glede na dneve v tednu količina časa nekoliko variira (graf 3). Največ časa zunaj preživijo 

v petek (povprečno 2,68 h) in v sredo (2,26 h). Povprečno manj časa zunaj preživijo ostale dni 

(ponedeljek: 2,08 h; torek: 2,02 h; četrtek: 2,04 h), pri vseh dneh pa količina časa presega 2 h. 

Modus pri vseh dneh predstavlja odgovor 2 h. Največja zapisana količina časa, ki jo otrok 

preživlja zunaj, je 6 h (petek) oz. 5 h (preostali dnevi).  

 

Graf 3: Povprečna količina prostega časa, ki jo otroci preživijo zunaj posamezen dan (n = 

103) 

0,89 %

11,61 %

30,36 %

29,46 %

27,68 %
manj kot 1 h

med 1 h in 2 h

med 2 h in 3 h

med 3 h in 4 h

več kot 4 h
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3.4.4 KAKO POGOSTO OTROCI PREŽIVLJAJO PROSTI ČAS ZUNAJ BREZ 

PRISOTNOSTI ODRASLEGA 

Pri analizi tujih raziskav smo ugotovili trend povečanja prisotnosti odraslih pri otrokovem 

preživljanju prostega časa zunaj v različnih okoljih in pri različnih starostih otrok. Zaradi 

enkratne raziskave trenda ne moremo določiti, zanimalo pa nas je, kakšno je trenutno stanje 

med anketiranci (graf 4). Na lestvici pogostosti prisotnosti odraslega pri otrokovem preživljanju 

prostega časa zunaj je največ anketiranih izbralo možnost pogosto (39,25 %), malo manj (32,71 

%) občasno, približno petina (20,56 %) pa ima pri otrokovi igri zunaj vedno prisotnega 

odraslega. 7 anketirancev (6,54 %) je izrazilo, da je odrasel pri omenjeni obliki preživljanja 

prostega časa prisoten redko, eden (0,93 %) pa celo nikoli.  

 

Graf 4: Pogostost prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj (n 

= 107) 

Pri interpretaciji je vredno upoštevati tudi pogostost preživljanja prostega časa zunaj brez 

nadzora glede na starost otroka, lastno dvorišče in števila ljudi, ki jih starši poznajo v okolici 

(tabeli 4 in 5). Podatki kažejo, da je odrasla oseba vedno prisotna pri 44,44 % vseh 6-letnikov, 

21,05 % 7-letnikov, 10,81 % 8-letnikov in pri 14,29 % 9-letnikov. Pri 6-letnikih je najpogosteje 

odrasla oseba prisotna vedno (44,44 %), med 7-letniki je v največjem deležu odrasla oseba 

prisotna pogosto (39,47 %), med 8-letniki prav tako (51,35 %), a celo v večjem deležu, kar 

nakazuje, da starost otroka ni nujno v vseh primerih glavni dejavnik pri pogostosti prisotnosti 

odrasle osebe, kadar je otrok zunaj, čeprav gre za prisoten trend. Pri 9-letnikih je v največji meri 

odrasla oseba prisotna občasno (50 %). Ne glede na to, ali ima otrok doma dvorišče ali ne, se 

pri obeh možnostih pojavljajo vsi odgovori. Pri tistih, ki imajo doma dvorišče, je odrasla oseba 

v največjem deležu prisotna pogosto (42,31 %), sledi odgovor občasno (33,33 %) in nato vedno 

(17,95 %). Od teh, ki doma nimajo dvorišča, je največ takih, ki so zunaj v enaki meri pogosto 

ob prisotnosti odraslega oz. občasno (31,03 %), vedno pa je odrasel prisoten pri 27,59 % otrok. 
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 Pogostost prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj 

  Nikoli Redko Občasno Pogosto Vedno Skupaj 

Starost 

otroka 

6 
0 1 4 5 8 18 

0 % 5.56 % 22.22 % 27.78 % 44.44 % 100 % 

7 
0 2 13 15 8 38 

0 % 5.26 % 34.21 % 39.47 % 21.05 % 100 % 

8 
1 2 11 19 4 37 

2.70 % 5.41 % 29.73 % 51.35 % 10.81 % 100 % 

9 
0 2 7 3 2 14 

0 % 14.29 % 50 % 21.43 % 14.29 % 100 % 

Skupaj 
1 7 35 42 22 107 

0.93 % 6.54 % 32.71 % 39.25 % 20.56 % 100 % 

Lastno 

dvorišče 

Da 
1 4 26 33 14 78 

1.28% 5.13% 33.33 % 42.31 % 17.95 % 100 % 

Ne 
0 3 9 9 8 29 

0 % 10.34 % 31.03 % 31.03 % 27.59 % 100 % 

Tabela 4: Pogostost prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj 

glede na otrokovo starost in lastno dvorišče (n = 107) 

Korelacijo med starostjo otroka in pogostostjo prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem 

preživljanju prostega časa zunaj smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Na 

vzorcu je korelacija med tema dvema spremenljivkama negativna, a šibka (0,237), posplošimo  

pa jo lahko na celotno populacijo (p = 0,014) in do določene mere za otroke prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja trdimo, da starejši kot so, manj pogosta je prisotnost odrasle osebe pri 

njihovem preživljanju prostega časa zunaj. 

  

Pogostost prisotnosti odrasle osebe 

pri otrokovem preživljanju 

prostega časa zunaj 

Dopolnjena starost 

otroka 

Dopolnjena starost 

otroka 

 

Pearson 

Correlation 
1 -,237 

Sig. (2-tailed)   ,014 

N 113 107 

Pogostost prisotnosti 

odrasle osebe pri 

otrokovem 

preživljanju prostega 

časa zunaj 

Pearson 

Correlation 
-,237 1 

Sig. (2-tailed) ,014   

N 
107 107 

Tabela 5: Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta med starostjo otroka in 

pogostostjo prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj (n = 103) 

Rezultati glede na število oseb, ki jih v okolici poznajo, so s teoretičnimi izhodišči skladni le 

do neke mere – starši otroka, ki je lahko zunaj brez nadzora odrasle osebe, poznajo več kot 20 

ljudi iz okolice – sicer pa je v vzorcu raziskave precejšen delež takih, ki poznajo več kot 11 

ljudi v okolici (61,69 %). Največ takih, ki redko zahtevajo prisotnost odrasle osebe, pozna več 

kot 20 ljudi (57,14 %), tisti, pri katerih je odrasla oseba prisotna občasno, v največji meri 

poznajo 11–20 ljudi (37,14 %), med takimi, ki poskrbijo za prisotnost odraslega vedno, jih 

največ pozna med 1–5 ljudi (31,82 %). Zaznamo blag trend povečane prisotnosti odraslega v 
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povezavi z zmanjšanim številom ljudi, ki jih starši poznajo v okolici. Izjema je največji delež 

tistih, ki poznajo več kot 20 ljudi med tistimi, pri katerih je pri otrokovem preživljanju časa 

zunaj odrasla oseba prisotna pogosto.  

  Število ljudi, ki jih starši poznajo v okolici 

  0 1–5 6–10 11–20 Več kot 20 Skupaj 

Pogostost 

prisotnosti 

odrasle osebe 

pri otrokovem 

preživljanju 

prostega časa 

zunaj 

Nikoli 
0 0 0 0 1 1 

0 % 0 % 0 % 0 % 100 % 100 % 

Redko 
0 1 2 0 4 7 

0 % 14.29 % 28.57 % 0  % 57.14 % 100 % 

Občasno 
0 4 9 13 9 35 

0  % 11.43 % 25.71 % 37.14 % 25.71 % 100 % 

Pogosto 
0 4 7 14 17 42 

0  % 9.52 % 16.67 % 33.33 % 40.48 % 100 % 

Vedno 
1 7 6 5 3 22 

4.55 % 31.82 % 27.27 % 22.73 % 13.64 % 100 % 

Skupaj 
1 16 24 32 34 107 

0.93 % 14.95 % 22.43 % 29.91 % 31.78 % 100 % 

Tabela 6: Pogostost prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj 

glede na število poznanih oseb v okolici (n = 107). 

