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IZVLEČEK 

V diplomskem delu z naslovom Športne interesne dejavnosti na izbranih šolah v kraški 

regiji smo ţeleli preučiti ponudbo šolskih športnih interesnih dejavnosti in konkurenčnih 

zunajšolskih dejavnosti, izvajalce teh programov, vključevanje učencev vanje ter mnenje 

staršev o teh dejavnostih. 

V vzorec smo vključili 414 staršev, katerih otroci so v času raziskave obiskovali enega od 

prvih petih razredov v eni od štirih osnovnih šol oziroma njihovih podruţnic na kraškem 

območju. Podatke za raziskavo smo pridobili iz vprašalnikov in tabel, ki so jih oddale šole, ter 

jih obdelali v statističnem programu SPSS. 

Ugotovili smo, da je ponudba šolskih interesnih dejavnosti pestra, med njimi prevladujejo 

športne interesne dejavnosti. Raznolike so tudi izvenšolske interesne dejavnosti, med katerimi 

s 60 % prevladujejo športno usmerjene. Kar polovico vseh šolskih dejavnosti izvajajo 

razredni učitelji, vendar 65 % športnih dejavnosti izvajajo zunanji sodelavci. 

Največ učencev obiskuje dve šolski interesni dejavnosti in v povprečju tudi eno izvenšolsko. 

85 odstotkov učencev obiskuje vsaj eno organizirano športno dejavnost. Analiza razlik je 

pokazala, da se dečki in deklice enako pogosto vključujejo v športne interesne dejavnosti, 

vendar so se nekatere izkazale za bolj dekliške in druge za bolj deške. Učenci podruţničnih 

šol v povprečju obiskujejo več šolskih interesnih dejavnosti, nevozači obiskujejo več 

zunajšolskih športnih dejavnosti. Zaznali smo tudi trend povečevanja števila interesnih 

dejavnosti v višjih razredih in obenem opuščanje športnih dejavnosti.  

Tri četrtine staršev meni, da so šolske in izvenšolske dejavnosti enako kvalitetne, 

najprimernejši izvajalec športnih interesnih dejavnosti se jim zdi s 60 % športni pedagog. 

Pogosteje zaznavajo tudi prednosti šolskih interesnih dejavnosti kot njihove pomanjkljivosti.  

 

KLJUČNE BESEDE:  

interesne dejavnosti, športne interesne dejavnosti, organiziran prosti čas, mentorji, zunanji 

sodelavci, mnenje staršev o interesnih dejavnostih  
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ABSTRACT 

Sport-related interest activities at chosen schools in the Karst region 

In thesis Sport-related interest activities at chosen schools in the Karst region we wanted 

to examine the range of school sport interest activities and competitive extracurricular 

activities, those running these programs, the involvement of pupils in them and parents' 

opinion on these activities. 

The sample included 414 parents whose children had during the study attended one of the first 

five grades in one of the four elementary schools or their subsidiaries in the Karst region. The 

data for the study were obtained from questionnaires and tables which were handed in by the 

schools and processed in the SPSS statistical program. 

Our findings were that the range of school interest activities was varied, the sport interest 

activities being the most predominant. The same can be said for the extracurricular interest 

activities, among which 60% is sports-oriented. Half of all school activities are carried out by 

classroom teachers; however, 65% of sports activities are outsourced. 

Most of the students are attending two school interest activities and on average also one 

extracurricular. 85% of the students are attending at least one organized sports activity. The 

analysis of differences showed that boys and girls equally often joined sport interest activities, 

however some turned out to be more attractive for girls and others for boys. Pupils of 

subsidiary schools on average attend more of school interest activities, non-commuters attend 

more extracurricular sports activities. We also detected a trend of increasing the number of 

interest activities in higher classes and at the same time a decreasing of school sport activities.  

Three quarters of parents believe that school and extracurricular activities are of the same 

quality; about 60% think that sports activities should be executed by physical education 

teachers. They more often perceive the advantages of school interest activities than they do 

their shortcomings. 

KEY WORDS:  

interest activities, sports interest activities, organized leisure time, mentors, external 

collaborators, the opinion of parents on interest activities 
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1 UVOD 

Ţivljenje sodobnega človeka zahteva preteţno sedečo drţo. Strokovnjaki uporabljajo izraz 

sedentaren način ţivljenja. Teţka fizična dela namesto nas opravijo stroji, večina dela, ki ga 

opravljamo ljudje, je iz fizičnega vidika nezahtevno, razdalje (tudi najmanjše) premagujemo z 

avtomobilom, saj je tako najmanj naporno in tudi najhitreje. V vse to »sedenje« smo tako 

rekoč prisiljeni, zaradi načina dela in sodobnega tempa ţivljenja. Zadeva pa ni nič drugačna v 

času, ko smo prosti in lahko počnemo to, kar sami ţelimo. Po celodnevnem hitenju med 

številnimi opravki najraje sedemo in se sprostimo pred enim od številnih zaslonov, ki nas 

obkroţajo. V opravičilo pa velikokrat zatrjujemo, da smo po celodnevnih obveznostih preveč 

utrujeni, da bi se nečemu aktivno posvetili. 

 V nasprotju z načinom ţivljenja v razvitem svetu pa je naše telo ustvarjeno za gibanje. To je 

njegova osnovna potreba. Primerna količina gibanja ima za posameznika številne pozitivne 

učinke: telesno in duševno zdravje, večje psihično blagostanje in tudi laţje soočanje s stresi 

vsakdanjega ţivljenja ter bolj učinkovito premagovanje naporov. Vse to pa prinaša večjo 

blaginjo, uspešnost in zadovoljstvo v ţivljenju. Negativnih posledic, ki jih prinaša neustrezna 

prehrana in pomanjkanje gibanja, se ţe vsi zavedamo, saj nas na to strokovna javnost opozarja 

praktično na vsakem koraku. Glede na porast debelosti in z njo povezanih zdravstvenih 

problemov se postavlja vprašanje, v kakšni meri se je posameznik pripravljen odpovedati 

»udobju« in v času, ko je prost vseh sluţbenih in ostalih obveznosti, storiti nekaj zase, za 

svoje zdravje in dobro počutje. 

Edini čas, ki ga lahko preţivljamo drugače in v katerega bi mogli vnesti čim več gibanja, je 

prosti čas. Čas, ko se lahko svobodno odločamo, kako ga bomo preţiveli, zato izbiramo 

dejavnosti, ki nas zabavajo in sprostijo. Čas, za katerega imamo občutek, da ga imamo vedno 

premalo in je zato zelo zaţelen in »dragocen«, a ga vseeno velikokrat preţivimo preveč 

pasivno. Koncept športno aktivnega preţivljanja prostega časa se po vseh navedenih dejstvih 

ponuja sam po sebi. Vsem nam je jasno, da takšen način prinaša mnoge koristi na številnih 

področjih ţivljenja.  

Trenuten pojav povečevanja števila debelih in premalo telesno aktivnih ljudi nakazuje na 

dejstvo, da zavedanje o koristnosti ni dovolj. Pogosto niso dovolj niti opozorila o resnosti 

škodljivih posledic, ki jih s seboj prinaša sedentaren ţivljenjski stil. Rekreacije se 

najpogosteje in v zadostni meri posluţujejo tisti, ki v njej vidijo veselje, zabavo, uţitek in 
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sprostitev. In takšni posamezniki pridobijo navado, da se redno ukvarjajo s športom. 

Najučinkovitejša je ta navada, če jih spremlja ţe iz otroštva in postane pravzaprav ţivljenjski 

slog. 

In kam v teh okoliščinah umeščamo otroke? Sodobni starši so »prezaposleni«, v sluţbi so do 

poznih popoldanskih ur, celotna druţina se najpogosteje zbere doma šele v večernih urah, zato 

jim primanjkuje časa za medsebojno druţenje. Otroci tudi ne odhajajo več domov takoj po 

pouku, ampak se v večini primerov udeleţijo popoldanskega podaljšanega bivanja v šoli, ki 

traja vse tja do šestnajste ure. V sodobni druţini je potrebno poudariti še povečano starševsko 

skrb in nenehen nadzor nad otroki, zaradi katerega izginja »igra ulice«, ki je bila še kakšno 

desetletje nazaj glavni dejavnik otrokove gibalne dejavnosti in posledično razvoja. Otrokom 

ni več omogočeno, da bi se prosto igrali zunaj s prijatelji in se tako »pošteno razmigali«  

(Pišot, S., Spinthourakis, 2010). Obenem ţelijo starši svojim otrokom ponuditi čim več, zato 

jih vpisujejo na razne organizirane dejavnosti od glasbene šole, jezikovnih tečajev, 

ustvarjalnih delavnic do športnih kroţkov in klubov. Pogosto se dogaja, da postanejo 

organizirane športne vadbe nadomestilo za prosto otrokovo gibalno igro. Vprašanje pa je, če 

to predstavlja zadostno količino gibanja za odraščajočega otroka, ki potrebuje še veliko 

gibalnih izkušenj za svoj razvoj. Sami otroci postajajo tipični predstavniki druţbe, v kateri 

ţivijo. V neorganiziranem prostem času se vse prepogosto usedejo pred računalniške in 

televizijske zaslone, gibalno pa so čedalje manj aktivni. 

Dejavnosti, ki jih otroci obiskujejo v času izven pouka, spadajo v otrokov organizirani prosti 

čas. Otrok naj bi se jih udeleţeval glede na svoj interes, zato jih imenujemo interesne 

dejavnosti. Šole same ponujajo raznovrstne dejavnosti s področij športa, kulture, umetnosti, 

tehnike, naravoslovja, druţboslovja in drugih področij. Za te dejavnosti je značilno, da jih 

učenci obiskujejo v času podaljšanega bivanja in potekajo najpogosteje v prostorih šole. Vse 

bolj pestra pa je tudi izbira interesnih dejavnosti, ki potekajo izven šole, v popoldanskem 

času. Nekateri starši hočejo svojega otroka vključiti v čim več dejavnosti, saj si ţelijo, da bi 

bil otrok čim bolj uspešen, sami pa so najpogosteje prezaposleni, da bi se ukvarjali z njim. 

Pogosto se starši prelevijo v taksiste, ki svoje otroke prevaţajo od ene dejavnosti do druge. V 

vsej tej vpetosti v obiskovanje koristnih in poučnih dejavnosti pa pogosto zmanjka časa za 

druţenje, pogovor, sprehode, prosto igro otrok s prijatelji in športne aktivnosti celotne 

druţine.  
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Rečemo lahko, da so tudi otroci ţe postali ţrtve sodobnega načina ţivljenja, saj je stanje 

gibalnih aktivnosti zaskrbljujoče ţe pri najmlajši generaciji. To ima dolgoročni negativni 

učinek na več področjih. Ne prinaša samo neugodnih zdravstvenih posledic ţe v zelo zgodnji 

dobi, ampak tudi slabo popotnico za prihodnost. Otrok se brez ustrezne količine gibanja in 

brez ustreznih gibalnih spodbud ne more celostno razviti. Zaradi neustrezne kondicijske 

pripravljenosti, se teţko spoprijema z vsemi napori vsakdanjega ţivljenja. Gibanje predstavlja 

tudi ustrezno protiuteţ večurnemu sedenju v šoli in deluje sproščujoče in razbremenilno. 

Poleg tega je to obdobje zelo dovzetno za učenje učinkovitih vedenjskih vzorcev. Preko 

spodbudnih vplivov druţine, šole in širšega okolja imajo otroci moţnost razviti konstruktivne 

gibalne navade, vzljubiti šport in uţivati v rekreaciji. Tako lahko pripomoremo k zdravemu 

otroštvu in oblikovanju aktivnega ţivljenjskega sloga v prihodnosti, saj si ţelimo, da bi otroci 

odrasli v posameznike, ki se bodo rekreativno s športom redno ukvarjali. 
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2 PREDMET IN PROBLEM 

Športna vzgoja in športne interesne dejavnosti predstavljata dve moţnosti, s katerima lahko 

otrokom omogočimo, da se celostno razvijajo s pomočjo vsakodnevne športne vadbe in se z 

njo navajajo tudi na aktiven ţivljenjski slog (Kovač, Jurak, 2010). Glede na trenutno 

zaskrbljujočo situacijo premajhne gibalne aktivnosti otrok, imajo prav te dejavnosti 

pomembno nalogo. Otroci se namreč v svojem neorganiziranem prostem času ne gibljejo 

dovolj in tudi starši vse bolj pričakujejo, da bodo ustrezno količino gibanja otroci dobili v šoli 

in na športnih dejavnostih, v katere so njihovi otroci vpisani. V sodobni druţbi bodo imele 

športne interesne dejavnosti vse večji pomen pri zagotavljanju ustrezne vadbe in širjenju 

aktivnega ţivljenjskega sloga. 

Z raziskavo v tem diplomskem delu smo ţeleli ugotoviti stanje ponudbe športnih interesnih 

dejavnosti na izbranih šolah v kraški regiji. Ponudbo športnih dejavnosti smo primerjali s 

ponudbo ostalih dejavnosti in ugotavljali, kako se spreminja glede na izbrano šolo. 

Raziskovali smo tudi vključevanje otrok v interesne dejavnosti in vpliv spola učencev na 

vključevanje in izbiro dejavnosti. Pod drobnogled smo vzeli primerjavo podruţničnih in 

matičnih šol, saj nas je zanimalo, ali so učenci iz manjših krajev, ki obiskujejo podruţnične 

šole, prikrajšani za kvalitetno športno vadbo. Ker se vedno bolj širi ponudba dejavnosti, ki so 

organizirane izven šole v poznem popoldanskem času, je bil naš namen raziskati tudi ponudbo 

in obiskanost teh dejavnosti. 

Pomemben dejavnik in usmerjevalec odločanja otrok v začetnih letih šolanja so starši. Naš 

namen je bil preučiti mnenje staršev o šolskih interesnih dejavnostih in izvajalcih športnih 

interesnih dejavnosti ter ugotoviti, katere prednosti in pomanjkljivosti šolskih interesnih 

dejavnosti vidijo kot posredni uporabniki teh storitev. Mnenje staršev namreč odločilno vpliva 

na otrokovo izbiro in vključevanje v interesne dejavnosti, predvsem v zgodnejšem obdobju 

šolanja. 

2.1 PROSTI ČAS 

Prosti čas je »ves čas zunaj subjektovih nujnih obveznosti, ko le-ta ravna v konkretnih 

okoliščinah razmeroma svobodno, skladno s svojo identiteto« (Lešnik, 1982, str. 124). Glede 

na to definicijo gre za čas, ki človeku dopušča, da si ga organizira po svojih interesih, 

potrebah in smotrih, pa naj gre za počitek ali ustvarjalno izrabljen prosti čas. Posameznik ga 

doţivlja sam ali v skupini. Svoje bistvo pa izgubi takoj, ko niso več upoštevana načela 

prostosti in prostovoljnosti, moţnosti samoodločanja in potrjevanja svojih lastnih sposobnosti. 
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Način preţivljanja prostega časa in njegov pomen sta se skozi zgodovino spreminjala. Ko je 

človek še ţivel z naravo, mu je ta sama odmerjala prosti čas. V antiki je bil to čas za 

razmišljanje, v določenih obdobjih je imel izrazito negativen prizvok v smislu »izgubljenega« 

časa. Zaradi aktivne oblike dela so ljudje pogosto potrebovali zgolj pasivni počitek. S 

pojavom kapitalizma so se razmere spremenile. Močno so se poglobila nasprotja med delom 

in prostim časom. Z začetki mnoţične proizvodnje se je začel pojavljati problem prostega 

časa in kmalu so začeli poudarjati njegov pomen za posameznika (Lešnik, 1982). 

V sodobni druţbi predstavlja prosti čas vse pomembnejši del ţivljenja slehernega 

posameznika. Ne smemo ga označevati kot brezdelje, ampak kot dejavnost, ki v tem času 

poteka in sluţi predvsem svojim lastnim namenom. Ne gre namreč za »zapravljen« čas, 

temveč za enakovredno ţivljenjsko sestavino, ki nadaljuje delo. Gre za čas, ki predstavlja 

sestavni del celotnega kroga človekovih dejavnosti. Njegovo bistvo temelji na vrednotah, ki 

izhajajo iz človekovih potreb in na popolnejšem zadovoljevanju teh. 

Hočevar (1977) v svojem delu poudari tri funkcije, ki jih opravlja prosti čas. Te so: počitek, 

zabava in razvoj osebnosti. Vse tri funkcije se uvrščajo med človekove potrebe. Počitek je ena 

od osnovnih in se realizira ţe s prenehanjem dela. Poznamo pasivno in aktivno obliko počitka 

ter relaksacijo. Na ta način obnavljamo fizične in psihične moči. Celovito razvijanje osebnosti 

obsega mnoge ravni: biološko, intelektualno, estetsko, etično, socialno itd. Tudi zabava 

postaja skupaj s sprostitvijo vse pomembnejša potreba modernega človeka, saj nam omogoča 

ustvarjanje ustreznega razpoloţenja, vzpostavljanje komunikacij in socialnih vezi med ljudmi. 

Kljub temu pa ji pripisujemo premajhno funkcijo in jo velikokrat preveč prepuščamo 

naključjem, servisom in trgovini zabave. 

Tudi Lešnik (1982) zatrjuje, da so dejavnosti prostega časa človeku potrebne, ker ne gre le za 

počitek, temveč za sprostitev, za osrečujoče doţivljanje, pogosto za čisto intimno doţiveto 

ustvarjalnost, uresničevanje človekove osebnosti, za vzpostavljanje ravnoteţja med 

napetostmi, ki jih povzročajo dnevne obveznosti, zadolţitve, proizvodne in druţbene zahteve, 

in sprostitvijo, ki jo daje doţivetje svobode, miru in sproščenih dejavnosti, brez katerih si ni 

mogoče zamisliti zdravega, vsestransko sproščenega razvoja osebnosti. 

Omenjene potrebe lahko posameznik zadovoljuje na najrazličnejše načine, s številnimi 

aktivnostmi, ki se mu ponujajo. Nekateri potrebujejo zgolj pasivni počitek, drugi z 

zanimanjem spremljajo televizijski program, igrajo računalniške igre, se ukvarjajo z raznimi 

hobiji (zbirateljstvo, pletenje, ročna dela, ustvarjanje raznih izdelkov, peka slaščic …), hodijo 
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na sprehode, se ukvarjajo z najrazličnejšimi športi, berejo knjige, se druţijo s prijatelji, igrajo 

druţabne igre, vrtnarijo, obiskujejo tečaje, srečanja, prireditve … Načinov preţivljanja 

prostega časa je res veliko in nesmiselno bi bilo poskušati zapisati vse, saj je pomembno, da 

posameznik skozi to dejavnost zadovoljuje zgoraj omenjene potrebe. 

Omeniti velja še Lešnikovo (1982) razdelitev dejavnosti prostega časa na prostovoljne in 

proste dejavnosti. Prostovoljne dejavnosti so dejavnosti prostega časa, za katere se 

posameznik sam odloči, vendar je s to odločitvijo sprejel tudi vse obveznosti do te dejavnosti. 

Ta oblika prostega časa predstavlja sestavni del šolskega dela in ţivljenja. Ne gre pa 

organiziranega prostega časa povsem enačiti s prostovoljnimi dejavnostmi. Prosta dejavnost 

je tista, ki se ji subjekt v danih okoliščinah popolnoma prepusti, se izraţa brez posebnih 

omejitev in uveljavlja svojo osebnost v njeni pristni celoti. Čeprav avtor poudarja, da 

omenjene delitve ne gre enačiti z delitvijo na organizirane in neorganizirane dejavnosti, lahko 

vseeno najdemo nekaj podobnosti. 

Nekateri sociologi delijo dejavnosti prostega časa na spontane, potrošniške in organizirane 

aktivnosti (Jerbić, 1979, povzeto po Novak et al., 1995). Tudi v vsakdanjem ţivljenju pogosto 

uporabljamo izraza organiziran in neorganiziran prosti čas. Organiziran poteka pod okriljem 

določenih organizacij in ustanov, zato zahteva od posameznika aktivno udeleţbo. Dejavnosti 

so ciljno usmerjene, načrtovane in organizirane, potekajo vodeno ob točno določenem času v 

tednu. Posameznik se prostovoljno in zavestno z določenim ciljem, interesom in 

pričakovanjem odloči, da bo v svojem prostem času obiskoval določen tečaj, kroţek, skupino 

ali drugo organizacijo. Takšnim skupinam se navadno pridruţi več ljudi. Aktivnost lahko 

poteka znotraj šole ali zunaj nje. Pogosto se pojavljajo v organizaciji športnih klubov, kjer 

posamezniki trenirajo razne športne discipline. Neorganiziran prosti čas pa je čas, ki ga 

preţivi posameznik povsem prosto, tako kot se sam tisti trenutek odloči. Še vedno pa ne 

moremo tega časa enačiti s pasivnim počitkom. V to skupino bi lahko uvrstili spontane in 

potrošniške aktivnosti iz prejšnje delitve. Spontanih aktivnosti se posameznik loteva brez 

vnaprej postavljenih ciljev, razpoloţenjsko in neorganizirano. Z njimi preneha, ko se jih 

naveliča. Gre za neorganizirano preţivljanje prostega časa, v katerem imajo dejavnosti 

funkcijo aktivnega počitka in razvedrila. Potrošniške aktivnosti imajo funkcijo pasivnega 

počitka in razvedrila, vendar niso strogo načrtovane, ker so odvisne od ponudbe od zunaj. 

Prosti čas je mogoče preţiveti na najrazličnejše načine, vendar prav način preţivljanja 

prostega časa oblikuje kakovost ţivljenja posameznika/posameznice in tudi druţbeno 
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blaginjo. Gledanje televizije, na primer, je pasiven način preţivljanja prostega časa in prinaša 

posamezniku veliko manj zadovoljstva kot aktiven ţivljenjski slog, ki je povezan z večjim 

psihičnim blagostanjem, samospoštovanjem, pozitivnim mnenjem o sebi, več socialnimi 

interakcijami, zadovoljstvom z ţivljenjem in srečo. Aktivni ţivljenjski slog v prostem času 

pomeni več zdravja, zato je za posameznika/posameznico pomembno, da najdejo pravo 

ravnoteţje med delom, druţino in prostim časom (Černigoj Sadar, 1998). 

2.1.1 Športno preživljanje prostega časa in rekreacija 

Sodobni način ţivljenja postaja vse bolj sedentaren, od ljudi zahteva vse manj telesnega 

napora, v veliko večji meri pa je obremenjen človekov um. Prav zaradi tega razloga je 

pomembno, da posamezniki izrabijo svoj prosti čas aktivno. Pasiven počitek, ki so ga ljudje v 

preteklosti potrebovali po teţkih fizičnih naporih, je treba zamenjati z aktivnim počitkom, ki 

ga predstavljajo različne gibalne aktivnosti (Turk, 2000).  

Pomen redne telesne dejavnosti za zdravje in dobro počutje postaja vse bolj splošno sprejet. 

Strokovna javnost opozarja, da redna, posameznikovim sposobnostim prilagojena vadba, 

krepi srce, ohranja proţne ţile, omogoča vzdrţevanje normalne telesne teţe in ima še mnogo 

drugih pozitivnih učinkov praktično na vse celice telesa. Pozabiti pa ne smemo niti na njen 

pozitiven učinek na duševno zdravje. Kljub vsem pozitivnim učinkom pa gibanje marsikdo 

izpušča iz svojega vsakdanjika, saj ga doţivlja kot nekaj mučnega. Mnogim telesni napor in 

šport nista več vrednoti in vse večji je deleţ otrok, mladih in odraslih, ki tudi svoj prosti čas 

preţivljajo sede. Verjetnost, da bo posameznik gibalno/športno aktivnost vsakodnevno vnašal 

v svoj urnik, je veliko večja, če šport doţivlja kot nekaj pozitivnega in prijetnega (Gibanje kot 

zdravilo. Pridobljeno 23. 10. 2011, iz  http://www.tek.si/gibanje-kot-zdravilo/). 

Najbolj učinkovito lahko ustrezne vedenjske vzorce privzgojimo otrokom. Z ustreznimi 

spodbudami v druţini in kasneje v šoli pri otroku vplivamo na njegov kasnejši ţivljenjski slog 

ter ga opremimo za vsa samostojna in dejavna obvladovanja preizkušenj, obremenitev in 

stresov, ki mu jih bo prinašalo ţivljenje. Celostnega razvoja otrok si zato brez telesne in 

športne dejavnosti ne moremo niti predstavljati. Otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, 

usklajuje se njegova motorika, urijo se njegove spretnosti. Obenem pa si oblikuje učinkovite 

vedenjske vzorce tudi za v prihodnje (Škof, 2007). 

Ţal pa je stanje gibalne aktivnosti ţe pri otrocih zaskrbljujoče. Po priporočilih Svetovne 

zdravstvene organizacije (WHO) je za normalen razvoj in zdravje otrok in mladostnikov 

potrebnih najmanj 30 minut, veliko bolj priporočljivo pa eno uro zmerno intenzivne telesne 

http://www.tek.si/gibanje-kot-zdravilo/
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dejavnosti dnevno. Tega normativa veliko otrok in mladostnikov ne dosega. Zaskrbljujoče je 

dejstvo, da tudi najmlajšo populacijo ogroţa sodobni trend sedečega načina ţivljenja (Škof, 

2007). Otroci namreč vse več časa preţivijo pred raznimi zasloni in premalo v gibalni igri. 

Zaradi tega so izpostavljeni številnim dejavnikom tveganja za različne bolezni, saj je redna 

gibalna aktivnost eden najpomembnejših faktorjev, ki takšno tveganje zmanjšujejo. Obenem 

pa se omenjeno tvegano vedenje iz otroštva prenaša tudi na poznejša ţivljenjska obdobja. 

Otroci so v tem obdobju zelo dovzetni za oblikovanje vrednot, vedenjskih vzorcev in navad. 

Osvajanje vedenjskih vzorcev, ki temeljijo na redni gibalni dejavnosti, ima tako dolgoročni in 

pozitivni vpliv na kakovost njihovega ţivljenja tudi v bodoče (Malina, Bouchard, Bar-Or, 

2004, povzeto po Šimunič, 2008). 

Zasluge za upad gibalne športne aktivnosti otrok lahko med drugim pripišemo tudi sodobni 

druţbi in vlogi, ki jo ta pripisuje otroku. Otroštvo dandanes postaja projekt, ki potrebuje 

skrben in nenehen nadzor. Prezaposleni starši svoje otroke »zapirajo« v varen objem doma, 

kjer jih veliko laţje nadzirajo. Igra »ulice«, ki je bila še ne dolgo nazaj ključen faktor 

otrokovega gibalnega in socialnega razvoja, pa izginja. Zaradi starševskega nadzora in 

zagotavljanje varnosti otrok se tako ţe opaţa sedentaren in pasiven ţivljenjski slog pri otrocih 

in mladostnikih. Nadzor se kaţe tudi v strukturiranju otrokovega časa. Prosto gibalno igro 

otrok skušajo starši nadomestiti z vpisovanjem na razne vodene in organizirane vadbe. 45 

minut vodene vadbe zelo teţko nadomesti otrokove proste gibalne igre zunaj, saj so te 

pogosto trajale veliko dlje (Pišot, S., Spinthourakis, 2010). Očitno pa ostajajo v sodobni 

druţbi, kjer morajo biti otroci ves čas nadzorovani in vodeni, organizirani gibalni programi 

edina alternativa. Gibanje je namreč za otroke še vedno osnovna potreba.  

Koristni učinki športne aktivnosti na zdravje otrok so številni in jih je mogoče strniti v 5 

sklopov: 

 vpliv na nekatere značilnosti telesa (preventiva pred debelostjo, zmanjšanje 

maščobnega tkiva, spodbude za razvoj okostja, večja mišična moč in kostna trdnost ter 

preventiva pred poškodbami); 

 izboljšanje stanja srčno-respiratorne pripravljenosti (uravnavanje krvnega tlaka, 

holesterola, zmanjšano tveganje za pojav diabetesa); 

 učinki na psihično zdravje (preventiva proti depresiji, anksioznosti in stresu, 

spodbujanje oblikovanja samospoštovanja in samopodobe); 
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 krepitev imunskega sistema; 

 izboljšanje agilnosti in funkcionalne neodvisnosti (Šimunič, 2008). 

V neaktivnem ţivljenjskem slogu v povezavi s slabimi prehranjevalnimi navadami gre iskati 

vzroke za povečano pojavljanje debelosti tako med otroki kot tudi odraslimi. Te teţave so v 

razvitem svetu vse pogostejše. Raziskave pri nas so pokazale, da ima kar 15‒20% otrok 

prekomerno telesno teţo (Planinšec, Fošnarič, Pišot, 2006; povzeto po Šimunič, 2008). Pri 

otrocih z debelostjo se pogosteje pojavljajo dejavniki tveganja za bolezni srca in oţilja, 

sladkorne bolezni tipa 2, astme, psihične, ortopedske in druge zdravstvene teţave (Higgins, 

Gower, Hunter, 2001; povzeto po Šimunič, 2008).  

Čeprav se klinični znaki srčno-ţilnih bolezni kaţejo šele kasneje v ţivljenju, jih obravnavajo 

kot pediatrični problem, saj se procesi ateroskleroze (poapnenje ţil) začenjajo ţe v otroštvu in 

mladostništvu (Škof, 2007).  

Sladkorna bolezen tipa 2 se je v preteklosti pojavljala skoraj izključno pri odraslih. V zadnjem 

desetletju pa se v drţavah razvitega sveta zaradi nezadostne telesne dejavnosti, neustrezne 

prehrane in stresnosti šole pogosto pojavlja tudi med otroki in mladostniki (Škof, 2007). 

Veliko otrok v razvitih drţavah je debelih, imajo povišan krvni holesterol in krvni tlak. 

Čezmerna telesna teţa in debelost v otroštvu pa kar v 80 % vodi k debelosti v odraslosti 

(Škof, 2007). 

Rešitev za vse omenjene teţave in tudi zdravljenje nekaterih bolezni predstavlja prav redna 

športna aktivnost v povezavi z zdravo in uravnoteţeno prehrano. 

Povezava učne uspešnosti in prostočasne športne aktivnosti 

Pozitiven vpliv gibalne dejavnosti na zdravje je javnosti zelo dobro poznan. Manj razširjene 

in poznane pa so ugotovitve raziskav, ki proučujejo pozitiven vpliv gibalne aktivnosti na učno 

uspešnost. To dokazujejo ameriške študije, ki so pokazale, da gre za značilno povezanost med 

uspešnostjo otrok v branju in matematiki ter njihovo telesno učinkovitostjo. Gibalno manj 

sposobni učenci in telesno manj aktivni otroci imajo slabše ocene in niţji učni uspeh kot 

gibalno sposobnejši in aktivnejši otroci (Brettschneider in Naul, 2004; povzeto po Škof, 

2007).  

Do podobnih ugotovitev je v svoji raziskavi prišla tudi Zurčeva (2001). Ugotovila je, da boljši 

splošni učni uspeh dosegajo tisti dečki in deklice, ki se redno ukvarjajo s športom. Raziskava 
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je pokazala tudi, da imajo učenci, ki trenirajo v športnih klubih in pod vodstvom trenerja, 

boljši učni uspeh kot tisti, ki se s športom ukvarjajo v neorganiziranih oblikah.  

Bregarjeva (1996) pa ugotavlja, da se skoraj polovica dečkov s športom ukvarja vsak dan, od 

tega je največ učencev s prav dobrim uspehom, sledijo zadostni in odlični. Prav tako je med 

deklicami, ki se zelo pogosto ukvarjajo s športom, največ takih, ki so v minulem letu dosegle 

odličen učni uspeh. Manj kot četrtina deklic se s športom ukvarja vsak dan in največ je med 

njimi takih, ki so imele v prejšnjem letu prav dober učni uspeh. Največ deklic, ki se nikoli ne 

ukvarja s športom je dosegalo zadosten uspeh. Iz zbranih podatkov avtorica zaključuje, da so 

dobri učenci tudi dobri športniki, saj znajo pravilno razporejati energijo in čas za učenje in 

ukvarjanje s športom. 

