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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je na podlagi sistematičnega preučevanja dostopne znanstvene in 

strokovne domače in tuje literature raziskati vlogo in pomen otroškega turizma, kamor 

spadajo tudi organizirane šole v naravi. V prvem delu je predstavljen otroški turizem kot del 

mladinskega turizma. Podrobneje so opisane in opredeljene šole v naravi, od zgodovine, 

programov in oblik do zakonskih opredelitev ter njihovega družbenega pomena. Teoretični 

del se nadaljuje z obravnavo trženja turističnih storitev. V nalogi predpostavljamo, da lahko s 

trženjskim spletom vsem ponudnikom namestitve in programov za izvedbo šol v naravi 

prikažemo ključne elemente storitve, s pomočjo katerih bodo dosegli svoje trženjske cilje. To 

apliciramo na primer iz prakse, ko analiziramo delovanje Mladinskega zdravilišča in letovišča 

Rdečega križa Slovenije Debeli rtič, kjer izvajajo nekatere osnovne programe šole v naravi. V 

drugem delu je predstavljena raziskava trga, ki smo jo izvedli s pomočjo kvantitativnih metod 

raziskovanja. Anketiranci so bili osebe, ki odločajo o organizaciji in izvedbi šole v naravi, 

torej ravnatelji in pomočniki ravnateljev osnovnih šol v Sloveniji. Raziskavi z interpretacijo 

podatkov sledijo sklep in priporočila. 

Ključne besede: mladinski turizem, otroški turizem, šole v naravi, letovanja otrok, trženje v 

turizmu, trženjski splet v turizmu, tržna raziskava. 

SUMMARY 

The purpose of this master's thesis is to examine the role and importance of children's 

tourism, which includes field trips, through systematic review and analysis of available 

national and international scientific literature. The first part of the thesis consists of the 

description of children's tourism as a part of youth tourism. In this section field trips are 

described in grater detail; their history, programs, types, legal framework and social 

importance. Further on, marketing of tourism services is discussed. In the master's thesis we 

hypothese that the providers of accommodations for school in nature and their activities can 

achieve all their marketing objectives with the marketing mix strategy. This is applied in 

practice when we analyze the Youth Health and Summer Resort of Red Cross Slovenia Debeli 

rtič, where some elementary schools execute their field trips. The second part of the thesis 

consists of a market research and analysis. A survey, by means of an online questionnaire, 

was conducted among 200 subjects. The subjects were field trips decision makers, i.e. 

headmasters and their assistants from various Slovene elementary schools. The survey 

analysis and interpretation is followed by the conclusion and recommendations. 

Keywords: youth tourism, children's tourism, school in nature, children's holidays, marketing 

in tourism, marketing mix in tourism, market research. 
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1 UVOD  

Danes se že vsi zavedamo pomembnosti turizma v gospodarstvu, saj predstavlja eno izmed 

pomembnejših gospodarskih dejavnosti tudi v Sloveniji. V publikaciji Turizem v številkah 

(STO 2015) je zapisano, da je turizem skupno k slovenskemu BDP prispeval 13 odstotkov, 

zaposloval približno 13 odstotkov zaposlenih in ustvaril 7,1 odstotka celotne vrednosti 

slovenskega izvoza. Turizem je pripomogel k razvoju mnogih regij. Je pomemben vir naložb, 

razvoja in zaposlovanja. Tako kot ima svoje prednosti v zadnjih letih poznavalci panoge 

govorijo tudi o njegovih slabostih, predvsem v stopnji onesnaževanja in visoki porabi 

naravnih virov. Ena od njegovih značilnosti je tudi multidisciplinarnost. Alič in Cvikel (2011) 

govorita o turizmu kot o pojavu, ki je močno vpet v družbeno-ekonomsko okolje in je tesno 

povezan z vsemi dejavnostmi sodobnega človeka.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Obravnavana tema magistrske naloge spada na področje otroškega turizma v Sloveniji. 