Korelacijo med številom ljudi, ki jih starši poznajo v okolici, in pogostostjo prisotnosti odrasle 

osebe pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj smo preverili še s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom. Na vzorcu je korelacija med tema dvema spremenljivkama 

negativna, a šibka (0,213), posplošimo pa jo lahko na celotno populacijo (p = 0,028) in do 

določene mere trdimo, da je pri otrocih prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, katerih starši 

poznajo večje število ljudi v svoji okolici, manj pogosta prisotnost odrasle osebe pri njihovem 

preživljanju prostega časa zunaj.  

  

Število ljudi, ki jih starši 

poznajo v okolici 

Pogostost prisotnosti 

odrasle osebe pri 

otrokovem preživljanju 

prostega časa zunaj 

Število ljudi, ki jih starši 

poznajo v okolici 

Pearson 

Correlation 
1 -,213 

Sig. (2-tailed)   ,028 

N 113 107 

Pogostost prisotnosti 

odrasle osebe pri otrokovem 

preživljanju prostega časa 

zunaj 

Pearson 

Correlation 
-,213 1 

Sig. (2-tailed) ,028   

N 107 107 

Tabela 7: Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta med številom ljudi, ki jih starši 

poznajo v okolici, in pogostostjo prisotnosti odrasle osebe pri otrokovem preživljanju 

prostega časa zunaj (n = 103) 

Ugotavljali smo, pri kateri starosti bi oz. so anketiranci otroku dovolili igro zunaj, kjer otroka 

ne vidijo, brez nadzora odrasle osebe (tabela 6). Pridobljeni podatki predstavljajo zelo širok 

spekter starosti, ki so jo anketiranci določili (minimalna vrednost: 2 leti; maksimalna vrednost: 
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15 let), kar kaže na velike razlike v mnenjih. Starost, ki je bila najpogosteje določena s strani 

staršev (26,67 %), je predstavljala 6 let (modus), kar je vzporedno vstopu otroka v šolo. 

Nekoliko manjši kot slednji je bil delež staršev, ki menijo, da je primerna starost otroka 7 let 

(20,00 %) oz. 8 let (20,00 %), za večino staršev je meja dopolnjene starosti za prosto igro zunaj 

brez neposrednega nadzora med 6 in 8 let (66,67 %). Vrednost kumulativne relativne frekvence 

predstavlja pri starosti 6 let 36,19 %, pri 7 let 56,19 %, pri 8 let 76,19 %, pri 9 let 83,81 %, pri 

10 let 93,33 %. Največji porast v kumulativni relativni frekvenci je prav med 5. in 6. letom 

dopolnjene starosti (razlika je 26,76 %). Aritmetično sredino analizirane spremenljivke 

predstavlja dopolnjena starost 7,5 leta, standardni odklon pa je 2,19.   

Dopolnjena starost v letih Frekvenca Odstotki Kumulativa 

2 1 0.95 % 0.95 % 

3 1 0.95 % 1.90 % 

4 4 3.81 % 5.71 % 

5 4 3.81 % 9.52 % 

6 28 26.67 % 36.19 % 

7 21 20.00 % 56.19 % 

8 21 20.00 % 76.19 % 

9 8 7.62 % 83.81 % 

10 10 9.52 % 93.33 % 

12 4 3.81 % 97.14 % 

14 2 1.90 % 99.05 % 

15 1 0.95 % 100.00 % 

Tabela 8: Dopolnjena starost, pri kateri bi starši otroku dovolili igro zunaj brez nadzora 

odrasle osebe (n = 105) 

3.4.5 KAKO POMEMBNI SO STARŠEM POSAMEZNI DEJAVNIKI, KADAR OTROCI 

PREŽIVLJAJO ČAS ZUNAJ BREZ PRISOTNOSTI ODRASLEGA  

Da bi lažje razumeli, kaj vpliva na starševski pristop pri otrokovem preživljanju časa zunaj in 

kje iskati možnosti za vpliv na samostojno igro otrok zunaj, smo starše prosili, da na lestvici od 

1 do 5 označijo pomembnost posameznega dejavnika zanje (1 – popolnoma nepomembno, 2 – 

manj pomembno, 3 – niti niti, 4 – še kar pomembno, 5 – zelo pomembno). Izračunali smo 

povprečne stopnje pomembnosti (graf 5) in standardne odklone. Najvišjo stopnjo pomembnosti 

so starši pripisovali otrokovemu poznavanju okolice (4,82 s standardnim odklonom 0,43), zelo 

pomembni so bili vidik prometa oziroma igra v območju umirjenega prometa (4,78 s 

standardnim odklonom 0,53) ter zaupanje, da bi se ljudje iz domače okolice odzvali, če bi bilo 

kaj narobe (4,61 s standardnim odklonom 0,70) oz. drugi dejavniki (4,60), ki so jih anketiranci 

našteli sami: »otrok se igra na dvorišču in ne na ulici«, »otrok se igra le na točno določenem 

mestu, za katerega smo dogovorjeni«, »otrok pozna pot domov«, »igra poteka na igrišču«, 

»otrok pozna telefonski številki staršev, da lahko po potrebi starše pokliče odrasla oseba v 

bližini«. Precejšnjo pomembnost so pripisali prisotnosti otrokovih prijateljev (4,36 s 

standardnim odklonom 0,74), igri na območju, kjer živi mnogo odraslih, ki jih poznajo (4,09 s 

standardnim odklonom 0,95), da je otrok na dosegu oči (3,99 s standardnim odklonom 1,02) in 
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da je v bližini prisotna odrasla oseba, ki jih sami zaupajo (3,98 s standardnim odklonom 1,10). 

Izmed ponujenih možnosti je bilo staršem v povprečju najmanj pomembno to, da ima otrok pri 

sebi mobilni telefon (2,5 s standardnim odklonom 1,25) ali uro z lokacijskim sledilcem (2,29 s 

standardnim odklonom 1,41) – med manj pomembnim oz. niti nepomembnim/niti pomembnim. 

Dobrega poznavanja okolice nihče od staršev ni ocenil kot popolnoma nepomembno ali manj 

pomembno; 98,13 % staršev je ta dejavnik označilo kot še kar (14,02 %) oz. zelo pomembno 

(84,11 %). Kot zelo pomembno je največji delež staršev označeval zaupanje v odziv ljudi iz 

domače okolice, če bi bilo kaj narobe (70,75 %), igri v območju umirjenega prometa (83,02 %), 

kar potrjuje pomembnost socialnih dejavnikov, kot so poznavanje ljudi v okolici, ter prometne 

urejenosti okolice. Podobno mnenje o slednjem so izrazili starši, ki so sodelovali v raziskavi na 

Novi Zelandiji (Witten idr., 2013), in med pogostejše dejavnike, ki jih upoštevajo pri presojanju 

o nenadzorovani igri zunaj, navajali vidik prometa. Dobro poznavanje okolice, ki predstavlja v 

povprečju najpomembnejši dejavnik za starše v naši raziskavi, je bilo izpostavljeno kot 

pomembna otrokova zmožnosti, na podlagi katere starši v Avstraliji presojajo o stopnji svobode 

pri neodvisni mobilnosti, ki jo dopustijo svojemu otroku (O'Connor in Brown, 2013). 