Interes za športno udejstvovanje po  spolu 

Skozi proces socializacije posameznik prevzame številne druţbene vloge, norme, vrednote in 

pričakovanja v povezavi s svojim spolom. Vplivov je veliko: druţina, mediji, vrstniki, 

literatura, zdravstveno osebje, vrtec in šola … Razlike med spoloma se začno pojavljati tudi 

na področju športnega udejstvovanja.  

Večina dosedanjih raziskav (Petkovšek, 1984, Toškan, 1997, Makuc, 1998, Zurc, 2001, 

Planinšec, 2003, Jurak et al., 2003; povzeto po Zurc, 2004)  ugotavlja, da se dečki pogosteje 

in bolj organizirano ukvarjajo z gibalnimi/športnimi dejavnostmi v času izven pouka v 

primerjavi z deklicami. Razlike pa se pojavljajo tudi v izbiri športnih zvrsti. Zurčeva (2004) 

navaja ugotovitve Tercedorja in sodelavcev, ki so v svoji raziskavi leta 2003 prišli do 

zaključkov, da se dečki najpogosteje ukvarjajo z nogometom in malim nogometom, deklice 

pa s plavanjem in aerobiko. 

Raziskava o prostočasni gibalni aktivnosti slovenskih osnovnošolcev je pokazala nekoliko 

drugačne rezultate, saj razlik med spoloma v količini in obliki gibalne aktivnosti ni zaznala. 

Večina anketiranih je aktivna dva do tri dni na teden, ne glede na spol. Z ostalimi raziskavami 

pa se ujemajo ugotovitve o izbiri športne zvrsti, s katero se v svojem prostem času dečki 

oziroma deklice najpogosteje ukvarjajo. Deklice imajo najraje ples, športno gimnastiko, 

športno-ritmično gimnastiko, odbojko, tenis, karate in plavanje. Pri dečkih pa prevladujejo 

predvsem ekipne športne panoge, in sicer nogomet, košarka, judo, rokomet in plavanje. 

Plavanje in borilne veščine sta tako edina športa, ki se pri obeh spolih pojavljata med bolj 

priljubljenimi (Pišot, Zurc, Planinšec, 2004; povzeto po Zurc, 2004). 
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Tudi v raziskavi Bregarjeve (1996) se deklice pogosteje odločajo za individualne športe: 

smučanje, plavanje in jahanje. Dečki pa imajo raje kolektivne športe: košarko, nogomet in 

hokej. Med najbolj zaţelene športne panoge učenci uvrščajo smučanje, košarko in plavanje.  

Podobno ugotavlja tudi Golobova (2009); najbolj priljubljene športne interesne dejavnosti 

dečkov v njeni raziskavi so nogomet, košarka in judo. Pri deklicah pa so zelo priljubljeni ples, 

ritmična gimnastika in odbojka. Razlik v pogostosti obiskovanja interesnih dejavnosti glede 

na spol njena raziskava ni zaznala, deklice in dečki skoraj enako pogosto obiskujejo športne 

dejavnosti. Športne interesne dejavnosti, ki jih vodijo zunanji izvajalci, pa celo bolj pogosto 

obiskujejo deklice. 

Zaključimo lahko, da dečki in deklice v svojem prostem času resnično izbirajo drugačne 

športne panoge. Deklice so bolj predane individualnim športom in veliko pogosteje izbirajo 

ples in gimnastiko. Za dečke pa so zelo značilni ekipni športi in igre z ţogo. Opaziti je 

mogoče tudi trend izenačevanja pogostosti športnega udejstvovanja med spoloma pri otrocih. 

V novejših raziskavah teh razlik namreč ni več mogoče opaziti. Zurčeva (2004) v svoji 

razpravi opozarja na podoben trend pri odrasli populaciji. Število športno-rekreativnih 

posameznic se namreč zvišuje. 

V povezavi z interesi si je zanimivo ogledati tudi motive za vključevanje v športne dejavnosti. 

Tudi razlogi, zakaj se učenci ukvarjajo s športno aktivnostjo v prostem času se razlikujejo 

glede na spol. Raziskava (Završnik & Pišot, 2005; povzeto po Golob, 2009) je pokazala, da je 

glavni motiv za športno aktivnost pri deklicah četrtega razreda zdravje, pri dečkih pa dobra 

kondicija. Najpomembnejša motiva za športno dejavnost sta pri deklicah postava in aktivnost 

staršev, pri fantih pa so glavni motivi telesni videz, zabava, druţenje s prijatelji in kondicija.  

Raziskava Bregarjeve (1996) kaţe podobne rezultate. Kot najpomembnejše razloge za 

ukvarjanje z določeno športno panogo otroci navajajo: ker mi je všeč, ker imam ta šport rad, 

da imam dobro kondicijo. Ti rezultati kaţejo na to, da je gibanje pri otrocih še vedno zelo 

močna potreba in da to radi počnejo. Omeniti velja tudi razlike med spoloma, ki so se prav 

tako pokazale v raziskavi. Dečki se pogosteje kot deklice odločajo za določen šport, da bodo 

spretni in močni, ker občudujejo uspešne športnike, da imajo ugled med prijatelji in ker radi 

tekmujejo. Deklice pa se večkrat odločajo za razloge uţivanja v naravi, in ker se v šoli z 

določenimi panogami ne ukvarjajo. Dečke torej pogosteje usmerjajo motivi povezani z 

ugledom, zunanjim izgledom, vzorom in tekmovalnostjo, deklice pa zadovoljujejo svoje 

notranje ţelje. 
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2.1.2 Preobremenjenost 

Obremenjenost učenca je skupek telesnih in duševnih naporov pri pouku. Lahko pa jo 

razlagamo tudi kot razmerje med zahtevami šole in zmogljivostmi učencev. Ko učenci niso 

zmoţni opraviti zahtevanih nalog v določenem času, so preobremenjeni. Gre za pojav oz. 

problem, o katerem je govoril ţe Jan Amos Komensky v 17. Stol. in se pojavlja tudi danes. 

Opozorila o preobremenjevanju otrok s šolskim delom so vse pogostejša (Novak et al., 1995). 

 Učenci so lahko izpostavljeni različnim obremenitvam. Razlikujemo psihomotorne 

obremenitve, telesne obremenitve in obremenitve posameznih čutil, čustvene obremenitve ter 

intelektualne obremenitve. Psihomotorne obremenitve nastanejo zaradi premagovanja fizičnih 

in psihičnih naporov. Fizične napore premagujejo učenci zaradi statičnih obremenitev, ki 

nastanejo pri večurnem sedenju in koncentriranem delu med poukom. Učno delo pa terja od 

učencev tudi intelektualne napore in zbranost, kar povezujemo s premagovanjem psihičnih 

obremenitev. Če upoštevamo še dejstvo, da otrokovo odraščajoče telo nujno potrebuje gibanje 

za razvoj, nam postane jasno, kako zelo je za otroka utrujajoče sedenje pri pouku. V proces 

učenja je treba vključiti motorično aktivnost, saj bo ta v končni fazi poskrbela za boljše učne 

sposobnosti in zdrav razvoj učencev. Telesne obremenitve in obremenitve čutil so povezane s 

preteţkimi šolskimi torbami, neprimerno šolsko opremo (stoli in mize), slabo osvetlitvijo, 

neustreznimi šolskimi urniki … Večurno sedenje pri pouku povzroča zniţevanje motoričnih 

sposobnosti učencev, nepravilno drţo telesa, okvare vida … Obenem so učenci obremenjeni 

tudi čustveno, doţivljajo strah pred neuspehom in najrazličnejše stiske, ki so povezane s 

stresom (Novak et al., 1995). 

V kakšni meri bo določen napor deloval obremenilno je odvisno od vsakega posameznika in 

njegovih osebnostnih lastnosti (telesne, psihične, zdravstvene …). Fizično dobro pripravljeni, 

vzdrţljivi učenci se laţje soočajo z napori in stresnimi situacijami, ki jih prinaša vsakdanjik. 

Vse vrste utrujenosti se pogosteje pojavljajo pri učencih z nadpovprečno teţo in količino 

podkoţnega maščevja ter nizkim nivojem mišične vzdrţljivosti. Pri tem imajo pomembno 

vlogo tudi razbremenilne aktivnosti, med katere spadajo spanje in dejavnosti prostega časa. S 

spanjem in rekreativnimi dejavnostmi organizem obnavlja psihofizične moči. Bistvenega 

pomena je zato medsebojna uravnoteţenost obremenilnih in razbremenilnih dejavnosti 

(Novak et al., 1995).  

Pomen telesno aktivno izrabljenega prostega časa pri razbremenjevanju učencev je tako 

dvojen. Najprej v smislu razbremenjevalne aktivnosti in drugič kot načina za krepitev zdravja 
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in vzdrţljivosti, ki sta bistvenega pomena za učinkovito soočanje z obremenitvami. Obenem 

pa omogoča učencem zadovoljevanje osnovne potrebe po gibanju.  

S tega vidika je zaskrbljujoče dejstvo, da otroci tudi svoj prosti čas preţivljajo vse preveč sede 

– pred televizijskimi in računalniškimi zasloni.  Novakova (1995) pravi, da se otroci in 

mladostniki v svojem prostem času ukvarjajo s tem, kar jim ponuja ali omogoča okolje. Če so 

prepuščeni sami sebi so tako v nevarnosti, da bodo izbrali bolj lagoden način. Tu se pokaţe 

prednost organiziranih aktivnosti, ki imajo nameren vzgojni vpliv. Otroke učijo smotrne in 

aktivne izrabe prostega časa. 

Med takšne organizirane aktivnosti sodijo tudi interesne dejavnosti. Pojetova (2005) v svoji 

raziskavi ugotavlja povezanost med učnim uspehom in številom interesnih dejavnosti. Učenci 

z niţjim učnim uspehom se v interesne dejavnosti vključujejo v majhnem obsegu, učenci z 

višjim uspehom pa se vključujejo v številne dejavnosti. Kar tretjina anketiranih učencev ne 

obiskuje nobene dejavnosti, kar je zaskrbljujoče, saj bi se morali tako učno uspešnejši kot tudi 

tisti manj uspešni vključevati tudi v interesne dejavnosti. Ugotavlja tudi, da si skoraj 40 % 

otrok ţeli še kakšne druge interesne dejavnosti, ki na šoli ne deluje. Najpogosteje si ţelijo 

dodatnih športnih dejavnosti. Učenci z boljšim učnim uspehom si novih, drugačnih dejavnosti 

ţelijo bolj kot pri pouku manj uspešni sovrstniki. Ugotovitve raziskave potrjujejo vzajemen 

pozitiven učinek aktivnega preţivljanja prostega časa na zadovoljstvo in uspešnost tudi na 

drugih področjih ţivljenja (šolsko delo).  

Vseeno pa se lahko pojavi tudi preobremenjenost z zunajšolskimi dejavnostmi. V začetku 

šolskega leta dobijo otroci na izbiro pestro ponudbo kroţkov, tečajev in drugih dejavnosti. 

Pogosto se dogaja, da bi se iz različnih razlogov najraje vpisali k številnim, vendar je k izbiri 

dejavnosti potrebno pristopiti premišljeno. Nesmiselno je namreč v začetku izbrati cel kup 

dejavnosti in jih potem eno za drugo opuščati, ali pa vztrajati v stalnem pomanjkanju časa 

zase, za prosto igro, druţinske odnose, prijatelje. O številu popoldanskih dejavnosti se mora 

otrok odločiti skupaj s starši, ki morajo pri svetovanju otroku paziti, da mu ne vsiljujejo svojih 

lastnih ambicij. Premisliti moramo, kakšno popoldansko obremenitev si lahko otrok privošči 

glede na svoje sposobnosti in učno uspešnost.  Upoštevati pa moramo tudi obseg dejavnosti 

(kolikokrat tedensko se izvaja) in finančni vidik. Učinkovita je uporaba urnikov, ki predvidijo 

vse obveznosti in čas za učenje, obvezno pa morajo vsakodnevno vključevati tudi nekaj 

neorganiziranega prostega časa (Preobremenjenost otrok z zunajšolskimi dejavnostmi. 
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Pridobljeno 9. 4. 2011, iz http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-

otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi).  

V vsakem razredu je tudi nekaj otrok, ki ne obiskujejo nobene interesne dejavnosti. Razloge 

je mogoče iskati v dejstvu, da ti otroci niso nikjer uspešni, da ne znajo najti nečesa, kar bi jih 

veselilo, in jih doma k temu ne spodbujajo (Filipič, 2000). 

Za veliko napako štejemo to, da otroke s slabšim šolskim uspehom usmerjamo samo k učenju. 

Spodbujati jih moramo k izbiri dejavnosti, pri kateri bodo lahko izkoristili svoja močna 

področja in tako gradili pozitivno samopodobo (Preobremenjenost otrok z zunajšolskimi 

dejavnostmi. Pridobljeno 9. 4. 2011, iz http://www.viva.si/Psihologija-in-

odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi).  

Preobremenjenost se lahko izrazi z boleznijo, ker imunski sistem, ki je nenehno pod stresom 

oslabi. Pojavijo se lahko tudi psihosomatska obolenja, ko otrok začuti, da se ni več zmoţen 

spopadati z vsemi obveznostmi in se obenem boji neuspešnosti. Preveč popoldanskih 

dejavnosti lahko hitro povzroči padec učne uspešnosti. Pomanjkanje časa poslabša druţinske 

odnose in komunikacijo. Posameznik se začne oddaljevati tudi od samega sebe in vedno 

slabše prepoznava svoje lastne potrebe (Preobremenjenost otrok z zunajšolskimi dejavnostmi. 

Pridobljeno 9. 4. 2011, iz http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-

otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi). 

 

2.2 INTERESNE DEJAVNOSTI  

Interesne dejavnosti so različne oblike dela z učenci, ki jih šola organizira zunaj šolskega 

pouka kot razširjeni program šole (Poje, 2005). Kot ţe samo ime pove, je bistvo interesnih 

dejavnosti učenčev interes. Šola jih ponudi učencem zato, da bi ti v njih s prostovoljnim 

vključevanjem odkrivali in razvijali svoje interese in se s tem praktično uvajali v ţivljenje. S 

pestro ponudbo dejavnosti ţelijo šole posameznikom zagotoviti, da poiščejo vsaj eno takšno 

dejavnost, ki bi jo z veseljem obiskovali. Šola preko interesnih dejavnosti skrbi za to, da se 

učenci usposabljajo za koristno in zdravo preţivljanje prostega časa. Govorimo o 

vseţivljenjskem učenju (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 

2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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2.2.1 Razvoj interesnih dejavnosti 

Različne šolske in obšolske dejavnosti so se v šoli postopoma oblikovale. Dodatne dejavnosti 

v šolah so se pojavljale ţe pred prvo svetovno vojno, posebej pester razvoj pa je mogoče 

zaslediti po drugi svetovni vojni (Komljanc et al., 2007). 

Izrazi za interesne dejavnosti so se skozi čas spreminjali. V začetku petdesetih let dvajsetega 

stoletja so v šole začeli uvajati svobodne in prostočasne dejavnosti. V najširšem smislu je šlo 

za dejavnosti v prostem času kot odgovorno aktivnost v šolskem ţivljenju s poudarkom na 

prostosti, samoodločanju in samouresničitvi človeka v aktivnosti, ki jo opravlja (Lešnik, 

1987). 

Tako je šola postopoma sprejela dejavnosti prostega časa za svojo nalogo. Učenci so se 

vključevali predvsem v kulturne in športne dejavnosti, poleti pa so predvsem za otroke iz 

socialno ogroţenih druţin organizirali počitniške kolonije. Leta 1960 so v šole uvedli bralno 

značko (Komljanc et al., 2007). 

V Zakonu o osnovni šoli iz 1969. leta zasledimo 30. člen, ki pravi: »Prostovoljne dejavnosti 

učencev so sestavni del ţivljenja in dela v šoli. Osnovna šola je dolţna pomagati učencem, da 

v okviru pionirskih in drugih samostojnih organizacij učencev razvijajo razne oblike dela s 

področja druţbenega, kulturnega in gospodarskega ţivljenja« (Lešnik, 1987). 

V tem obdobju se začne povečevati zanimanje za prosti čas in poudarjati njegov vpliv na 

otrokov razvoj. Z zakonom o osnovni šoli iz leta 1980 se prostovoljne dejavnosti 

preimenujejo v interesne dejavnosti. Vsak učenec osnovnih šol na Slovenskem naj bi se 

vključil vsaj v eno izmed njih. S tem so interesne dejavnosti postale dejanska sestavina 

vzgojno-izobraţevalnega dela osnovne šole (Troha, 1992). 

Skozi omenjene razvojne stopnje je opazno vse večje zanimanje za interesne dejavnosti, ki je 

pripeljalo do današnje podobe. Šolska zakonodaja, ki je nastala v samostojni Sloveniji po letu 

1991, obravnava interesne dejavnosti kot del razširjenega programa osnovne šole, ki ga šola 

mora ponuditi, učenci pa se vanj vključujejo prostovoljno (Krek, 1995).  

2.2.2 Zakonska opredelitev in financiranje 

Osnovnošolsko izobraţevanje obsega obvezni in razširjeni program. Interesne dejavnosti so 

poleg podaljšanega bivanja, jutranjega varstva, dopolnilnega in dodatnega pouka ter šole v 

naravi del razširjenega programa. Namen interesnih dejavnosti je razvijanje različnih 
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interesov učencev. Določene so z letnim delovnim načrtom šole. Učenci se vanje vključujejo 

prostovoljno (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Financiranje interesnih dejavnosti, določenih v Predmetniku devetletne osnovne šole, je po 

Zakonu o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraţevanja zagotovljeno iz sredstev 

drţavnega proračuna. To sta dve uri tedensko za posamezni razred. Ostale ure interesnih 

dejavnosti se obravnava kot nadstandard in jih financira občina. Del stroškov za nadstandard 

lahko s soglasjem krijejo tudi starši (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. 

Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Program interesnih dejavnosti je del letnega delovnega načrta, ki ga pripravlja vsaka šola na 

svoj način. Program se tako od šole do šole razlikuje glede na interes učencev, pogoje za 

izvedbo ter moţnost povezave z okoljem in za okolje. Interesne dejavnosti nimajo predpisanih 

učnih načrtov, kar pomeni, da ni standardov znanj, ocenjevanja ali podobnega evidentiranja v 

dokumentacije, ki bi sporočale učenčev napredek. Program in vsebine interesnih dejavnosti 

sooblikuejo učitelji in učenci (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 

4. 2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Interesne dejavnosti, ki jih ponuja šola, so zapisane tudi v šolski publikaciji in v zadnjem času 

tudi na internetni spletni strani šole. Preglednica s kroţki vsebuje podatke o tem, katere 

dejavnosti so na izbiro, katerim razredom so namenjene, čas in prostor izvajanja, ter ime in 

priimek izvajalca oz. mentorja. 

2.2.3 Namen, cilji in pomen interesnih dejavnosti 

Namen interesnih dejavnosti je razvijanje interesnih področij učencev. Poudarjen je razvoj na 

učnem in socialnem področju. Temeljni namen je, da učenci pridobljena znanja uporabijo za 

preţivljanje prostega časa. Obenem se navajajo na samoorganizacijo. V tem smislu interesne 

dejavnosti predstavljajo tudi izhodišče vseţivljenjskega učenja. Povezovanje in druţenje v 

širšem in oţjem okolju na osnovi interesov vpliva na razvoj lastne osebnostne podobe 

(Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Interesne dejavnosti imajo vzgojni in izobraţevalni pomen. Vzgojni se kaţe v navajanju na 

delovno disciplino, saj se učenci pri interesnih dejavnostih seznanjajo s skupinskim delom, 

spoznavajo sebe in druge člane skupine, razvijajo socialne odnose, ustvarjalnost, začutijo 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf


Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-17- 
 

pripadnost skupini, medsebojno povezanost, spoznavajo odgovornost za svoj in skupni končni 

cilj, zadovoljujejo potrebo po aktivnosti, razvijajo svobodnejšo komunikacijo in čustva. 

Izobraţevalni vidik je viden pri razvijanju opazovanja, zaznavanja, logičnega mišljenja in 

bogatenju domišljije (Poje, 2005). 

Preko interesnih dejavnosti učenci uresničujejo naslednje splošno-izobraţevalne cilje: 

Učenci: 

 zadovoljujejo lastne potrebe (aktivnosti izbirajo po lastnih nagibih in presoji; razvijajo 

lastne interese, nagnjenja, sposobnosti in talente); 

 razvijajo miselne procese, pridobivajo uporabno znanje in globlje razumevanje; 

 pridobljena znanja in sposobnosti usmerjajo v odgovorno ravnanje v naravnem okolju 

in druţbenem ţivljenju; 

 se moralno, intelektualno in osebnostno razvijajo; 

 spoznavajo in razvijajo spoštovanje do sebe in drugih; 

 medsebojno komunicirajo in razvijajo socialno-komunikacijske spretnosti in veščine 

(boljši medosebni odnosi, razvijanje ustvarjalnega in kritičnega mišljenja, navajanje na 

reševanje konfliktov, vplivanje na soustvarjanje vzdušja, spoznavanje pomena 

sodelovanja); 

 presegajo meje med obveznim in razširjenim programom; 

 povezujejo teorijo s prakso; 

 spoznavajo poklicne interese; 
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 spoznavajo potrebe po koristni in kulturni izrabi prostega časa in moţnosti 

zadovoljevanja interesov kasneje v ţivljenju (Interesne dejavnosti za devetletno 

osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_ 

dejavnosti_cb.pdf ). 

2.2.4 Načela 

Načela uresničevanja interesnih dejavnosti poudarjajo sodelovanje in soodločanje učencev pri 

načrtovanju in izvajanju. Če ţelimo, da bo slednje kakovostno, moramo upoštevati naslednja 

načela: 

 načelo učenčevega interesa 

Bistvo je zadovoljevanje učenčevega lastnega interesa, zato ima učenec moţnost 

vključevanja v interesne skupine glede na svoje zanimanje. To deluje motivacijsko. 

 načelo prostovoljnosti 

Učenec se za vključitev odloči po lastni izbiri. Mnenja mentorjev in staršev imajo 

zgolj svetovalno vlogo. Izbor interesnih dejavnosti nikoli ne sme biti odločitev staršev. 

 načelo soustvarjanja in spodbujanje učenčeve lastne aktivnosti 

Učenec ima aktivno vlogo pri oblikovanju programa dela interesnih dejavnosti. 

Sodeluje pri vseh fazah: načrtovanju, izvedbi in evalvaciji. 

 načelo prehajanja 

Učenec ima moţnost zapustiti ali zamenjati interesno skupino, če ugotovi, da 

obstoječa zanj ni ustrezna oziroma ne izpolnjuje njegovih pričakovanj.  

 načelo vseţivljenjskosti 

Učenec razvija svoje sposobnosti in spretnosti, ki so prvine vseţivljenjskega učenja.  

 načelo povezovanja 

Interesne dejavnosti se lahko povezujejo z dejavnostmi razširjenega in obveznega 

programa v osnovni šoli. Interesi, ki jih posameznik razvija, odpirajo moţnosti 

koristnega preţivljanja prostega časa in poklicno orientacijo. 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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 načelo sodelovanja 

Sodelovanje poteka znotraj šolskega prostora, med šolami v kraju in v širšem 

druţbenem okolju. Vključujemo tudi starše in druge odrasle osebe. 

 načelo (samo)vrednotenja 

Analiziranje in (samo)vrednotenje dela omogoča zavedanje svojih močnih in šibkih 

področij (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

2.2.5 Organizacija in izvedba interesnih dejavnosti 

Interesna dejavnost je organizirana struktura, zato mora vsaka imeti svoj program, cilje, čas in 

prostor izvajanja, pripomočke za izvedbo in ustrezno vodenje. 

Vsebinsko-organizacijsko delo, povezano s programom interesnih dejavnosti v šoli, usmerja 

koordinator oziroma vodja interesnih dejavnosti. Njegovo delo je osredotočeno na pripravo, 

usklajevanje in vodenje dela, organizacijo in spremljavo poteka interesnih dejavnosti, 

organizacijo predstavitev rezultatov in pripravo končnega poročila o delu. Delo se začne z 

ugotavljanjem ţelja in interesov učencev. To je mogoče storiti z anketo ob koncu šolskega 

leta za naslednje leto. Zbranim podatkom je potrebno dodati še prostorske in kadrovske 

pogoje za izvedbo na šoli. Sledi predstavitev ugotovljenega stanja na občini ter iskanje rešitev 

(materialni, prostorski, kadrovski vidik). V naslednjem koraku se celotno sliko predstavi tudi 

staršem (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Pojetova (2005) opozarja, da bi morala šola zamisli glede ponudbe različnih interesnih 

dejavnosti oblikovati glede na mnenja učencev. Pri sami pripravi in izdelavi pa bi morala 

upoštevati zlasti spolno razdeljenost med ţeljami otrok. V praksi pa šole tem stvarem 

posvečajo premalo pozornosti. 

Naslednja naloga šole je, da v obliki reklame (zloţenka ali videoposnetek) ali prek 

neposrednega animiranja mentorjev samih predstavi interesno dejavnost v zanimivi obliki, z 

moţnimi cilji, oblikami in vsebinami dela. S tem načinom bi se povečala moţnost za 

odkrivanje in razvoj interesov pri posameznemu učencu (Poje, 2005). 

V naslednjem koraku šola ţe pridobi »uporabnike«. Gre za izvedbeni del, ki obsega 

načrtovanje, izvedbo in evalvacijo dela. Zanj so odgovorni mentorji posameznih interesnih 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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dejavnosti. Pomembno je, da vključeni učenci sodelujejo tudi ţe pri načrtovanju programa, saj 

s tem postavimo temelje za nadaljnjo motivacijo vseh sodelujočih, mentorji pa pridobijo 

izvirne ideje. Načrt posameznih interesnih dejavnosti naj bi vseboval naslednje kategorije: 

interesno področje, cilje, razred, imena učencev, mentorjev in sodelavcev, število ur, posebne 

dejavnosti (ekskurzija, izlet, ogled predstave …),  potrebna gradiva, pričakovane rezultate in 

opombe. Zbrani podatki dajejo vodji interesnih dejavnosti in vodstvu šole celovit pregled 

načrtovanih dejavnosti v šoli (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 

4. 2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Fazi izvedbe, pri kateri je pomembno, da mentorji učencem pomagajo pridobivati nova znanja 

preko lastne aktivnosti, sledi evalvacija opravljenega dela. Ta poteka ţe v fazi procesa s 

sprotnimi povratnimi informacijami in ob koncu dejavnosti v obliki analize uspešnosti glede 

na zastavljene cilje, vendar se rezultati nikoli ne ocenjujejo s šolskimi ocenami. Evalvacijo 

dela posameznih interesnih skupin je mogoče predstaviti tudi na kulturnem dnevu, dnevu 

odprtih vrat, zaključni prireditvi šolskega leta, različnih praznovanjih in proslavah, razstavah, 

tekmovanjih … Zlasti priporočljiva je tudi predstavitev širšemu okolju. Mentorji pripravijo 

tudi pisno poročilo o končni evalvaciji. Pred tem pridobi mnenja vključenih učencev. 

Koordinator interesnih dejavnosti pa na podlagi vseh teh zbranih poročil pripravi zaključno 

poročilo, ki predstavlja izhodišče za potek dejavnosti v naslednjem šolskem letu (Interesne 

dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz www.mss.gov.si/ 

fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Mentorji interesnih dejavnosti 

Mentor interesnih dejavnosti je oseba, ki načrtuje, usmerja in evalvira potek interesnih 

dejavnosti. To je lahko učitelj, ki v okviru svojih strokovnih kompetenc avtonomno načrtuje 

in vodi program interesnih dejavnosti. Izvajanje interesnih dejavnosti zahteva strokovno in 

pedagoško usposobljene ljudi. Od njihovega dela je namreč odvisna kakovost procesa 

interesnih dejavnosti (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 

2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Mentor mora pri izvedbi dejavnosti upoštevati naslednja didaktična priporočila: 

 slediti mora konceptu interesnih dejavnosti (načela, cilji); 

 zadovoljevati interese udeleţencev; 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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 sooblikovati vzgojno-izobraţevalni program interesnih dejavnosti skupaj z učenci 

skozi faze načrtovanja, izvajanja in evalviranja; 

 razvijati kompleksne miselne procese, ki omogočajo širjenje in uporabo znanja in 

pripomorejo h globljemu razumevanju; 

 uporabljati sodobne metode in oblike dela, pri avtonomni izbiri teh pa upoštevati 

razvojno stopnjo učencev, posebnosti posameznikov in zakonitosti skupinske 

dinamike; 

 ustvarjati sproščeno delovno vzdušje in kakovostne medsebojne odnose, ki omogočajo 

sproščenost, spoštovanje, zaupanje in občutek varnosti ter sprejetosti; 

 povezovati šolo s starši ter z oţjim in širšim okoljem; 

 graditi na timskem delu izvajalcev interesnih dejavnosti z učitelji razredniki in jih 

seznanjati z delom pri interesnih dejavnostih; 

 skrbeti za varnost pri izvajanju interesnih dejavnosti (Interesne dejavnosti za 

devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../ 

Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Mentor ima zelo pomembno vlogo pri organizaciji in izvedbi interesne dejavnosti. Zelo 

pomembna pa je tudi njegova osebnost, s katero ustvarja ustrezno vzdušje za delo in 

sodelovanje v skupini. 

Mentorji interesnih dejavnosti v osnovni šoli so lahko notranji ali zunanji. Notranji mentorji 

so lahko učitelji razrednega in predmetnega pouka ter strokovni in svetovalni delavci šole, ki 

se ljubiteljsko ali profesionalno ukvarjajo z določeno dejavnostjo. Zunanji mentorji navadno 

prihajajo iz društev in organizacij v okolici šole. Njihova poklicna usmerjenost pa ni nujno 

učiteljska. 

Pojetova v svoji raziskavi (2005) ugotavlja, da sta šoli, na katerih je opravljala raziskavo, 

precej odprti v zunanje okolje, saj je tretjina mentorjev zunanjih sodelavcev. To pa pripomore 

k raznolikosti ponudbe interesnih dejavnosti. Zunanji mentorji najpogosteje vodijo dejavnosti 

s področja športa. 

Mlajši učenci pogosteje izbirajo interesne dejavnosti, ki jih vodi njihov učitelj, saj je razrednik 

prvi, ki otroke navdušuje in seznanja z interesnimi dejavnostmi, poleg tega pa se učenčevi 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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interesi v tem obdobju še kratkotrajni in se hitro menjavajo, zato je lahko priljubljen učitelj 

eden od razlogov za sodelovanje. Pozneje postane šolarjev osebni interes bolj izrazit, pojavijo 

se ţe pravi interesi prilagojeni učenčevim potrebam in sposobnostim, zato si interesne 

dejavnosti ne izbirajo več toliko zaradi mentorja, ki dejavnost vodi. Omenjena spoznanja je 

avtorica potrdila tudi v svoji raziskavi (Poje, 2005). 

Golobova (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da kar 44 % učencev obiskuje vsaj eno interesno 

dejavnost, ki jo vodi zunanji izvajalec. Ugotavlja tudi, da zunanji izvajalci najpogosteje vodijo 

športne interesne dejavnosti. Notranji učitelji športne interesne dejavnosti vodijo redkeje, zato 

pa pokrivajo večino ostalih dejavnosti.  

2.2.6 Vrste interesnih dejavnosti 

Šole danes ponujajo zelo raznolike interesne dejavnosti. Ponudba pa se od šole do šole 

razlikuje glede na materialne, kadrovske in prostorske pogoje šole. Pojavljajo se 

najrazličnejše razvrstitve teh dejavnosti. 