Turizem je tudi v Sloveniji vse bolj pomembna gospodarska dejavnost. Po Gibbu (2007,1 v 

Simondi 2009) predstavlja mladinski turizem, globalno gledano, dvajset odstotkov celotnega 

povpraševanja po turističnih storitvah. Medtem ko mladinski turizem upošteva mlade med 15. 

in 29. letom starosti (UNWTO 2008, 1), zajema otroški turizem otroke od 6. do 14. leta 

starosti. Mladinski turizem predstavlja majhen delež celotnega turizma, vendar ne 

nepomemben. Po vrstah nastanitvenih objektov v letu 2014 smo v Sloveniji zabeležili 2,10 % 

delež prenočitev v mladinskih hotelih (STO 2015, 12). Poleg starostnih razlik2 znotraj 

različnih oblik turizma vključuje otroški turizem tudi zdraviliški, športni, socialni in 

izobraževalni turizem. V nalogi bomo obravnavali otroški izobraževalni turizem, kamor lahko 

uvrščamo šolo v naravi. 

Pyle (2002) priporoča izpostavljenost naravnemu okolju, ker izboljšuje kognitivni razvoj z 

razvijanjem različnih veščin pri otrocih: otroškega zavedanja, razmišljanja in opazovanja. 

Handler in Epstein (2011) ugotavljata, da lahko otroci ob vključevanju z naravo povezanih 

izkušenj v šolski kurikulum in dnevno rutino pridobivajo številne koristi, od psiholoških, 

čustvenih do intelektualnih, saj doživljajo nove izkušnje, se gibljejo in uživajo ob občutkih 

svobode, ki prihaja iz povezanosti z naravo ter odmikov od družine. Letovanje otrok preko 

organiziranih skupin moramo obravnavati sistematično. Na prvem mestu imamo zahteve 

družbe, ki se uresničujejo preko šolstva in preko učnega načrta, ki velja za osnovne šole (OŠ). 

Učni načrt za OŠ opredeljuje šolo v naravi kot razširjen program. Koncept šole v naravi je bil 

                                                 

1 Primarni vir ni naveden. 

2 Ena izmed klasifikacij turizma je vezana na starostno opredelitev turistov. 
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sprejet na 46. seji Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje.3 

Najpomembnejši člen so otroci, ki imajo od šole v naravi končno izkušnjo in korist. Kristan 

(1998, 8) jo opredeljuje kot posebno vzgojno-izobraževalno obliko, s poudarkom, da se razred 

ali več razredov odpelje za nekaj dni v naravo. Kraj šole v naravi naj bo oddaljen od kraja 

obiskovanja OŠ. Proces šole v naravi je le nadaljevanje že pričetega dela v razredu na OŠ. Po 

Grosu (2005, 1) koristi otrok, vključenih v šolo v naravi, vključujejo umirjeno in pozitivno 

delovno ozračje, pozitivne vpliv na delovanje otrok v skupini, večje sodelovanje med otroki v 

skupini, večjo pripadnost in razvoj občutkov za sočloveka. 

Kristan (1998) je zapisal, da je šola v naravi opredeljena kot del razširjenega programa in je 

njena organizacija za šolo obvezna. Zapisal je tudi, da šola v naravi ne udejanja vseh vzgojno-

izobraževalnih smotrov kar sama po sebi. Udejanjajo jih učitelji. Za delo učiteljev in 

organizacijo pa so odgovorni ravnatelji šole. To pomeni, da je ravnatelj tisti vezni člen med 

učitelji, starši in učenci, ki odloča o tem, kako in v kakšni obliki bo potekala šola v naravi. 

Zato se med šolami pojavljajo velike razlike pri izvedbi in organizaciji šole v naravi.  

Šole organizirajo letovanje skupin otrok preko Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (v 

nadaljevanju CŠOD) ali preko tržnih ponudnikov. CŠOD je javni zavod, ki ga financira 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). V okviru CŠOD deluje 23 enot – 

domov CŠOD po vsej Sloveniji. Tržni ponudniki so zdravilišča in drugi namestitvenimi 

ponudniki na trgu. Turistični ponudniki se bolj ali manj zavedajo pomembnosti privabljanja 

teh skupin, saj so privlačne zaradi daljše dobe bivanja, zaradi dosežene prodajne cene in 

zaradi nizke stopnje tveganja za odpoved rezervacije. Ker je segment otroških skupin v 

spreminjanju in so pedagoške vsebine strokovno raznolike in zahtevne, ti težko načrtujejo 

nočitve. Najlaže in z najmanjšim tveganjem izpeljejo plavalne programe, ki so vezani na 

število opravljenih plavalnih ur v bazenu. 