 

 

3.4.6 KJE SE SMEJO OTROCI IGRATI ZUNAJ BREZ PRISOTNOSTI ODRASLEGA IN 

ZA KOLIKO ČASA 

Otrokovo preživljanje prostega časa zunaj s svojo kompleksnostjo ni omejeno le na dovoljeno 

in nedovoljeno, temveč se razteza med mnogimi spremenljivkami, povezanimi s stopnjo 

otrokove svobode (čas, prostor, družba, oblika igre …), izmed katerih prvenstven je čas, ki ga 

otrok lahko preživi tako (graf 6). Večina (92,94 %) staršev otroku dovoli igro zunaj brez 

nadzora vsaj do 30 min, približno dve tretjini (68,24 %) vsaj do 1 h, dobra tretjina (37,65 %) 

čas omejuje na maksimalno 2 h, slaba petina (17,65 %) je takih, ki to dovolijo več kot 2 h. Del 

staršev (7,06 %) ne dovoli, da je otrok zunaj brez nadzora odrasle osebe (gre za starše 6, 7 in 8 

let starih otrok). 
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Graf 5: Povprečna stopnja pomembnosti posameznih dejavnikov pri otrokovi igri zunaj (n = 

107) 
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Graf 6: Maksimalna količina časa, ki ga otrok sme preživeti zunaj brez nadzora odraslega (n = 

85) 

Poleg trajanja je običajno s strani staršev določeno tudi območje, kjer se otrok sme igrati, kadar 

je brez nadzora (graf 7), kar smo preverjali z vprašanjem, pri katerem so starši lahko izbrali več 

možnih odgovorov. Večina (84,34 %) staršev otrokom dovoli igro na domačem dvorišču, dve 

tretjini znotraj domače ulice (66,27 %) in na prijateljevem dvorišču (65,06 %), slaba četrtina 

otroku dovoli na sosednje ulice (24,10 %), manj kot petina do mej naselja (18,07 %), igra 

povsod znotraj prometnejših cest je dovoljena peščici (2,41 %) otrok, nihče od staršev pa pri 

omenjenem vprašanju ni izbral možnosti ni omejitev. 

 

Graf 7: Območja, kamor otrok sme, ko se igra zunaj brez prisotnosti odrasle osebe (n = 83) 

3.4.7 KOLIKŠNO STOPNJO SPLOŠNE ZASKRBLJENOSTI IN ZASKRBLJENOSTI 

GLEDE POSAMEZNIH DEJAVNIKOV ČUTIJO STARŠI, KADAR SE OTROCI 

IGRAJO ZUNAJ BREZ PRISOTNOSTI ODRASLEGA 

Za bolj celovito razumevanje mnenja staršev glede prostega časa otroka zunaj brez nadzora 

odrasle osebe nas je zanimalo, do katere mere občutijo zaskrbljenost pri igri otroka zunaj in 

brez nadzora (graf 8). Najmanjši delež je takih, ki ob tem ne čutijo nobene skrbi (4,94 %), 

približno ena desetina je v tem času zelo zaskrbljena (11,11 %), še kar brez skrbi je podoben 

24,71 %

30,59 %

20,00 %

17,65 %

7,06 %

Do 30 min.

Do 1 h.

Do 2 h.

Več kot 2 h.

Ne dovolim, da je zunaj

brez nadzora odrasle osebe.

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Domače

dvorišče.

Domača

ulica.

Prijateljevo

dvorišče.

Sosednje

ulice.

Znotraj

naselja.

Znotraj

prometnejši

h cest.

Ni

omejitev.

84,34% 66,27% 65,06% 24,10% 18,07% 2,41% 0,00%



36 

delež staršev kot tistih, ki se ne počutijo brezskrbno, niti v skrbeh (22,22 %), največji delež 

staršev oz. slaba polovica staršev pa je izrazila, da jih malo skrbi (43,21 %). Tudi znotraj vseh 

starostnih skupin otrok je največji delež staršev v vsaki izmed njih izrazil stopnjo malo me skrbi 

oz. delež takih, ki jih malo skrbi in tistih, ki se počutijo še kar brezskrbno, je bil med starši 6-

letnikov, enak.  

 

Graf 8: Delež staršev glede na stopnjo zaskrbljenosti, ki jo občutijo, kadar se otrok igra zunaj 

brez nadzora odrasle osebe (n = 81) 

O dejavnikih, ki smo jih staršem ponudili v ocenjevanje in za katere so ti označili stopnjo 

zaskrbljenosti, ki jo občutijo glede na dejavnik v primeru otrokove igre zunaj brez prisotnosti 

odraslega, smo ugotovili, da anketirance v največji meri skrbi ogrožanje zaradi prometa (skupno 

59,03 % staršev je izrazilo, da jih precej oz. zelo skrbi), sledi ogrožanje s strani neznancev 

(skupno 45,78 % je izrazilo, da jih precej oz. zelo skrbi), za tem pa poškodba otroka (skupno 

32,53 % je izrazilo, da jih precej oz. zelo skrbi). Za preostale dejavnike je višjo stopnjo 

zaskrbljenosti (precej oz. zelo me skrbi) označil relativno majhen delež staršev. Skoraj polovice 

staršev sploh ne skrbi, da bi se otrok lahko izgubil (43,90 %), prav tako pa nimajo skrbi, da se 

ljudje iz domače okolice ne bi odzvali, če bi bilo kaj narobe (45,68 %).  

 
Graf 9: Zaskrbljenost, ki jo čutijo starši glede posameznih dejavnikov, kadar se otrok igra 

zunaj brez nadzora odraslega (n = 83) 
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3.4.8 KOLIKŠNO MERO ZAUPANJA ČUTIJO STARŠI DO LJUDI V SOSESKI, DA BI 

SE ODZVALI V PRIMERU TEŽAV 

Z ocenjevalno lestvico smo preverjali, kolikšno mero zaupanja starši čutijo v odzivnost ljudi v 

okolici za ukrepanje v primeru težav, kadar se njihov otrok igra zunaj brez nadzora odraslega 

(graf 10) in ugotovili, da je med anketiranimi v večinskem deležu prisotna pozitivna stopnja 

zaupanja v ljudi iz okolice. Približno četrtina anketiranih (24,27 %) je označila stopnjo 

popolnoma zaupam, skoraj polovica (46,60 %) pa še kar zaupam. Skupaj je več kot dve tretjini 

(70,87 %) staršev izrazilo, da še kar zaupajo oz. popolnoma zaupajo, da bi se ljudje iz okolice 

odzvali v primeru težav. Dobra petina vprašanih (21,36 %) niti zaupa niti ne zaupa, manj kot 

desetina (7,77 %) pa ne zaupa (5,83 %) oz. sploh ne zaupa (1,94 %) v odziv ljudi iz okolice.  

 

Graf 10: Delež staršev glede na stopnjo zaupanja, ki jo čutijo do ljudi v soseski o tem, da bi se 

odzvali, če bi bilo kaj narobe, ko bi se otrok igral zunaj brez nadzora odraslega (n = 103) 

Ob izraženi relativno visoki stopnji zaupanja smo želeli ugotoviti, ali obstaja povezava med 

številom ljudi, ki jih starši poznajo v okolici, in stopnjo zaupanja, ki jo čutijo starši o tem, da bi 

se ljudje iz soseske odzvali, če bi bilo kaj narobe, ko bi se njihov otrok igral zunaj brez nadzora 

odrasle osebe, zato smo podrobneje analizirali vprašalnike in uredili podatke v razpredelnici 

(tabela 7). Izkazalo se je, da je med tistimi, ki poznajo večje število ljudi iz okolice, relativno 

večji delež takih, ki vsaj do določene mere zaupajo v odziv drugih (še kar zaupam; popolnoma 

zaupam). Skupen delež tistih, ki poznajo med 1 in 5 ljudi iz okolice ter vsaj do določene mere 

zaupajo v odziv drugih, je 31,25 %; v kategoriji, ki pozna med 6 in 10 ljudi, predstavlja ta delež 

63,64 %; v skupinah, ki pozna med 11 in 20 ljudi oz. več kot 20 ljudi, pa jih še kar oz. 

popolnoma zaupa v odziv ljudi iz soseske kar 84,38 %. 
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 Stopnja zaupanja, ki jo čutijo starši, o tem, da bi se ljudje iz soseske 

odzvali, če bi bilo kaj narobe, ko bi se njihov otrok igral zunaj brez 

nadzora odrasle osebe. 

 Sploh ne 

zaupam. 

Ne 

zaupam. 

Niti 

zaupam. / 

Niti ne 

zaupam. 

Še kar 

zaupam. 

Popolnoma 

zaupam. 

Skupaj. 