Lešnik (Lešnik, 1982) je interesne dejavnosti vsebinsko razvrstil na: 

 informativne dejavnosti (turistični kroţek, računalništvo, tuji jeziki, knjiţničarski, 

zgodovinski, matematični, fizikalni kroţek, kemija, slovenščina, ekologija,  

arheologija …); 

 ustvarjalne dejavnosti (gledališko-lutkovni kroţek, literarni, podjetniški, vesela šola, 

logika, oblikovalni kroţek, ročna dela, robotika, fotografski kroţek, šahovski, 

ugankarski, likovni, recitacijski kroţek, igranje instrumentov …); 

 druţabne interesne dejavnosti (pevski zbor, socialne igre, plesne vaje, kinološki 

kroţek, veterinarski kroţek …); 

 telesnovzgojne dejavnosti, ki jih bomo v nadaljevanju opredelili kot športne (planinski 

kroţek, športne aktivnosti, navijaška skupina …); 

 filozofične dejavnosti (Rdeči kriţ); 

 neopredeljene interesne dejavnosti (vrtnarski, čebelarski kroţek, manekenstvo …). 

Troha (1985) pa uporablja podobno delitev na 5 področij: 
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 poljudnoznanstvene (fizika, kemija, astronomija, etnologija, ekologija, matematika, 

računalništvo …); 

 tehničnoproizvodne (modelarski, vrtnarski, kamnoseški, čebelarski, gospodinjski 

kroţek …); 

 kulturnoumetniške (likovni, gledališki, literarni, glasbeni, knjiţničarski, oblikovalni 

kroţek …);  

 telesnovzgojne, ki jih bomo v nadaljevanju opredeljevali kot športnovzgojne (tenis, 

odbojka, gimnastika, planinski kroţek …); 

 druţbenohumanitarne (skupine učencev, ki pomagajo bolnim, ostarelim, socialno 

ogroţenim …). 

Raziskava Pojetove (2005) kaţe, da si največ učencev izbira dejavnosti z informativno 

vsebino, samo dva odstotka manj pa se jih vključuje v športnovzgojne dejavnosti, sledijo jim 

ustvarjalne in druţbene dejavnosti ter na koncu še filozofične in neopredeljene. Avtorica 

ugotavlja tudi, da na izbiro interesnih dejavnosti vpliva učni uspeh. Učno uspešnejši učenci 

namreč v veliko večjem obsegu obiskujejo ustvarjalne, informativne, filozofične oz. 

neopredeljene interesne dejavnosti kot učenci s podpovprečnim šolskim uspehom. 

Golobova (2009) ugotavlja, da se vsaj polovica učencev in učenk ukvarja s športnimi 

interesnimi dejavnostmi. Razlik v pogostosti obiskovanja športnih interesnih dejavnosti glede 

na spol njena raziskava ni zaznala, deklice in dečki skoraj enako pogosto obiskujejo športne 

dejavnosti. O izenačeni pogostosti obiskovanja športnih interesnih dejavnosti glede na spol 

smo pisali ţe v razdelku Interes za športno udejstvovanje po spolu. 

Raziskava Pojetove (2005) je pokazala tudi vpliv spola na izbiro interesnih dejavnosti. 

Deklice pogosteje izbirajo druţabne interesne aktivnosti, dečki pa v večjem številu kot deklice 

sodelujejo v športnih interesnih dejavnostih. Zadnja ugotovitev se nekoliko razlikuje od 

zaključkov drugih raziskav. 

Interesne dejavnosti glede na kraj izvajanja delimo na šolske in obšolske (izvenšolske) 

dejavnosti. Šolske interesne dejavnosti organizira šola izven šolskega pouka. Zanje veljajo 

zakonske in finančne opredelitve, ki so navedene v podpoglavju o zakonski opredelitvi in 

financiranju. 
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Ponudba šolskih interesnih dejavnosti je odvisna od same šole. Dejavnosti se izvajajo pred 

poukom ali po njem, večinoma so brezplačne, prevoz učencev vozačev pa je največkrat urejen 

s šolskim prevozom. 

Izvenšolske ali obšolske interesne dejavnosti se izvajajo v popoldanskem času v prostorih šole 

ali izven nje. Te dejavnosti so navadno plačljive, starši morajo sami poskrbeti za prevoz otrok 

na dejavnosti ter kupiti potrebne pripomočke. V mestih je ponudba raznovrstnih obšolskih 

dejavnosti zelo pestra in se iz leta v leto še povečuje, na podeţelju pa še vedno prevladujejo 

kulturno-umetniška in pevska društva ter gasilstvo.   

2.2.7 Interesne dejavnosti na podružničnih šolah 

V Sloveniji imamo dobro razvito in porazdeljeno mreţo osnovnih šol, v kateri so majhne šole  

najpogosteje organizirane kot podruţnične šole matičnih (centralnih) osnovnih šol. 

Podruţnične šole imajo navadno na podeţelju poseben pomen v ţivljenju samega kraja, saj 

predstavljajo nekakšno kulturno središče. Specifika teh šol se kaţe tudi v organizaciji dela, ki 

je pogosto oteţeno zaradi slabe prostorske in materialne opreme, majhnega števila kadra, 

preobremenjenosti učiteljev in oddaljenosti učencev (vozači). Zaradi omenjenih razlogov sta 

omejeni tudi obseg in vrsta interesnih dejavnosti na teh šolah. Na podeţelju tudi ni veliko 

organizacij, ki bi lahko mladim ponudile raznovrstne dejavnosti, zato ostaja šola edini kraj, 

kjer lahko učenci dejavno uresničujejo svoje interese. Če ţelijo interesne dejavnosti 

obiskovati v večjih krajih, so otroci odvisni od angaţiranosti staršev, saj za obiskovanje teh 

potrebujejo prevoz (Taljat, 2006). 

Prostori, oprema in objekti za opravljanje telesnovzgojne dejavnosti na podruţničnih šolah so 

v večini primerov neustrezni ali pomanjkljivi. Štembergerjeva (2003) ugotavlja manjšo 

primernost prostorov za športno vzgojo in tudi slabšo opremljenost z rekviziti in pripomočki 

kot na centralnih šolah. Podruţnične šole tako največkrat nimajo telovadnic, ampak v te 

namene sluţijo prilagojeni večnamenski prostori. Telovadnice centralnih šol so v povprečju 

velike 402,75 m
2
, prostori, kjer se izvaja športna dejavnost na podruţničnih šolah pa le  

46,60 m
2
. 

To stanje se od šole do šole razlikuje, vendar pogosto prav slabi materialni pogoji ne 

dopuščajo pestrejše ponudbe interesnih dejavnosti. Učenci so tako primorani nekatere 

interesne dejavnosti obiskovati izven podruţnične šole, na matični šoli, društvih in drugih 

organizacijah (Taljat, 2006).   
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Učitelji podruţničnih šol so pogosto preobremenjeni zaradi zahtevnega kombiniranega pouka 

in premalo strokovno usposobljeni, da bo vodili še raznovrstne interesne dejavnosti. Pri 

uresničevanju razširjenega programa je zato potrebno redno ali vsaj občasno sodelovanje z 

zunanjimi sodelavci, ki pa jih primanjkuje. Podruţničnim učiteljem lahko pomagajo tudi 

učitelji matične šole (Repinc, 2001; povzeto po Taljat, 2006). 

Res pa je, da specifika podruţničnih šol s seboj prinaša tudi nekaj prednosti. Ena od teh je 

manjše število otrok, ki nam marsikdaj lahko olajša delo. Iz perspektive športnega dela to 

pomeni večjo varnost, večjo moţnost učenja novih elementov in večje efektivne čase vadečih. 

Prav tako lahko okolje podruţničnih šol izkoristimo za športno aktivnost na prostem. Na 

centralnih šolah, ki so postavljene v urbano okolje, je to z vidika varnosti marsikdaj oteţeno 

(Štemberger, 2007). 

Taljatova (2006) v svoji raziskavi ugotavlja, da je ponudba interesnih dejavnosti odvisna od 

velikosti podruţnične šole. Večje število otrok namreč pomeni tudi večje število interesnih 

dejavnosti, katerih vsebina je včasih prilagojena trenutnim potrebam na šoli (priprava proslav 

in prireditev). Ugotavlja tudi, da več kot polovica anketiranih staršev vozi otroke v druge 

kraje, kjer imajo pestrejšo ponudbo interesnih dejavnosti. 

2.2.8 Prihodnost razvoja interesnih dejavnosti 

Komljančeva (Komljanc, 2007) opozarja, da so bile v osemletki organizacijsko-didaktična 

novost interesne dejavnosti v okviru razširjenega programa, v obdobju devetletke pa se 

pojavlja nova organizacijsko-didaktična oblika. To so izbirni predmeti, ki dopolnjujejo 

obvezni program v tretjem triletju devetletke in jih učenci izbirajo glede na svoj interes, 

vendar postane predmet obvezen, ko je enkrat izbran. Razlika z interesnimi dejavnostmi je 

tudi v tem, da izbirne predmete opredeljujejo učni načrti in da so tovrstne dejavnosti 

ocenjevane. Ravno zaradi teh razlik izbirne dejavnosti nimajo sprostitvenega namena, kot naj 

bi ga imele dejavnosti razširjenega programa.  

Izbirni predmeti torej ne morejo nadomestiti interesnih dejavnosti, zato te ostajajo kot 

moţnost izbire tudi v zadnjem obdobju osnovnega šolanja in jih je smiselno še bolj 

nadgrajevati in razvijati. 

Interesne dejavnosti vsebujejo pomembne prvine vseţivljenjskega učenja oz. trajnostnega 

razvoja. Prav ta vidik pa lahko pomaga interesnim dejavnostim najti nove pristope v 

delovanju. Programi, ki niso določeni vnaprej, ponujajo moţnost prilagajanja posamezniku, 
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zadovoljevanja njegovih potreb v skupini in prehajanja iz količine informacij na njihovo 

kvaliteto. Iz tega konteksta je moč zaslutiti, da bo v prihodnje vse večja prepletenost 

formalnega in neformalnega izobraţevanja. Če se sistem ne bo dovolj hitro in uspešno 

prilagodil v prostovoljnih oblikah učenja, potem si bodo učenci skupaj s starši poiskali druge 

moţnosti. Bistveno je, da bo vsak ţelel še bolj kot do sedaj početi v ţivljenju stvari, ki ga 

zanimajo, ki so njegovo močno področje, in prav na tistem področju bo hotel posameznik 

pridobiti sredstva za ţivljenje oz. razvijati svojo poklicno pot. V tem smislu se kaţe svetla 

prihodnost za razvoj interesnih dejavnosti (Komljanc, 2007). 

2.3 ŠPORTNE INTERESNE DEJAVNOSTI 

Športne interesne dejavnosti imajo vse lastnosti ostalih interesnih dejavnosti, ki smo jih 

predstavili ţe v prejšnjem poglavju. Tu bodo izpostavljene samo nekatere specifične lastnosti, 

ki veljajo samo za to vrsto interesnih dejavnosti. 

Športne interesne dejavnosti so del razširjenega programa, katerega cilj je gibalna dejavnost 

otrok. Preko njih skušamo zagotoviti vsakodnevno športno vadbo otrok, dopolniti šolsko 

športno vzgojo in otroke seznanjati z drugimi športi. Pri športnih dejavnostih je zelo pogosto 

sodelovanje šole z drugimi partnerji (starši, zunanji sodelavci, institucije zunaj šole: klubi, 

društva, zasebniki, občinski športni zavodi ter lokalna skupnost) (Kovač, Jurak, 2010). 

Športne interesne dejavnosti vodijo mentorji, za katere veljajo zakonodaja in normativna 

izhodišča s področij vzgoje in izobraţevanja ter športa. Športne interesne programe lahko vodi 

oseba, ki sme poučevati športno vzgojo (učitelj športne vzgoje, do vključno 6. razreda pa tudi 

učitelj razrednega pouka). Če pa mentor nima izobrazbe športne smeri, lahko dejavnosti vodi 

v primeru, da je ustrezno usposobljen na določenem športnem področju. Usposobljenost 

izkazuje z javno veljavno listino, ki si jo pridobi v programih usposabljanja nacionalnih 

panoţnih zvez. Pri nekaterih športnih dejavnostih je poleg usposobljenosti potrebna še 

veljavna licenca za opravljanje dela. Šolska pravila tudi ne določajo normativov za izpeljavo 

športnih interesnih dejavnosti, zato se spoštuje predpisane normative, ki veljajo za obvezni 

pouk (do vključno 5. razreda do 28 učencev, od 6. do 9. razreda pa do 20 učencev)  (Kovač, 

Jurak, 2010). 

Štembergerjeva (2003) v svoji raziskavi ugotavlja, da le 22,3 % razrednih učiteljev vodi 

športne interesne dejavnosti. Obenem opozarja, da bi bilo priporočljivo deleţ razrednih 

učiteljev, ki vodijo športne interesne dejavnosti, povečati, saj se otroci v tem starostnem 

obdobju navdušujejo za stvari, ki so povezane z njihovim učiteljem.  
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Golobova (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da nudijo šole svojim učencem različne športne 

interesne dejavnosti. Nekatere med njimi se na šolah ponavljajo: košarka, nogomet, odbojka, 

ples in ritmična gimnastika. Večina šol ponuja te športne aktivnosti pod vodstvom zunanjih 

izvajalcev, kar pomeni, da jih šolski učitelji (med njimi tudi učitelji razrednega pouka) vodijo 

redkeje. 

Pri ponudbi šolskih interesnih dejavnosti šola upošteva šolske in zunajšolske dejavnike. 

Šolske dejavnike predstavljajo interes učencev in pogoji za izvedbo (velikost in materialni 

pogoji šole, strokovni kader), zunajšolske pa značilnosti in moţnosti oţjega okolja (ponudba 

javnih in društvenih športnih površin, programi športnih društev in zasebnikov, strokovni 

kader v športnih društvih, športna tradicija, finančna podpora lokalne skupnosti) (Kovač, 

Jurak, 2010). 

2.3.1 Pomanjkljivosti športnih interesnih dejavnosti 

Pri ponudbi šolskih športnih interesnih dejavnosti se pojavljajo didaktične in organizacijske 

pomanjkljivosti. Didaktične pomanjkljivosti se kaţejo v: 

 heterogenih skupinah, ki nastanejo zaradi vključevanja učencev različnih starosti; 

 pomanjkanju logične nadgradnje dejavnosti; 

 ponudbi šole, ki temelji predvsem na interesu učitelja in ne učenca; 

 vključevanju zunanjih sodelavcev, ki pogosto nimajo nobene pedagoške izobrazbe 

oziroma didaktičnega znanja. 

Organizacijske pomanjkljivosti pa so vidne v: 

 skromni ponudbi tovrstnih dejavnosti za mlajše; 

 neustreznih urnikih (pozne popoldanske ure), ki onemogočajo vključevanje vozačem; 

 prevelikih skupinah, zato je delo manj kakovostno, tveganje za poškodbe pa večje 

(Kovač, Jurak, 2010). 

2.3.2 Pomen športnih interesnih dejavnosti 

Ţe v poglavju o prostem času in rekreaciji smo navedli nekaj dejstev o pomenu gibanja in 

aktivnega ţivljenjskega sloga za zdravje, vzdrţljivost in splošno dobro počutje slehernega 

posameznika. Kljub tem splošno znanim dejstvom se danes soočamo s problemi preteţno 

sedečega opravljanja dnevnih aktivnosti, ki jim sledi še sedeče preţivljanje prostega časa pred 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-28- 
 

televizijskimi sprejemniki in računalniškimi ekrani. Problem ne zadeva samo odrasle 

populacije, ampak tudi ţe otroke. Sodobna druţba jim je v dobri veri, da jih bo zaščitila, vzela 

tudi »igro na ulici« in otroštvo, ki je bilo še pred kratkim obravnavano kot zelo aktivno 

ţivljenjsko obdobje. Danes postaja prav nasprotno ‒ vse manj gibalno/športno aktivno in vse 

bolj sedentarno.  

S podaljševanjem časa, ki ga otroci preţivijo v šoli in zmanjševanjem časa, ki ga preţivijo 

gibalno aktivno na prostem, se je začela pojavljati posebna potreba po razvoju športnih 

interesnih dejavnosti. Bolj kot kdajkoli prej je treba otroke usmerjati v gibalno aktivnost. S 

pestro ponudbo teh dejavnosti, bi otrokom omogočili, da zadovoljujejo svojo potrebo po 

gibanju, krepijo svoje telo, usklajujejo motoriko, se uveljavljajo in razvijajo socialne odnose. 

Skozi športno udejstvovanje se celostno oblikujejo. Z ustreznimi spodbudami pri otroku 

istočasno vplivamo tudi na razvijanje aktivnega ţivljenjskega sloga, ki mu bo omogočal 

kakovostno ţivljenje tudi v prihodnje.  

Obenem predstavljajo športne interesne dejavnosti tudi finančno razbremenitev za socialno 

šibkejše druţine, saj so vse zunajšolske aktivnosti bistveno draţje. Prednost športnih 

interesnih dejavnosti je tudi v ustreznejšem urniku in kraju izvajanja. Otroci jih obiskujejo v 

šoli v času podaljšanega bivanja in tako niso vezani na prevoz staršev. Pomemben dejavnik je 

tudi netekmovalen rekreativni pristop k športu. Zaţeleno je, da se v interesne dejavnosti 

vključujejo tudi otroci s slabše razvitimi motoričnimi sposobnostmi, kar pa za zunajšolske 

športne programe ne moremo trditi (Štemberger, 2005). 

Temeljni namen športnih interesnih dejavnosti je tako navajanje učencev na dejaven 

ţivljenjski slog. Cilja, ki ju poskušamo uresničiti s ponudbo različnih športov, sta: 

 celostno vplivati na učenčev razvoj, tako da zagotovimo vsakodnevno športno vadbo, 

ki je zaradi spremenjenih ţivljenjskih razmer za odraščajoče otroke in mladino vedno 

bolj nujna; 

 spodbujati interese učencev, da bodo laţje našli tisto športno dejavnost, s katero se 

bodo prostočasno lahko ukvarjali skozi vsa ţivljenjska obdobja (Kovač, Jurak, 2010). 

»Lahko bi dejali, da je šport v otroštvu in mladostništvu najboljša naloţba za njegovo 

ustvarjalno in polno ţivljenje kasneje,« (Škof, 2007, str. 27) in kot nakazujejo trenutne 

razmere v druţbi, bo morala šola s svojimi interesnimi dejavnostmi prevzeti odločilno vlogo 

pri spodbujanju otrok k aktivnemu vsakdanu.  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-29- 
 

3 CILJI RAZISKAVE 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. ugotoviti, katere športne interesne dejavnosti ponujajo osnovne šole, 

2. ugotoviti, kako pogosto se športne interesne dejavnosti pojavljajo med ostalimi 

dejavnostmi, 

3. ugotoviti, kako pogosto se učenci vključujejo v šolske športne interesne dejavnosti, 

4. ugotoviti, ali se dečki pogosteje kot deklice vključujejo v šolske športne interesne 

dejavnosti, 

5. ugotoviti, kdo izvaja šolske športne interesne dejavnosti, 

6. ugotoviti, kateri izvajalec šolskih športnih interesnih dejavnosti (zunanji mentor, 

športni pedagog, razredni učitelj), se zdi staršem ustreznejši, 

7. ugotoviti, kakšna je ponudba interesnih dejavnosti na podruţničnih šolah v primerjavi 

z matičnimi šolami, 

8. ugotoviti, ali se zdijo staršem šolske športne interesne dejavnosti konkurenčne 

izvenšolskim, 

9. ugotoviti, v čem vidijo starši prednosti šolskih interesnih dejavnosti, 

10. ugotoviti, v čem vidijo starši pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti.   
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4 HIPOTEZE 

Iz zastavljenih ciljev izhajajo naslednje hipoteze: 

H1: Določene športne interesne dejavnosti se v ponudbi šol ponavljajo: košarka, nogomet, 

ples, gimnastika in odbojka. 

H2: Športne interesne dejavnosti se pojavljajo najpogosteje med ostalimi dejavnostmi.  

H3: Vsaj polovica učencev se vključuje v športne interesne dejavnosti. 

H4: Dečki se enako pogosto kot deklice vključujejo v šolske športne interesne dejavnosti. 

H5: Šolske športne interesne dejavnosti najpogosteje izvajajo zunanji izvajalci. 

H6: Staršem se zdi najustreznejši izvajalec šolski športni pedagog. 

H7: Ponudba šolskih interesnih dejavnosti je na podruţničnih šolah manjša kot na matičnih 

šolah. 

H8: Šolske športne interesne dejavnosti se staršem ne zdijo enako kvalitetne kot izvenšolske 

dejavnosti. 

H9: Starši vidijo prednosti šolskih interesnih dejavnosti predvsem v tem, da se izvajajo na šoli 

v času podaljšanega bivanja in so starši tako razbremenjeni, saj jim otrok ni potrebno voziti na 

dejavnosti. 

H10: Starši vidijo pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti predvsem v neustreznih 

urnikih, ki onemogočajo vključevanje vozačem. 
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5 METODE DELA 

5.1 VZOREC MERJENCEV 

Vzorec merjencev naše raziskave vključuje starše učencev in učenk od 1. do 5. razreda. 

Vprašalnik je bil razdeljen vsem staršem otrok, ki obiskujejo eno od štirih šol oziroma 

njihovih podruţnic, ki so bile vključene v raziskavo. Te šole so: Osnovna šola dr. Bogomirja 

Magajne Divača s podruţničnima enotama v Senoţečah in Vremah, Osnovna šola Srečka 

Kosovela Seţana s podruţnično šolo v Lokvi, Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen s 

podruţnico v Štanjelu in Osnovna šola Dutovlje s podruţnico v Tomaju. Med učence smo 

razdelili 721 vprašalnikov, kolikor obsega celotna izbrana populacija. V raziskavi smo 

uporabili podatke, ki smo jih pridobili iz pravilno rešenih vprašalnikov, ki so nam jih vrnile 

šole. Takšnih vprašalnikov je bilo 414. To predstavlja 57,4 % deleţ celotne izbrane 

populacije. 

Iz tabel, ki so jih izpolnjevali ravnatelji oziroma podravnatelji osnovnih šol, smo razbrali 

podatke o številu vseh učencev v prvih petih razredih po posameznih osnovnih šolah.  

Tabela 1: Število učencev po spolu in razredu na izbranih šolah 

Šola OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen 

Razred Divača Senožeče Vreme Komen Štanjel 

Spol m ţ m ţ m ţ m ţ m ţ 

1. 7 7 5 2 2 0 9 5 8 2 

2. 11 6 4 6 3 2 11 5 1 7 

3. 12 8 4 3 0 1 13 10 2 7 

4. 8 9 5 2 4 0 13 5 6 5 

5. 6 12 7 4 0 2 8 11 8 3 

Skupaj 
44 42 25 17 9 5 54 36 25 24 

86 42 14 90 49 

Združeno 
78 dečkov 64 deklic 79 dečkov 60 deklic 

142 učencev 139 učencev 

Šola OŠ Dutovlje OŠ Srečka Kosovela Sežana 

Razred Dutovlje Tomaj Sežana Lokev 

Spol m ţ m ţ m ţ m ţ 

1. 9 2 5 6 32 33 2 1 

2. 10 7 3 3 21 34 1 1 

3. 6 14 1 3 42 28 3 3 

4. 10 5 3 2 33 33 1 2 

5. 5 5 2 3 34 32 0 0 

 

Skupaj 

40 33 14 17 162 160 7 7 

73 31 322 14 

Združeno 
54 dečkov 50 deklic 169 dečkov 167 deklic 

104 učenci 336 učencev 

Razlaga oznak v tabeli: m – moški spol, ţ – ţenski spol 
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Največja šola iz našega vzorca po številu učencev, če gledamo zdruţeno število učencev iz 

matičnih in podruţničnih šol, je osnovna šola Srečka Kosovela Seţana, kar je pričakovano, saj 

je tudi Občina Seţana največja občina tega področja, ki je obenem tudi ustanoviteljica 

Osnovne šole Dutovlje. Obenem je Osnovna šola Seţana tudi največja, če gledamo število 

učencev ločeno glede na matične in podruţnične šole, saj ima podruţnico v Lokvi, ki jo 

obiskuje samo 14 učencev, tako kot v Vremah. To sta namreč številčno najmanjši podruţnici.  

Za Vreme je to pričakovano, saj gre za manjši kraj, Lokev pa je večja vas, zato me preseneča 

tako majhno število učencev. Razlog je verjetno ta, da je matična šola Seţana zelo blizu, zato 

se nekateri učenci iz okoliških vasi šolajo kar na matični šoli, čeprav jim je podruţnica 

nekoliko bliţje. S skoraj 200 učenci manj je na drugem mestu po številu učencev Osnovna 

šola dr. Bogomirja Magajne Divača, ki ima dve podruţnici. Po številu učencev zgolj na 

matični šoli bi bila namreč na 3. mestu. Dva učenca manj ima Osnovna šola Antona Šibelja-

Stjenka Komen s svojo podruţnico v Štanjelu. Številčno najmanjša pa je osnovna šola 

Dutovlje s svojo podruţnico v Tomaju. Število učencev po šolah se ujema s številom 

prebivalstva po občinah, kot smo pričakovali. Največje število otrok, če gledamo samo 

podruţnice, ima Štanjel, sledijo Senoţeče, nato Tomaj. Najmanjši pa sta s 14 učenci 

podruţnični šoli Vreme in Lokev. Vsaka šola ima vsaj eno podruţnico, saj gre za območje z 

več manjšimi naselji in ne za večjo mestno občino. 

Razporeditev števila otrok po spolu je pokazala, da je nekaj več dečkov kot deklic. To 

razmerje se je odrazilo tudi na našem vzorcu. 

Tabela 2: Porazdelitev vzorca merjencev glede na osnovno šolo 

Zap. št. Osnovna šola f f % 

1 OŠ Srečka Kosovela Seţana 177 42,8 

2 OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača 53 12,8 

3 OŠ Dutovlje 47 11,4 

4 OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen 41 9,9 

5 OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, podruţnica Senoţeče 30 7,2 

6 OŠ Dutovlje, podruţnica Tomaj 26 6,3 

7 OŠ Antona Šibelja-Stjenka Komen, podruţnica Štanjel 23 5,6 

8 OŠ Srečka Kosovela Seţana, podruţnica Lokev 13 3,1 

9 OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača, podruţnica Vreme 4 1,0 

Skupaj  414 100,0 
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Razlaga oznak v tabeli: Zap. št. ‒ zaporedna številka šole, f – frekvenca ali število vrednosti,  

f % - odstotek vrednosti 

V vprašalnikih so starši zapisali osnovne podatke o svojem otroku. Spol se je porazdelil tako, 

da je bilo v vzorcu 205 dečkov in 209 deklic. Štiri deklice več predstavljajo 0,5 %. 

Tabela 3: Razmerje učencev in učenk po spolu 

Spol f  f % 

Deček 205 49,5 

Deklica 209 50,5 

Skupaj 414 100,0 

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 

Tabela 4: Razmerje učencev in učenk po razredu 

Razred f  f % 

1. 88 21,3 

2. 102 24,6 

3. 89 21,5 

4. 65 15,7 

5. 70 16,9 

Skupaj 414 100,0 

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 

V vprašalniku je bilo tudi vprašanje o kraju bivanja druţine. Glede na to vprašanje smo 

predvideli, ali je učenec vozač ali ne. 

Tabela 5: Razmerje učencev in učenk glede na to ali se mora v šolo voziti ali ne 

Učenec f f % 

Vozač 201 48,6 

Ni vozač 213 51,4 

Skupaj 414 100,0 

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 
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5.2 VZOREC SPREMENLJIVK 

Kot inštrument zbiranja podatkov potrebnih za izvedbo raziskave smo uporabil vprašalnik. 

Izdelan je bil za potrebe tega diplomskega dela. V anonimnem vprašalniku so starši 

odgovarjali na vprašanja o vključevanju svojih otrok v interesne dejavnosti in izrazili tudi 

svoje mnenje o interesnih dejavnostih. Njihovi otroci so bili učenci enega izmed prvih petih 

razredov v eni od izbranih šol. Vprašalnik je vseboval 10 vprašanj. Štiri od teh vprašanj so 

bila zaprtega tipa, dve od vprašanj sta bili prav tako zaprtega tipa, vendar sta v nadaljevanju 

zahtevali še pojasnilo odprtega tipa (Zakaj ste tega mnenja?), štiri vprašanja pa so bila 

odprtega tipa. 

Vprašalnik je vključeval naslednje spremenljivke: 

 šola, ki jo posameznik obiskuje, 

 spol, 

 razred, 

 kraj bivanja, 

 interesne dejavnosti, 

 mnenja staršev. 

5.3 ORGANIZACIJA MERITEV 

V začetni fazi zbiranja podatkov smo vzpostavili stik s šolami. Ravnatelje šol smo prosili za 

sodelovanje in jim, ko so nam odobrili raziskavo, pustili vprašalnike, na katerih so izpolnili 

tabele o številu otrok na njihovi šoli in ponudbi interesnih dejavnosti ter njihovi obiskanosti 

(priloga). Ko smo dobili vrnjene vprašalnike, ki so jih izpolnjevale šole, smo na podlagi teh 

izdelali vprašalnike za starše. V vprašalniku so morali starši označiti, katere interesne 

dejavnosti obiskuje njihov otrok v šoli. Da bi jim delo kar se da olajšali, smo v vprašalnik 

vključili tabelo, v kateri so bile zapisane vse interesne dejavnosti, ki jih ponuja posamezna 

šola. Starši pa so potem samo obkroţili tiste, ki jih obiskuje njihov otrok. Ustrezno število 

vprašalnikov z navodili za izpolnjevanje smo pustili ravnateljem. Ti so jih posredovali naprej 

učiteljem, ki poučujejo učence od 1. do 5. razreda. Učitelji so vprašalnike razdelili med 

učence, ki so jih odnesli domov staršem. Vprašalnik je bil anonimen. Po izpolnjene 

vprašalnike smo se na šole vrnili po pribliţno treh tednih časa. Zbiranje podatkov je potekalo 

v marcu in aprilu 2010. 
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5.4 METODE OBDELAVE PODATKOV 

Zbrane izpolnjene vprašalnike smo najprej pregledali, izbrali pravilno izpolnjene in jih 

pripravili na nadaljnjo obdelavo. Za laţjo obdelavo smo podatke šifrirali in jih nato statistično 

obdelali v programu SPSS. Rezultate smo prikazali v tabelah, iz katerih lahko razberemo 

minimalne in maksimalne vrednosti, frekvence, odstotke in ponekod veljavne odstotke ter 

kumulativne vrednosti. S primernimi podatki smo izračunali tudi Pearsonov korelacijski 

koeficient. Hipotezo neodvisnosti smo preverjali s Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom in 

Kullbackovim 2î preizkusom. Za preglednejši vpogled v podatke smo ponekod s pomočjo 

računalniškega programa Microsoft Office Excel 2007 izdelali tudi grafe.   
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6 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
V nadaljevanju poglavja so predstavljeni rezultati raziskave z interpretacijo. 

6.1 PONUDBA INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Zanimala nas je ponudba interesnih dejavnosti po šolah. Te podatke smo pridobili iz tabel, ki 

so jih izpolnjevali ravnatelji šol. Zapisali so vse interesne dejavnosti, ki jih ponujajo za učence 

od 1. do 5. razreda, število vpisanih po spolu in tudi izvajalca interesne dejavnosti glede na to 

ali je razredni učitelj, predmetni učitelj ali zunanji izvajalec. 

Tabela 6: Ponudba interesnih dejavnosti po šolah in njihovi izvajalci 

Zap. 

št. 