Slovenija je leta 1992 z ustanovitvijo enot CŠOD pospešeno začela razvijati koncept »šole v 

naravi«, ki so pedagoško kakovostne in relativno cenovno ugodne (CŠOD 2015a, 1). V 

triindvajsetletnem obdobju razvoja otroškega turizma pa se koncept ni dodatno razvijal. Na 

trgu se je pojavila konkurenca, kjer želijo turistični ponudniki z agresivnimi trženjskimi 

strategijami pridobiti čim več nočitev. Te nočitve so z vidika zapolnjevanja kapacitet 

dragocene, ker se odvijajo izven šolskih počitnic in vključujejo tudi mesece, ko je zasedenost 

v turizmu tradicionalno nižja.  

V Sloveniji se je program šole v naravi krepko razvil v smislu kakovosti pedagoškega 

procesa. Program pa ni doživel nadgradnje v smislu nadzorovanja kakovosti drugih izvajalcev 

programov šole v naravi v smislu konkurenčnosti in prostovoljne odločitve osnovne šole, kje 

bo program izvedla. Zaznamo lahko, da trenutno ni celovitega in enotnega pristopa, ki bi 

                                                 

3 Razširjeni program v okviru dokumenta Koncept šole v naravi je bil sprejet na 46. seji Strokovnega 

sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje dne 13. decembra 2001. 
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skozi vse tri stične točke (šole, programski in namestitveni izvajalci ter otroci) usmerjal in 

krmilil otroški turizem z željo in zahtevo, da bi otroci dobili najboljšo storitev in da bi kot 

družba delovali v korist otrokom z visoko stopnjo družbene odgovornosti. 

Mariani idr. (2015) ugotavljajo, da se podjetja in destinacije v turističnem segmentu soočajo z 

naraščajočimi managerskimi izzivi in se spopadajo s konkurenčnim, turbulentnim in hitro 

spreminjajočim se okoljem. Po Morrisonu (2013) predstavlja raziskovanje trga strateško 

investicijo za vsako organizacijo, ki se ukvarja s trženjem destinacije; pri razvoju izdelka pa 

mora zajeti vse vidike destinacijskega produkta, ki sestoji iz fizičnih izdelkov v 

destinacijskem spletu, vključno z ljudmi, paketi in programi. V fazi strateškega trženjskega 

načrtovanja je treba izvajati številne analize, da bi razumeli tržno in ekonomsko okolje, v 

katerem delujejo, ocenjevati razpoložljive vire, prepoznati priložnosti ter zastavljati realne in 

dosegljive cilje. Po izbiri trženjske strategije sledita še fazi strateške izvedbe in nadzora. Stein 

(2015) pravi, da je treba za učinkovito promocijo destinacije ustvarjati nepozabne izkušnje, 

tako da ponujajo izstopajoče storitve, ki puščajo obiskovalcem trajne vtise. 

Odgovornost šole (ravnateljev in učiteljev) je, da pripravi in organizira kakovosten program, 

pedagoške delavce ter primerno namestitev za otroke. Kristan (1998) pravi, da je izbira 

ustreznih sodelavcev ena od prvih najpomembnejših in najodgovornejših nalog organizatorja 

in izvajalca šole v naravi. Odgovornost ponudnikov namestitvenih kapacitet je, da omogočijo 

in zagotovijo dogovorjeno namestitev ter izvedejo dogovorjeni program, ki bo pripomogel k 

uspešno izpeljanemu programu šole v naravi. Ker je število enot CŠOD omejeno in vse šole 

ne morejo izpeljati programa, izbirajo tudi med konkurenčnimi ponudniki na trgu. Da bodo 

turistični ponudniki uspešni, pa potrebujejo informacije in dobro trženjsko prodajno strategijo. 

Ta temelji na več ključnih elementih za uspeh. Glavni cilj, ki ga zasledujejo ponudniki 

storitev za šolo v naravi, je ustvariti edinstveno izkušnjo pri obiskovalcih in graditi 

dolgoročno zaupanje naročnika. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je organizacijo 

in izvedbo šole v naravi prepustilo vodstvu osnovne šole in razen podanih priporočil ni 

vpeljalo nobenih konkretnih standardov za izvedbo šole v naravi. Organizatorji šol v naravi 

čutijo velik pritisk in odgovornost za organizacijo in izvedbo programa. Ministrstvo bi z 

licencami, ki bi jih podelilo izvajalcem programa šole v naravi doseglo nadzor kakovosti in 

konkurenčnost programov. Z oblikovanjem standarda letovanja organiziranih skupin otrok bi 

uredili izvedbo programa šole v naravi. V Sloveniji imamo različne prakse pri organizaciji 

šole v naravi. 