Število 

ljudi, ki 

jih starši 

poznajo v 

okolici 

0 
0 1 0 0 0 1 

0 % 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

1‒5 
1 3 7 3 2 16 

6,25 % 18,75 % 43,75 % 18,75 % 12,5 % 100 % 

6‒10 
1 0 7 9 5 22 

4,55 % 0 % 31,82 % 40,91 % 22,73 % 100 % 

11‒20 
0 1 4 21 6 32 

0 % 3,13 % 12,50 % 65,63 % 18,75 % 100 % 

Več 

kot 20 

0 1 4 15 12 32 

0 % 3,13 % 12,50 % 46,88 % 37,50 % 100 % 

Skupaj 
2 6 22 48 25 103 

1,94 % 5,83 % 21,36 % 46,60 % 24,27 % 100 % 

Tabela 9: Stopnja zaupanja, ki jo čutijo starši o tem, da bi se ljudje iz soseske odzvali, če bi 

bilo kaj narobe, ko bi se otrok igral zunaj brez nadzora odraslega glede na število ljudi, ki jih 

starši v okolici poznajo (n = 103) 

Korelacijo med številom ljudi, ki jih starši poznajo v okolici, in stopnjo zaupanja, ki jo čutijo o 

tem, da bi se ljudje iz soseske odzvali, če bi bilo kaj narobe, ko bi se njihov otrok igral zunaj 

brez nadzora odrasle osebe, smo preverili s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. Na 

vzorcu je korelacija med tema dvema spremenljivkama pozitivna in srednje močna (korelacijski 

koeficient je 0,404) in jo lahko posplošimo na celotno populacijo (p = 0,000). To pomeni, da v 

splošnem velja, da čutijo tisti starši otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki poznajo 

večje število ljudi v okolici, večjo stopnjo zaupanja o tem, da bi se ljudje iz soseske odzvali, če 

bi bilo kaj narobe, ko bi se njihov otrok igral zunaj brez nadzora odrasle osebe.   
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Število ljudi, ki jih 

starši poznajo v 

okolici 

Stopnja zaupanja, ki jo čutijo 

starši, o tem, da bi se ljudje iz 

soseske odzvali, če bi bilo kaj 

narobe, ko bi se njihov otrok igral 

zunaj brez nadzora odrasle osebe. 

Število ljudi, ki jih starši 

poznajo v okolici 

Pearson 

Correlation 
1 ,404 

Sig. (2-tailed)  ,000 

N 113 103 

Stopnja zaupanja, ki jo 

čutijo starši, o tem, da bi se 

ljudje iz soseske odzvali, če 

bi bilo kaj narobe, ko bi se 

njihov otrok igral zunaj brez 

nadzora odrasle osebe. 

Pearson 

Correlation 
,404 1 

Sig. (2-tailed) ,000  

N 

103 103 

Tabela 10: Izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta med številom ljudi, ki jih starši 

poznajo v okolici, in stopnjo zaupanja, ki jo čutijo o tem, da bi se ljudje iz soseske odzvali, če 

bi bilo kaj narobe, ko bi se njihov otrok igral zunaj brez nadzora odrasle osebe (n = 103) 

3.4.9 NA KAKŠEN NAČIN OTROCI NAJPOGOSTEJE PRIHAJAJO V ŠOLO/NA 

DEJAVNOSTI, ODHAJAJO IZ ŠOLE/Z DEJAVNOSTI TER KAKŠNI SO 

RAZLOGI ZA TO 

Pomemben del neodvisne mobilnosti otroka je aktivna oz. na drugi strani pasivna mobilnost v 

okoliščinah, ki sestavljajo otrokov vsakdan, zato smo v raziskavi preverjali, katerih načinov 

mobilnosti v rednih relacijah (prihod v šolo, odhod iz šole, obisk zunajšolskih dejavnosti) se 

otroci prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja običajno poslužujejo (graf 11). Načina 

najpogostejše poti v šolo in iz šole smo ločili, saj smo predvideli odstopanja oz. možnost 

različnih načinov poti pri posamezniku, pri obisku zunajšolskih dejavnosti pa oblike prihoda in 

odhoda nismo razločevali. Ugotovili smo, da otroci vse poti v največji meri najpogosteje 

opravljajo pasivno – tako da jih starši peljejo z osebnim avtomobilom (prihod v šolo – 53,40 

%; odhod iz šole – 46,60 %; obisk zunajšolskih dejavnosti – 73,53 %), delež te oblike mobilnosti 

je nekoliko manjši pri odhodu iz šole kot pri prihodu, bistveno večji pa pri obisku zunajšolskih 

dejavnosti. Šola, na kateri smo izvajali raziskavo, ponuja učencem možnost uporabe šolskega 

prevoza s kombijem ali avtobusom, ki jo koristi približno petina učencev, nekoliko več za 

odhod iz šole (23,30 %) kot za prihod v šolo (20,39 %). Rezultati so pokazali, da tako za prihod 

v šolo (73,79 %) kot odhod iz šole (69,90 %) večina otrok najpogosteje uporablja pasivno 

obliko poti. Natančneje, aktivne oblike poti v šolo kot najpogostejše oblike poti v šolo uporablja 

četrtina otrok (26,21 %), iz šole pa nekaj več (30,10 %). Predvidevamo, da do razlik v načinu 

prihoda in odhoda iz šole prihaja zaradi praktičnih dejavnikov, kot so zgodnejši zaključek pouka 

kot službe, potreba po čim hitrejši in časovno ugodnejši poti v šolo zjutraj, želja po odhodu iz 

šole skupaj s prijatelji ipd. Analiza odgovorov je pokazala, da je kljub večjemu deležu prevoza 

z avtomobilom na zunajšolske dejavnosti v primerjavi s prevozom v in iz šole, delež obiska 

omenjenih dejavnosti s kolesom ob spremstvu odrasle osebe (4,90 %) primerljiv oz. celo 

nekoliko višji kot delež takšne oblike mobilnosti pri prihodu v in iz šole (4,85 %). S kategorijo 

drugo smo staršem ponudili možnost zapisa oblike mobilnosti, ki je nismo navedli med 
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izbirami. Omenjene možnosti za otrokov prihod v šolo in odhod iz šole niso izbirali, pri načinu 

obiska zunajšolskih dejavnosti pa so jo izbrali starši otrok, ki ne obiskujejo zunajšolskih 

dejavnosti oz. takih zunajšolskih dejavnosti, ki ne potekajo v šoli (npr. dečki trenirajo rokomet 

v športnem klubu, ker pa so vsi iz skupine iz iste šole, trener izvaja trening v šoli v času po 

pouku).  

Dobljenih rezultatov ni možno primerjati s tistimi, zbranimi v longitudinalni raziskavi v Novem 

mestu (Plevnik idr., 2017), saj gre v našem primeru za skupino učencev prvega vzgojno-

izobraževalnega obdobja in ne učencev 3., 5. in 7. razreda, je bilo pa tudi v slednji skupini 

prisotno odstopanje pri načinu prihoda v in iz šole (manjši delež pasivnih odhodov iz šole kot 

prihodov).  

 

Graf 11: Najpogostejši način prihoda v šolo, iz šole in obiska zunajšolskih dejavnosti (n 

=103). 

Da bi bolje razumeli potovalne vzorce, ki so vsakodnevno prisotni v posameznikovem življenju, 

smo pri starših preverili razloge za izbran način otrokovega prihoda v šolo, odhoda iz šole in 

obiska dejavnosti (graf 12). Podatki kažejo, da je razdalja ključen dejavnik za izbiro 

najpogostejšega načina obiska dejavnosti (53,13 %), hkrati pa tudi v največjem delu razlog za 

najpogostejši način prihoda v šolo (30,69 %) in odhoda iz šole (29,70 %). Omenjeni dejavnik 

hkrati za nekatere narekuje uporabo pasivnega (velika razdalja), za druge pa aktivnega (manjša 

razdalja) načina mobilnosti. Drug pomembnejši razlog za način oblike mobilnosti do šole in 

nazaj je dejstvo, da je šola staršev na poti do službe, je pa zanimivo, da je ta razlog navedel 

enako velik delež pri izbiri prihoda in odhoda iz šole (18,81 %). Šola ponuja tudi možnost 

organiziranega prevoza s šolskim kombijem oz. avtobusom, kar je poglaviten razlog za izbiro 

tovrstnega prihoda (14,85 %), v nekaj večjem deležu pa tudi odhoda iz šole (16,83 %). Za način 

obiska zunajšolskih dejavnosti je drugi najbolj pogosto izbran razlog čas (14,58 %). Varnost 

oz. nevarnost, ki jo določena oblika mobilnosti prinaša, je glavni razlog za izbiro načina pri 

šestini (prihod v šolo; odhod iz šole – 15,84 %) staršev oz. desetini (obisk zunajšolskih 

dejavnosti – 10,42 %), medtem ko je nevarnost zaradi neznancev izpostavila peščica staršev. 