Interesna dejavnost D
iv

a
č
a
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e
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e     
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Š
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L
o
k

e
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Informativne interesne dejavnosti 

1 Italijanščina RU RU RU PU PU PU PU RU RU 

2 Turistični kroţek RU         

3 Cici vesela šola RU  RU       

4 Raziskovalni kroţek RU         

5 Računalniški kroţek    PU PU     

6 Ekologija         RU 

7 NG Junior    PU      

Ustvarjalne interesne dejavnosti 

8 Likovni kroţek RU RU RU RU ZI RU  ZI  

9 Lutkovni kroţek RU     RU    

10 Logika PU     RU    

11 Pravljični kroţek    RU RU  RU   

12 Dramski kroţek RU RU RU  PU RU    

13 Glasbena šola    ZI ZI     

14 Sintesizer    PU PU     

15 Orkestralna delavnica    ZI      

16 Dramsko-recitacijski kroţek    PU  RU RU   

17 Šahovski kroţek      PU    

18 Glasbene igrarije      RU    

19 Orffov instrumentarij      RU    

20 Kamnoseški kroţek ZI  ZI   ZI    

21 Klekljarski kroţek    RU      

22 Vezenje      RU    

23 Oblikovalni       PU   

24 Modelarski        ZI  
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Zap. 

št. 

Interesna dejavnost D
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Družabne interesne dejavnosti 

25 Pevski zbor RU RU RU PU PU PU PU PU RU 

26 Taborniki    ZI      

27 Folklora        RU  

Športne interesne dejavnosti 

28 Plesni kroţek RU  PU ZI ZI PU    

29 Izrazni ples    ZI ZI ZI ZI  ZI 

30 Balet    ZI ZI ZI ZI   

31 Hip hop        ZI  

32 Gimnastika RU   ZI ZI     

33 Korektivna gimnastika PU         

34 Strelski kroţek ZI         

35 Kolesarski RU RU        

36 Planinci RU   RU RU   RU  

37 Poskokčeva gib. Abeceda ZI ZI  ZI ZI   ZI  

38 Košarka ZI   ZI ZI ZI ZI ZI  

39 Športni kroţek RU RU RU   PU PU  ZI 

40 Nogomet    ZI    ZI  

41 Atletika        ZI  

42 Rokomet        ZI  

43 Akrobatika        ZI  

44 Splošna telovadba        RU  

Neopredeljene interesne dejavnosti 

45 Nadarjeni RU         

46 Bralna značka  RU RU RU RU RU RU RU RU RU 

47 Angleška bralna značka    PU      

48 Šolski vrt/vrtnarski RU   ZI      

49 Čebelarski    ZI      

50 Eko bralna značka    PU      

51 Cvetličarski    RU RU     

 

Razlaga oznak v tabeli: RU – izvajalec dejavnosti je razredni učitelj, PU – izvajalec 

dejavnosti je predmetni učitelj, ZI – izvajalec dejavnosti je zunanji sodelavec 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-38- 
 

Tabela 7: Število interesnih dejavnosti po šolah po vrsti interesnih dejavnosti  

Osnovna šola D
iv

a
ča

 

S
en

o
žeče     

V
rem

e
 

K
o

m
en

 

Š
ta

n
jel 

D
u

to
v

lje 

T
o

m
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a
 

L
o

k
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S
k

u
p

a
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Število interesnih dejavnosti 22 8 9 26 17 18 10 15 6 131 

Število informativnih interesnih 

dejavnosti 
4 1 2 3 2 1 1 1 2 17 

f % 18,2 12,5 22,2 11,5 11,8 5,6 10,0 6,7 33,3 13,0 

Število ustvarjalnih interesnih 

dejavnosti 
5 2 3 7 5 10 3 2 0 37 

f % 22,7 25,0 33,3 27,0 29,4 55,6 30,0 13,3 0,0 28,2 

Število druţabnih interesnih 
dejavnosti 

1 1 1 2 1 1 1 2 1 11 

f % 4,5 12,5 11,1 7,7 5,9 5,6 10,0 13,3 16,7 8,4 

Število športnih interesnih 
dejavnosti 

9 3 2 8 7 5 4 9 2 49 

f % 40,9 37,5 22,2 30,8 41,2 27,8 40,0 60,0 33,3 37,4 

Število neopredeljenih 
interesnih dejavnosti 

3 1 1 6 2 1 1 1 1 17 

f % 13,6 12,5 11,1 23,1 11,8 5,6 10,0 6,7 16,7 13,0 

 

Razlaga oznak v tabeli: f % ‒ odstotek vrednosti 

Šole ponujajo kar nekaj različnih interesnih dejavnosti svojim učencem. Najbolj pestro 

ponudbo ima Osnovna šola Antona Šibelja-Stjenka Komen. Svojim učencem (1. do 5. razred) 

ponuja kar 26 različnih interesnih dejavnosti, sledita ji Osnovna šola dr. Bogomirja Magajne 

Divača in Osnovna šola Dutovlje. Razlog za tako številčno ponudbo interesnih dejavnosti na 

osnovni šoli v Komnu je tudi v tem, da ima šola v svojih prostorih tako glasbeno šolo kot tudi 

tabornike in se pri izvajanju interesnih dejavnosti pogosto povezuje z zunanjimi sodelavci 

(45,1 %). Razumljivo je, da imajo matične šole večjo ponudbo interesnih dejavnosti kot 

podruţnične šole, saj imajo na razpolago več učiteljev (tudi predmetnih) in večjo izbiro 

zunanjih izvajalcev, poleg tega pa zaradi večjega števila otrok tudi večja finančna sredstva 

namenjena interesnim dejavnostim. V tem kontekstu je zanimivo, da ponuja podruţnična šola 

Štanjel več interesnih dejavnosti kot največja šola iz našega vzorca – Osnovna šola Srečka 

Kosovela Seţana. Ostale podruţnične šole imajo na svojem seznamu 10 ali manj interesnih 

dejavnosti. Glede števila interesnih dejavnosti lahko opazimo tudi, da imajo podruţnice 

matičnih šol z večjim številom interesnih dejavnosti tudi same večjo ponudbo interesnih 

dejavnosti. Tako ima podruţnična šola Štanjel največ interesnih dejavnosti, saj jih ima tudi 
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njena matična šola Komen največ med izbranimi šolami. Najmanj pa jih ima Lokev, saj jih 

ima tudi Seţana najmanj. Od ugotovitve nekoliko odstopa Osnovna šola Divača, saj imajo 

njene podruţnice manj interesnih dejavnosti. Ta ugotovitev bi lahko nakazovala na dejstvo, da 

je število interesnih dejavnosti odvisno tudi od pomena, ki ga šola pripisuje tem dejavnostim. 

Od tega je najbrţ odvisen tudi trud in zavzetost, ki ga posvečajo interesnim dejavnostim 

zaposleni. 

Interesni dejavnosti, ki jih ponujajo prav vse izbrane šole sta italijanščina in pevski zbor ter 

seveda bralna značka, ki predstavlja nekoliko netipično, vendar zelo dobro uveljavljeno in 

razširjeno interesno dejavnost. Vzrok za vključevanje italijanščine med interesne dejavnosti 

na teh šolah je verjetno bliţina italijanske meje. Pevski zbor pa ima očitno na šolah ţe zelo 

dolgo tradicijo. Med interesne dejavnosti, ki se zelo pogosto pojavljajo na šolah sta tudi 

likovni kroţek (7 šol) in dramski kroţek (5 šol). Pogosto pa se pojavljajo tudi športne 

interesne dejavnosti, ki si jih bomo nekoliko podrobneje ogledali v nadaljevanju.  

Graf 1: Število športnih in ostalih interesnih dejavnosti po šolah 

 

Podrobneje nas je zanimala tudi ponudba športnih interesnih dejavnosti. Te se med 

interesnimi dejavnostmi pojavljajo precej pogosto. Če pogledamo povprečje vseh izbranih šol 

ugotovimo, da predstavljajo športno usmerjene dejavnosti slabih 38 % vseh dejavnosti. To pa 

predstavlja največji odstotek med vsemi skupinami interesnih dejavnosti, ki smo jih 
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oblikovali glede na Lešnikovo delitev (1982). Največ (9) športnih interesnih dejavnosti imajo 

na izbiro učenci seţanske in divaške osnovne šole. Ker ima šola v Seţani nekoliko manj 

ostalih dejavnosti predstavljajo športne dejavnosti več kot polovični deleţ (60 %) vseh 

interesnih dejavnosti. Na ostalih šolah je deleţ športnih interesnih dejavnosti v primerjavi z 

vsemi dejavnostmi pribliţno ena tretjina. Povsod ima podruţnična šola manj športnih 

interesnih dejavnosti kot njena matična enota, vendar ni nujno, da velja isto za deleţ teh 

dejavnosti.  

Iz tabele 7 lahko razberemo, da imajo športne interesne dejavnosti na večini šol najvišjo 

frekvenco pojavljanja. Na podruţnični šoli Lokev imajo enako število športnih in 

informativnih dejavnosti, na osnovni šoli Dutovlje in podruţnični šoli Vreme pa imajo nekaj 

več ustvarjalnih interesnih dejavnosti kot športnih. Povprečje vseh šol pa je še vedno na strani 

športnih dejavnosti, zato lahko glede na ugotovljena dejstva sprejmemo drugo hipotezo, da se 

športne interesne dejavnosti pojavljajo najpogosteje med ostalimi dejavnostmi.   

Razlike med šolami v številu interesnih dejavnosti 

Ker je mogoče šolo namesto z imenom, ki je nominalna spremenljivka, predstaviti tudi z 

nekaterimi drugimi številskimi parametri, smo razlike med šolami ugotavljali tudi z drugimi 

metodičnimi postopki. Poskušali smo ugotoviti, ali je število učencev na šoli povezano s 

številom interesnih dejavnosti, ki jih šola ponuja. Ker gre za dve razmernostni spremenljivki, 

smo v ta namen izračunali Pearsonov korelacijski koeficient.  

Tabela 8: Vpliv števila učencev na število interesnih dejavnosti na šoli 

 
Število interesnih 

dejavnosti 

Število športnih 

interesnih dejavnosti 

Pearsonov korelacijski koeficient 0,303 0,677 

Statistična pomembnost 0,214 0,023 

 Numerus vzorca = 9 Numerus vzorca = 9 

 

Iz tabele 8 je razvidno, da povezava med številom učencev in številom interesnih dejavnosti, 

ki jih ponuja šola, ni statistično pomembna. O povezanosti števila učencev s številom 

interesnih dejavnosti, ne moremo reči ničesar. V tem delu se podatki naše raziskave 

razlikujejo od ugotovitve Taljatove (2006), ki pravi, da je število interesnih dejavnosti 

odvisno od velikosti šole. Očitno na ponudbo interesnih dejavnosti šol v naši raziskavi 

vplivajo še drugi dejavniki. Smo pa prišli do podobne ugotovitve kot Taljatova (2006) pri 
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številu zgolj športnih interesnih dejavnosti. Povezava med številom učencev in številom 

športnih interesnih dejavnosti je pomembna na ravni 0,023. Korelacijski koeficient kaţe na 

srednje močno pozitivno povezanost med spremenljivkama. Kar pomeni, da ponujajo večje 

šole z večjim številom učencev tudi več športnih interesnih dejavnosti. To pa posledično 

pomeni, da imajo šole z manjšim številom učencev, podruţnične šole, tudi manj športnih 

interesnih dejavnosti. Sedmo hipotezo, ki pravi, da je ponudba športnih interesnih dejavnosti 

na podružničnih šolah manjša kot na matičnih šolah, tako lahko sprejmemo le delno, saj 

ugotovitev ne velja za vse interesne dejavnosti, ampak zgolj za športne. 

Ponudba športnih interesnih dejavnosti 

Tabela 9: Vrste ponujenih športnih interesnih dejavnosti po šolah glede na izvajalca 

Osnovna šola Izvajalec razredni učitelj Izvajalec predmetni učitelj Zunanji izvajalec 

Divača 

Plesni kroţek Korektivna gimnastika Strelski kroţek 

Gimnastika  Poskokčeva gibalna abeceda 

Kolesarski kroţek  Košarka 

Planinci   

Športni kroţek   

Senoţeče 
Kolesarski kroţek  Poskokčeva gibalna abeceda 

Športni kroţek   

Vreme Športni kroţek Plesni kroţek  

Komen 

Planinci  Plesni kroţek 

  Izrazni ples 

  Balet 

  Košarka 

  Gimnastika 

  Nogomet 

  Poskokčeva gibalna abeceda 

Štanjel 

 

Planinci  Gimnastika 

  Plesni kroţek 

  Balet 

  Košarka 

  Izrazni ples 

  Poskokčeva gibalna abeceda 

Dutovlje 

 Športni kroţek Izrazni ples 

 Plesni kroţek Balet 

  Košarka 
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Osnovna šola Izvajalec razredni učitelj Izvajalec predmetni učitelj Zunanji izvajalec 

Tomaj 

 Športni kroţek Izrazni ples 

  Balet 

  Košarka 

Seţana 

Planinci  Hip hop 

Splošna telovadba  Košarka 

  Nogomet 

  Atletika 

  Rokomet 

  Akrobatika 

  Poskokčeva gibalna abeceda 

Lokev 

 

 

  Izrazni ples 

  Športni kroţek 

 

Med športnimi interesnimi dejavnostmi se na kar šestih od devetih šol pojavlja športni kroţek. 

Ena šola pa ima temu kroţku vsebinsko zelo podobno dejavnost, splošno telovadbo. Na štirih 

šolah to dejavnost vodijo razredni učitelji, na dveh predmetni in samo v enem primeru 

dejavnost vodi zunanji izvajalec. Na šestih šolah se pojavlja tudi košarka, ki jo povsod vodi 

zunanji izvajalec. Dobro so zastopane tudi plesne dejavnosti: plesni kroţek, izrazni ples in 

balet. Na osnovnih šolah v Komnu, Štanjelu in Dutovljah imajo učenci na izbiro celo vse tri 

plesne dejavnosti. Ples Lešnik (1982) sicer uvršča med druţbene dejavnosti, vendar smo ga 

mi uvrstili med športne. Na petih šolah se izvaja poskokčeva gibalna abeceda in na štirih 

planinski kroţek. Tri šole (Divača, Komen, Štanjel) imajo v ponudbi gimnastiko. Nogomet pa 

v svojo ponudbo interesnih dejavnosti uvrščata samo dve šoli (Seţana, Komen). To se nam 

zdi nekoliko presenetljivo, saj gre za široko sprejet šport. Očitno pa poteka povsem pod 

okriljem klubov. Tudi sicer ponujajo v Seţani vse tipične ekipne športe z ţogo: košarko, 

nogomet, rokomet. Pri izvedbi se šola povezuje s klubi. Seţana je tudi edina šola, ki ponuja 

atletiko in akrobatiko. Omeniti velja še nekoliko manj tipično interesno dejavnost v Divači, to 

je strelski kroţek. 

Te ugotovitve se navezujejo na prvo hipotezo, ki je ne moremo v celoti sprejeti. Trdi namreč, 

da se določene športne interesne dejavnosti v ponudbi šol ponavljajo: košarka, nogomet, ples, 

gimnastika in odbojka. Rezultati naše raziskave dajejo nekoliko drugačno sliko. Nekatere 

športne interesne dejavnosti se sicer res ponavljajo, vendar to niso tiste, ki so se izkazale za 

ponavljajoče v raziskavi Golobove (2009). Niti ena od šol iz našega vzorca med svojimi 
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interesnimi dejavnostmi nima odbojke. Podobno je tudi z nogometom, ki ga imata v svoji 

športni ponudbi samo dve šoli (Sežana in Komen). Gimnastika se prav tako ponavlja na samo 

tretjini šol zajetih v vzorec. Ples in košarka sta dejavnosti, ki sta v ponudbi šol iz našega 

vzorca zelo dobro zastopani in predstavljata tisti del hipoteze, ki ga lahko sprejmemo. V 

našem vzorcu so pogosteje zastopane športne interesne dejavnosti tudi športni krožek, 

planinstvo in poskokčeva gibalna abeceda. 

Rezultat vodi v razmislek o vzrokih za različne ponudbe interesnih dejavnosti po šolah. 

Vodilo ponudbe interesnih dejavnosti naj bi bil interes učencev (Poje, 2005), vendar je v 

realnosti marsikdaj drugače. Po mojem mnenju šole najpogosteje ponujajo tiste interesne 

dejavnosti, ki ustrezajo kadru, ki dela na šoli. Pogojuje pa ga tudi okolje s svojo ponudbo in 

tradicija šole. Nekatere šole se posebej usmerjajo prav v izbrane športne panoge, ki jih 

ohranjajo ţe vrsto let. 

6.2 IZVAJALCI INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Tabela 10: Število interesnih dejavnosti glede na izvajalca po šolah 

Osnovna šola D
iv

a
ča

 

S
en
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žeče     

V
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e
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Š
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Število interesnih dejavnosti, ki 

jih izvaja zunanji sodelavec 
4 1 1 12 8 4 3 9 2 44 

f % 18,2 12,5 11,1 46,1 47,1 22,2 30,0 60,0 33,3 33,6 

Število športnih interesnih 

dejavnosti, ki jih izvaja zunanji 
sodelavec 

3 1 0 7 6 3 3 7 2 32 

f % 33,3 33,3 0,0 87,5 85,7 80,0 75,0 77,8 100 65,3 

Število interesnih dejavnosti, ki 

jih izvaja razredni učitelj 
16 7 7 6 4 9 3 5 4 61 

f % 72,7 87,5 77,8 23,1 23,5 50,0 30,0 33,3 66,7 46,6 

Število športnih interesnih 
dejavnosti, ki jih izvaja razredni 

učitelj 

5 2 1 1 1 0 0 2 0 12 

f % 55,6 66,7 50,0 12,5 14,3 0,0 0,0 22,2 0,0 24,5 

Število interesnih dejavnosti, ki 

jih izvaja predmetni učitelj 
2 0 1 8 5 5 4 1 0 26 

f % 9,1 0,0 11,1 30,8 29,4 27,8 40,0 6,7 0,0 19,8 

Število športnih interesnih 

dejavnosti, ki jih izvaja 

predmetni učitelj 

1 0 1 0 0 2 1 0 0 5 

f % 11,1 0,0 50,0 0,0 0,0 40,0 25,0 0,0 0,0 10,2 

 

Razlaga oznak v tabeli: f % ‒ odstotek vrednosti 
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Graf 2: Izvajalci interesnih dejavnosti po šolah 

 

Analiza izvajalcev interesnih dejavnosti je pokazala, da skoraj polovico (46,6 %) interesnih 

dejavnosti na razredni stopnji izvajajo razredni učitelji. Dobro tretjino interesnih dejavnosti 

vodijo zunanji izvajalci in slabih 20 % pripada predmetnim učiteljem. Ta porazdelitev je 
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poskrbijo tudi za interesne dejavnosti. Predmetni učitelji se bolj posvečajo otrokom iz višjih 

razredov. Precej visok pa je deleţ zunanjih izvajalcev, vendar se deleţ ujema z ugotovitvami 

drugih raziskav (Poje, 2005). Zunanji sodelavci se vedno bolj vključujejo v delo šole, seveda 

pa se to od šole do šole razlikuje. Največji deleţ interesnih dejavnosti, ki jih vodijo zunanji 

izvajalci ima osnovna šola Seţana – kar 60 %. Sledi ji Komen s podruţnico Štanjel in skoraj 

polovičnim deleţem. V Dutovljah in Tomaju pade deleţ na četrtino, v Divači in njenih 

podruţnicah pa na slabih 20 %. Ko pogledamo interesne dejavnosti, katerih izvajalci so 

razredni učitelji, je situacija pričakovano ravno obratna. Najvišji deleţ (pribliţno 80 %) 

takšnih dejavnosti ima divaška osnovna šola s podruţnicama, sledijo Dutovlje s polovičnim 

deleţem in Tomaj s 30 %, nato Komen s podruţnico in četrtinskim deleţem. V Seţani je takih 

dejavnosti ena tretjina, nasprotno pa na njeni podruţnici v Lokvi dve tretjini. Kot smo ţe 

omenili, imajo predmetni učitelji na razredni stopnji pri izvajanju dejavnosti manjšo vlogo. 

Zanimivo pa je, da se največji deleţ teh učiteljev pojavlja na podruţnični šoli v Tomaju. 

Učitelji morajo namreč tja priti z matične šole, saj jih sicer na podruţnični šoli ni (izvajajo se 

samo oddelki razredne stopnje, potem gredo učenci na matično šolo). To nakazuje na zelo 

dobro sodelovanje podruţnične in matične šole, h kateremu bi morale stremeti vse šole 

(Taljat, 2006). Sledi osnovna šola Komen s podruţnico, nato Dutovlje. Slabih 10 % takšnih 
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dejavnosti pa se pojavlja na šoli v Divači in Seţani. Dve podruţnici (Senoţeče in Lokev) 

nimata nobene dejavnosti, ki bi jo vodil predmetni učitelj. 

Med vsemi interesnimi dejavnostmi so prav za športne interesne dejavnosti najbolj značilni 

zunanji izvajalci. Če si pogledamo čisto vse športne interesne dejavnosti na izbranih šolah, jih  

kar v 65 % izvajajo zunanji izvajalci. Eno četrtino vseh dejavnosti izvajajo razredni učitelji in 

samo 10 % športni pedagogi, ki v primeru športnih interesnih dejavnosti predstavljajo 

predmetne učitelje. Ti najbrţ vodijo športne kroţke za predmetno stopnjo, saj zaradi 

nehomogenosti skupin ne bi imelo smisla skupaj v iste kroţke vključevati otrok iz razredne in 

predmetne stopnje. Če si podrobneje ogledamo tabelo 10, lahko razberemo, da večina 

razrednih učiteljev vodi športne in kolesarske kroţke ter planince, ki predstavljajo bolj 

splošne športne kroţke. Bolj specifične športne panoge pa v večini primerov prevzamejo 

zunanji izvajalci. Tako potekajo športne interesne dejavnosti na nekaterih šolah ţe povsem 

pod okriljem društev in klubov. 

Porazdelitev izvajalcev športnih interesnih dejavnosti se od šole do šole nekoliko razlikuje. 

Na podruţnični šoli Lokev vse športne interesne dejavnosti vodijo zunanji izvajalci. V 

Komnu in Štanjelu slabih 90 %, v Dutovljah, Tomaju in Seţani pa 80 % športnih dejavnosti 

vodijo zunanji izvajalci. Nekoliko manj (tretjina dejavnosti) se z zunanjimi izvajalci povezuje 

divaška osnovna šola s podruţnico Senoţeče. Na podruţnični šoli Vreme pa športnih zunanjih 

sodelavcev sploh ni. Na divaški šoli večino (50 % in več) športnih interesnih dejavnosti 

vodijo učitelji razrednega pouka. V Seţani je takih 22 %, v Komnu in Štanjelu pa pribliţno 15 

odstotkov dejavnosti. V Dutovljah in Lokvi razredni učitelji ne vodijo športnih interesnih 

dejavnosti. Skromen odstotek interesnih dejavnosti, ki jih vodijo razredni učitelji, se navezuje 

tudi na ugotovitve raziskave Štembergerjeve (2003), da športne interesne dejavnosti vodi 

samo dobrih 20 % učiteljev razrednega pouka. Športni pedagogi se na razredno stopnjo manj 

vključujejo. V Vremah vodi športni pedagog eno dejavnost, ki predstavlja polovico športnih 

dejavnosti. V Dutovljah športni pedagog vodi 40 % (2 dejavnosti), v Tomaju in Divači po eno 

dejavnost. Na ostalih šolah športni pedagog ne vodi dejavnosti za razredno stopnjo.   

Iz tabele 10 lahko razberemo, da pribliţno tretjino vseh interesnih dejavnosti vodijo zunanji 

izvajalci, če pa vzamemo pod drobnogled samo športne interesne dejavnosti ta odstotek 

poskoči na 65. Na podlagi teh ugotovitev lahko sprejmemo peto hipotezo, da šolske športne 

interesne dejavnosti najpogosteje izvajajo zunanji sodelavci. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-46- 
 

6.3  VKLJUČEVANJE UČENCEV V INTERESNE DEJAVNOSTI 

Število interesnih dejavnosti, v katere je vključen posameznik 

Pomemben podatek pri vključevanju učencev v interesne dejavnosti je število interesnih 

dejavnosti, ki jih posamezen učenec obiskuje. Nakazuje namreč na interes, zanimanje, 

aktivnost in potencialno preobremenjenost posameznika. Ker nas med interesnimi dejavnosti 

še posebej zanimajo športne dejavnosti, smo njihovo število prikazali še ločeno, poleg tega, 

da so ţe vključene v število vseh dejavnosti. 

Tabela 11: Osnovna statistika števila interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik 

Število dejavnosti 
Aritmetična 

sredina 
Mediana Modus 

Standardni 

odklon 
Min Max 

Vse interesne dejavnosti 

v šoli 
3,68 3,00 2 2,052 0 13 

Športne interesne 
dejavnosti v šoli 

1,07 1,00 1 0,830 0 3 

Dejavnosti zunaj šole 1,12 1,00 1 1,033 0 6 

Športne dejavnosti zunaj 

šole 
0,44 0,00 0 0,599 0 3 

Vse dejavnosti 4,80 4,00 4 2,301 0 15 

Vse športne dejavnosti 1,51 1,00 1 0,988 0 5 

Razlaga oznak v tabeli: Min – najmanjša vrednost, Max – največja vrednost 

Tabela 12: Porazdelitev merjencev glede na število šolskih interesnih dejavnosti, ki jih 

obiskujejo 

 Vse interesne dejavnosti v šoli Športne interesne dejavnosti v šoli 

Število 

dejavnosti 
f f % F % f f % F % 

0 4 1,0 1,0 107 25,8 25,8 

1 40 9,7 10,6 190 45,9 71,7 

2 95 22,9 33,6 96 23,2 94,9 

3 82 19,8 53,4 21 5,1 100,0 

4 72 17,4 70,8    

5 45 10,9 81,6    

6 39 9,4 91,1    

7 17 4,1 95,2    

8 11 2,7 97,8    

9 4 1,0 98,8    
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 Vse interesne dejavnosti v šoli Športne interesne dejavnosti v šoli 

Število 

dejavnosti 
f f % F % f f % F % 

10 2 0,5 99,3    

11 1 0,2 99,5    

12 1 0,2 99,8    

13 1 0,2 100,0    

Skupaj 414 100,0  414 100,0  

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti, F % ‒ 

kumulativni odstotek vrednosti 

Iz tabele 11 lahko razberemo, da učenci v povprečju obiskujejo 3 dejavnosti. Največ je 

učencev, ki obiskujejo 2 dejavnosti. Aritmetična sredina je še nekoliko večja, saj podatki 

nekaterih učencev odstopajo visoko navzgor. Nekaj posameznikov namreč obiskuje med 10 in 

13 dejavnosti, kar je vsekakor preveč tudi za najsposobnejše učence. Res je, da se nekaj 

dejavnosti izvaja v nekoliko drugačni obliki in ne potekajo tedensko (pri bralni znački berejo 

doma in potem učiteljici samo obnovijo vsebino, planinski izleti potekajo samo ob izbranih 

datumih), vendar to še vedno pomeni minimalno dve dejavnosti dnevno in ob takšnem urniku 

začne otrokom primanjkovati časa za ostale obveznosti in za njihove proste dejavnosti. 

Ugoden je podatek, da samo 4 učenci ne obiskujejo prav nobene interesne dejavnosti. Glede 

na priporočila naj bi vsak učenec obiskoval kakšno interesno dejavnost in z njo razvijal svoja 

močna področja. To je zelo pomembno tudi za učno šibkejše učence, ki lahko z dejavnostmi, 

v katerih so uspešni, pridobivajo na samozavesti in samozaupanju (Preobremenjenost otrok z 

zunajšolskimi dejavnostmi. Pridobljeno 9. 4. 2011, iz http://www.viva.si/Psihologija-in-

odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi). Pribliţno 90 % 

vzorca najdemo v skupini, ki obiskuje od 1 do 6 šolskih interesnih dejavnosti. To se mi zdi 

ustrezno, če je pri tem upoštevan otrokov interes in njegove zmoţnosti. Starši morajo skupaj s 

svojimi otroki razmisliti, kakšno obremenitev si lahko njihov otrok privošči glede na svoje 

zmoţnosti in učno uspešnost. 

  

http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
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Tabela 13: Porazdelitev merjencev glede na število zunajšolskih interesnih dejavnosti, ki 

jih obiskujejo 

 Vse dejavnosti zunaj šole Športne dejavnosti zunaj šole 

Število 

dejavnosti 
f f % F % f f % F % 

0 127 30,7 30,7 253 61,1 61,1 

1 165 39,9 70,5 142 34,3 95,4 

2 78 18,8 89,4 17 4,1 99,5 

3 34 8,2 97,6 2 0,5 100,0 

4 9 2,2 99,8    

6 1 0,2 100,0    

Skupaj 414 100,0  414 100,0  

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti, F % ‒ 

kumulativni odstotek vrednosti 

Pri izbiri števila šolskih interesnih dejavnosti pa moramo upoštevati tudi dejstvo, da se 

šolskim interesnim dejavnostim pridruţijo še izvenšolske, ki predstavljajo za otroka še 

dodatno obveznost, četudi jih obiskuje z veseljem in zanimanjem. Teh dejavnosti je nekoliko 

manj, kar je pričakovano, saj morajo starši navadno za njih še dodatno plačevati, poleg tega 

pa so starši obremenjeni tudi s prevozom otrok na te dejavnosti. Najbrţ tudi zaradi teh 

razlogov 30 % učencev teh dejavnosti sploh ne obiskuje. V povprečju učenci iz našega vzorca 

obiskujejo eno dejavnost izven šole, kar je razumna količina. Šest dejavnosti, ki jih obiskuje 

eden od učencev, pa je veliko preveč. Morda je ta številka tudi zato tako visoka, ker gre za 

tečaje, ki sicer ne trajajo vse šolsko leto (smučanje, tenis, rolanje), ampak gre za določeno 

vsoto ur, v katerih se tečaj izvede. Vseeno so učenci v času, ko obiskujejo te dejavnosti, zelo 

obremenjeni.  

Tabela 14: Porazdelitev merjencev glede na število vseh interesnih dejavnosti, ki jih 

obiskujejo 

 Vse interesne dejavnosti Vse športne interesne dejavnosti 

Število 

dejavnosti 
f f % F % f f % F % 

0 2 0,5 0,5 57 13,8 13,8 

1 13 3,1 3,6 166 40,1 53,9 

2 41 9,9 13,5 124 30,0 83,8 

3 76 18,4 31,9 57 13,8 97,6 
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 Vse interesne dejavnosti Vse športne interesne dejavnosti 

Število 

dejavnosti 
f f % F % f f % F % 

4 80 19,3 51,2 8 1,9 99,5 

5 66 15,9 67,1 2 0,5 100,0 

6 47 11,4 78,5    

7 41 9,9 88,4    

8 18 4,3 92,8    

9 14 3,4 96,1    

10 9 2,2 98,3    

11 3 0,7 99,0    

12 2 0,5 99,5    

13 1 0,2 99,8    

15 1 0,2 100,0    

Skupaj 414 100,0  414 100,0  

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti, F % ‒ 

kumulativni odstotek vrednosti 

Ker tako šolske kot zunajšolske dejavnosti predstavljajo prostočasne aktivnosti posameznega 

učenca, smo v tabeli 14 predstavili tudi njihovo zdruţeno število. Prav to število namreč 

predstavlja za učence realno obremenitev z organiziranimi dejavnostmi v njihovem prostem 

času. Iz tabele 11 lahko razberemo, da učenci v povprečju obiskujejo 4 organizirane 

dejavnosti, aritmetična sredina pa je še nekoliko višja, saj posamezni podatki precej odstopajo 

navzgor. 2 % učencev iz vzorca namreč obiskuje 10 in več dejavnosti, eden od učencev celo 

15. Po mojem mnenju je to tudi za najsposobnejše učence nekoliko preveč, saj tako povsem 

izgubijo svoj neorganiziran prosti čas.  