CŠOD je javni zavod, financiran iz proračunskih postavk Ministrstva za izobraževanje, 

znanost in šport. Osnovne naloge CŠOD so opredeljene v 28. členu Zakona o organizaciji in 

financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI, Ur. l. RS, št. 115/03). Mednje sodijo izvedba 

tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake in otroke s posebnimi potrebami z 

naravoslovnimi, družboslovnimi in športnimi vsebinami (CŠOD 2015b). Ministrstvo za 

izobraževanje, znanost in šport je na podlagi 83. člena ZOFVI določilo Pravilnik o 
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financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09). Ministrstvo za šolstvo je 

doslej sofinanciralo šolo v naravi za peti razred, subvencija pa je znašala 67,60 EUR. Zaradi 

varčevalnih ukrepov države bodo do subvencije upravičeni le še socialno ogroženi otroci. 

Razlogi, zakaj se OŠ odločajo za izvedbo šole v naravi v enotah CŠOD, so nizka cena, 

strokovnost programa, ki ga izvajajo strokovnjaki, in primerne nastanitvene kapacitete. Šole z 

večjim številom učencev izvedbe programa šole v naravi ne morejo organizirati v CŠOD, saj 

njihove enote nimajo zadostnih nastanitvenih kapacitet. To lahko storijo le, če izberejo 

različne lokacije ali če programa ne izvedejo vsemi oddelki istočasno.  

1.2 Namen, cilji naloge in hipoteze 

Namen magistrske naloge je pripraviti okvirno trženjsko strategijo s poudarkom na glavnih 

elementih trženjskega spleta za programe šole v naravi, ponudnike programov in namestitve. 

Cilji magistrske naloge so: 

- sistematično preučiti dostopno znanstveno in strokovno literaturo s področja trženja 

turističnih storitev ter organiziranja šole v naravi; 

- predstaviti širši pomen šole v naravi, opredeliti njeno vlogo in vpliv na notranje in 

zunanje okolje in razvoj otroškega turizma; 

- obravnavati izzive, s katerimi se srečujejo organizatorji šole v naravi, ponudniki 

namestitvenih kapacitet, ponudniki programskih vsebin; 

- raziskati, kdo v OŠ odloča o izbiri destinacije za šolo v naravi; 

- identificirati dejavnike, ki vplivajo na odločanje odgovornih v OŠ, katero destinacijo 

bodo izbrali za izvedbo programa šole v naravi; 

- analizirati povpraševanje po storitvah, ki jih pričakujejo na izbrani destinaciji za izvedbo 

programa šole v naravi; 

- na osnovi izsledkov raziskave predlagati primerne trženjske strategije za ponudnike 

namestitve in programov za šolo v naravi. 

Na osnovi preučene literature in predhodnega raziskovanja smo zastavili raziskovalni 

hipotezi, ki ju predstavljamo v nadaljevanju. 

H1: Izvedba šole v naravi po mnenju odločevalcev v OŠ pozitivno vpliva na vzgojno-

izobraževalni proces v šoli. 

Cooper (2010, 130) meni, da ima šola v naravi kot izobraževalni proces za otroke veliko 

prednosti, saj omogoča delo na prostem, osebnostne in socialne izkušnje ter nudi mnoge 

izzive. Takšen način dela omogoča tudi različne načine učenja, vključuje vidne, slušne in 

gibalne možnosti učenja. Metode učenja v naravi spodbujajo otrokovo samozavest, pozitiven 

odnos do učenja, kar pa predstavlja tudi trajnosten izobraževalni razvoj. 
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Pravilnik o financiranju šole v naravi (2004) v drugem členu pravi, da pomeni šola v naravi 

organizirano obliko vzgojno-izobraževalnega dela, ki sodi v razširjeni program OŠ in poteka 

strnjeno več dni v času pouka ter se izvaja izven prostora šole. Grošelj (2015) meni, da je 

dobro organizirana in izpeljana šola v naravi največ, kar lahko šola ponudi svojim učencem. 