Udobje lastnega prevoza nosi za nekatere glavno vlogo predvsem pri izbiri načina obiska 
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dejavnosti (8,33 %). V vprašalniku smo staršem za glavni razlog ponudili tudi možnost enak 

način mobilnosti imajo tudi prijatelji/sosedje, vendar nihče te možnosti ni izbral. Drugi razlogi, 

ki so jih kot najpomembnejše za izbrano pasivno ali aktivno obliko mobilnosti starši navajali, 

so bili: za aktivno obliko mobilnosti – hitrejše navajanje na samostojnost; ekološki, trajnostni 

in gibalni vidik; razgibavanje, druženje in disciplina; za pasivno obliko mobilnosti – razvoz 

večjega števila otrok; otrok ne želi hoditi sam; vožnja več otrok na različne lokacije; delovni 

čas službe starša. 

 

Graf 12: Glavni razlog za najpogostejši način prihoda v šolo, iz šole in obiska zunajšolskih 

dejavnosti (n =101) 
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4 SKLEPNE UGOTOVITVE EMPIRIČNEGA DELA 

V raziskavi nas je zanimalo, kakšni so pogledi staršev otrok prvega vzgojno-izobraževalnega 

obdobja na otrokov prosti čas zunaj. Osredinili smo se na opredelitve prostega časa otrok, obseg 

prostega časa, ki ga otroci preživljajo zunaj ob prisotnosti odraslih in/ali samostojno, dejavnike, 

ki jih starši upoštevajo pri izbiri otrokovih dejavnosti, njihovo doživljanje odsotnosti 

nadzorovanja gibanja otroka, skrbi, ki jih pri tem imajo, in njihovo stopnjo zaupanja otroku in 

soseski. Raziskavo smo razvili na osnovi spletnega anketnega vprašalnika, ki ga je izpolnilo 

135 staršev otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, ki so v šolskem letu 2020/21 

obiskovali osnovno šolo v predmestju Ljubljane z matično in podružnično enoto. 

Ugotovili smo, da podobno kot stroka tudi starši niso enotni v opredeljevanju otrokovega 

prostega časa (RV1). Njihove opredelitve lahko umestimo v teorije, ki prosti čas razlagajo z 

oddihom in sprostitvijo (največ staršev (52,04 %)) je v opredelitev vključilo čas, ki ga ima otrok 

za igro; manj kot desetina (7,14 %) pa je izpostavila element sprostitve); ki prosti čas 

opredeljujejo kot čas izven šole (skoraj polovica (46,94 %) staršev); ki poudarjajo svobodo 

izbire aktivnosti (dobra tretjina (36,73 %) staršev) in ki ta čas povezujejo s socializacijo in 

osebno rastjo (dobra tretjina (37,76 %) je prosti čas opredelila s konkretnimi aktivnostmi, ki 

jih otrok takrat izvaja). Analiza posameznih pojmov, ki so jih anketiranci v odgovorih navajali, 

je pokazala največjo pogostost omembe igre (več kot polovica staršev (52,04 %)); časa izven 

šole (slaba polovica (46,94 %)) in nezadolženosti obveznostim ter elementa svobodne izbire 

otroka, o tem, kaj bo počel (oba pojma je vključila slaba tretjina (36,73 %) staršev). S prostim 

časom je povezana tudi fizična aktivnost (pojem je vključila dobra šestina staršev (17,35 %)), 

druženje s prijatelji (13,27 %) in ustvarjanje (10,20 %). Aktivnosti zunaj je pri opredelitvi 

omenila petina staršev (22,45 %).  

Pri izbiri otrokovih dejavnosti (RV2) je staršem najpomembnejši (tako meni večina staršev (75 

%)), oziroma med tremi najpomembnejšimi dejavniki (tako meni kar 88 % staršev), otrokova 

želja/interes, prav tako ta dejavnik pri izbiri nikoli ni bil izvzet. Bistvenega pomena oz. med 

tremi najbolj pomembnimi dejavniki pri starših so tudi vidik sprostitve (pri 46,3 % vprašanih), 

lokacijska dostopnost (pri 42,4 % vprašanih) in izobraževalni vidik (pri 40,4 % vprašanih).  

Zaradi različnih izhodiščnih interpretacij prostega časa, ki jih navajajo anketiranci, povzemamo 

ugotovljene količine prostega časa otrok dnevno (RV3) z manjšo mero zanesljivosti. Podatki 

kažejo, da ima večina otrok (57,14 %) vsaj 3 h prostega časa dnevno, več kot 2 h prostega časa 

dnevno pa ima skupno 87,5 % otrok. Dobra desetina otrok (11,61 %) ima dnevno manj kot 2 h 

prostega časa. Zunaj otroci preživijo v povprečju 2,22 h, najdlje ob petkih (2,68 h). 

Po pridobljenih podatkih je odrasla oseba pri preživljanju otrokovega prostega časa zunaj (RV4) 

pri največjem deležu anketiranih prisotna pogosto (39,25 %) oziroma občasno (32,71 %). Večja 

pogostost prisotnosti odrasle osebe je povezana z nižjo starostjo otroka (Pearsonov koeficient 

korelacije je 0,237; p = 0,014), večje število ljudi, ki jih starši poznajo v okolici, pa z manjšo 

pogostostjo prisotnosti odrasle osebe pri preživljanju otrokovega prostega časa zunaj 

(Pearsonov koeficient korelacije je 0,213; p = 0,028). Povprečna starost, pri kateri bi starši 
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otroku dovolili igro zunaj brez nadzora, je 7,5 leta, najpogosteje določena starost pa je v naši 

raziskavi predstavljala 6 let. Največji porast v deležu staršev glede izbrane starosti, pri kateri 

otroku dovolijo nenadzorovano igro zunaj, je zaznan med starši otrok med 5. in 6. letom 

dopolnjene starosti (razlika v kumulativni frekvenci je 26,76 %), kar se časovno sklada s 

prehodom iz vrtca v osnovno šolo.   

Starši v povprečju menijo, da je pri otrokovem preživljanju časa zunaj brez prisotnosti odraslega 

(RV5) najbolj pomembno otrokovo poznavanje okolice (povprečna stopnja pomembnosti je 

4,82 na lestvici 1–5), takoj za tem igra v območju umirjenega prometa (4,78) in zaupanje, da bi 

se ljudje iz domače okolice odzvali, če bi bilo kaj narobe (4,61) oziroma drugi dejavniki (4,60), 

ki so jih našteli sami: igra na dvorišču in ne na ulici; igra na točno določenem dogovorjenem 

mestu; igra na igrišču; poznavanje telefonskih številk staršev. V povprečju najmanj 

pomembnosti starši pripisujejo temu, da ima otrok s seboj mobilni telefon (2,5) ali napravo z 

lokacijskim sledilnikom (2,29). Dobro poznavanje okolice se nobenemu od anketiranih ne zdi 

popolnoma nepomembno ali manj pomembno, igra v območju umirjenega prometa (83,02 %) 

in  zaupanje v odziv ljudi iz domače okolice, če bi bilo kaj narobe (70,75 %), pa sta dejavnika, 

ki sta bila v največjem deležu ocenjena kot zelo pomembna.  