Ker so nas posebej zanimale še športne interesne dejavnosti, je v vsaki tabeli posebej 

predstavljeno še število izključno športnih dejavnosti. V povprečju učenci obiskujejo eno 

šolsko športno dejavnost, večina učencev ne obiskuje zunajšolskih športnih dejavnosti, in tudi 

če zdruţimo število šolskih in izvenšolskih športnih dejavnosti ugotovimo, da večina učencev 

obiskuje eno dejavnost. Slabe tri četrtine učencev obiskuje vsaj eno šolsko športno dejavnost. 

5 % učencev pa obiskuje 3 dejavnosti, kar je maksimalna vrednost. Če si pogledamo stanje pri 

zunajšolskih športnih dejavnostih ugotovimo, da 60 % učencev teh dejavnosti ne obiskuje, 

slabih 35 % pa obiskuje eno takšno dejavnost. Le nekaj učencev obiskuje 2 ali 3 zunajšolske 

športne dejavnosti.  
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Če zdruţimo število šolskih in izvenšolskih športnih dejavnosti ugotovimo, da je dobrih 85 % 

učencev vpisanih vsaj v eno športno dejavnost, od tega je 30 % vpisanih v 2 dejavnosti, 13 % 

v 3 dejavnosti, 2,5 % pa v 4 ali 5 dejavnosti.  

Iz teh podatkov lahko naredimo zaključek glede tretje hipoteze, ki pravi, da se vsaj polovica 

učencev vključuje v športne interesne dejavnosti. Podobno sta namreč v svojih raziskavah 

ugotovili Bregarjeva (1996) in Golobova (2006). Golobova je na nekaterih šolah ugotovila 

tudi višji odstotek vključevanja in podobno lahko zaključimo tudi mi, saj se že v šolske športne 

interesne dejavnosti vključuje 75 % učencev iz vzorca, če jim dodamo še zunajšolske 

dejavnosti pa ta odstotek naraste na 85 %. Hipotezo torej sprejmemo.  

Vključevanje učencev v šolske interesne dejavnosti 

V vprašalniku smo starše spraševali o tem, katere interesne dejavnosti v šoli obiskuje njihov 

otrok. Rezultati so predstavljeni v tabeli 15. Za laţjo primerjavo športnih interesnih dejavnosti 

z ostalimi smo vse interesne dejavnosti v tabeli predstavili v skupinah glede na Lešnikovo 

delitev (1982). Plesne interesne dejavnosti sicer Lešnik uvršča med druţabne dejavnosti, 

vendar smo jih mi raje uvrstili med športne dejavnosti. 

Tabela 15: Vključevanje učencev v šolske interesne dejavnosti 

Zap. št. Interesna dejavnost  f f % 

Informativne interesne dejavnosti N = 9 

1 Italijanščina 157 37,9 

2 Računalniški kroţek 21 5,1 

3 Angleščina 18 4,3 

4 Cici vesela šola 17 4,1 

5 Raziskovalni kroţek 17 4,1 

6 Ekologija 12 2,9 

7 Turistični kroţek 8 1,9 

8 NG Junior 5 1,2 

9 Matematično-naravoslovni kroţek 1 0,2 

Ustvarjalne interesne dejavnosti N = 17 

10 Likovni kroţek 75 18,1 

11 Lutkovni kroţek 29 7,0 

12 Logika 8 1,9 

13 Pravljični kroţek 29 7,0 
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Zap. št. Interesna dejavnost f f % 

14 Glasbene igrarije 20 4,8 

15 Dramski kroţek 18 4,3 

16 Glasbena šola 16 3,9 

17 Kamnoseški kroţek 15 3,6 

18 Oblikovalni 10 2,4 

19 Dramsko-recitacijski kroţek 9 2,2 

20 Šahovski kroţek 7 1,7 

21 Klekljarski kroţek 6 1,4 

22 Vezenje 6 1,4 

23 Orffov instrumentarij 6 1,4 

24 Sintesizer 5 1,2 

25 Orkestralna delavnica 1 0,2 

26 Modelarski 1 0,2 

Družabne interesne dejavnosti N = 3 

27 Pevski zbor 142 34,3 

28 Folklora 16 3,9 

29 Taborniki 3 0,7 

Športne interesne dejavnosti N = 18 

30 Športni kroţek 104 25,1 

31 Izrazni ples 49 11,8 

32 Poskokčeva gibalna abeceda 47 11,4 

33 Košarka 29 7,0 

34 Nogomet 27 6,5 

35 Plesni kroţek 25 6,0 

36 Rokomet 25 6,0 

37 Planinci 24 5,8 

38 Kolesarski kroţek 22 5,3 

39 Splošna telovadba 20 4,8 

40 Gimnastika 20 4,8 

41 Balet 13 3,1 

42 Korektivna gimnastika 10 2,4 

43 Strelski kroţek 5 1,2 

44 Akrobatika 4 1,0 

45 Hip hop 4 1,0 
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Zap. št. Interesna dejavnost  f f % 

46 Atletika 2 0,5 

47 Flip 1 0,2 

Neopredeljene interesne dejavnosti N = 6 

48 Bralna značka  368 88,9 

49 Šolski vrt 19 4,6 

50 Angleška bralna značka 8 1,9 

51 Nadarjeni 6 1,4 

52 Eko bralna značka 3 0,7 

53 Čebelarski 1 0,2 

 

Razlaga oznak v tabeli: Zap. št. ‒ zaporedna številka, f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ 

odstotek vrednosti, N – število interesnih dejavnosti 

Graf 3: Vključevanje učencev v interesne dejavnosti (nad 6 % vključenih) 

 

Iz tabele 15 in grafa 3 (prikazuje samo najbolj pogosto izbrane dejavnosti) lahko razberemo, 

da se daleč največ učencev, kar 90 %, vključuje v interesno dejavnosti bralne značke. Razlog 

za to je, da ta dejavnost poteka na vseh šolah in v nekoliko drugačni obliki. Gre namreč za 

interesno dejavnost, pri kateri mentorji spodbujajo prostovoljno branje otrok v prostem času. 
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Program poteka na večini slovenskih šol in ima ţe dolgoletno tradicijo (50 let). Razširjenost 

sodelovanja pri bralni znački dokazuje veliko uspešnost tega projekta. Tudi v športu imamo 

podobne projekte, ki pa ţal še niso tako razširjeni. Na drugem mestu po številu vključenih je 

jezikovna dejavnost italijanščina. Tudi ta poteka na vseh izbranih šolah in zaradi bliţine meje 

se zdi veliko staršem primerno, da njihovi otroci znajo ta jezik. Pribliţno 35 % otrok se 

vključuje v pevski zbor, ki prav tako postaja ţe stalnica v ponudbi interesnih dejavnosti. 

Imajo ga na vseh devetih šolah. Pribliţno četrtina otrok, ki so vključeni v raziskavo, obiskuje 

športni kroţek, 18 % pa se jih vključuje v likovni kroţek. Pribliţno 12 odstotkov se jih 

vključuje k izraznemu plesu in poskokčevi gibalni abecedi. Kar nekaj dejavnosti obiskuje od 

6 do 7 % otrok. Te so: lutkovni kroţek, pravljični kroţek, košarka, nogomet, plesni kroţek in 

rokomet. Posebej velja omeniti dejavnost rokometa, ki poteka na samo eni šoli in vseeno 

spada med bolj obiskane dejavnosti, na dveh šolah pa potekata nogomet in lutkovni kroţek. 

Glede na te rezultate lahko rečemo, da med najpogosteje izbranimi dejavnostmi prevladujejo 

športne dejavnosti, vmes pa imamo tudi nekaj tipičnih in zelo pomembnih dejavnosti iz 

drugih smeri, ki jih obiskuje veliko otrok (bralna značka, italijanščina, pevski zbor, likovni 

kroţek). 

Vključevanje otrok v posamezno interesno dejavnost je zelo odvisno tudi od ponudbe šole. Če 

šola dejavnosti ne ponuja, se otroci vanjo ne morejo vključiti, tudi če bi si to ţeleli. V tem 

primeru so deleţi, ki ponazarjajo vključevanje celotnega vzorca v posamezno interesno 

dejavnost, nekoliko zavajajoči. Ogledati si jih moramo v povezavi s ponudbo dejavnosti po 

šolah. Pričakovano so se v raziskavi med najpogosteje obiskanimi interesnimi dejavnostmi 

pojavile tiste dejavnosti, ki se v ponudbi najpogosteje pojavljajo. Zaradi te pomanjkljivosti bi 

bilo smiselno predstaviti še rezultate analize podatkov o vključevanju učencev v interesne 

dejavnosti iz tabel, ki so nam jih oddale šole. 

Vključevanje učencev v izvenšolske interesne dejavnosti (v popoldanskem času, ko zapustijo 

šolo) 

Tabela 16: Vključevanje merjencev v zunajšolske interesne dejavnosti 

Zap. št. Izvenšolska dejavnost f f % 

1 Glasbena šola 87 21,0 

2 Verouk 71 17,1 

3 Ples 40 9,7 
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Zap. št. Izvenšolska dejavnost f f % 

4 Nogomet 36 8,7 

5 Taborniki 35 8,5 

6 Angleščina 30 7,2 

7 Plavanje 28 6,8 

8 Karate 17 4,1 

9 Balet 17 4,1 

10 Gasilci 15 3,6 

11 Košarka 10 2,4 

12 Harmonika 7 1,7 

13 Ustvarjalne delavnice 7 1,7 

14 Italijanščina 7 1,7 

15 Folklora 7 1,7 

16 Hip hop 5 1,2 

17 Orkester 4 1,0 

18 Skavti 4 1,0 

19 Gimnastika 4 1,0 

20 Maţoretke 4 1,0 

21 Smučanje 3 0,7 

22 Planinci 3 0,7 

23 Rokomet 2 0,5 

24 Klavir 2 0,5 

25 Breakdance 2 0,5 

26 Kolesarjenje 2 0,5 

27 Športno plezanje 2 0,5 

28 Balinanje 2 0,5 

29 Kitara 1 0,2 

30 Klarinet 1 0,2 

31 Klekljanje 1 0,2 

32 Dramska skupina  1 0,2 

33 Otroški cerkveni zbor 1 0,2 
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Zap. št. Izvenšolska dejavnost f f % 

34 Flip 1 0,2 

35 Gorsko kolesarjenje 1 0,2 

36 Atletika 1 0,2 

37 Telovadba ‒ mini motorika 1 0,2 

38 Golf 1 0,2 

39 Tenis 1 0,2 

40 Hokej 1 0,2 

 

Razlaga oznak v tabeli: Zap. št. ‒ zaporedna številka, f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ 

odstotek vrednosti 

V tabeli 16 so zbrane vse interesne dejavnosti, ki jih merjenci obiskujejo v popoldanskem 

času, kar pomeni, da gre za izvenšolske dejavnosti. Starši so našteli 40 različnih tovrstnih 

dejavnosti. Dve dejavnosti sta jezikovnega značaja: italijanščina in angleščina. Šest dejavnosti 

ima glasbeni značaj: glasbena šola in orkester ter učenje igranja posameznih glasbil. Med 

popoldanske dejavnosti svojih otrok so starši uvrstili tudi verouk in otroški cerkveni zbor. 

Nekaj je tudi dejavnosti iz ustvarjalnega področja: ustvarjalne delavnice, klekljanje, dramska 

skupina. Merjenci se vključujejo tudi v druţabne dejavnosti: taborniki, skavti, folklora. Kar 

23 dejavnosti, ki predstavljajo 57,5 % vseh navedenih dejavnosti pa je športnega značaja. Te 

dejavnosti predstavljajo kar pestro športno ponudbo. Med njimi najdemo plesno usmerjene 

dejavnosti (ples, balet, breakdance, hip hop, marţoretke), moštvene igre z ţogo (košarka, 

nogomet, rokomet, hokej), individualne športe (atletika, plavanje, smučanje, gimnastika, 

kolesarjenje, plezanje), borilne športe (karate) in tudi planince, tenis, balinanje ter golf. 

Športne dejavnosti vsekakor prevladujejo tudi v izvenšolski ponudbi interesnih dejavnosti in 

pričajo o velikem razmahu organizirane športne ponudbe. Očitno postaja organiziran način 

športnega udejstvovanja v sodobni druţbi vse večja vrednota in otroci pri tem niso nobena 

izjema. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Ferfila, Anja; diplomsko delo 

-56- 
 

Graf 4: Vključevanje učencev v izvenšolske dejavnosti (najpogosteje izbrane) 

 

Iz grafa 4 je razvidno, da se merjenci v svojem prostem času najpogosteje vključujejo v 

glasbeno šolo (21 %), 17 % pa jih obiskuje verouk. Gre za dejavnosti, ki kot popoldanski 

organizirani dejavnosti nista novi, v našem okolju se pojavljata ţe kar nekaj časa.  Nekaj manj 

kot 10 % obiskuje plesno dejavnost, nogomet in tabornike, okrog 7 % pa angleščino in 

plavanje. Pribliţno 4 % merjencev obiskuje balet, karate in sodelujejo pri gasilskem društvu. 

Ostalih športnih dejavnosti je precej, kar priča o široki ponudbi predvsem športnih aktivnosti. 

Deleţ vzorca, ki dejavnosti obiskuje, pa je ustrezno manjši, saj se obisk razprši na večje 

število dejavnosti. Z raznolikostjo in pestrejšo izbiro je otrokom omogočeno, da izbirajo 

dejavnosti glede na svoj interes in ţeljo. 

Razlike med spoloma pri vključevanju v interesne dejavnosti 

Preverili smo, ali obstajajo med spoloma statistično pomembne razlike v številu interesnih 

dejavnosti, ki jih učenci obiskujejo. Za to smo uporabili Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

oziroma Kullbackov 2î preizkus, kjer je bilo več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših od 5.  

Tabela 17: Rezultati hi-kvadrat testa med spolom in številom dejavnosti, ki jih 

posameznik obiskuje 

Numerus vzorca = 414 Vrednost 
Stopnja 

svobode 

Statistična 

pomembnost 

Kullbackov 2î preizkus  
Spol : število šolskih interesnih dejavnosti 

16,572 13 0,220 

Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

Spol : število šolskih športnih interesnih dejavnosti 
7,573 3 0,056 
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Numerus vzorca = 414 Vrednost 
Stopnja 

svobode 

Statistična 

pomembnost 

Kullbackov 2î preizkus  

Spol : število izvenšolskih interesnih dejavnosti 
2,550 5 0,769 

Kullbackov 2î preizkus  

Spol : število izvenšolskih športnih interesnih 
dejavnosti 

2,948 3 0,400 

Kullbackov 2î preizkus  

Spol : število vseh interesnih dejavnosti skupaj 
27,345 14 0,017 

Kullbackov 2î preizkus  

Spol : število vseh športnih interesnih dejavnosti 
skupaj 

9,738 5 0,083 

 

Iz tabele 17 je razvidno, da je pri večini preizkusov, z izjemo števila vseh interesnih 

dejavnosti skupaj, statistična pomembnost večja od 0,05, kar pomeni, da ničelno hipotezo 

obdrţimo. Med spoloma torej ni statistično pomembnih razlik v številu obiskanih interesnih 

dejavnosti. 

Ker smo sprejeli ničelno hipotezo in ugotovili, da med spoloma ni razlik v obiskovanju 

športnih interesnih dejavnosti, lahko istočasno sprejmemo tudi četrto hipotezo, ki trdi, da se 

dečki in deklice enako pogosto vključujejo v športne interesne dejavnosti. 

Starejše raziskave (Petkovšek, 1984, Toškan, 1997, Makuc, 1998, Zurc, 2001, Planinšec, 

2003, Jurak et al.; 2003, povzeto po Zurc, 2004) še zaznavajo, da se dečki pogosteje športno 

udejstvujejo kot deklice, vendar tudi raziskava Golobove (2006) tako kot naša raziskava teh 

razlik ne zaznava več. Na trend izenačevanja pa opozarja tudi Zurčeva (2004). Kljub 

kvantitativnemu izenačevanju vse raziskave nakazujejo na različen interes za športno 

udejstvovanje, saj se deklice vključujejo k drugačnim športom kot dečki. Tudi mi smo v 

raziskavi preverjali, če se bodo pokazale razlike. 

Kullbackov 2î preizkus za število vseh interesnih dejavnosti skupaj je statistično pomemben 

na ravni α = 0,017, kar pomeni, da lahko s tveganjem 1,7 % zavrnemo hipotezo neodvisnosti. 

Med spoloma obstajajo statistično pomembne razlike v številu vseh interesnih dejavnosti 

(tako šolskih kot izvenšolskih). Ker so se v tem primeru pojavile razlike, dodajamo še tabelo 

18. 
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Tabela 18: Število vseh dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik po spolu 

   
Število vseh dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

 

Deklice Število 1 6 26 44 41 36 16 16 8 3 

Pričakovano število 1,0 6,4 20,3 37,6 39,6 32,7 23,3 20,3 8,9 6,9 

% znotraj spola 0,5 2,9 12,7 21,5 20,0 17,6 7,8 7,8 3,9 1,5 

Dečki Število 1 7 15 32 39 30 31 25 10 11 

Pričakovano število 1,0 6,6 20,7 38,4 40,4 33,3 23,7 20,7 9,1 7,1 

% znotraj spola 0,5 3,3 7,2 15,3 18,7 14,4 14,8 12,0 4,8 5,3 

 Skupaj Število 2 13 41 76 80 66 47 41 18 14 

Pričakovano število 2,0 13,0 41,0 76,0 80,0 66,0 47,0 41,0 18,0 14,0 

% znotraj spola 0,5 3,1 9,9 18,4 19,3 15,9 11,4 9,9 4,3 3,4 

   
Število vseh dejavnosti 

   
10 11 12 13 15 Skupaj 

 Deklice Število 7 0 1 0 0 205 

Pričakovano število 4,5 1,5 1,0 0,5 0,5 205,0 

% znotraj spola 3,4 0,0 0,5 0,0 0,0 100,0 

Dečki Število 2 3 1 1 1 209 

Pričakovano število 4,5 1,5 1,0 0,5 0,5 209,0 

% znotraj spola 1,0 1,4 0,5 0,5 0,5 100,0 

 Skupaj Število 9 3 2 1 1 414 

Pričakovano število 9,0 3,0 2,0 1,0 1,0 414,0 

% znotraj spola 2,2 0,7 0,5 0,2 0,2 100,0 

 

Iz tabele 18 lahko razberemo, da se pri posameznikih, ki ne obiskujejo dejavnosti in pri tistih, 

ki obiskujejo samo eno dejavnost med spoloma razlike skoraj ne pojavljajo. To nam pove 

ujemanje pričakovanega in dejanskega števila. Razlike se začno pojavljati pri številu 

dejavnosti od 2 do 5. Tu pri deklicah dejansko število odstopa od pričakovanega navzgor, kar 

pomeni, da več deklic obiskuje to število dejavnosti. Kazalec se obrne pri številu dejavnosti 6,  
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7 in 8. Tu od pričakovanega števila odstopa navzgor število dečkov, ki obiskujejo toliko 

dejavnosti. 9 in 10 dejavnosti ponovno pogosteje obiskujejo deklice. Največ dejavnosti 

(11‒15) pa obiskujejo skoraj izključno dečki (samo ena deklica obiskuje 12 dejavnosti). 

Omeniti velja še, da večina vzorca obiskuje od 3 do 6 dejavnosti. Rezultat nekoliko odstopa 

od naših pričakovanj, saj ne moremo preprosto reči, da deklice obiskujejo več dejavnosti kot 

dečki. Ekstremno število dejavnosti lahko celo pripišemo izključno dečkom. Tam, kjer je 

zbrana večina populacije, odstopajo navzgor deklice, vendar se preseţek dečkov potem pojavi 

pri večjem številu interesnih dejavnosti, kar je nekoliko presenetljivo, saj se pogosto deklicam 

pripisuje večji interes za obiskovanje interesnih dejavnosti.  

Da bi ugotovili razlike med spoloma pri obiskovanju interesnih dejavnosti, smo s pomočjo 

SPSS programa naredili analizo variance (ANOVA). V nadaljevanju so predstavljeni rezultati 

raziskave po spolu. V tabelah 19 in 20 smo zaradi večje preglednosti predstavili samo tiste 

interesne dejavnosti, kjer so se pojavile statistično pomembne razlike, kar pomeni, da se pri 

vseh interesnih dejavnostih, ki so navedene v spodnji tabeli, pojavljajo razlike med spoloma, 

pri ostalih interesnih dejavnostih, ki jih nismo navedli pa razlike niso statistično pomembne. 

Tabela 19: Rezultati analize variance vključevanja v šolske interesne dejavnosti po spolu 

Interesna dejavnost ANOVA 
Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Statistična 

pomembnost 

Izrazni ples 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

3,968 

39,233 

43,200 

1 

412 

413 

3,968 

0,095 

41,664 0,000 

Balet 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,400 

12,191 

12,592 

1 

412 

413 

0,400 

0,030 

13,531 0,000 

Nogomet 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

1,541 

23,698 

25,239 

1 

412 

413 

1,541 

0,058 

26,800 0,000 

Pevski zbor 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

7,746 

85,548 

93,295 

1 

412 

413 

7,746 

0,208 

37,307 0,000 

Likovni kroţek 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

2,214 

59,199 

61,413 

1 

412 

413 

2,214 

0,144 

15,410 0,000 

Glasbene igrarije 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,460 

18,573 

19,034 

1 

412 

413 

0,460 

0,045 

10,215 0,002 
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Interesna dejavnost ANOVA 
Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Statistična 

pomembnost 

Lutkovni kroţek 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,523 

26,445 

26,969 

1 

412 

413 

0,523 

0,064 

8,154 0,005 

Računalniški kroţek 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,303 

19,632 

19,935 

1 

412 

413 

0,303 

0,048 

6,363 0,012 

Klekljarski in 

vezenje 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,085 

5,828 

5,913 

1 

412 

413 

0,085 

0,014 

6,030 0,014 

Strelski 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,062 

4,878 

4,940 

1 

412 

413 

0,062 

0,012 

5,200 0,023 

Ples 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,280 

23,211 

23,490 

1 

412 

413 

0,280 

0,056 

4,963 0,026 

Košarka 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,307 

26,661 

26,969 

1 

412 

413 

0,307 

0,065 

4,750 0,030 

 

Tabela 20: Osnovna statistika vključevanja v šolske interesne dejavnosti po spolu 

Interesne dejavnosti  N M σ 
STANDARNA 

NAPAKA 
MIN MAX 

Izrazni ples 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,98 

1,78 

1,88 

0,139 

0,412 

0,323 

0,010 

0,029 

0,016 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Balet 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

2,00 

1,94 

1,97 

0,00 

0,242 

0,175 

0,000 

0,017 

0,009 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

Nogomet 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,87 

2,00 

1,93 

0,334 

0,069 

0,247 

0,023 

0,005 

0,012 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Pevski zbor 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,80 

1,52 

1,66 

0,405 

0,501 

0,475 

0,028 

0,035 

0,023 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Likovni kroţek 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,89 

1,75 

1,82 

0,310 

0,436 

0,386 

0,022 

0,030 

0,019 

1 

1 

1 

2 

2 

2 
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Interesne dejavnosti  N M σ 
STANDARNA 

NAPAKA 
MIN MAX 

Glasbene igrarije 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,99 

1,92 

1,95 

0,120 

0,274 

0,215 

0,008 

0,019 

0,011 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Lutkovni kroţek 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,97 

1,89 

1,93 

0,182 

0,308 

0,256 

0,013 

0,021 

0,013 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Računalniški kroţek 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,92 

1,98 

1,95 

0,269 

0,153 

0,220 

0,019 

0,011 

0,011 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Klekljarski in vezenje 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

2,00 

1,97 

1,99 

0,000 

0,167 

0,120 

0,000 

0,012 

0,006 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

Strelski 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,98 

2,00 

1,99 

0,155 

0,000 

0,109 

0,011 

0,000 

0,005 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

Ples 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,97 

1,91 

1,94 

0,182 

0,281 

0,238 

0,013 

0,019 

0,012 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Košarka 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,90 

1,96 

1,93 

0,297 

0,203 

0,256 

0,021 

0,014 

0,013 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

 

Razlaga oznak v tabeli: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, 

MIN – najmanjša vrednost, MAX – največja vrednost, 1 – dejavnost obiskuje, 2 – dejavnosti  

ne obiskuje 

Iz tabele 20 je mogoče razlike natančneje opredeliti, vendar je potrebno upoštevati, kako so 

šifrirani podatki. Cifra 1 pomeni, da posameznik dejavnost obiskuje, cifra 2 pa pomeni, da je 

ne obiskuje. Na podlagi tako šifriranih podatkov so bile potem izračunane tudi aritmetične 

sredine in standardni odkloni. Razberemo lahko, da samo deklice obiskujejo balet, klekljarski 

kroţek in vezenje. Deklice prevladujejo med vključenimi tudi pri naslednjih dejavnostih: 

izrazni ples, pevski zbor, likovni kroţek, glasbene igrarije, lutkovni kroţek in ples. Izključno 

dečki obiskujejo strelski kroţek, prevladujejo pa tudi pri naslednjih kroţkih: nogomet, 

računalniški kroţek in košarka. 

V tabelah 21 in 22 so predstavljeni rezultati analize variance glede na spol za zunajšolske 

dejavnosti. Podatki so bili šifrirani na enak način kot za šolske interesne dejavnosti v zgornji 
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tabeli. Pri zunajšolskih interesnih dejavnostih navedenih v spodnji tabeli so se pojavile 

statistično pomembne razlike glede na spol.  

Tabela 21: Rezultati analize variance vključevanja v izvenšolske interesne dejavnosti po 

spolu 

Interesna dejavnost ANOVA 
Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Statistična 

pomembnost 

Nogomet 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

3,192 

29,678 

32,870 

1 

412 

413 

3,192 

0,072 

 

44,306 0,000 

Balet 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,685 

15,617 

16,302 

1 

412 

413 

0,685 

0,038 

18,063 0,000 

Ples 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

1,842 

34,293 

36,135 

1 

412 

413 

1,842 

0,083 

22,130 0,000 

Hip hop 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,059 

4,880 

4,940 

1 

412 

413 

0,059 

0,012 

5,000 0,026 

Glasbena šola 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,797 

67,921 

68,717 

1 

412 

413 

0,797 

0,165 

4,832 0,028 

Skavti 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,039 

3,922 

3,961 

1 

412 

413 

0,039 

0,010 

4,139 0,043 

Maţoretke 

Med skupinami 

Znotraj skupin 

Skupaj 

0,038 

3,922 

3,961 

1 

412 

413 

0,038 

0,010 

3,981 0,047 

 

Tabela 22: Osnovna statistika vključevanja v izvenšolske interesne dejavnosti po spolu 

Interesne dejavnosti  N M σ 
STANDARDNA 

NAPAKA 
MIN MAX 

Nogomet 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,82 

2,00 

1,91 

0,381 

0,000 

0,282 

0,027 

0,000 

0,014 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

Balet 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

2,00 

1,92 

1,96 

0,000 

0,274 

0,199 

0,000 

0,019 

0,010 

2 

1 

1 

2 

2 

2 
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Interesne dejavnosti  N M σ 
STANDARDNA 

NAPAKA 
MIN MAX 

Ples 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,97 

1,84 

1,90 

0,169 

0,370 

0,296 

0,012 

0,026 

0,015 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Hiphop 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

2,00 

1,98 

1,99 

0,000 

0,153 

0,109 

0,000 

0,011 

0,005 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

Glasbena šola 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,89 

1,75 

1,82 

0,310 

0,436 

0,386 

0,022 

0,030 

0,019 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

Skavti 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

1,98 

2,00 

1,99 

0,139 

0,000 

0,098 

0,010 

0,000 

0,005 

1 

2 

1 

2 

2 

2 

Maţoretke 

Dečki 

Deklice 

Skupaj 

205 

209 

414 

2,00 

1,98 

1,99 

0,000 

0,137 

0,098 

0,000 

0,010 

0,005 

2 

1 

1 

2 

2 

2 

Razlaga oznak v tabeli: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, 

MIN – najmanjša vrednost, MAX – največja vrednost, 1 – dejavnost obiskuje, 2 – dejavnosti 

ne obiskuje 

Iz tabele 22 lahko razberemo, da samo deklice obiskujejo balet, ples in maţoretke, poleg tega 

pa prevladujejo tudi pri plesu in v glasbeni šoli. Izključno dečki obiskujejo nogomet in se 

pogosteje kot deklice vključujejo k skavtom.  

Iz analize o razlikah med spoloma lahko zaključimo, da se pojavljajo določene dejavnosti, ki 

so tipično deške in druga skupina, ki je tipično dekliška. Tipično dekliške so predvsem plesne 

dejavnosti, ki predstavljajo pomembno skupino športnih interesnih dejavnosti, in glasbene 

dejavnosti (pevski zbor, glasbena šola). Tipično deški je predvsem nogomet, pa tudi košarka 

in računalniški kroţek. Podobne razlike se pojavljajo tako pri šolskih kot zunajšolskih 

dejavnosti in so najbrţ posledica celotnega procesa socializacije in delitve določenih 

dejavnosti glede na spol v naši druţbi. 

Število interesnih dejavnosti glede na šolo 

V nadaljevanju smo se spraševali ali na število dejavnosti, ki jih obiskujejo otroci vpliva to, 

ali obiskujejo podruţnično ali matično šolo. V ta namen smo naredili analizo variance in 

primerjali aritmetične sredine. 
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Tabela 23: Rezultati analize variance števila interesnih dejavnosti, v katere se vključuje 

posameznik, glede na to, ali je šola matična ali podružnična 

 ANOVA 
Vsota 

kvadratov 

Stopnja 

prostosti 

Povprečje 

kvadratov 
F 

Statistična 

pomembnost 

Število šolskih 

interesnih dejavnosti 

Med skupinami 30,049 1 30,049 7,246 0,007 

Znotraj skupin 1708,579 412 4,147   

Skupaj 1738,628 413    

Število šolskih 

športnih interesnih 

dejavnosti 

Med skupinami 0,458 1 0,458 0,664 0,416 

Znotraj skupin 284,221 412 0,690   

Skupaj 284,679 413    

 

Tabela 24: Osnovna statistika števila interesnih dejavnosti, v katere se vključuje 

posameznik, glede na to, ali je šola podružnična ali matična 

  N M σ 
STANDARDNA 

NAPAKA 
MIN MAX 

Š
te

v
il

o
 

in
te

re
sn

ih
 

d
ej

av
n

o
st

i Matične šole 318 3,53 2,126 0,119 0 13 

Podruţnice 96 4,17 1,702 0,174 0 8 

Skupaj 414 3,68 2,052 0,101 0 13 

Š
te

v
il

o
  

šp
o

rt
n

ih
 

in
te

re
sn

ih
 

d
ej

av
n

o
st

i Matične šole 318 1,06 0,827 0,046 0 3 

Podruţnice 96 1,14 0,841 0,086 0 3 

Skupaj 414 1,07 0,830 0,041 0 3 

 

Razlaga oznak v tabeli: N – numerus vzorca, M – aritmetična sredina, σ – standardni odklon, 

MIN – najmanjša vrednost, MAX – največja vrednost 

Podatki v tabeli 23 kaţejo, da so statistično pomembne razlike (na ravni 0,007) med 

matičnimi in podruţničnimi šolami v številu obiskovanja vseh šolskih interesnih dejavnosti, 

ne pa tudi v številu športnih interesnih dejavnosti. Iz tabele 24 lahko razberemo, da učenci na 

podruţničnih šolah v povprečju obiskujejo več šolskih interesnih dejavnosti kot učenci na 

matičnih šolah. Obenem pa so podatki o številu interesnih dejavnosti na matičnih šolah bolj 

razpršeni, kar lahko razberemo iz standardnega odklona in maksimalnih vrednosti. Na 

podruţnični šoli učenci obiskujejo največ 8 različnih dejavnosti, na matični šoli pa kar 13. 