Gre torej za domiseln, sodoben in smotrn vzgojni projekt, katerega osnovni vsebinski sklop je 

narava z različnih zornih kotov in v različnih povezavah. Brez takšnega projekta bi bila šola 

21. stoletja osiromašena (Kristan 1998, 34). Gros (2004, 1) omenja, da se pedagoški proces, ki 

poteka v OŠ, nadaljuje ter da se meja med vzgojo in izobraževanjem zabriše. Šola v naravi, ki 

je zasnovana s prepletanjem vsebinskega in organizacijskega dela, zagotavlja osebnostni 

razvoj otroka. Cooper (2010, 131) meni, da je to program, ki je usmerjen v celostno učenje, 

kjer otrok uporablja svoje roke, glavo in srce. 

H2: Kakovost izvedbe šol v naravi je bolj odvisna od kakovosti programa kot od zaznave 

kakovosti in cene namestitvenih kapacitet. 

Šola v naravi predstavlja otroku edinstveno izkušnjo, ki dviguje kakovost odnosov in raven 

znanja, razvija socialne spretnosti, navaja na samostojnost in prevzemanje odgovornosti 

(Štamberger 2015). Grošelj (2015) podarja, da je poleg spoznavanja novega okolja in 

drugačnosti od pouka v razredu to še dodatna motivacija. Socialna vključenost vseh otrok pod 

enakimi pogoji je še ena od prednosti učenja v šoli v naravi. Uršič (2015) meni, da je šola v 

naravi s svojim pozitivnim izkustvom zaznamovala generacije učencev. Večplastnost 

poudarja tudi Kristan (1998), saj pravi, da se v njej prepletajo spoznavne, gibalne, moralne in 

estetske razsežnosti vzgoje. Vse to pomaga učencem pri odraščanju, spoznati razmerje 

narava–človek. Vsi ti pozitivni učinki pa se ne udejanijo sami po sebi, neizbežno so povezani 

z ljudmi, ki delajo v njej. Zato je delo v šoli v naravi odgovorno in zahtevno.  

Pri šoli v naravi je ključno povezovanje, prepletanje znanj iz različnih vsebin ter spoznavanje 

naravnega in družbenega okolja, kjer se šola v naravi izvaja. Poudarek je na povezovanju med 

znanji s področja več učnih vsebin. Cooper (2010, 131) poudarja prav interdisciplinarni 

pristop z uporabo znanja iz umetnosti in znanosti. Otroci se učijo sistemskega razmišljanja, 

kjer postane razumevanje medsebojnih povezav bolj pomembno kot analiziranje le enega dela 

sistema. 

1.3 Metode raziskovanja 

Naloga je sestavljena iz dveh delov. V teoretičnem delu smo s proučevanjem domače in tuje 

literature, opisanih primerov prakse, internetnih virov, aktualnih tiskanih in elektronskih 

člankov in strokovnih besedil opredelili obravnavani problem. 

Uporabili smo naslednje znanstveno-raziskovalne metode: 
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- metodo deskripcije, s pomočjo katere smo opisovali dejstva, pojave in medsebojne 

primerjave; 

- metodo analize, s pomočjo katere smo analizirali stanje na področju organiziranja šole v 

naravi v Sloveniji; 

- metodo komparacije, s pomočjo katere smo primerjali podobna dejstva in procese; 

- metodo kompilacije, s pomočjo katere smo povzemali stališča, sklepe in spoznanja 

različnih avtorjev; 

- metodo dedukcije, s pomočjo katere smo zasnovali sklepe na teoretični podlagi; 

- metodo indukcije, s pomočjo katere smo na začetku zasnovali problem ter na koncu 

preverili hipoteze. 

V empiričnem delu naloge smo uporabili kvantitativno metodo raziskovanja. Uporabili smo 

metodo anketiranja. Anketni vprašalnik je vseboval vprašanja zaprtega tipa. Vprašanja so bila 

sestavljena na osnovi teoretičnih izhodišč ter ugotovitev pilotne raziskave. Pilotna raziskava 

je bila izvedena na štirih anketirancih. Ker so se pojavile določene pomanjkljivosti in 

nejasnosti, smo anketni vprašalnik dopolnili in popravili. Anketirali smo osebe, ki odločajo 

izvedbi programa šole v naravi, v OŠ so to ravnatelji in njihovi pomočniki.  