Večina otrok se lahko brez nadzora zunaj igra (RV6) vsaj 30 min (93,94 %), več kot polovici 

starši to dovolijo do 1 h (68,24 %), nekaj je takih staršev, ki nenadzorovano igro zunaj dopušča 

več kot 2 h (17,65 %). Na domačem dvorišču se sme nenadzorovano igrati večina otrok (84,34 

%), dve tretjini (66,27 %) se jih lahko igra tudi znotraj domače ulice in na prijateljevem dvorišču 

(65,06 %), slaba četrtina otrok sme na sosednje ulice (24,10 %), manj kot petina do mej naselja 

(18,07 %), nihče od staršev pa ne dopušča take igre popolnoma brez prostorske omejitve. 

Največji delež anketirancev pri otrokovi igri zunaj brez nadzora čuti malo skrbi (RV7), ne glede 

na starost otroka (s takšno stopnjo skrbi je skupno 43,21 % anketiranih). Precej oziroma zelo 

starše skrbijo prometna nevarnost (59,03 %), neznanci (45,78 %) in možne poškodbe (32,53 

%). To, da se ljudje iz okolice ne bi odzvali, če bi bilo kaj narobe (45,68 %), ali da bi se otrok 

izgubil (43,90 %), skoraj polovice staršev sploh ne skrbi.  

Pomemben del empirične raziskave je ugotovljeno dejstvo, da zelo velik del (70,87 %) staršev 

še kar oziroma popolnoma zaupa v to, da bi se ljudje v soseski odzvali v primeru težav (RV8), 

takih, ki ne zaupajo oziroma sploh ne zaupajo, pa je manj kot desetina (7,77 %). Med višjo 

stopnjo zaupanja v odziv ljudi v primeru težav in večjim številom ljudi, ki jih starši poznajo v 

okolici, je na vzorcu prisotna srednje močna korelacija (Pearsonov koeficient korelacije je 

0,404), ki jo lahko posplošimo na celotno populacijo (p = 0,000). Še posebej izstopajoč je 

podatek, da je med anketiranimi, ki poznajo med 11 in 20 ljudi ali več, delež takih, ki še kar 

oziroma popolnoma zaupajo v odziv ljudi iz soseske, kar 84,38 %.  

Spoznali smo, da večina otrok anketiranih tako za prihod v šolo (73,79 %) kot odhod iz šole 

(69,90 %) najpogosteje uporablja pasivne oblike poti, aktivne oblike za prihod v šolo uporablja 

torej četrtina (26,21 %) otrok, za odhod iz šole pa slaba tretjina (30,10 %). Razliko v načinu 

poti v šolo in iz nje pripisujemo praktičnim dejavnikom, kot so želja po čim hitrejši ter 

enostavnejši poti v šolo zjutraj na eni strani in zgodnejši zaključek šolskih dejavnosti kot službe 
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ter odhod domov iz šole skupaj s prijatelji na drugi strani. Naveden dejavnik, ki je pri starših 

ključen razlog za izbiro otrokove poti v šolo, iz šole in na dejavnosti, je razdalja, sledita pa 

skladnost s potjo do službe in (ne)varnost zaradi prometa.    
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5 ZAKLJUČEK 

Prosti čas je pomemben element razbremenitve in počitka za vsakogar, tudi za najmlajše. 

Otroku predstavlja priložnost za spontano igro – naravno potrebo, s katero spodbuja svoj 

kognitivni, socialni, čustveni in gibalni razvoj (Pšeničny, 2012). Z igro na prostem se lahko 

otrok še toliko bolj oddalji od zunanjih obremenitev in ustaljenih okvirov, ob tem pa poleg 

drugih pozitivnih učinkov razvija zmožnosti premagovanja okolja, samostojnost in občutek 

lastne kompetentnosti (Chawla, 2007). Če dodamo igri na prostem še element neodvisnosti od 

odraslega, je ob primernih pristopih staršev pozitiven učinek na otrokov razvoj toliko večji. 

Kljub dokazom o pozitivnih vplivih prostega časa zunaj in neodvisne mobilnosti otrok v 

raznoraznih oblikah, raziskave pri nas in v tujini kažejo, da je trenutna stopnja pojavnosti 

prostega časa zunaj in neodvisne mobilnosti otrok precej skrb vzbujajoča, obremenjenost otrok 

pa postaja vse večja in je nemalokrat prezrta, saj so dejavnosti otrok pogosto naivno videne kot 

elementi sprostitve in oblika prostega časa. Kot moderatorji otrokovega življenja nosijo pri 

vsem omenjenem ključno vlogo starši in njihova mnenja. 

Analiza mnenj staršev v izvedeni raziskavi opozarja, da že starši sami prostega časa otrok v 

večini ne povezujejo z aktivnostmi na prostem. Maksimalno dve uri dnevno je ne glede na 

interpretacijo prostega časa izjemno majhna količina časa, če imamo v mislih otroka, ki 

obiskuje prvi, drugi ali tretji razred osnovne šole, kljub temu pa to velja za dobro desetino otrok 

v raziskavi.  

Odraz vse bolj ciljno usmerjene družbe je ugotovitev, da je izobraževalni vidik kot razlog za 

izbiro otrokovih dejavnosti med tri najpomembnejše dejavnike uvrstil podoben delež staršev 

otrok prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, kot jih je uvrstilo vidik sprostitve. Omenjeno 

kaže, da je skrb vzbujajoč trend vpisovanja otroka v zunajšolske dejavnosti s ciljem dodatnega 

izobraževanja, ki je prisoten v drugih državah, navzoč tudi v Sloveniji. 

Pogostost nadzora odraslega pri otrokovem preživljanju prostega časa zunaj je povezana z vrsto 

dejavnikov, kot so prostorski in varnostni dejavniki, starševski pristop, socialni dejavniki, strah 

staršev, individualne značilnosti otroka in tehnološki dejavniki. Spodbuden je rezultat 

raziskave, ki kaže, da je med anketiranimi prisotna povezava med večjim številom ljudi, ki jih 

v okolici poznajo, in manjšo potrebo po nadzorovanju otroka, kar ponuja priložnost za posredno 

spodbujanje neodvisne mobilnosti otrok preko podpiranja razvijanja stikov med ljudmi iz 

okolice, ki je pri starejših generacijah bilo podlaga za sosedske odnose in staršem dajalo 

občutek varnosti in kolektivne skrbi za otroke (Witten idr., 2013).  

Največja sprememba v zmanjšani potrebi staršev po nadzoru odraslega pri otrokovi igri zunaj, 

je opazna med starši 5- in 6-letnikov, kar je časovno najbližje obdobju prehoda iz vrtca v 

osnovno šolo. Mnogi starši ravno takrat začno z umikanjem nadzora. Pri določanju mej svobode 

otroka se starši pogosto in v precejšnji meri naslanjajo na mnenja drugih (Bennetts idr., 2017) 

ter na družbene norme (Witten idr., 2013). S poudarjanjem pozitivnih starševskih praks 

(ustrezno stopnjevanje otrokove svobode in samostojnosti ob primerni stopnji njegove 

kompetentnosti) bi takšne poglede lahko razširili tudi med druge. 
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Zanimivo je spoznanje, da kljub razmahu tehnologije starši ne pripisujejo posebnega pomena 

otrokovemu nošenju telefona ali lokacijskih naprav, kadar se otrok igra sam zunaj, se pa bolj 

zanašajo na pomoč ljudi iz okolice (npr. želijo, da otrok pozna telefonske številke, da lahko 

pokliče iz telefona tujega odraslega, ni pa jim toliko pomembno, da ima otrok telefon sam pri 

sebi). Pri otrokovem preživljanju časa zunaj brez nadzora so staršem najbolj pomembni 

otrokovo poznavanje okolice, redek promet in zaupanje v ljudi iz okolice in njihov odziv v 

primeru težav. Dobro poznavanje okolice, ki predstavlja v povprečju najpomembnejši dejavnik 

za starše v naši raziskavi, je bilo izpostavljeno kot pomembna otrokova zmožnost, na podlagi 

katere starši v Avstraliji presojajo o stopnji svobode pri neodvisni mobilnosti, ki jo dopustijo 

svojemu otroku (O'Connor in Brown, 2013). Ta dejavnik s svojim potencialom odpira možnosti 

za zasnovo in aplikacijo ukrepov in projektov na lokalni ravni, kot so na primer organizirane 

igre iskanja zaklada, s katerimi bi otroci na različnih nivojih spoznavali bližnjo okolico in se v 

njej orientirali, zarisovanje interaktivnih talnih označb med pomembnimi orientacijskimi 

točkami v soseski, informiranje otrok o konkretnih mestih, kamor se lahko po potrebi obrnejo 

po pomoč odraslega (npr. bližnje ustanove, kot so pošta, trgovina, trafika, lokali), spodbujanje 

medsebojnega sodelovanja in pomoči med otroki. Vidik prometa navkljub navidezni togosti na 

področju podrejanja predstavlja možnosti za učinkovite mikro spremembe v prometni 

urejenosti okolice (npr. prometni znaki na območjih, kjer se otroci igrajo; talne oznake na 

cestah; dobro označeni prehodi za pešce; hitrostne ovire v lokalnih ulicah).  