Razlog za to je najbrţ tudi v tem, da imajo na podruţničnih šolah nekoliko manjšo ponudbo 

interesnih dejavnosti. Morda se učenci vključujejo v več dejavnosti tudi zato, ker so sicer 
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vozači in v popoldanskem času nimajo na razpolago še velikega števila zunajšolskih 

dejavnosti, kot ga imajo učenci, ki ţivijo v mestih (matične šole). 

Število interesnih dejavnosti po razredih 

Zanimale so nas tudi razlike v številu obiskovanja dejavnosti med razredi. Statistično 

pomembnost razlik smo preverjali s Pearsonovim hi-kvadrat preizkusom oziroma v primeru, 

ko je bilo več kot 20 % teoretičnih frekvenc manjših od 5, s Kullbackovim 2î preizkusom. 

Rezultati teh dveh preizkusov so prikazani v tabeli 25.  

Tabela 25: Rezultati hi-kvadrat testa med razredom in številom dejavnosti, ki jih 

obiskuje posameznik 

Numerus vzorca = 414 Vrednost 
Stopnja 

svobode 

Statistična 

pomembnost 

Kullbackov 2î preizkus  

Razred ‒ število šolskih interesnih dejavnosti 
61,281 52 0,177 

Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

Razred ‒ število šolskih športnih interesnih dejavnosti 
40,072 12 0,000 

Kullbackov 2î preizkus  

Razred ‒ število izvenšolskih interesnih dejavnosti 
33,426 20 0,030 

Kullbackov 2î preizkus  

Razred ‒ število izvenšolskih športnih interesnih 

dejavnosti 

11,771 12 0,464 

Kullbackov 2î preizkus  

Razred ‒ število vseh interesnih dejavnosti skupaj 
82,900 56 0,011 

Kullbackov 2î preizkus  

Razred ‒ število vseh športnih interesnih dejavnosti skupaj 
42,745 20 0,002 

 

Iz tabele 25 je razvidno, da je vrednost statistične pomembnosti pri številu šolskih interesnih 

dejavnosti in pri številu izvenšolskih interesnih dejavnosti večja od 0,05, zato obdrţimo 

ničelno hipotezo. Med razredi ni statistično značilnih razlik v številu obiskovanja teh dveh 

skupin dejavnosti.   

Pri ostalih izračunih je vrednost statistične pomembnosti manjša od 0,05, zato zavrnemo 

ničelno hipotezo. Razlike so statistično pomembne, zato bomo dodali še tabele, iz katerih so 

razvidne frekvence.  
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Tabela 26: Število vseh športnih interesnih dejavnosti v šoli, ki jih obiskuje posameznik 

po razredih 

   
Število športnih interesnih dejavnosti v šoli 

 

   
0 1 2 3 Skupaj 

Razred 1 Število 14 52 22 0 88 

Pričakovano  število 22,7 40,4 20,4 4,5 88,0 

% znotraj razreda 15,9 59,1 25,0 0,0 100,0 

2 Število 27 53 19 3 102 

Pričakovano število 26,4 46,8 23,7 5,2 102,0 

% znotraj razreda 26,5 52,0 18,6 2,9 100,0 

3 Število 26 38 23 2 89 

Pričakovano število 23,0 40,8 20,6 4,5 89,0 

% znotraj razreda 29,2 42,7 25,8 2,2 100,0 

4 Število 14 22 21 8 65 

Pričakovano število 16,8 29,8 15,1 3,3 65,0 

% znotraj razreda 21,5 33,8 32,3 12,3 100,0 

5 Število 26 25 11 8 70 

Pričakovano število 18,1 32,1 16,2 3,6 70,0 

% znotraj razreda 37,1 35,7 15,7 11,4 100,0 

 Skupaj Število 107 190 96 21 414 

Pričakovano število 107,0 190,0 96,0 21,0 414,0 

% znotraj razreda 25,8 45,9 23,2 5,1 100,0 

 

Iz tabele 26 lahko razberemo, da je v prvem razredu najmanjši deleţ otrok, ki ne obiskujejo 

nobene športne interesne dejavnosti, saj dejansko število najbolj odstopa od pričakovanega 

navzdol. Najbolj pa odstopa navzgor v petem razredu, kar pomeni, da višji kot je razred, večji 

deleţ otrok ne obiskuje nobene športne interesne dejavnosti. Rezultati raziskave nakazujejo na 

to, da se s starostjo v prvih dveh triadah osnovne šole vse bolj opušča vključevanje v šolske 

športne interesne dejavnosti. Pri obiskovanju ene šolske športne interesne dejavnosti so 

rezultati ravno obratni. Največje odstopanje dejanskega števila navzgor od pričakovanega je v 

prvem razredu, nato vse bolj pada in se v višjih razredih postopno spremeni v odstopanje 

navzdol. To pomeni, da je za naš vzorec značilno, da višji razred kot obiskujejo učenci, manj 

je takih, ki obiskujejo eno šolsko športno interesno dejavnost. Pri učencih, ki obiskujejo 2 
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šolski športni interesni dejavnosti, upad po razredih ni več tako pravilen, še vedno pa v prvem 

razredu dejansko število odstopa navzgor v primerjavi s pričakovanim, v petem razredu pa 

odstopa navzdol, kar spet nakazuje na to, da vključevanje v dve šolski športni interesni 

dejavnosti od prvega do petega razreda upade. Pri obiskovanju treh šolskih interesnih 

dejavnosti se razporeditev po razredih nekoliko obrne. V prvem razredu učencev, ki bi 

obiskovali tri šolske športne interesne dejavnosti, sploh ni, v drugem in tretjem razredu 

dejansko število odstopa navzdol, v četrtem in petem razredu pa število kar precej odstopa 

navzgor. Poudariti je tudi potrebno, da učenci, ki obiskujejo tri šolske športne interesne 

dejavnosti predstavljajo manjši deleţ celotnega vzorca. Očitno gre za pojav, ko učenci vse 

bolj opuščajo športne interesne dejavnosti. V prvi razred najbrţ še pridejo zagnani in s pristno 

otroško ţeljo po gibalni igri, nato pa zanimanje vse bolj upada, kar pripelje do opuščanja 

dejavnosti. Tisti manjši odstotek vzorca, ki tudi v 4. in 5. razredu obiskuje po 3 šolske športne 

interesne dejavnosti, najbrţ predstavlja tiste posameznike, ki šport vzljubijo in športne 

dejavnosti z veseljem obiskujejo. 

Tabela 27: Število zunajšolskih interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik po  

razredih 

   
Število zunajšolskih interesnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 6 Skupaj 

R
az

re
d
 

1 Število 35 37 14 2 0 0 88 

Pričakovano število 27,0 35,1 16,6 7,2 1,9 ,2 88,0 

% znotraj razreda 39,8 42,0 15,9 2,3 0,0 0,0 100,0 

2 Število 36 38 17 10 1 0 102 

Pričakovano število 31,3 40,7 19,2 8,4 2,2 ,2 102,0 

% znotraj razreda 35,3 37,3 16,7 9,8 1,0 0,0 100,0 

3 Število 27 31 17 8 5 1 89 

Pričakovano število 27,3 35,5 16,8 7,3 1,9 0,2 89,0 

% znotraj razreda 30,3 34,8 19,1 9,0 5,6 1,1 100,0 

4 Število 11 32 15 7 0 0 65 

Pričakovano število 19,9 25,9 12,2 5,3 1,4 0,2 65,0 

% znotraj razreda 16,9 49,2 23,1 10,8 0,0 0,0 100,0 
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Število zunajšolskih interesnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 6 Skupaj 

R
az

re
d
 

5 Število 18 27 15 7 3 0 70 

Pričakovano število 21,5 27,9 13,2 5,7 1,5 0,2 70,0 

% znotraj razreda 25,7 38,6 21,4 10,0 4,3 0,0 100,0 

 Skupaj Število 127 165 78 34 9 1 414 

Pričakovano število 127,0 165,0 78,0 34,0 9,0 1,0 414,0 

% znotraj razreda 30,7 39,9 18,8 8,2 2,2 0,2 100,0 

 

Iz tabele 27 lahko razberemo, da je z višanjem razreda vedno manj takih učencev, ki ne 

obiskujejo nobene zunajšolske dejavnosti, saj dejansko število odstopa vedno bolj navzdol od 

pričakovanega. V višjih razredih se veča odstotek učencev, ki obiskujejo več dejavnosti. 

Razlog za odstopanje, ki se pojavi pri maksimalni vrednosti 6 zunajšolskih dejavnosti, je ta, 

da gre za samo enega posameznika. Razlog, da se učenci v višjih razredih vključujejo v vedno 

več dejavnosti je najbrţ ta, da so vedno bolj sposobni prestajati večje obremenitve, zato si 

lahko večje število dejavnosti tudi privoščijo, obenem pa se pojavlja vedno več interesa in 

ţelja po preizkušanju na raznih področjih.  

Tabela 28: Število vseh dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik po razredih 

   
Število vseh dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R
az

re
d
 

1 Število 1 1 12 21 18 14 14 6 0 1 

Pričakovano število 0,4 2,8 8,7 16,2 17,0 14,0 10,0 8,7 3,8 3,0 

% znotraj razreda 1,1 1,1 13,6 23,9 20,5 15,9 15,9 6,8 0,0 1,1 

2 Število 1 6 11 14 16 21 12 11 6 3 

Pričakovano število 0,5 3,2 10,1 18,7 19,7 16,3 11,6 10,1 4,4 3,4 

% znotraj razreda 1,0 5,9 10,8 13,7 15,7 20,6 11,8 10,8 5,9 2,9 

3 Število 0 2 7 15 17 17 6 10 7 6 

Pričakovano število 0,4 2,8 8,8 16,3 17,2 14,2 10,1 8,8 3,9 3,0 

% znotraj razreda 0,0 2,2 7,9 16,9 19,1 19,1 6,7 11,2 7,9 6,7 
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Število vseh dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

R
az

re
d
 

4 Število 0 0 2 12 12 8 10 8 2 3 

Pričakovano število 0,3 2,0 6,4 11,9 12,6 10,4 7,4 6,4 2,8 2,2 

% znotraj razreda 0,0 0,0 3,1 18,5 18,5 12,3 15,4 12,3 3,1 4,6 

5 Število 0 4 9 14 17 6 5 6 3 1 

Pričakovano število 0,3 2,2 6,9 12,9 13,5 11,2 7,9 6,9 3,0 2,4 

% znotraj razreda 0,0 5,7 12,9 20,0 24,3 8,6 7,1 8,6 4,3 1,4 

 

S
k
u
p
aj

 

Število 2 13 41 76 80 66 47 41 18 14 

Pričakovano število 2,0 13,0 41,0 76,0 80,0 66,0 47,0 41,0 18,0 14,0 

% znotraj razreda 0,5 3,1 9,9 18,4 19,3 15,9 11,4 9,9 4,3 3,4 

   
Število vseh dejavnosti 

   
10 11 12 13 15 Skupaj 

R
az

re
d
 

1 Število 0 0 0 0 0 88 

Pričakovano 

število 

1,9 0,6 0,4 0,2 0,2 88,0 

% znotraj razreda 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2 Število 1 0 0 0 0 102 

Pričakovano 

število 

2,2 0,7 0,5 0,2 0,2 102,0 

% znotraj razreda 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

3 Število 1 0 1 0 0 89 

Pričakovano 

število 

1,9 0,6 0,4 0,2 0,2 89,0 

% znotraj razreda 1,1 0,0 1,1 0,0 0,0 100,0 

4 Število 3 3 1 1 0 65 

Pričakovano 

število 

1,4 0,5 0,3 0,2 0,2 65,0 

% znotraj razreda 4,6 4,6 1,5 1,5 0,0 100,0 

5 Število 4 0 0 0 1 70 

Pričakovano 

število 

1,5 0,5 0,3 0,2 0,2 70,0 

% znotraj razreda 5,7 0,0 0,0 0,0 1,4 100,0 

 

S
k

u
p
aj

 

Število 9 3 2 1 1 414 

Pričakovano 

število 

9,0 3,0 2,0 1,0 1,0 414,0 

% znotraj razreda 2,2 0,7 0,5 0,2 0,2 100,0 
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Iz tabele 28 lahko glede na dejanske in pričakovane vrednosti razberemo trend povečevanja 

števila vseh interesnih dejavnosti. V 1. in 2. razredu se še pojavljata posameznika, ki ne 

obiskujeta nobene dejavnosti, v višjih razredih pa takih posameznikov ni več. Od 1. do 4. 

razreda se pojavljajo odstopanja dejanskega števila učencev od pričakovanega navzgor pri 

vedno višjem številu interesnih dejavnosti, kar pomeni, da se z višanjem razreda veča tudi 

število posameznikov, ki imajo vedno večje število vseh interesnih dejavnosti. V 5. razredu se 

trend nekoliko obrne, saj se pojavljajo odstopanja dejanskega števila učencev od 

pričakovanega pri manjšem številu interesnih dejavnosti, obenem pa imamo tudi 

posameznika, ki obiskuje maksimalno število (15) interesnih dejavnosti. Razlog za takšen 

trend povečevanja števila interesnih dejavnosti bi lahko iskali v vedno večji sposobnosti 

prenašanja obremenitev učencev. V 1. razredu so otroci večinoma obremenjeni z novostmi, ki 

jih zanje prinaša šola, in bi preveliko število dejavnosti zanje bilo hitro preobremenjujoče. 

Tudi upad števila dejavnosti v 5. razredu bi lahko bil znak povečevanja zahtevnosti samega 

šolskega dela in posledično opuščanja določenih interesnih dejavnosti.  

Tabela 29: Število vseh športnih interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik po 

razredih 

   
Število vseh športnih interesnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 Skupaj 

R
az

re
d
 

1 Število 9 40 32 7 0 0 88 

Pričakovano število 12,1 35,3 26,4 12,1 1,7 0,4 88,0 

% znotraj razreda 10,2 45,5 36,4 8,0 0,0 0,0 100,0 

2 Število 16 49 21 15 0 1 102 

Pričakovano število 14,0 40,9 30,6 14,0 2,0 0,5 102,0 

% znotraj razreda 15,7 48,0 20,6 14,7 0,0 1,0 100,0 

3 Število 10 33 36 7 3 0 89 

Pričakovano število 12,3 35,7 26,7 12,3 1,7 0,4 89,0 

% znotraj razredaa 11,2 37,1 40,4 7,9 3,4 0,0 100,0 

4 Število 8 18 21 16 2 0 65 

Pričakovano število 8,9 26,1 19,5 8,9 1,3 0,3 65,0 

% znotraj razreda 12,3 27,7 32,3 24,6 3,1 0,0 100,0 
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R
az

re
d
 

5 Število 14 26 14 12 3 1 70 

Pričakovano 

število 

9,6 28,1 21,0 9,6 1,4 0,3 70,0 

% znotraj razreda 20,0 37,1 20,0 17,1 4,3 1,4 100,0 

 Skupaj Število 57 166 124 57 8 2 414 

Pričakovano 

število 

57,0 166,0 124,0 57,0 8,0 2,0 414,0 

% znotraj razreda 13,8 40,1 30,0 13,8 1,9 0,5 100,0 

 

Statistično pomembne razlike med razredi so se pojavile tudi pri številu vseh športnih 

interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik. Iz tabele 29 je moţno razbrati, da dejansko 

število najbolj odstopa navzgor od pričakovanega v 5. razredu, najbolj navzdol pa v 1. 

razredu. To pomeni, da je v prvem razredu najmanjši deleţ takšnih učencev, ki se ne 

vključujejo v nobeno športno interesno dejavnost, v 5. razredu pa je njihov deleţ največji. 

Dejansko število posameznikov, ki obiskujejo po eno in dve športni interesni dejavnosti, 

najbolj odstopa od pričakovanega v prvih treh razredih. V 4. in 5. razredu pa se pojavijo 

preseţki dejanskega števila od pričakovanega šele pri posameznikih, ki obiskujejo od 3 do 5 

dejavnosti, vendar je tam deleţ celotnega vzorca ţe bistveno manjši.  

Iz teh podatkov bi lahko zaključili, da se učenci iz našega vzorca v prvih treh razredih, zlasti v 

prvem bolj redno vključujejo v organizirane športne dejavnosti, v višjih razredih pa to 

dejavnost vse bolj opuščajo, razen posameznikov, ki se vključujejo v vedno večje število 

športnih dejavnosti. Glede na to, da smo pri številu vseh interesnih dejavnosti zaznali 

povečevanje njihovega števila iz razreda v razred, bi se morali vprašati, zakaj se opušča prav 

športna dejavnost. Mogoče pridejo učenci v prvi razred še z izrazito izraţeno potrebo po 

gibanju in gibalni igri, ki skozi leta šolanja vse bolj zamira. 

Število interesnih dejavnosti glede na to, ali je učenec vozač ali ne 

Zanimalo nas je tudi, ali se pojavljajo statistično pomembne razlike pri številu interesnih 

dejavnosti, v katere se posameznik vključuje, glede na to, ali je vozač ali ne. 

  

   
Število vseh športnih interesnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 Skupaj 
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Tabela 30: Rezultati hi-kvadrat testa med vozači/nevozači in številom dejavnosti, ki jih 

obiskuje posameznik 

Numerus vzorca = 414 Vrednost 
Stopnja 

svobode 

Statistična 

pomembnost 

Kullbackov 2î preizkus  

Vozač ‒ število šolskih interesnih dejavnosti 
16,042 13 0,247 

Pearsonov hi-kvadrat preizkus 

Vozač ‒ število šolskih športnih interesnih dejavnosti 
5,183 3 0,159 

Kullbackov 2î preizkus  
Vozač ‒ število izvenšolskih interesnih dejavnosti 

8,440 5 0,134 

Kullbackov 2î preizkus  

Vozač ‒ število izvenšolskih športnih interesnih dejavnosti 
12,087 3 0,007 

Kullbackov 2î preizkus  

Vozač  ‒  število vseh interesnih dejavnosti skupaj 
8,189 14 0,879 

Kullbackov 2î preizkus  

Vozač  ‒ število vseh športnih interesnih dejavnosti skupaj 
13,554 5 0,019 

 

Iz tabele 30 je razvidno, da so razlike statistično pomembne samo pri številu izvenšolskih 

interesnih dejavnosti in pri številu vseh športnih dejavnosti skupaj. Vrednosti statistične 

pomembnosti ostalih preizkusov so večje od 0,05, zato obdrţimo hipotezo neodvisnosti. O 

povezanosti med številom interesnih dejavnosti in podatkom, ali je učenec vozač ali ne, ne 

moremo v teh primerih trditi ničesar.  

Za primera, kjer so se razlike pokazale kot statistično pomembne, dodajamo še tabele 31 in 

32, iz katerih so razvidne frekvence. 

Tabela 31: Število izvenšolskih športnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik, glede na 

to ali je vozač 

   Število izvenšolskih športnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 Skupaj 

V
o
za

č 

Da Število 132 66 2 1 201 

Pričakovano število 122,8 68,9 8,3 1,0 201,0 

% znotraj vozač 65,7 32,8 1,0 0,5 100,0 

Ne Število 121 76 15 1 213 

Pričakovano število 130,2 73,1 8,7 1,0 213,0 

% znotraj vozač 56,8 35,7 7,0 0,5 100,0 

 Skupaj Število 253 142 17 2 414 

Pričakovano število 253,0 142,0 17,0 2,0 414,0 

% znotraj vozač 61,1 34,3 4,1 0,5 100,0 
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Iz tabele 31 lahko razberemo, da pri vozačih odstopa dejansko število posameznikov navzgor 

od pričakovanega pri posameznikih, ki ne obiskujejo nobene zunajšolske športne dejavnosti, 

pri vseh ostalih posameznikih, ki obiskujejo 1 ali 2 dejavnosti pa število odstopa navzdol. Pri 

učencih, ki niso vozači, je situacija ravno obratna. Manj je takih, ki ne obiskujejo nobene 

izvenšolske športne dejavnosti in več takih, ki obiskujejo eno in dve. Le pri posameznikih, ki 

obiskujejo 3 izvenšolske športne dejavnosti, se stanje uravnovesi, saj imamo enega vozača in 

enega nevozača. Ti podatki po mojem mnenju nakazujejo, da igra odločilno vlogo pri 

obiskovanju določene športne dejavnosti tudi njena dostopnost. Vozači namreč ţivijo v 

nekoliko bolj oddaljenih krajih in jih morajo starši na dejavnosti, ki se odvijajo v centrih in 

večjih krajih, voziti. To predstavlja dodaten strošek in tudi dodatno skrb za starše, kar očitno 

vpliva na odločitev, ali bo otrok določeno dejavnost obiskoval ali ne. 

Tabela 32: Število vseh športnih interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje posameznik, glede 

na to ali je vozač 

   
Število vseh športnih interesnih dejavnosti 

   
0 1 2 3 4 5 Skupaj 

V
o

za
č 

Da Število 33 91 54 21 2 0 201 

Pričakovano število 27,7 80,6 60,2 27,7 3,9 1,0 201,0 

% znotraj vozač 16,4 45,3 26,9 10,4 1,0 0,0 100,0 

Ne Število 24 75 70 36 6 2 213 

Pričakovano število 29,3 85,4 63,8 29,3 4,1 1,0 213,0 

% znotraj vozač 11,3 35,2 32,9 16,9 2,8 0,9 100,0 

 Skupaj Število 57 166 124 57 8 2 414 

Pričakovano število 57,0 166,0 124,0 57,0 8,0 2,0 414,0 

% znotraj vozač 13,8 40,1 30,0 13,8 1,9 0,5 100,0 

 

Razlike so se pokazale tudi številu vseh športnih dejavnosti skupaj, saj sta pojava dejansko 

povezana. Število vseh športnih interesnih dejavnosti namreč predstavlja zdruţeno število 

šolskih in izvenšolskih dejavnosti. Število vozačev odstopa navzgor od pričakovanega števila 

med tistimi, ki ne obiskujejo nobene dejavnosti in tistimi, ki obiskujejo eno. Število 

nevozačev pa odstopa navzgor od pričakovanega števila med tistimi, ki obiskujejo od 2 do 5 

dejavnosti. To pomeni, da se učenci nevozači vključujejo v več športnih interesnih dejavnosti 

kot vozači. Statistično pomembnih razlik med vozači in nevozači pri številu šolskih športnih 
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interesnih dejavnosti naša raziskava ni zaznala. Te ugotovitve nakazuje na pomembnost 

šolskih športnih interesnih dejavnosti predvsem za vozače. V mnogih primerih so namreč 

šolske športne interesne dejavnosti za vozače edina izbira in postajajo z zmanjševanjem proste 

gibalne igre vse pomembnejši spodbujevalnik gibanja med otroki. 

6.4 MNENJE STARŠEV, KATERE DEJAVNOSTI SE JIM ZDIJO 

KVALITETNEJŠE, ŠOLSKE ALI IZVENŠOLSKE 
 

Tabela 33: Mnenje staršev o tem, katere dejavnosti se jim zdijo kvalitetnejše 

Dejavnosti f f % 

Oboje enako 315 76,1 

Interesne dejavnosti v šoli 65 15,7 

Interesne dejavnosti izven 

šole 
34 8,2 

Skupaj 414 100,0 

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 

Iz tabele 33 lahko razberemo, da se zdijo kar trem četrtinam anketiranih staršev šolske in 

zunajšolske interesne dejavnosti enako kvalitetne. Glede na ta podatek ne moramo sprejeti 

osme hipoteze, ki trdi, da se staršem šolske športne interesne dejavnosti ne zdijo enako 

kvalitetne kot izvenšolske dejavnosti. Rezultat nas je nekoliko presenetil. Petnajst odstotkov 

staršev meni, da so kvalitetnejše dejavnosti v šoli, nasprotnega mnenja pa je samo osem 

odstotkov staršev. Pričakovali smo namreč, da bo največ staršev mnenja, da so interesne 

dejavnosti zunaj šole bolj kvalitetne, glede na to, da jih morajo dodatno plačevati in otroke 

voziti nanje. Ta dodaten vloţek v dejavnosti bi lahko nakazoval na to, da se staršem zdijo bolj 

kvalitetne, a je raziskava pokazala prav nasprotne ugotovitve. 

V vprašalniku smo starše tudi povprašali, zakaj so takšnega mnenja. Argumenti, ki so jih 

navajali, so predstavljeni v grafu 5. Deleţ pojavljanja določenega razloga je izračunan znotraj 

posameznega odgovora, kar pomeni, da je med vsemi tistimi, ki imajo enako mnenje o tem, 

katere dejavnosti se jim zdijo kvalitetnejše, določen odstotek, ki za svoje razmišljanje navaja 

enake odgovore. 
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Graf 5: Razlogi za mnenje staršev o tem, katere dejavnosti se jim zdijo kvalitetnejše 

 

Iz grafa 5 lahko razberemo, da je najpogostejši razlog za to, da imajo starši šolske interesne 

dejavnosti kot najbolj kvalitetne, šolski čas in prostor, kjer se dejavnosti izvajajo. Zapisali so, 

da je to najbolj priročno, saj so otroci zaposleni v času, ko so v šoli, dobro poznajo prostor, 

dodatni prevozi pa niso potrebni. Starši, ki so odgovarjali drugače tega razloga niso navajali, 

saj omenjeni razlog ni lastnost zunajšolskih dejavnosti. Rečemo lahko, da čas in prostor res 

lahko vplivata na kakovost same dejavnosti, obenem pa gre tudi za opazno prednost šolskih 

interesnih dejavnosti, ki so jo starši, ko smo jih spraševali o prednostih šolskih interesnih 

dejavnosti, prav tako navajali. Očitno sodobni starši občutijo časovno stisko in zato 

prepoznavajo veliko razbremenitev, ki jo prinesejo šole s popoldanskim podaljšanim 

bivanjem otrok in izvajanjem interesnih dejavnosti v tem času. 

Več kot 15 % staršev, ki so kot najkvalitetnejše dejavnosti izbrali šolske interesne dejavnosti, 

je kot razlog za svojo odločitev navedlo, da prepoznavajo pri šolskih dejavnostih boljši nadzor 

nad učenci, saj se jim zdi šola bolj pomembna in zanesljiva, obenem pa poskrbi tudi za to, da 

dejavnosti opravlja za to usposobljen kader. V navajanju teh razlogov lahko vidimo precej 

veliko zaupanje nekaterih staršev v šolo in šolsko delo. Podoben razlog navaja tudi 3 % 
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staršev, ki menijo, da so kvalitetnejše zunajšolske dejavnosti. Zapisali so, da imajo tudi sami 

boljši nadzor nad dejavnostjo, saj si jo ogledajo in se pogovorijo z vodjo dejavnosti, ki ima 

pregled nad uspešnostjo in napredkom njihovega otroka. 

Razlog, da so dejavnosti kvalitetne predvsem zaradi strokovne usposobljenosti izvajalca, je 

pribliţno enako pogosto zastopan pri vseh treh odgovorih. Slabih 20 % staršev, ki so 

odgovarjali, da se jim zdijo oboje dejavnosti enako kvalitetne, je navajalo da tako mislijo, ker 

so vse dejavnosti strokovno vodene in jih povsod izvajajo pedagogi z veliko strokovnega 

znanja. Ta razlog navaja pribliţno 15 % staršev, ki kot kvalitetnejše dejavnosti opredeljuje 

bodisi šolske bodisi zunajšolske dejavnosti. Starši, ki vidijo več kvalitete v šolskih 

dejavnostih, so navajali, da se učitelji in učiteljice spoznajo na dejavnost, ki jo vodijo. Starši, 

ki menijo, da so bolj kvalitetne zunajšolske dejavnosti, so zapisali celo, da nekatere dejavnosti 

v šoli izvajajo neprimerni in neizkušeni ljudje. O zunanjih mentorjih pa menijo, da so bolj 

usposobljeni, saj se s tem celo poklicno ukvarjajo. Tudi v priročnikih lahko zasledimo trditev, 

da je prav delo in usposobljenost mentorjev odločilen dejavnik kakovosti procesa interesnih 

dejavnosti (Interesne dejavnosti za devetletno osnovno šolo. Pridobljeno, 7. 4. 2011, iz 

www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf ). 

Pribliţno 8 % staršev, ki se opredeljuje za večjo kvaliteto šolskih dejavnosti poudarja večjo 

količino prostega časa, ki ga imajo popoldne otroci, če dejavnosti opravijo v šoli. Razlagajo, 

da popoldne otrok potrebuje čas za domačo nalogo, učenje, druţenje s sorodniki in prijatelji. 

Te navedbe so pravzaprav bolj prednost šolskih interesnih dejavnosti kot razlog za večjo 

kvaliteto, vendar se nekateri starši odločajo prav na podlagi tega dejstva. Podoben odstotek 

staršev navaja, da so šolske interesne dejavnosti kvalitetnejše, ker se izvajajo redno. 

Iz grafa lahko razberemo tudi, da je najpogostejši (slabih 25 %) razlog staršev za odločitev, da 

so najkvalitetnejše zunajšolske dejavnosti, njihova izvedba. Starši navajajo, da so te 

dejavnosti izpeljane bolj zavzeto in kvalitetno, izvajalci pa se intenzivno posvečajo otroku. 

Navedena je bila tudi primerjava, da je enak tečaj v šoli neresen. Eden od staršev je poiskal 

tudi vzrok za bolj resno izvajanje: »Dejavnost poteka bolj nemoteno in kvalitetno, ker je od 

tega odvisen vpis v prihodnjem letu.« Pribliţno 2 % staršev, ki pravijo, da so dejavnosti enako 

kvalitetne navaja, da so oboje profesionalno izvedene. Pribliţno 7 % staršev, ki prepoznava 

kot bolj kvalitetne šolske dejavnosti, pa pravi, da se kvalitetneje izvajajo te dejavnosti, saj so 

mentorji vedno dobro pripravljeni. 

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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Pribliţno 17 % staršev, ki so odgovarjali, da so kvalitetnejše zunajšolske dejavnosti, navaja 

kot razlog prizadevnost in trud izvajalca. Trud izvajalca se zdi pogoj za kakovost tudi slabim 

15 % tistih staršev, ki so navajali, da so oboje dejavnosti enako kvalitetne. Ti starši menijo, da 

se vsi izvajalci trudijo in so zato vse dejavnosti kvalitetne. 

Slabih 10 % staršev, ki so kot najkvalitetnejše izbrali zunajšolske dejavnosti, navaja kot 

razloge tudi višji nivo izvedbe teh dejavnosti, manj otrok vključenih v dejavnosti in stroške. 

Višji nivo starši opredeljujejo s tem, da dejavnost zaznavajo kot intenzivnejšo, otroci pa so 

bolj aktivni in zato hitreje napredujejo ter lahko zadovoljijo tudi interese višjega tipa 

(tekmovalni doseţki). Opaţajo tudi, da manjše število otrok in bolj homogene skupine v 

zunajšolskih dejavnostih omogočajo bolj kakovostno delo. Tretji razlog, stroški, je pa 

nekoliko nenavaden, saj gre tukaj za negativno plat zunajšolskih dejavnosti, vendar imajo 

nekateri starši občutek, da se dejavnosti, ki jih plačajo, bolj zavzeto, resno in kakovostno 

izvajajo. V tem smislu gre pravzaprav za posreden razlog večje kvalitete teh dejavnosti. Eden 

od staršev pravi, da so zunajšolske športne dejavnosti predrage in prav tako so preveliki 

stroški tekem in športne opreme. V tem vidi razlog za večjo kakovost šolskih dejavnosti, 

vendar gre bolj za prednost šolskih dejavnosti v primerjavi z izvenšolskimi. 