Populacija obsega 452 šol na območju Slovenije, ki smo jim preko elektronske pošte poslali 

spletni anketni vprašalnik. Uporabili smo program spletnega anketiranja preko orodja 1ka. 

Pričakovali smo vsaj 30 % odzivnost anketirancev. Na osnovi rezultatov ankete smo lahko 

hipoteze potrdili ali ovrgli. Rezultate smo primerjali tudi s teoretičnimi predpostavkami z 

namenom, da poiščemo rešitve obravnavanega problema. V okviru empiričnega dela smo z 

anketiranjem pridobljene podatke obdelali s programom SPSS ter jih predstavili v 

preglednicah.  

Za analizo pridobljenih podatkov smo uporabili opisno statistiko. Za preverjanje hipotez in 

obdelavo podatkov smo uporabili inferenčno statistiko, t-preizkus za en vzorec in regresijsko 

analizo. 

Končne ugotovitve raziskave smo primerjali tudi s podatki iz Mladinskega zdravilišča in 

letovišča RKS Debeli rtič, kjer letno letuje okoli 70 organiziranih skupin OŠ z namenom 

izvajanje programa šole v naravi. Pri raziskavi smo podali tudi priporočila za vse izvajalce 

tako namestitvenih kot programskih vsebin, z željo, da se programi razvijajo in zadovoljijo 

potrebe ključnih koristnikov storitev šole v naravi, otrok in učiteljev. 

1.4 Omejitve in predpostavke 

Teoretične in empirične omejitve raziskave so: 

- raziskava je omejena na področje otroškega turizma v Sloveniji, in sicer na izvajan je 

programov šole v naravi; 
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- k sodelovanju smo povabili ravnatelje in pomočnike ravnateljev slovenskih osnovnih šol, 

ki lahko odločajo o organizaciji in izvedbi šole v naravi; 

- na temo otroškega turizma ni pomembnejših poglobljenih in celostnih raziskav ne v 

slovenskem prostoru ne širše; 

- na temo šole v naravi obstajajo raziskave pedagoško izobraževalnega procesa, ni pa 

raziskav v povezavi s turizmom; 

- statistični podatki Statističnega urada Republike Slovenije ne vključujejo podatkov o 

otroškem turizmu; 

- ponudniki namestitvenih kapacitet se delijo na enote CŠOD ter na ostale tržne ponudnike 

namestitve, zato prihaja do velikih pedagoško-programskih in cenovnih razlik; 

- OŠ ne opredeljujejo šole v naravi kot turistično storitev; 

- z raziskavo smo pridobili podatke za OŠ iz celotne Slovenije, ki pa niso enakomerno 

porazdeljeni po vseh regijah. 

Teoretične in empirične predpostavke so: 

- predvidevamo, da so bili anketiranci o izvedbi programa šole v naravi pripravljeni 

podajati resnične in dejanske odgovore; 

- predvidevamo, da smo z opredelitvijo namena in ciljev raziskave ter obljubo o izsledkih 

raziskave vplivali na odzivnost anketirancev. 
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2 OTROŠKI TURIZEM 

Zgodovinsko gledamo je turizem v naših genih. Naši predniki so bili nomadi, popotniki, 

raziskovalci. Kot narodi smo se preseljevali, osvajali ozemlja, celine. Človek je vedoželjno 

bitje, odkriva in spoznava svet. In tako je bilo že od nekdaj – v različnih oblikah z različnim 

namenom. Industrijska revolucija v 19. stoletju je za delavce poleg dviga življenjske ravni 

pomenila tudi možnost dopustovanja. Pred 50 leti je postal turizem splošno dostopen. 

Dostopnost se je povečala s prihodom nizko cenovnih poletov in pavšalnih počitnic. Leto 

1967 je bilo v Združenih narodih razglašeno za mednarodno leto turistov. Pripravili so 

resolucijo, v kateri je bil turizem označen kot osnovna in najbolj zaželena človeška dejavnost. 

V letu 1980 je turizem postal najhitreje rastoča industrijska panoga na svetu. Svetovna 

turistična organizacija napoveduje, da bo leta 2020 potovalo že 1,56 milijarde ljudi (Birkett 

2002). 