Prav je, da starši otrokom določajo časovne in prostorske omejitve pri igri zunaj brez nadzora. 

Meje morajo biti jasne, otroci jih morajo razumeti in upoštevati. Takšne meje delujejo kot dober 

varovalni element, saj je ob postavljenih mejah mogoče hitreje opaziti in ukrepati v primeru 

pojava nevarnosti (poškodba otroka, nadlegovanje, ugrabitev). Pri oblikovanju meja je 

pomembno, da jih z razvojem otrokovih zmožnosti in ob upoštevanju drugih dejavnikov starši 

redno evalvirajo in prilagajajo. 

Raven zaskrbljenosti staršev ob otrokovi igri zunaj brez nadzora ni pretirana, manj pričakovana 

pa je stopnja zaskrbljenosti zaradi neznancev, ki je med anketiranimi na drugem mestu (za 

prometno nevarnostjo in pred možnimi poškodbami). Ugrabitev otrok v Sloveniji na srečo 

praktično ni, predvidevamo pa, da starše verjetno skrbi drugačno ogrožanje s strani neznancev.  

Spodbudna je ugotovitev, da čutijo starši precejšnjo mero zaupanja v odziv ljudi iz soseske. 

Potrjena srednje močna pozitivna korelacija s številom ljudi, ki jih starši poznajo, in podatek, 

da kar 84,38 % anketiranih, ki pozna več kot 10 ljudi iz soseske, še kar oziroma popolnoma 

zaupa v odziv ostalih v primeru težav, odraža prisotnost občutka kolektivne zavesti in skrbi za 

otroke. 

Glede na to, da v slovenskem prostoru neodvisno mobilnost otrok v največji meri podpiramo 

in razvijamo s spodbujanjem aktivne poti v šolo, bi lahko podatki o pogostosti uporabe aktivnih 

oblik poti bili še boljši. Menimo, da ob nadaljevanju z ukrepi, projekti in primeri dobrih praks 

to področje nudi še precej prostora za napredek.   

Pričujočo raziskavo bi lahko izboljšali tako, da bi povečali vzorec. Če bi v raziskavo vključili 

tudi starše otrok drugih šol ljubljanskega predmestja, bi morda odkrili še druge prisotne 
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korelacije med posameznimi podatki, višjo stopnjo korelacij ali pa večjo razgibanost mnenj pri 

nekaterih področjih. Možnosti za ugotavljanje statistično pomembnih razlik na danem vzorcu 

glede nekaterih spremenljivk nismo popolnoma izčrpali (npr. starost oziroma spol otroka in 

splošna zaskrbljenost staršev glede posameznih dejavnikov). V času raziskave je bila razglašena 

epidemija Covid-19, kar bi lahko do neke mere vplivalo na manjše ali celo večje spremembe v 

mnenju staršev.  

Opravljena raziskava in njeni izsledki bi lahko bili spodbuda za nadaljnja proučevanja na tem 

področju. Zanimivo bi bilo ugotoviti, ali delovni čas staršev vpliva na otrokov prosti čas in 

njegovo neodvisno mobilnost, odkriti, katere dejavnosti starši sami izvajajo za razvijanje 

otrokove neodvisne mobilnosti, izjemno zanimivo pa bi bilo raziskati poglede samih otrok na 

prosti čas, prosti čas brez nadzora in občutek kompetentnosti pri samostojnem obvladovanju 

okolja.  

Kljub vsemu menimo, da so ugotovljeni pogledi staršev uporabni za globlje razumevanje stanja 

in lahko v pomoč pri nadaljnjem oblikovanju pristopov in ukrepov, ki bi pozitivno vplivali na 

samostojno preživljanje prostega časa otrok in njihovo neodvisno mobilnost; za šolo, na kateri 

je bila raziskava izvedena, pa imajo pridobljeni podatki še konkretnejšo uporabnost.   
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7 PRILOGE 

7.1 ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

1. Ali imate doma lastno dvorišče?  Da  Ne  

 

2. Ali imate možnost uporabe avtomobila?  Da  Ne  
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3. Kolikšna je oddaljenost od doma do šole?  

 manj kot 500 m  med 500 m in 1 km   med 1 km in 2 km  več kot 2 km   

 

4. Koliko ljudi (odraslih in otrok) iz bližnje okolice (ulice, kjer bivate) poznate po 

imenu?  

1  1 - 5  6 - 10  11 - 20  več kot 20  

 

5. DOPOLNJENA starost otroka, za katerega izpolnjujete vprašalnik:  

 6  7  8  9  10  

 

6. Spol otroka:   moški  ženski  

 

7. Ali otrok obiskuje podaljšano bivanje?  Da  Ne  

 

8. Kaj dojemate kot otrokov prosti čas? 

___________________________________________  

 

9. Povprečno koliko ur prostega časa na dan ima vaš otrok med tednom?  

 manj kot 1 h  

 med 1 h in 2 h  

 med 2 h in 3 h  

 med 3 h in 4 h  

 več kot 4 h 

 

10. Na kakšen način vaš otrok preživlja prosti čas? Za vsako aktivnost označite, kako 

pogosto prosti čas preživlja tako in kako rad prosti čas preživlja tako.   

 Nikoli Zelo redko Redko Srednje Pogosto Zelo pogosto 

Uporaba IKT (televizija, računalnik, tablica, playstation, 

pametni telefon, …) 
      

Prosta igra zunaj (dvorišče, ulica, park, …)       
Druženje s prijatelji (notri ali zunaj)       
Preživljanje časa v naravi (travnik, gozd, …)       
Ustvarjanje doma       
Izvenšolske dejavnosti (krožki, trening, glasbene 

dejavnosti, …) 
      

Druženje z družino       
Drugo: ______________       

 

 Sploh 

ne mara 
Zelo 

nerad 
Nerad Srednje 

rad 
Rad Zelo 

rad 

Uporaba IKT (televizija, računalnik, tablica, playstation, 

pametni telefon, …) 
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Prosta igra zunaj (dvorišče, ulica, park, …)       
Druženje s prijatelji (notri ali zunaj)       
Preživljanje časa v naravi (travnik, gozd, …)       
Ustvarjanje doma       
Izvenšolske dejavnosti (krožki, trening, glasbene 

dejavnosti, …) 
      

Druženje z družino       
Drugo: ____________       

11. Koliko zunajšolskih dejavnosti redno obiskuje vaš otrok?  

 0 1 2 3 4 

PONEDELJEK      
TOREK      
SREDA      
ČETRTEK      
PETEK      

12. Koliko dejavnosti, ki jih obiskuje vaš otrok, običajno poteka zunaj?  

 Nobena.  1  2  3 ali več  Ne vem.  