Nekaj več kot 5 % staršev, ki meni, da so kvalitetnejše zunajšolske dejavnosti, kot razlog za 

svoje mnenje navaja, da se na teh dejavnostih otroke bolj vzpodbuja in motivira. Motivacija 

pa je pomembna, da otrokov interes ne zamre. Enak odstotek staršev istega mnenja navaja kot 

razlog tudi odnose. Zatrjujejo, da je za kvaliteto potreben dober odnos med otrokom in 

mentorjem, poleg tega pa vidijo v zunajšolskih dejavnostih tudi boljši stik med vaditeljem in 

starši.  

Pribliţno 5 % staršev, ki se jim zdijo kvalitetnejše zunajšolske dejavnosti, in podoben 

odstotek tistih, ki se jim zdijo oboje dejavnosti enako kvalitetne, navaja, da so razlog za 

njihovo mnenje dosedanje pozitivne izkušnje.  

Med 5 in 10 % staršev v vseh treh kategorijah odgovorov o kvaliteti dejavnosti zatrjuje, da je 

razlog za njihovo mnenje otrokov interes in veselje. Kvaliteto dejavnosti ti starši presojajo po 

tem, kako rad jo otrok obiskuje. To pa je pravzaprav bistvo interesnih dejavnosti, v katere naj 

bi se vključevali učenci na prostovoljni bazi, na podlagi svojega interesa. Torej jih obiskujejo 

z veseljem, saj tam počnejo stvari, ki jih zanimajo. Prav je, da se tudi starši tega zavedajo, saj 

se v tem primeru ne more zgoditi, da bi morali otroci obiskovati dejavnosti samo zaradi ţelja 

in ambicij svojih staršev. 
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Večina staršev je mnenja, da so kvalitetne tako šolske kot tudi zunajšolske dejavnosti. 

Razlogi, ki so jih navajali za svoje mnenje, pa so glede pogostosti pojavljanja nekoliko bolj 

enakomerno razporejeni po razlogih, saj nima noben razlog bistveno večjega odstotka 

pojavljanja od ostalih. Vzrok temu je najverjetneje tudi nekoliko večja mnoţica odgovorov, v 

kateri posamezni odstopajoči odgovori ne pridejo tako do izraza kot v manjši mnoţici. 

Najpogosteje so kot razlog navajali strokovno usposobljenost in trud vseh mentorjev, pa tudi 

veselje otrok pri obiskovanju dejavnosti. Pribliţno 10 % jih je navajalo, da imajo vse 

dejavnosti za otroka korist. Zapisali so, da je za otroka pomembno, da se čim več giblje, ne 

glede na vrsto dejavnosti, in da vse dejavnosti pozitivno vplivajo na otrokovo zdravje, 

počutje, razvoj, pridobivanje novih izkušenj in oblikovanje socialnih odnosov. Nekoliko 

manjši odstotek razlogov pa se je nanašal na pridobivanje dodatnih znanj na dejavnostih. 

Eden od staršev je zapisal: »Znanje je koristno kjerkoli ga pridobiš.« Pribliţno 8 % staršev je 

na vprašanje, zakaj so takega mnenja, odgovorilo tako, da so ponovili svoj prvotni odgovor, 

kot da gre za dejstvo: »Oboje je kvalitetno!«  

Visok odstotek staršev, ki so se opredelili, da so oboje dejavnosti enako kvalitetne, in analiza 

argumentov njihovega mnenja dajeta občutek, da se je kar nekaj staršev odločilo za ta 

odgovor, ker pravzaprav niso povsem prepričani, kaj bi izbrali, ali pa o tem niti niso pretirano 

razmišljali. V tem smislu so pogosti tudi argumenti, ki ne govorijo povsem v prid procesu 

interesnih dejavnosti, ampak so zgolj njihova prednost (čas izvajanja, niţji stroški, oboje je 

kvalitetno …). Kar nekaj pa je bilo tudi vprašalnikov, kjer starši niso utemeljili svojega 

mnenja. V tem smislu rezultate raziskave tega vprašanja ne bi imelo smisla uporabljati za 

nadaljnje primerjave in ugotavljati, v katere interesne dejavnosti starši vpisujejo svoje otroke. 

Če bi ţeleli to storiti, bi morali vprašanje zastaviti nekoliko bolj kompleksno, same dejavnike 

kvalitete interesnih dejavnosti razdrobiti in na podlagi tega oblikovati ocenjevalno lestvico. 

Vseeno pa nam podatki pridobljeni z našo raziskavo predvsem z argumenti ponujajo nekakšen 

vpogled v mnenje staršev o interesnih dejavnostih, in kot kaţe so starši s kakovostjo procesa 

interesnih dejavnosti precej zadovoljni. Večina staršev šoli precej zaupa, imamo pa tudi 

peščico staršev, ki imajo nekoliko drugačne ambicije in so trdno prepričani, da so zunajšolske 

dejavnosti izvedene bolj zavzeto, bolj kakovostno in bolj profesionalno. 
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6.5 MNENJE STARŠEV, KDO SE JIM ZDI PRIMERNEJŠI IZVAJALEC 
ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 

 

Tabela 34: Mnenje staršev o najprimernejšem izvajalcu šolskih športnih interesnih 

dejavnosti 

Izvajalec f f % Veljavni f % 

Športni pedagog 230 55,6 57,8 

Zunanji sodelavec 138 33,3 34,7 

Razredni učitelj 30 7,2 7,5 

Skupaj 398 96,1 100,0 

Manjkajoči 16 3,9  

Skupaj 414 100,0  

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 

Več kot polovica staršev meni, da je najprimernejši izvajalec šolskih športnih interesnih 

dejavnosti športni pedagog. Glede na te podatke lahko sprejmemo šesto hipotezo, ki trdi, da 

se zdi staršem prav ta kader najustreznejši izvajalec. Ta ţelja je v nasprotju z dejanskim 

stanjem, saj smo ugotovili, da športni pedagogi izvajajo najmanj dejavnosti v športni ponudbi 

izbranih šol za učence na razredni stopnji. Zunanji sodelavec se zdi najbolj primeren tretjini 

staršev, razredni učitelj pa dobrim 7 % staršev. Na vprašanje ni odgovorilo 4 % staršev.  

Starši so v odprtem tipu vprašanja navajali tudi razloge za svoje mnenje. Predstavljeni so v 

grafu 6. Tudi v tem primeru je pogostost navajanja posameznega razloga izračunana znotraj 

istega mnenja o tem, kateri izvajalec je najprimernejši. 
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Graf 6: Razlogi za mnenje staršev o tem, kdo je najprimernejši izvajalec 

 

Dobra polovica staršev meni, da je najprimernejši izvajalec športni pedagog. Najpogostejši 

razlog (60 %), ki so ga ti starši navajali za svoje mnenje je strokovna usposobljenost tega 

profila učitelja. Mislijo, da je športni pedagog za izvajanje teh dejavnosti usposobljen s 

študijem, pozna motoriko otrok in ima nasploh veliko znanja o tem, saj je to njegov poklic. 

Podobne razloge je navajalo tudi slabih 20 % tistih staršev, ki so mnenja, da je najprimernejši 

zunanji izvajalec. Zapisali so, da so zunanji mentorji strokovnjaki na izbranem športnem 

področju in imajo ustrezen naziv. Strokovno usposobljenost pa ţal prepoznava samo 5 % 

tistih staršev, ki kot najprimernejšega izvajalca navajajo razrednega učitelja, čeprav je tudi ta 

profil učitelja usposobljen v tej smeri in lahko povsem legitimno izvaja športne interesne 

dejavnosti na razredni stopnji (Kovač, Jurak, 2010).  

Nekaj več kot 20 % staršev je kot razlog za mnenje, da je najprimernejši izvajalec športni 

pedagog, navedlo veselje do dela z otroki. Ta razlog je navajalo tudi pribliţno 5 % tistih, ki 

kot najustreznejšega mentorja vidijo zunanjega izvajalca, in tudi tistih, ki v ospredje postavlja 

razrednega učitelja. Primernost izvajalca za športne interesne dejavnosti ti starši ocenjujejo na 

podlagi smisla in posluha za delo z otroki, odnosa do otrok, potrpljenja, ki ga mentor 

izkazuje. Pomembno se jim zdi, da ima mentor voljo in veselje do dela z otroki. 
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Pribliţno 10 % tako tistih, ki se jim zdi najprimernejši izvajalec razredni učitelj, kot tudi 

tistih, ki izbirajo športnega pedagoga, navajajo kot razlog pedagoško usposobljenost teh dveh 

izvajalcev. Zapisali so, da so šolski delavci bolj didaktično podkovani, znajo otrokom bolje 

posredovati znanja, poznajo otrokov razvoj in poznajo pristope za delo z otrokom. Eden od 

staršev je zapisal, da imajo zunanji sodelavci premalo pedagoškega znanja. Ta trditev v 

določenih primerih drţi, saj ustrezna licenca, ki je pogoj za vodenje dejavnosti, še ne 

zagotavlja ustreznih pedagoških in didaktičnih znanj.  

Slabih 50 % staršev, ki so navajali, da se jim zdi najustreznejši izvajalec razredni učitelj, je 

svojo odločitev argumentiralo s tem, da ta oseba pozna njihove otroke, saj jih spremlja čez cel 

dan. Zapisali so, da se otrokom na ta način ni potrebno privajati na novo osebo, z njo se laţje 

sporazumevajo, obenem pa lahko tudi učitelj svoje delo prilagaja učencem in njihovim 

sposobnostim ter jih na podlagi poznavanja tudi laţje usmerja. Razredni učitelj kot učencu 

znana oseba je sploh pomemben na razredni stopnji, saj se učenci v tem obdobju velikokrat 

odločajo za dejavnost glede na to, kdo jo vodi. V tem smislu ima razredni učitelj veliko 

prednost. 

Nekaj več kot 15 % tistih, ki izbirajo razrednega učitelja in dobrih 5 % tistih, ki izbirajo 

športnega pedagoga, svojo izbiro argumentira s trditvijo, da bolj zaupa šolskemu kadru. 

Navajajo: »Šolske delavce bolje poznamo in jim laţje zaupamo, saj gre za visokokvalificiran 

kader, ki čuti pripadnost šoli in odgovornost prenašanja veščin na podmladek.« Zapisali so 

tudi, da šolski delavci razvijajo otroka v pravi smeri in ne samo za rezultate kot športna 

društva in klub, ki imajo raje talentirane učence.  

Nekaj več kot 5 % staršev navaja, da je razredni učitelj primeren izvajalec, ker tako ostajajo 

dejavnosti brezplačne. Ko se v organizacijo vključijo športna društva in klubi, postanejo 

dejavnosti večje finančno breme za starše. Ta razlog je navedlo tudi nekaj staršev, ki menijo, 

da je najustreznejši izvajalec športni pedagog. Nekaj staršev pa je tudi navedlo, da je pri 

otrocih na tej starostni stopnji pomembno, da je športna dejavnost na nivoju igre in sprostitve, 

kar lahko po njihovem mnenju doseţe prav razredni učitelj, ki ne sili k prezgodnjemu 

profesionalnemu odnosu do športa.  

Najpogosteje naveden (25 %) razlog staršev, ki se jim zdi najprimernejši izvajalec športnih 

interesnih dejavnosti zunanji sodelavec, je specializiranost za določen šport. Starši so navajali, 

da se zunanji izvajalci z določenim športom bolj aktivno ukvarjajo, so bolj profesionalno 

usmerjeni v določeno športno panogo, imajo tudi licence in vsakoletna izobraţevanja, kar 
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pomeni, da so izšolani za dejavnost, ki jo otrok obiskuje. Eden od staršev je zapisal: »Športna 

društva in klubi so usposobljeni prav v ta namen.« Strokovno usposobljenost za poučevanje 

otrok v športu pa jim pripisuje pribliţno 19 % staršev, ki menijo, da so zunanji izvajalci 

najustreznejši. 

Nekaj več kot 10 % staršev meni, da je zunanji izvajalec najustreznejši, ker ima boljši pristop 

k dejavnosti. Starši so navajali, da so zunanji izvajalci bolj usmerjeni v izvajanje aktivnosti, 

poudarjajo inovativen, raznolik, širok, strokoven pristop pri predstavljanju športa otrokom, pri 

tem vključujejo tudi več gibanja in spoznavanja športa. Starši zatrjujejo, da se v takšnem 

razširjenem programu otroci tudi več naučijo.  

Podoben odstotek (10 %) staršev meni, da je zunanji izvajalec najprimernejši, ker v svoje delo 

vlaga veliko truda; v tem kadru prepoznavajo veliko zavzetosti, predanosti in 

zainteresiranosti, kar je pogoj za dobro vodenje dejavnosti. 

Slabih 10 % tistih staršev, ki kot najustreznejšega mentorja vidijo zunanjega izvajalca, navaja 

kot razlog novega soddelavca, ki ga otroci še ne poznajo iz ur šolskega pouka. Starši menijo, 

da so zunanji sodelavci neobremenjeni s šolskimi stvarmi in niso utrujeni od dopoldanskega 

pouka, zato se laţje posvetijo otrokom in dejavnosti. Zapisali so tudi, da otrok nima občutka 

kot pri šolskem učitelju, ki ga ocenjuje, in se zato na dejavnosti bolj sprosti in posledično več 

nauči. Otroci istočasno spoznavajo tudi nove ljudi in nove pristope k učenju, kar se zdi 

staršem motivirajoče. Eden od njih je zapisal: »Sprememba učitelja je vedno pozitivna, saj se 

otroci učitelja, ki ga ţe poznajo, naveličajo.« 

Podoben odstotek (slabih 10 %) staršev, ki kot najustreznejšega izvajalca izbira zunanjega 

sodelavca, kot razlog navaja potencial, ki ga ta lahko ponudi njihovemu otroku. Starši so v 

svojih odgovorih navedli, da jim ta kader nudi več moţnosti za napredovanje, da znajo odkriti 

talente in jih usmerjati v športno kariero, otroka vodijo na izlete in na tekmovanja ter ostanejo 

kot trenerji z otrokom tudi pozneje, ko ta nadgrajuje svoje športno udejstvovanje. Ti starši 

vidijo v zunanjih sodelavcih moţnost zadovoljevanja interesov višjega tipa, preseganje zgolj 

šolskih okvirov, nadaljnje napredovanje in kategorizacijo v višje stopnje. 

Pribliţno 5 % staršev je kot razloge za mnenje, da je najprimernejši izvajalec športnih 

interesnih dejavnosti zunanji sodelavec, navajalo izkušnje in osebnost tega kadra in večjo 

motiviranost otrok pri dejavnostih, ki jih izvajajo ti mentorji. Starši so navajali, da imajo 

zunanji izvajalci več osebnih in športnih izkušenj v določeni športni panogi. Zapisali so tudi, 
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da so zunanji izvajalci s svojo osebnostjo zgled za vztrajnost pri športu in da so otroci z njim 

sproščeni, ker imajo občutek vaditelja in ne učitelja, ter tako doseţejo največ. Nekaj 

odstotkov staršev, ki so kot najprimernejšega izvajalca navajali učitelja razrednega pouka, je 

mnenja, da imajo ti izvajalci najustreznejšo osebnost za izvajanje športnih interesnih 

dejavnosti, saj jih imajo za odprte in dostopne. Večjo motiviranost otrok pa je navajalo tudi 2 

odstotka tistih staršev, ki kot najprimernejšega izvajalca izbirajo športnega pedagoga. Starši 

so zapisali, da so ti kadri sposobni motivirati in spodbujati otroke, eden od staršev pa je dodal: 

»Dobra motivacija je pomembna v dobi računalnikov in televizije.« 

Pojavlja se še nekaj razlogov, ki so jih navajali starši, ki menijo, da je najprimernejši izvajalec 

zunanji sodelavec. Nekaj staršev meni, da so te dejavnosti kvalitetnejše izvedene in strokovno 

vodene. Navajajo tudi, da opaţajo pestro izbiro zunanjih izvajalcev, kar prinaša širino in več 

znanja na raznih področjih. Eden od staršev je zapisal, da so zunanji sodelavci bolj dosledni 

pri izvajanju svojih obveznosti, kar pomeni, da dejavnost manjkrat odpade, če pa ţe odpade, 

so starši o tem tudi obveščeni. Dodal je še, da je cena sicer nekoliko višja, vendar se mu zdi to 

sprejemljivo. Podobnega mnenja je še nekaj staršev, ki so navajali, da šolski učitelji 

velikokrat manjkajo, zato dejavnosti odpadajo, zunanji izvajalci pa svoje dejavnosti bolj redno 

izvajajo. Nekaj staršev je tudi zapisalo, da otroci zunanje izvajalce bolj ubogajo. 

V kategorijo drugo smo uvrstili razne odgovore, ki so se večinoma pojavljali posamezno in 

jih zato nismo mogli razvrstiti v določeno kategorijo. Med temi odgovori bi navedli naslednje: 

- »Šole bi morale organizirati bolj pestro in kvalitetno ponudbo interesnih dejavnosti z 

zunanjimi sodelavci.« 

 »Razredni učitelji so usposobljeni za vodenje kroţkov za mlajše otroke.« 

 »Za starejše so primernejša društva in klubi.« 

 »Športna društva in klubi so načeloma v redu, vendar nekateri zunanji sodelavci to 

počnejo le zaradi lastnega profita, zato se mi zdi najprimernejši izvajalec šolski športni 

pedagog.« 

 »Učitelji razrednega pouka niso dovolj strokovno usposobljeni, zunanji sodelavci pa 

upoštevajo le svoj lasten interes.« 

 »Učitelji razrednega pouka so izučeni za delo z otroki v tej starosti.« 

 »Športni pedagog je najbolj domač v športni hali.« 

 »Društva in klubi imajo premlad in premalo zrel kader, ki ni kos izredno 

problematičnim učencem.« 
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 »Dober športni pedagog oceni in glede na to priporoča ali odsvetuje obisk dejavnosti.« 

Na podlagi vseh navedenih argumentov bi lahko rekli, da so sami starši izpostavili kar nekaj 

stvari, na katere opozarjajo tudi strokovnjaki. Starši navajajo, da zunanji izvajalci usmerjajo 

otroke v bolj tekmovalne oblike športa, medtem ko šolski delavci ohranjajo bolj rekreativen 

pristop. Nekaterim staršem je sicer to všeč, saj imajo za svojega otroka ambicije v športu in bi 

si zato ţeleli več zunanjih izvajalcev, drugim pa so prav iz tega razloga všeč šolski delavci, ki 

ohranjajo športne interesne dejavnosti na rekreativnem nivoju dostopne vsem. Iz trditev 

staršev je opaziti, da se ţe pojavlja tudi v šolah plačljivost interesnih dejavnosti, predvsem 

tistih, ki jih izvajajo zunanji sodelavci. To pa je ţe precej občutljivo področje, saj si otroci iz 

socialno šibkejših druţin takšnih dejavnosti ne morejo privoščiti. 

Omembe vreden je tudi podatek o nizki naklonjenosti staršev učitelju razrednega pouka kot 

izvajalcu športnih interesnih dejavnosti. Na več mestih smo ţe poudarili, da je ta kader 

ustrezno izobraţen za izvajanje teh dejavnosti in ima tudi to prednost, da pozna otroke in šolo, 

vendar se v izvajanje teh dejavnosti zelo redko vključuje. Morda je razlog za to tudi mnenje 

staršev, da ni najprimernejši izvajalec, ali pa starši potrebujejo samo več razrednih učiteljev, 

ki bodo pokazali, da so sposobni kakovostno delati tudi v športu. 

6.6 PREDNOSTI ŠOLSKIH ŠPORTNIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Tabela 35: Prednosti šolskih interesnih dejavnosti 

Prednost f f % 

Čas izvajanja interesnih dejavnosti 162 39,1 

Prevozi otrok niso potrebni 88 21,3 

Poznan in varen šolski prostor 65 15,7 

Razbremenitev staršev 46 11,1 

Usposobljen in poznan šolski kader 40 9,7 

Finančni vidik 38 9,2 

Vidik druţenja in zabave 32 7,7 

Manjša obremenjenost otrok in več prostega časa 29 7,0 

Drugo 27 6,5 

Pridobivanje novih znanj 19 4,6 

Razvijanje sposobnosti 11 2,7 
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Prednost f f % 

Pestra ponudba dejavnosti 8 1,9 

Uresničevanje in razvijanje otrokovih interesov in zanimanj 8 1,9 

Koristna izraba časa 10 2,4 

Urnik 7 1,7 

Pridobivanje učinkovitih navad in razvijanje osebnosti  6 1,4 

 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 

Starši so navajali odgovore na odprti tip vprašanja. Odgovore smo zbrali in jih razdelili v 

ustrezne kategorije. Ugotovili smo, da se največ staršem (40 %) zdi prednost interesnih 

dejavnosti čas njihovega izvajanja. Otroci tako vse dejavnosti izvedejo v šoli takoj po pouku, 

ko še niso utrujeni. Starši navajajo, da gre tudi za manjšo izgubo časa.  

Petina anketiranih staršev pravi, da je prednost tudi v tem, da za obiskovanje šolskih 

interesnih dejavnosti dodatni prevozi niso potrebni. Ta prednost se pravzaprav navezuje na 

prejšnjo, saj čas izvajanja v terminu podaljšanega bivanja pomeni, da otroci ne zapuščajo šole. 

Starši menijo, da jim ta prednost prihrani čas, teţave z organizacijo in izvajanjem prevozov, 

obenem pa je tudi bolj varna in manj naporna za otroka. Nekateri starši tudi navajajo, da je to 

velika prednost predvsem za otroke, ki ne ţivijo v mestu in so tako neodvisni od prevoza 

staršev, ki so prezaposleni z delom.  

Pribliţno 16 % anketiranih navaja prednost znanega in varnega šolskega prostora. Staršem se 

zdi otroku znano okolje in varni šolski pripomočki pomemben dejavnik. Varnost vidijo tudi v 

dejstvu, da otrokom ni potrebno zapuščati šole in šolskega dvorišča. Eden od staršev pa 

opozarja, da to tudi pomeni, da se otrokom ni potrebno preoblačiti in preobuvati. 

Skozi vse ţe naštete prednosti je mogoče opaziti, da šolske interesne dejavnosti v marsičem 

razbremenijo starše. To prednost je navedlo 11 % anketiranih. Zapisali so, da so starši ţe v 

sluţbah zelo zaposleni, zato jih šolske interesne dejavnosti prihranijo skrbi, ki bi jih sicer 

imeli s prevozi in časovno organizacijo. Starši so lahko v sluţbah in ni jim potrebno skrbeti za 

urnike svojih otrok, poleg tega pa prihranijo čas, saj se izognejo dodatnim prevozom in 

čakanju na otroke, ko so ti na dejavnosti. Eden od staršev je zapisal: »Če mora otrok še 

popoldne na dejavnosti, nam ne ostane nič od dneva.«  
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Pribliţno 10 % staršev bolj zaupa šolskim pedagogom. Šolski kader je staršem znan in se jim 

zdi bolj zanesljiv. Šolske interesne dejavnosti vodijo pedagoški delavci, v katerih starši vidijo 

kakovost in ustrezno usposobljenost. Eden od staršev navaja tudi, da se mentorji bolj 

povezujejo med sabo. Všeč jim je tudi, da poznajo njihove otroke, saj to po njihovem mnenju 

pripelje do bolj domačega odnosa in moţnosti, da učitelj prilagaja delo otrokovim 

zmoţnostim. Zdi se jim, da imajo šolski učitelji tudi boljši nadzor, ki pripelje do večje 

varnosti in bolj discipliniranih skupin.  

Šolske interesne dejavnosti večinoma niso plačljive ali pa so subvencionirane. Finančni vidik 

se zdi nekaj več kot 9 % staršev pomembna prednost. Nekaj anketiranih tudi poudarja, da 

brezplačne dejavnosti pomenijo moţnost vključevanja otrok iz socialno ogroţenih druţin. 

Slabih 8 % vprašanih v interesnih dejavnostih prepoznava vidik druţenja in zabave. Pozitivno 

se jim zdi skupinsko izvajanje dejavnosti, pri katerih se učenci druţijo s sošolci in vrstniki. 

Opaţajo, da dejavnosti otroke zanimajo in veselijo, v njih se sprostijo, zabavajo in tudi 

razgibajo. Predstavljajo pomembno popestritev šolskega dela. 

7 % odgovorov se je nanašalo na manjšo obremenjenost otrok v smislu večje količine 

neorganiziranega prostega časa, časa za prosto igro in medsebojno druţenje po prihodu iz 

šole. Učenci v tem primeru vse organizirane dejavnosti opravijo ţe v času, ko so v šoli. Starši 

pravijo, da so šolske interesne dejavnosti za otroke manj naporne, saj jim prihranijo čas in 

energijo. Eden od staršev pa je zapisal, da razbremenijo popoldansko druţinsko ţivljenje. 

Nekaj manj kot 5 % staršev vidi prednost šolskih interesnih dejavnosti predvsem v 

pridobivanju novih dodatnih znanj. Navajajo, da otrok na zabaven in sproščen način spoznava 

še druge aktivnosti in področja izven pouka, na ta način poglablja svoja znanja in širi svoj 

pogled. »Otrok na ta način spoznava razna področja, se na nek način profilira in se pozneje 

laţje odloča, kam se bo usmeril,« razlaga eden od anketiranih. Starši v interesnih dejavnostih 

očitno prepoznavajo tudi moţnosti za poklicno usmerjanje v prihodnosti. 

2,7 % staršev prepoznava v interesnih dejavnostih otrokove moţnosti, da pokaţejo svoje 

sposobnosti in nadarjenost. Obenem pa svoje sposobnosti tudi razvijajo in nadgrajujejo, kar 

pomeni, da imajo pozitiven vpliv na otrokov razvoj.  

2,4 % staršev navaja, da je čas, ki ga otroci preţivijo v podaljšanem bivanju z obiskovanjem 

interesnih dejavnosti, koristno in kvalitetno zapolnjen.  
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Nekateri (1,9 %) vidijo prednost interesnih dejavnosti v njihovi temeljni nalogi, da uresničuje 

in razvija otrokov interes in zanimanje. Menijo, da se v teh dejavnostih realizira otrokovo 

zanimanje, se dopolnjujejo otrokove ţelje in potrebe, obenem pa jih dejavnosti spodbujajo k 

različnim aktivnostim, pri katerih otroci spoznajo, kaj jim je zares všeč. Pravijo, da se otrok 

izpolnjuje v stvareh, ki ga najbolj zanimajo. 

Prav toliko staršem se zdi, da je ponudba dejavnosti na šolah zelo pestra in zanimiva. V 

raznolikem programu lahko vsak otrok poišče nekaj zase in pri različnih dejavnostih spozna, 

kaj mu je všeč. 

Ena od prednosti je tudi urnik, ki je prilagojen dogajanju na šoli. Dejavnosti potekajo vedno 

ob istem času in so časovno usklajene z ostalimi dejavnostmi, ki potekajo na šoli. Eden od 

staršev je zapisal tudi, da jih pravočasno obvestijo, če dejavnosti odpadejo. Trditve o 

prednosti urnika je navedlo 1,7 % staršev. 

 Nekaj staršev (1,4 %) vidi v interesnih dejavnostih nekoliko drugačno naloţbo v prihodnost. 

Menijo, da učenci na takšnih dejavnostih razvijajo svoje osebnostne lastnosti in si pridobivajo 

učinkovite navade za ţivljenje. S skupinskim delom razvijajo socialne odnose in si 

pridobivajo samozavest. Z rednim obiskovanjem dejavnosti razvijajo odgovornost do dela in 

razvijajo vztrajnost, točnost, marljivost, vestnost in samostojnost.  

 V kategorijo »drugo« smo zbrali še nekaj prednosti, ki so se večinoma pojavile kot odgovor 

enega ali dveh staršev: 

 »Prednosti so odvisne od dejavnosti in učitelja.« 

 »Interesne dejavnosti nadomeščajo varstvo v šoli.« 

 »Otroci so pri teh dejavnostih bolj zavzeti.« 

 »Šolske interesne dejavnosti so enakovredne izvenšolskim.« 

 »Z njimi doseţemo, da je otrok zaposlen.« 

 »Starši so bolje obveščeni o nastopih.« 

 »Učenci laţje počakajo starše.« 

 »Dejavnosti trajajo manj časa, 45 minut.« 

 »Dejavnosti so lahko obiskovane v večjem številu.« 

Odgovori anketiranih staršev o prednostih šolskih interesnih dejavnosti predstavljajo precej 

pester nabor vseh pozitivnih stvari, ki jih prinašajo interesne dejavnosti, vendar so glede na 
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pogostost pojavljanja nekako v ospredju tiste prednosti, ki jih starši neposredno občutijo sami: 

čas izvajanja, ni prevozov, varnost njihovih otrok in razbremenitev staršev. Prednosti v smislu 

koristi, spretnosti, veselja in znanj, ki jih otrok pridobi z obiskovanjem interesnih dejavnosti, 

ki so pravzaprav cilj in namen interesnih dejavnosti, se pojavljajo nekoliko manj pogosto. 

Glede na te rezultate lahko v večjem delu sprejmemo tudi deveto hipotezo, ki pravi, da vidijo 

starši prednosti šolskih interesnih dejavnosti v času izvajanja teh v podaljšanjem bivanju, da 

se razbremenijo starši in da ni prevozov. V naši raziskavi so se med najpogostejšimi odgovori 

pojavili ti trije, vmes pa je bil med najpogostejšimi naveden še vidik varnosti. Starši so 

navajali, da se jim zdi šolsko okolje domače in varno. Tudi v tem odgovoru se skriva 

prednost, ki jo interesne dejavnosti prinašajo staršem, saj jim tako ni potrebno skrbeti, kje so 

njihovi otroci. 

6.7 POMANJKLJIVOSTI ŠOLSKIH INTERESNIH DEJAVNOSTI 

Tabela 36: Pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti 

Pomanjkljivosti f f % 

Pomanjkljivosti ni 56 13,5 

Pomanjkljiva ponudba 36 8,7 

Neustrezen kader 17 4,1 

Neusklajenost urnikov 13 3,1 

Nezainteresiranost mentorjev 12 2,9 

Drugo 11 2,7 

Odpadanje dejavnosti 9 2,2 

Preobremenjenost otrok 9 2,2 

Prekratko trajanje 7 1,7 

Zunanji izvajalci 6 1,4 

Premalo ur za izvajanje 5 1,2 

Neprimerni prostori, pripomočki 5 1,2 

Prevozi, pozna ura 5 1,2 

Omejenost, ni perspektive za nadaljnji razvoj  4 1,0 

Neresno izvajanje 4 1,0 

Prevelike skupine 4 1,0 

Premalo vzpodbude za udeleţevanje 3 0,7 

Izvajanje pred poukom 2 0,5 

Razlaga oznak v tabeli: f – frekvenca ali število vrednosti, f % ‒ odstotek vrednosti 
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Iz tabel in grafov o prednostih in pomanjkljivostih šolskih interesnih dejavnosti je jasno 

razvidno, da prednosti dosegajo višje deleţe v pogostosti pojavljanja odgovora. Sklepamo 

lahko, da so starši s šolskimi interesnimi dejavnostmi v splošnem precej zadovoljni. Tudi 

najpogostejši odgovor (13,5 %) na vprašanje o pomanjkljivostih interesnih dejavnosti je, da 

pomanjkljivosti ne vidijo. Vseeno pa so nekateri starši opozorili na nekatere pomanjkljivosti. 