2.1 Opredelitev mladinskega in otroškega turizma 

Osnovna opredelitev v turizmu je, da je turizem splet dejavnosti oseb, ki potujejo in bivajo v 

kraju zunaj svojega običajnega okolja zaradi preživljanja prostega časa, sprostitve, poslov ali 

iz drugih razlogov, in sicer najmanj en dan (z najmanj eno prenočitvijo), vendar ne več kot 

eno leto (356 dni) brez prekinitve. Turist je oseba, ki potuje zaradi preživljanja prostega časa, 

sprostitve, poslov ali iz drugih razlogov, vendar ne zaradi zaslužka, in ki prenoči v gostinskem 

ali kakem drugem nastanitvenem objektu v kraju izven svojega običajnega okolja (SURS 

2014b, 4). 

Mihalič (2008, 19) navaja, da se je mladinski turizem, kot ga poznamo danes, začel razvijati, 

ko se je začela rast turistične dejavnosti, vendar po II. svetovni vojni. Družbene spremembe so 

vplivale na mladostnike, ki so se začeli od ostalih družbenih skupin ločevati po alternativnem, 

drugačnem načinu življenja. To je vplivalo tudi na njihovo preživljanje prostega časa. 

Potovanja so skupaj z ostalimi rekreativnimi dejavnostmi postala cenovno dostopnejša, zaradi 

česar so tudi mladi sledili toku družbe, ki se je v tem času vse bolj turistično udejstvovala. 

V poročilu Evropske komisije »Poročilo o mladih« za leto 2012 je zapisano, da so mladi do 

27 leta postali še bolj mobilni. Preko nacionalnih meja se odpravljajo zaradi izobraževanja, 

dela, prostovoljstva ali potovanja (European Commission 2012, 157). Evropska komisija želi 

s projekti (npr. Calypso) povečati turizem med mladimi ter tako pospešiti razvoj turistične 

panoge. 

Po statističnih podatkih, ki jih objavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS), področju 

turizma, podrobneje turističnih potovanj domačega prebivalstva za leto 2014, se je vsaj enega 

turističnega potovanja udeležilo 87,3 % mladih prebivalcev Slovenije (starostne skupine 15–

24 let). Srednja starostna skupina (25–44 let) je dosegla 80,3 %, najmanj pa najstarejša 
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starostna skupina nad 64 let, in sicer 62 %. Trend nakazuje rast mobilnosti mladih v zadnjem 

desetletju. Podatki so primerljivi tudi v raziskavi socialnih skupin, saj se je leta 2014 za 

potovanje odločilo največ dijakov in študentov, in sicer 89,4 %, sledili so zaposleni in 

samozaposleni z 80,1 %, brezposelni z 51,7 % ter upokojenci z 38,22 % (SURS 2014a).  

Ministrstvo za gospodarstvo (v nadaljevanju MGRT) je pripravilo dokument z naslovom 

»Strategija razvoja slovenskega turizma 2002–2006« (MGRT 2002) in v njem zapisalo, da je 

mladinski turizem v Sloveniji nerazvit del slovenske turistične ponudbe, ponuja pa pomemben 

vzvod za njen prihodnji razvoj. Turistična ponudba za mlade je v Sloveniji razdrobljena, 

neorganizirana in ne predstavlja posebnega integralnega turističnega proizvoda. Z razvojnega 

vidika pa je mladinski turizem pomemben, saj se nanaša na pomemben tržni segment in 

prinaša predvsem dolgoročne učinke za turistični razvoj države. Zaradi tega bodo pripravili 

»Strategijo razvoja mladinskega turizma« (2002, 49–50) z namenom spodbujanja poslovnih 

projektov na področju mladinskega turizma. 

Napredek na področju turizma vidimo že v novem dokumentu MGRT (2012, 54) z naslovom 

»Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016«, saj je mladinski turizem oz. 

organizirano mladinsko popotništvo bolj ozko opredeljeno in je opredeljeno kot selektivna 

oblika turizma, v kateri se večinoma uporabljajo obstoječe storitve in infrastruktura, kar je 

velika konkurenčna prednost in ob kakovostnih mladinskih prenočiščih prinaša koristi celotni 

lokalni skupnosti. V letu 2011 je rast nočitev dosegla 41 %. Mladinski turizem je naravnan 

izjemno trajnostno in tudi okolju sprejemljivo; takih je večina mladinskih prenočišč v mreži 