 

13. Katere dejavnosti, ki jih obiskuje vaš otrok, običajno potekajo zunaj? 

___________________________________________ 

 

14. Kaj upoštevate pri izbiri dejavnosti za otroka? (razvrstite po pomembnosti - 1: 

najbolj pomembno)  

RAZPOLOŽLJIVE KATEGORIJE:  RAZVRŠČENE KATEGORIJE: 

Otrokova želja/interes  1. _________________ 

Prisotnost otrokovih prijateljev  2. _________________ 

Kdo vodi krožek  3. _________________ 

Vidik sprostitve  4. _________________ 

Izobraževalni vidik  5. _________________ 

Izvajanje zunaj  6. _________________ 

Cenovna dostopnost  7. _________________ 

Lokacijska dostopnost  8. _________________ 

Drugo (dejavnik, ki ni na seznamu)  9. _________________ 

 

 

15. Povprečno koliko prostega časa na dan (v urah) ob sončnem/oblačnem vremenu 

vaš otrok preživi zunaj?  

 Čas, ki ga otrok preživi zunaj (v urah) 

PONEDELJEK  
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TOREK  

SREDA  

ČETRTEK  

PETEK  

16. Kako pogosto je pri otrokovi igri zunaj prisotna odrasla oseba (vi ali katera 

druga odrasla oseba)?  

 Nikoli  Redko  Občasno  Pogosto  Vedno  

 

17. Pri kateri dopolnjeni starosti ste/bi otroku dovolili igro zunaj (kjer ne vidite 

otroka) brez nadzora odrasle osebe? _______ let 

 

18. Kako pomembni so vam posamezni dejavniki, kadar vaš otrok preživlja prosti 

čas zunaj brez vas?  

 Popolnoma 

nepomembno 

Manj 

pomembno 

Niti niti Še kar 

pomembno 

Zelo 

pomembno 

Otroka imam na dosegu oči.      
Otrok je v družbi prijateljev.      
Otrok dobro pozna okolico.      
V bližini je prisotna odrasla oseba (ki ji 

zaupam). 
     

Otrok se igra na območju, kjer živi 

mnogo odraslih, ki ga poznajo. 
     

Vem, da bi se ljudje iz domače okolice 

odzvali, če bi bilo kaj narobe. 
     

Otrok ima pri sebi mobilni telefon.      
Otrok ima pri sebi uro z lokacijskim 

sledilcem. 
     

V bližini je prisoten otrokov starejši 

brat/sestra. 
     

Otrok se igra na območju umirjenega 

prometa. 
     

Drugo: ______________      
 

19. Koliko časa se vaš otrok sme igrati zunaj brez nadzora odrasle osebe?  

 Do 30 min.  

 Do 1 h.  

 Do 2 h.   

 Več kot 2 h.   

 Ne dovolim, da je zunaj brez nadzora odrasle osebe.  

 

20. Kako se počutite, ko se vaš otrok igra zunaj brez prisotnosti odrasle osebe? 
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 Povsem brezskrbno.  Še kar brezskrbno.  Niti brezskrbno/ Niti v skrbeh.  Malo 

me skrbi.  Zelo me skrbi.  

 

21.  Kam sme vaš otrok, ko se igra zunaj brez prisotnosti odrasle osebe? Možnih je 

več odgovorov.  

 Domače dvorišče.  

 Prijateljevo dvorišče.  

 Domača ulica.  

 Sosednje ulice.  

 Znotraj naselja.  

 Znotraj prometnejših cest.  

 Ni omejitev. 

 

22. Ali pred otrokovo igro zunaj brez prisotnosti odraslega določite pravila vedenja? 

 Da.  Ne.  

 

23. Katera pravila določite? Možnih je več odgovorov.  

 Kdaj naj se vrne. 

 Kako daleč sme.  

 S kom se lahko druži.  

 S kom se sme pogovarjati.  

 Kaj sme početi in česa ne.  

 Drugo: ______________ 

 

24. Kolikšna je stopnja zaskrbljenosti, ki jo čutite glede naštetih dejavnikov, ko se 

vaš otrok igra zunaj brez prisotnosti odrasle osebe.   

 Sploh me ne 

skrbi 

Malo me 

skrbi 

Niti brezskrbno / Niti 

v skrbeh 

Precej me 

skrbi 

Zelo me 

skrbi 

Poškodba otroka.      
Nadlegovanje s strani ostalih otrok.      
Ogrožanje s strani neznancev.      
Ogrožanje zaradi prometa.      
Otrok se lahko izgubi.      
Ljudje iz domače okolice se ne bi 

odzvali, če bi bilo kaj narobe. 
     

Drugo:      

25. Kako pomembni so za vas našteti razlogi za otrokovo igro zunaj brez prisotnosti 

odrasle osebe?  

 Ne vem Povsem 

nepomembno 

Nepomembno Niti nepomembno / 

Niti pomembno 

Pomembno Zelo 

pomembno 

Priložnost preživljanja 

časa zunaj. 
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Priložnost druženja z 

otrokovimi prijatelji.  
      

Razvijanje otrokove 

samostojnosti. 
      

Več priložnosti za 

spontano igro. 
      

Pozitiven vpliv na 

zdrav razvoj otroka. 
      

Priložnost, da imam 

sam (starš) čas zase.  
      

26. V kolikšni meri zaupate, da bi se ljudje iz soseske odzvali, če bi bilo kaj narobe, 

ko bi se vaš otrok igral zunaj brez nadzora odrasle osebe?  

 Sploh ne zaupam.  Ne zaupam.  Niti zaupam. / Niti ne zaupam.  Še kar 

zaupam.  Popolnoma zaupam.  

 

27. Na kakšen način prihaja vaš otrok v šolo najpogosteje?   

 Peljemo ga.  

 Gre s kombijem/šolskim avtobusom.  

 Gre peš v spremstvu odraslega.  

 Gre peš z vrstniki/bratom, sestro.   

 Gre peš sam brez spremstva odraslega.  

 V šolo gre s kolesom v spremstvu odraslega.  

 Drugo: __________ 

 

28. Kateri je glavni razlog za najpogostejši način prihoda v šolo?  

 Razdalja.  

 Čas.  

 Možnost organiziranega prevoza.  

 Enak način prihoda v šolo imajo tudi prijatelji/sosedje.  

 Šola je na poti do službe.  

 (Ne)varnost zaradi prometa.  

 (Ne)varnost zaradi neznancev.  

 Udobje lastnega prevoza.  

 Drugo: __________ 

 

29. Na kakšen način odhaja vaš otrok iz šole najpogosteje?   

 Ga peljemo.  

 Gre s kombijem/šolskim avtobusom.  

 Gre peš v spremstvu odraslega.  

 Gre peš z vrstniki/bratom, sestro.  

 Gre peš sam brez spremstva odraslega.  

 Gre s kolesom v spremstvu odraslega.  
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 Drugo: __________ 

 

30. Kateri je glavni razlog za najpogostejši način odhoda iz šole?  

 Razdalja.  

 Čas.  

 Možnost organiziranega prevoza.  

 Enak način prihoda v šolo imajo tudi prijatelji/sosedje.  

 Šola je na poti do službe.  

 (Ne)varnost zaradi prometa.  

 (Ne)varnost zaradi neznancev.  

 Udobje lastnega prevoza.  

 Drugo:  

 

31. Na kakšen način vaš otrok najpogosteje obiskuje zunajšolske dejavnosti?  

 Peljemo ga.  

 Gre peš v spremstvu odraslega.  

 Gre peš z vrstniki/bratom, sestro.  

 Gre peš sam brez spremstva odraslega.  

 Gre s kolesom v spremstvu odraslega.  

 Gre z mestnim avtobusom brez spremstva odraslega.   

 Drugo: _________ 

 

32. Kateri je glavni razlog za najpogostejši način obiska zunajšolskih dejavnosti?  

 Razdalja.  

 Čas. 

 Možnost organiziranega prevoza.  

 Enak način prihoda v šolo imajo tudi prijatelji/sosedje.  

 Med dejavnostjo grem po opravkih.  

 (Ne)varnost zaradi prometa.  

 (Ne)varnost zaradi neznancev.  

 Udobje lastnega prevoza.  

 Drugo: _________ 

 

33. Če želite, lahko tukaj napišete še kaj o prostem času otrok zunaj. 

_________________________________________________ 

 