Če nekaj manj kot 2 % staršev misli, da je ponudba interesnih dejavnosti pestra in zanimiva, 

8,7 % anketiranih trdi prav nasprotno. Opozarjajo, da je ponudba pomanjkljiva in premalo 

raznolika predvsem na niţji stopnji. Ta se vsekakor razlikuje od šole do šole. Eden od staršev 

je zapisal, da ima podruţnična šola zelo malo izbire. Pravijo tudi, da se dogaja, da so 

dejavnosti v začetku na voljo, vendar pozneje odpadejo zaradi premalo interesa. Dejavnosti 

naj bi bilo vsako leto manj. Predvsem pogrešajo več dejavnosti za fante, športne interesne 

dejavnosti in glasbene dejavnosti. V šoli bi se jim zdelo primerno imeti glasbeno šolo. Več 

staršev je tudi zapisalo, da potekajo športne dejavnosti večinoma izven šole in da pogrešajo 

kakovostnejšo ponudbo športa. Eden od staršev je zapisal: »Ker gre za maloštevilno šolo ni 

moţnosti za skupinske športe istih generacij, ampak se iz leta v leto ponavljajo iste 

nezanimive dejavnosti.« 

4 % staršev se zdi kader, ki izvaja interesne dejavnosti, neustrezen. Zdi se jim, da primanjkuje 

strokovno usposobljenih in profesionalnih mentorjev. Menijo, da gre za nizkoproračunske 

dejavnosti in je zato izbira kadra omejena. Ti mentorji pa podajajo samo čiste osnove in se v 

tematike ne poglabljajo, nekateri navajajo, da se pri kroţku in pouku izvajajo iste vaje. Ker 

niso vsi učitelji usposobljeni in jih je premalo, se jim zdijo zunanje dejavnosti boljše. Glede 

mentorjev športnih interesnih dejavnosti so navedli naslednje: 

 » Športne dejavnosti izvajajo razredni učitelji.« 

 »Podruţnične šole ne omogočajo, da bi športne interesne dejavnosti izvajal športni 

pedagogi tako kot na centralni šoli.« 

Iz teh dveh izjav lahko sklepamo, da nekatere starše moti razredni učitelj kot izvajalec 

športnih dejavnosti, čeprav se je med svojim študijem ustrezno usposobil in povsem zakonito 

izvaja to dejavnost na razredni stopnji (Kovač, Jurak, 2010). Podobno sliko mnenja staršev 

smo dobili tudi pri analizi odgovorov na vprašanje, kdo se zdi staršem najustreznejši mentor 

športnih interesnih dejavnosti. Samo 7 % staršev se je odločilo za razrednega učitelja.  
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Nekaj staršev (3,1 %) opozarja na teţave z urniki. Dogaja se, da se urniki in termini različnih 

dejavnosti med sabo prekrivajo in je časovna organizacija dejavnosti zelo slaba. 

Pomanjkljivost se zdi 2,9 % vzorca tudi nezainteresiranost mentorjev. Zapisali so, da so 

učiteljem tovrstne dejavnosti vsiljene, kar vpliva na njihov pristop. Učitelji se jim zdijo 

nezavzeti, neangaţirani in nemotivirani za kvalitetno izvajanje. Včasih naj bi te dejavnosti 

postale zgolj popoldansko varstvo. 

Dogaja se tudi, da dejavnosti odpadajo. 2,2 % staršev zatrjuje, da dejavnosti velikokrat 

odpadejo, oni pa s tem niso seznanjeni. Neresni se jim zdijo predvsem zunanji izvajalci. Enak 

odstotek staršev opaţa pri svojih otrocih preobremenjenost zaradi velikega števila dejavnosti. 

Zdi se jim, da otroci nimajo dovolj časa za sprostitev po pouku, pred začetkom interesnimi 

dejavnosti, zato so v času izvajanja teh ţe utrujeni. Eden od anketiranih je tudi zapisal: »Otrok 

je predolgo v šoli na istem mestu, zato postane to zanj nezanimivo.« 

Interesne dejavnosti trajajo 45 minut, kar se zdi 1,7 % anketiranim premalo časa. Izvajajo se v 

časovni stiski. Eden od staršev bi priporočal vsaj 2 šolski uri. Dva pa omenjata, da so 

prekratke predvsem športne dejavnosti. 

1,4 % staršev opozarja na nevšečnosti, ki so jih s sabo prinesli zunanji izvajalci. Omenjajo 

profitno nagnjenost nekaterih dejavnosti, in da je dejavnosti ţe preveč, saj so se začele 

pojavljati privatne osebe, ki bi rade zasluţile. V preteklosti je bilo vse brezplačno, danes pa se 

pojavljajo dejavnosti, ki dejansko niso več v sklopu šole. Predvsem pri organizaciji športnih 

vadb šola sodeluje z društvi in klubi. »Plačljive dejavnosti pa povzročajo razslojevanje na 

otroke, ki si dejavnosti lahko privoščijo, in tiste, ki si jih ne morejo,« zapiše eden od staršev. 

Iz teh navedb staršev je moč zaslutiti, da se šolske in izvenšolske interesne dejavnosti vse bolj 

prepletajo. Dejavnosti, ki so bile včasih izvenšolske, očitno vse bolj prodirajo v šolski čas in 

prostor. 

1,2 % staršev pravi, da je na voljo premalo ur za izvajanje, ker so omejeni na čas, ko je otrok 

v šoli. Dejavnosti se izvajajo v manjšem obsegu. Neprimerni so tudi prostori, oprema in 

pripomočki. Prostorska stiska se pojavlja na šolah, kjer ni telovadnice. Enak odstotek staršev 

se pritoţuje nad tem, da nekatere dejavnosti potekajo tako pozno po pouku, da otroci nimajo 

več prevoza domov. Otroci iz okoliških vasi tako nimajo moţnosti obiskovanja določenih 

dejavnosti.  
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1 % staršev iz vzorca opaţa neresno izvajanje. Dejavnosti naj bi se izvajale premalo strogo, 

otroci jih ne jemljejo resno in zaradi utrujenosti in poznavanja ostalih v skupini postanejo 

neposlušni. »Včasih so samo zato, da so in ponudba ni na nivoju,« je zapisal eden od staršev. 

Poleg tega starše moti, da dejavnosti potekajo v prevelikih skupinah, kjer se mentor ne more 

posvetiti posamezniku. Delo postaja oteţeno in otroci začno opuščati dejavnost. Enak 

odstotek pa je nezadovoljen s tem, da so to le kroţki in nimajo perspektive za razvoj. Otroci 

so pri teh dejavnostih omejeni pri moţnosti sodelovanja na tekmovanjih. »Dejavnosti pa  le 

malokrat odmevajo izza šolskih zidov,« so zapisali. 

Manj kot odstotek staršev opozarja na premalo »reklame«. Zdi se jim, da dejavnosti niso 

dobro predstavljene in da ni dovolj vzpodbude za udeleţbo, zato so za otroke nezanimive. Še 

nekoliko manjši odstotek staršev je nezadovoljen z izvajanjem nekaterih dejavnosti pred 

poukom, ki je zlasti za mlajše učence še posebej obremenjujoč. 

V kategorijo »drugo« smo uvrstili naslednje pomanjkljivosti: 

 »Nekatere dejavnosti so izguba časa.« 

 »Vaţno je samo to, da otroka veseli.« 

 »Razočaranje otrok, če se ne morejo vključiti v kroţek.« 

 »Manjša socializacija.« 

 »Otroci se premalo vključujejo.« 

 »Ni povratne informacije o otroku, njegovem napredku in o tem, ali je dejavnost 

primerna zanj.« 

 »Se ne izvajajo tudi popoldan za tiste, ki bi to ţeleli.« 

 »Vključevanje otrok v otroški pevski zbor brez obvestila staršem.« 

 »Teţko opredeliti.« 

 »Veliko dejavnosti, zato se je teţko odločiti, kaj izbrati.« 

Iz navedenih pomanjkljivosti in pogostosti njihovega pojavljanja bi lahko zaključili, da vidijo 

starši šolske interesne dejavnosti precej pozitivno, saj so pomanjkljivosti navajali v precej 

manjšem obsegu kot njihove prednosti, vseeno pa je koristno navedene pomanjkljivosti 

obravnavati kot opozorilo in snov za razmislek. Zato desete hipoteze, ki trdi, da vidijo starši 

pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti v neustreznih urnikih, ki onemogočajo 

vključevanje vozačev, ne moremo sprejeti. To pomanjkljivost je navedel le dober odstotek 

anketiranih staršev, kar 13 % pa pomanjkljivosti sploh ne vidi. 
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7 SKLEP 

Interesne dejavnosti predstavljajo pomembno izhodišče vseţivljenjskega učenja in imajo v 

tem kontekstu poleg doseganja vzgojno-izobraţevalnih ciljev tudi namen preseganja meje 

med obveznim in razširjenim programom. S tem omogočajo otrokom spoznavanje njihovih 

interesnih področij, ki jim bodo tudi pozneje v ţivljenju omogočala kvalitetno preţivljanje 

prostega časa ali pa celo poklicno pot na izbranem področju. Vse bolj je namreč v naši druţbi 

mogoče zaznati teţnjo, da bi si ţivljenjska sredstva posamezniki pridobili na področjih, ki jih 

najbolj veselijo. 

Med vsemi interesnimi dejavnostmi imajo še prav posebno mesto športne interesne 

dejavnosti, saj usmerjajo otroke v rekreativno preţivljanje prostega časa, ki postaja v 

sodobnem svetu, ko vse preveč časa preţivimo sede, čedalje bolj pomembno. Otroci, ki bodo 

razvili veselje do športa, se bodo navadili tudi na dejaven ţivljenjski slog in ga ohranjali skozi 

vsa ţivljenjska obdobja. Aktiven ţivljenjski slog pa se povezuje z zdravstveno in 

psihosocialno blaginjo. 

Z raziskavo smo ţeleli ugotoviti stanje ponudbe interesnih dejavnosti na matičnih in 

podruţničnih šolah v kraški regiji in jo primerjati s konkurenčno ponudbo izvenšolskih 

dejavnosti ter ugotoviti, v kakšni meri se otroci vključujejo v te dejavnosti. Pod drobnogled 

smo vzeli tudi izvajalce šolskih interesnih dejavnosti. Zanimal nas je vpliv spola otrok, 

razreda, ki ga obiskujejo, in prevoza v šolo (vozači ali nevozači) na vključevanje v interesne 

dejavnosti. Poseben poudarek smo pri interesnih dejavnostih namenili športnim dejavnostim. 

Ker imajo pomembno vlogo pri odločitvi otroka za vključitev v interesno dejavnost starši, 

smo ţeleli raziskati tudi njihovo mnenje o šolskih in izvenšolskih dejavnostih, izvajalcih 

šolskih športnih dejavnosti in ugotoviti prednosti in pomanjkljivosti šolskih interesnih 

dejavnosti, kot jih vidijo starši, posredni uporabniki teh storitev. 

Raziskavo smo izvedli med starši učencev in učenk, ki so v času izvedbe raziskave obiskovali 

enega od prvih petih razredov na eni od izbranih osnovnih šol v kraški regiji: Osnovna šola 

dr. Bogomirja Magajne Divača s podruţničnima enotama v Senoţečah in Vremah, Osnovna 

šola Srečka Kosovela Seţana s podruţnično šolo v Lokvi, Osnovna šola Antona Šibelja-

Stjenka Komen s podruţnico v Štanjelu in Osnovna šola Dutovlje s podruţnico v Tomaju. 

Staršem smo razdelili 721 vprašalnikov, v obdelavo pa smo vzeli podatke iz 414 vrnjenih in 

pravilno rešenih vprašalnikov. Podatke smo nato obdelali v računalniškem programu SPSS  
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(frekvence, srednje vrednosti, analiza variance, Pearsonov korelacijski koeficient, Pearsonov 

hi-kvadrat preizkus oziroma Kullbackov 2î preizkus) in jih predstavili v tabelah in grafih. 

Ugotovili smo, da je ponudba šolskih interesnih dejavnosti precej pestra, saj ponujajo na 

izbranih matičnih šolah od 15 do 26 različnih dejavnosti, na podruţničnih pa od 6 do 17. 

Preverili smo tudi vpliv števila učencev na število interesnih dejavnosti in ugotovili, da več 

kot ima šola učencev, več ima tudi športnih interesnih dejavnosti. Ta podatek je predvsem 

pomemben za manjše podruţnične šole, saj to pomeni, da se na podruţničnih šolah izvaja 

manj športnih interesnih dejavnosti. Med interesne dejavnosti, ki se pogosteje pojavljajo v 

ponudbi šol spadajo: italijanščina, pevski zbor, bralna značka, likovni kroţek, dramski kroţek 

in športne dejavnosti. Športne interesne dejavnosti se pojavljajo najpogosteje med vsemi 

ostalimi skupinami interesnih dejavnosti, saj zavzemajo v povprečju kar eno tretjino vseh 

dejavnosti na šolah. Na nekaterih šolah je ta odstotek še bistveno večji. V ponudbi športnih 

interesnih dejavnosti se najpogosteje pojavlja športni kroţek, košarka, plesne dejavnosti, 

poskokčeva gibalna abeceda in planinski kroţek; presenetilo pa nas je dejstvo, da se nogomet 

pojavlja na samo dveh šolah iz vzorca, gimnastika pa samo na treh. Tudi ponudba 

izvenšolskih dejavnosti, ki potekajo v času, ko otroci ţe zapustijo šolo, je zelo pestra, saj so 

starši navedli kar 40 različnih dejavnosti. Kar 60 % teh dejavnosti ima športni značaj, kar 

priča o širokem razmahu organizirane športne ponudbe za otroke. Očitno ta način vadbe 

postaja trend ne samo za odrasle, ampak tudi za otroke. 

Analiza izvajalcev šolskih interesnih dejavnosti je pokazala, da pribliţno polovico interesnih 

dejavnosti za učence od 1. do 5. razreda vodijo razredni učitelji, tretjino zunanji izvajalci, 

slabih 20 % pa pripada predmetnim učiteljem. Takšna struktura izvajalcev je precej 

pričakovana, saj so razredni učitelji najbolj usposobljeni za poučevanje otrok v tej starosti in 

se obenem tudi največ ukvarjajo z njimi ţe v času pouka. Opazimo lahko tudi precej velik 

odstotek vključevanja zunanjih sodelavcev, ki je sicer pozitiven, vendar prinaša s seboj 

določene pasti (manjši nadzor šole, plačljivost dejavnosti, prehajanje dejavnosti v zasebno). 

Struktura porazdelitve izvajalcev interesnih dejavnosti se precej spremeni, če vzamemo pod 

drobnogled zgolj športne interesne dejavnosti. Te v kar 65 % vodijo zunanji izvajalci, 25 % 

pripada razrednim učiteljem, preostanek pa športnim pedagogom. V nekaterih osnovnih šolah 

športne interesne dejavnosti potekajo ţe povsem pod okrilji društev in klubov. Menim, da so 

ti rezultati dobra snov za nadaljnje raziskave. Glede te tematike se mi je porajalo, kar nekaj 

vprašanj. Ugotoviti bi bilo potrebno, kakšne spremembe (pozitivne in negativne) s seboj 

prinesejo zunanji izvajalci, zakaj se šolski učitelji tako skromno vključujejo v vodenje 
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športnih interesnih dejavnosti, kaj o tej situaciji menijo starši, ali ostaja nivo vadbe 

rekreativen ali pa gre mogoče ţe za tekmovalen pristop, ali ostajajo dejavnosti vsem enako 

dostopne, predstavljajo mogoče športne interesne dejavnosti pod vodstvom zunanjih 

mentorjev nekakšen vdor zasebnikov na šolsko področje, ali je nastala situacija mogoče 

priloţnost za razvoj novih oblik in načinov dela z otroci na športnem področju, bi lahko kot 

zunanje mentorje pri vodenju športnih interesnih dejavnosti vključili študente na praksi … 

Največ učencev iz naše raziskave se vključuje v 2 šolski interesni dejavnosti, vendar je 

aritmetična sredina nekoliko višja (3), saj posamezni rezultati odstopajo visoko navzgor; tudi 

do 13 dejavnosti, kar je odločno preveč. Ugoden podatek je, da samo 4 učenci ne obiskujejo 

nobene interesne dejavnosti. Izvenšolske dejavnosti so slabše obiskane kot šolske, saj jih 30 

odstotkov učencev sploh ne obiskuje, v povprečju pa učenci obiskujejo eno izvenšolsko 

dejavnost. Če skupaj zdruţimo število šolskih in izvenšolskih dejavnosti, kar predstavlja za 

učenca realno obremenitev z organiziranimi prostočasnimi dejavnostmi, ugotovimo, da največ 

učencev obiskuje 4 dejavnosti. Kar tri četrtine učencev obiskuje vsaj eno šolsko športno 

dejavnost in 40 % obiskuje vsaj eno zunajšolsko športno dejavnost. Zdruţeno to pomeni, da 

kar 85 % učencev obiskuje vsaj eno organizirano športno dejavnost, kar je spodbuden 

podatek. Vedeti pa moramo, da ena športna interesna dejavnost še ne pomeni zadostne 

količine gibanja za odraščajočega otroka. Nekaj prispeva še šolska športna vzgoja, vendar bi 

se morali otroci gibati tudi doma, v svojem prostem času. Tudi na tem področju bi bilo 

mogoče raziskavo še poglobiti. Ugotoviti bi bilo potrebno, koliko so otroci gibalno aktivni 

samoiniciativno, v svojem neorganiziranem prostem času. Ti podatki bi nam namreč prinesli 

boljši vpogled v nastalo stanje. Lahko bi ugotavljali kakšen deleţ celotne otrokove gibalne 

aktivnosti predstavljajo organizirane gibalne dejavnosti. Je organizirana gibalna dejavnost res 

ţe skoraj povsem nadomestila spontano otroško igro, »igro ulice«? 

Ugotavljali smo tudi, v katere dejavnosti se vključujejo učenci. Med najbolj obiskane šolske 

interesne dejavnosti spada bralna značka (90 %), italijanščina (38 %), pevski zbor (34 %), 

športni kroţek (25 %), likovni kroţek (18 %), izrazni ples (12 %) in poskokčeva gibalna 

abeceda (11 %). Vključevanje v izvenšolske dejavnosti je veliko bolj razpršeno, saj so starši 

našteli kar 40 različnih dejavnosti, ki omogočajo otrokom obiskovanje glede na njihov interes 

in ţeljo. Med najbolj obiskane sodijo: glasbena šola (21 %), verouk (17 %), ples (10 %), 

nogomet in taborniki (9 %), angleščina in plavanje (7 %), balet in karate (4 %). Pri 

ugotavljanju obiskanosti posamezne dejavnosti sem naletela na teţavo, ker sem podatke 

črpala iz vprašalnikov, ki so jih oddali starši. To pomeni, da sem vključevanje učencev 
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analizirala kot bi bile vse dejavnosti na razpolago na vseh šolah, kar seveda ne drţi. Učenci se 

v določene dejavnosti ne morejo vključiti, ker jih njihova šola nima v ponudbi. Tako je 

potrebno te podatke nujno interpretirati v povezavi s ponudbo interesnih dejavnosti po šolah. 

To teţavo bi lahko rešila na način, da bi za podatke o obiskanosti raje uporabila tabele, ki so 

jih oddale šole (zapisale so tudi, koliko učencev dejavnost obiskuje). Takšna analiza bi 

ponudila bolj objektiven vpogled v obiskovanje dejavnosti (deleţ učencev, ki obiskujejo 

dejavnost, od učencev, ki imajo dejavnost na razpolago). Problem je bil v tem, da so bili 

podatki iz nekaterih šol nepopolni in bi jih bilo teţje primerjati z obiskanostjo izvenšolskih 

dejavnosti, kjer bi iste podatke od ustanov teţje pridobili. Glede zunajšolskih dejavnosti bi 

bilo zanimivo pridobiti še podatke o finančnem in časovnem vloţku staršev ter številu 

kilometrov, ki jih morajo narediti, da omogočijo svojemu otroku obiskovanje zunajšolske 

dejavnosti. Iz pridobljenih podatkov bi potem lahko tudi ugotavljali, kako so povezana 

mnenja staršev o izvenšolskih in šolskih interesnih dejavnostih in vloţkom, ki so ga 

pripravljeni ţrtvovati. 

Glede vključevanja otrok v interesne dejavnosti so nas zanimale tudi potencialne razlike med 

spoloma, med šolami, med razredi in vozači ter nevozači. Ugotovili smo, da med spoloma 

praktično ni razlik v številu obiskovanja interesnih dejavnosti (razen za število vseh interesnih 

dejavnosti skupaj). Dečki in deklice se tako enako pogosto vključujejo v športne interesne 

dejavnosti. Razlike so se pojavile pri analizi, v katere interesne dejavnosti se posamezniki 

vključujejo. Tako smo med šolskimi interesnimi dejavnostmi dobili tipično dekliške (balet, 

klekljarski kroţek, vezenje, izrazni ples, pevski zbor, likovni kroţek, glasbene igrarije, 

lutkovni kroţek, ples) in tipično deške dejavnosti (strelski kroţek, nogomet, računalniški 

kroţek, košarka). Podobno delitev na dekliške (balet, ples, marţoretke, glasbena šola) in 

deške dejavnosti (nogomet, skavti) smo ugotovili tudi pri izvenšolskih dejavnostih. 

Ugotavljali smo tudi, ali šola vpliva na število interesnih dejavnosti, ki jih obiskuje 

posameznik in ugotovili, da učenci na podruţničnih šolah v povprečju obiskujejo več šolskih 

interesnih dejavnosti kot učenci na matičnih šolah, mogoče tudi zato, ker zanje izvenšolske 

dejavnosti niso enako dostopne kot učencem iz matičnih šol (prevozi) in se zato pogosteje 

odločajo za šolske dejavnosti, ki so njihova edina izbira. Še dodatno podporo temu pomisleku 

dajejo tudi rezultati analize razlik med vozači in nevozači v številu obiskovanja dejavnosti. 

Ugotovili smo, da nevozači obiskujejo več zunajšolskih športnih dejavnosti in posledično tudi 

več vseh športnih interesnih dejavnosti kot vozači. Da bi z gotovostjo lahko trdili, da je vzrok 

za takšno situacijo (ne)dostopnost zunajšolskih športnih dejavnosti, bi potrebovali dodatne 
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analize, tudi v smeri količine neorganizirane športne aktivnosti. Vseeno pa se nam ponuja 

občutek, da so šolske športne interesne dejavnosti še posebej pomembne za vozače, saj so 

očitno v marsikaterem primeru zanje edina izbira organiziranih športnih dejavnosti. 

 Analiza števila obiskanih dejavnosti po razredih je pokazala trend povečevanja števila 

interesnih dejavnosti z višanjem razreda, a obenem opuščanja in zmanjševanja števila športnih 

interesnih dejavnosti. V tem kontekstu bi bila sicer bolj na mestu longitudinalna raziskava, ki 

bi pokazala spremembe v vključevanju v interesne dejavnosti skozi razrede pri izbranih 

posameznikih. 

Mnenje staršev o interesnih dejavnostih smo ugotavljali v dveh vprašanjih izbirnega tipa, ki 

sta zahtevali argumentacijo v obliki odprtega vprašanja. Tudi prednosti in pomanjkljivosti 

šolskih interesnih dejavnosti, kot jih vidijo starši, smo ugotavljali z odprtim tipom vprašanja. 

Odprti tip vprašanja ima nekaj negativnih plati: anketiranim vzame pisanje preveč časa, zato 

so manj motivirani pri odgovarjanju, nekateri odgovori so nejasni in tudi celotna analiza teh 

vprašanj je precej zamudna. Zaradi teh razlogov bi bilo mogoče ustrezneje namesto odprtega 

tipa vprašanja oblikovati nekoliko bolj občutljivo ocenjevalno lestvico stališč. Tako 

pridobljeni podatki bi bili tudi bolj primerni za nadaljnjo obdelavo in razne primerjave o 

vplivu mnenja staršev na vključevanje njihovih otrok v dejavnosti. Vseeno pa ocenjujemo 

zbrane podatke kot dovolj verodostojne za oblikovanje nekega splošnega vtisa o mnenju 

staršev glede interesnih dejavnostih. 

Izkazalo se je, da kar tri četrtine staršev meni, da so šolske in izvenšolske interesne dejavnosti 

enako kvalitetne. 16 % staršev pripisuje več kvalitete šolskim dejavnostim in 8 % dejavnostim 

izven šole. Iz navedene argumentacije lahko razberemo, da je veliko staršev, ki šoli povsem 

zaupa, velik deleţ staršev je najbrţ odgovor »oboje je kvalitetno« izbral tudi zato, ker se niso 

mogli prav odločiti. Peščica staršev, ki smatra zunajšolske dejavnosti za kvalitetnejše pa je v 

svoji argumentaciji precej ostra in je v svoje mnenje povsem prepričana. 

Kot najprimernejšega izvajalca šolskih športnih interesnih dejavnosti je slabih 60 % staršev 

izbralo športnega pedagoga, 35 % zunanjega sodelavca in 8 % razrednega učitelja. Ţelje 

staršev so v nasprotju z realnostjo, saj športni pedagogi vodijo majhen deleţ športnih 

interesnih dejavnosti na razredni stopnji, prevladujejo zunanji sodelavci. Iz argumentov 

staršev je mogoče razbrati, da najbolj zaupajo strokovni in pedagoški usposobljenosti 

šolskega športnega pedagoga. Nekateri navajajo, da je zunanji sodelavec najbolj motiviran, 

prinaša nove pristope in najbolj navdušuje otroke, spet drugi posamezniki opozarjajo na pasti, 
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ki jih s seboj prinaša (tekmovalni pristop, finančni vidik). Smiselno bi bilo raziskati, čemu 

tako majhna podpora učitelju razrednega pouka kot izvajalcu športnih interesnih dejavnosti, 

čeprav je ustrezno usposobljen šolski delavec, ki najbolj pozna otroke v tej starosti. 

Celoten nabor prednosti in pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti, ki so jih navedli 

starši, predstavlja precej dobro sliko realne situacije. V splošnem lahko rečemo, da so starši 

zadovoljni z izvajanjem šolskih interesnih dejavnosti, saj so pogosteje navajali prednosti kot 

pomanjkljivosti. Najpogostejši odgovor pri pomanjkljivostih (14 %) pa je, da pomanjkljivosti 

sploh ne vidijo. Bolj pogosto navedene prednosti interesnih dejavnosti so bile tiste, ki jih 

starši občutijo na svoji koţi (ni časovne organizacije in prevozov, razbremenitev staršev, 

varnost …). Pojavljali pa so se tudi posamezni odgovori, ki opisujejo korist otroka in bi jih 

lahko našli tudi med cilji interesnih dejavnosti. Četudi so pomanjkljivosti navedene v 

manjšem obsegu, opozarjajo, da nekatere stvari (skromna ponudba, neustrezen kader, 

neusklajeni urniki …) ponekod niso primerno urejene.   

Ugotovitev pričujoče raziskave nikakor ne moremo posplošiti na celotno populacijo, saj bi za 

večjo relevantnost raziskave v vzorec morali vključiti večje število šol in tudi izboljšati same 

merilne inštrumente. Vseeno pa dajejo pridobljeni podatki vpogled v dano situacijo in silijo k 

razmisleku. Odnos do športa in športnih vadb, tudi na področju športnih interesnih dejavnosti 

za otroke, se je v zadnjih desetletjih spremenil. Te spremembe je koristno proučiti in se nanje 

tudi ustrezno odzvati, saj je naloga vseh nas, ki delamo z otroci, da v njih ohranimo oziroma 

vzbudimo veselje do športnega udejstvovanja in jim omogočimo zadostno količino gibanja za 

njihov razvoj, zdravje in dobro počutje. 
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http://www.druzboslovnerazprave.org/media/pdf/clanki/DR46_47-zurc.pdf
http://www.druzboslovnerazprave.org/media/pdf/clanki/DR52-zurc.pdf
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.viva.si/Psihologija-in-odnosi/467/Preobremenjenost-otrok-z-zunaj%C5%A1olskimi-dejavnostmi
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.../Interesne_dejavnosti_cb.pdf
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9 PRILOGE 

A PRILOGA: VPRAŠALNIK ZA STARŠE PO ŠOLAH 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Spoštovani starši! 
Sem Anja Ferfila, absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani, smeri razredni pouk. 
Diplomsko delo pišem pri predmetu Teorija športa z didaktiko športne vzgoje. Moja diplomska tema 
se nanaša na interesne dejavnosti. 
V prvem delu raziskave sem nekaj podatkov o interesnih dejavnostih pridobila od šole, v drugem delu 
pa bi potrebovala Vašo pomoč. Prosila bi Vas, da izpolnite spodnjo anketo, ki je anonimna in jo 
oddate v šoli razredniku Vašega otroka.  
Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam, 
Anja Ferfila   
 

1. ŠOLA, KI JO OBISKUJE VAŠ OTROK: OSNOVNA ŠOLA dr. Bogomirja Magajne DIVAČA1  

2. Spol vašega otroka:  M    Ž 

3. Razred, ki ga obiskuje vaš otrok:   1.     2.     3.     4.     5. 

4. Kraj bivanja: _______________________________ 

5. Obkrožite interesne dejavnosti (zapisane so v spodnji tabeli), ki jih obiskuje vaš otrok v času, 

ko je v šoli (zjutraj, takoj po pouku, v času podaljšanega bivanja). 2 

1. BRALNA ZNAČKA 2. OTROŠKI PEVSKI ZBOR 

3. LIKOVNI KROŽEK 4. PLANINCI 

5. ITALIJANŠČINA 6. POSKOKČEVA GIBALNA ABECEDA 

7. GIMNASTIKA 8. KOŠARKA 

9. LUTKOVNODRAMSKI KROŽEK 10. PRAVLJIČNI KROŽEK 

11. PLESNI KROŽEK 12. ŠPORTNI KROŽEK 

13. LOGIKA 14. KAMNOSEŠKI KROŽEK 

15. TURISTIČNI KROŽEK 16. RAZISKOVALNE DELAVNICE 

17. STRELSKI  KROŽEK 18. ŠOLSKI VRT 

19. KOLESARSKI KROŽEK 20. DELAVNICE ZA NADARJENE 

21. CICI VESELA ŠOLA 22. DRUGO  DOPIŠITE V PRAZEN PROSTOR. 

23.  24.  

                                                             
1
 V tej točki se je vprašalnik razlikoval po šolah.  

2 V tej točki smo vprašalnik prilagodili glede na ponudbo izbrane šole. 
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6. Navedite dejavnosti, ki jih vaš otrok obiskuje izven šole, v popoldanskem času: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

7. Katere dejavnosti se vam zdijo kvalitetnejše?  

a) interesne dejavnosti v šoli 

b) dejavnosti izven šole 

c) oboje enako 

 

Zakaj ste tega mnenja? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

8. V čem vidite prednosti šolskih interesnih dejavnosti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

9. V čem vidite pomanjkljivosti šolskih interesnih dejavnosti? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

10. Kdo se Vam zdi primernejši za izvajanje šolskih športnih interesnih dejavnosti? 

a) zunanji sodelavec (športna društva in klubi) 

b) razredni učitelj 

c) športni pedagog 

 

Zakaj ste tega mnenja? 

 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
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B PRILOGA: TABELA, KI SO JO IZPOLNJEVALE ŠOLE 

OSNOVNA ŠOLA ________________________________________________________________ 

                                                                  (ime osnovne šole in kraj) 

PODATKI O ŠTEVILU UČENCEV V POSAMEZNEM RAZREDU 

Razred Število dečkov Število deklic 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

 

 

PODATKI O INTERESNIH DEJAVNOSTIH, KI JIH PONUJA VAŠA ŠOLA 

Zap. 
št. 

Interesna dejavnost Razred Število 
dečkov 

Število 
deklic 

Izvajalec 
interesne 
dejavnosti 
(Obkrožite!) 

Čas 
izvajanja 
dejavnosti 
(Kdaj je 
dejavnost 
na 
urniku?)  

1.  1. 
 

  ‒ zunanji 
sodelavec 
‒ razredni 
učitelj 
‒ predmetni 
učitelj 

 

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

2.  1. 
 

  ‒ zunanji 
sodelavec 
‒ razredni 
učitelj 
‒ predmetni 
učitelj 

 

2. 
 

  

3. 
 

  

4. 
 

  

5. 
 

  

 