Popotniškega združenja Slovenije. Storitve mladinskega turizma so predvsem doživetja, 

dejavnosti in dogodki, zato je treba v obdobju 2012–2016 pozornost nameniti podpori 

združenju pri trženju in združevanju proizvodov, še posebej pri trženju mladinskih prenočišč 

za skupine mladih, tako da poleg prenočitev ponujajo tudi druge sestavine mladinskega 

turizma, kot so prireditve, športne dejavnosti, kulturne dogodke, naravne znamenitosti in 

podobno. Otroški turizem lahko v strategiji najdemo v okviru prenočišč, saj se velik del 

programov šol v naravi odvija tudi v mladinskih in dijaških domovih ter v določenih 

programskih sklopih. 

Krovna zgodba Slovenije kot turistične destinacije je predstavljena v dokumentu MGRT 

»Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–2016« (MGRT 2012, 44–45), opredeljena kot 

zelena, dejavna, zdrava Slovenija. Temeljna področja ponudbe so usmerjena v sklope 

ponudbe za prosti čas, znotraj katerih se razvija in trži vrsta specializiranih, nišnih turističnih 

proizvodov, prilagojenih:  

- posameznim ciljnim skupinam glede na demografske značilnosti (npr. mladinski turizem, 

seniorski turizem, družine),  

- ožjim tržnim segmentom glede na tipe »ljubiteljev narave« (npr. ljubitelji adrenalinskih 

doživetij),  
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- tržnim segmentom glede na to, katerim oblikam dajemo prednost (npr. ljubitelji kampov, 

zidanic, kmetij …) in drugim tržnim segmentom. 

Turizem je dejavnost, ki ima strateški pomen za slovenski družbeni razvoj zaradi 

multiplikativnih gospodarskih, socio-kulturnih in civilizacijskih učinkov. Že v Strategiji 

slovenskega turizma 2002–2006 (MGRT 2002) je bilo zapisano, da je trženje znanja (otroški 

turizem – šola v naravi) eden od temeljnih razvojnih projektov. 

2.2 Mladinski in otroški turizem, razlike, povezave in trendi 

Otroški turizem spada pod okrilje mladinskega turizma, vendar zanj ne obstajajo statično 

primerljivi podatki. Med otroškim in mladinskim turizmom je več razlik kot primerjav. Prva 

razlika je starost oseb, ki potujejo. Za mladinski turizem je ciljna skupina mladina (od 15 do 

29 leta starosti), za otroški pa otroci (starost od 6 do 14 leta starosti). To definicijo lahko 

zasledimo tudi v opredelitvi Svetovne turistične organizacije (UNWTO 2008, 1). Poleg 

starostne komponente je razlika tudi v načinu potovanja. World Youth Student and 

Educational Travel Confederation (WYSETC 2011) opredeljuje, da je mladinski turizem 

samostojno potovanje mladih z določenim namenom brez nadzora staršev in brez 

spremljevalcev. Otroški turizem se v tem bistveno razlikuje, saj potovanje ni samostojno in je 

pod nadzorom učiteljev, varuhov, spremljevalcev. Torej se odgovornost prenese na drugo 

osebo.  

Povezavo med otroškim in mladinskim turizmom lahko iščemo v namenu in motivu 

potovanja, v dejavnikih, zaradi katerih odidejo otroci in mladostniki na potovanje. Namen 

potovanja obojih je lahko izobraževanje, šport, kultura, zdraviliško zdravljenje, zdravstveno 

letovanje, tekmovanja, jezikovni tečaji, prostočasne dejavnosti in preživljanje počitnic. Edini 

razliki, ki bi ju lahko našli v namenu potovanja, sta prostovoljno delo in izmenjava, ki se ju 

otroci ne udeležujejo. 

Urad RS za mladino pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter mladinska 

organizacija »Brez izgovorov« so izvedli raziskavo, iz katere so med drugim želeli ugotoviti, 

kaj počnejo mladi med prostim časom. Rezultati so pokazali, da se mladi v prostem času 

najraje ukvarjajo s športom 64 %, potovanji 51 % in glasbo 49 % (MIZKŠ, Urad RS za 

mladino 2014). 

Svetovna turistična organizacije je leta 2008 izvedla raziskavo z naslovom Youth Travel 

Metters. Njeni rezultati nam govorijo, da so glavni odločujoči motivi potovanja mladih 

menjava okolja, ogled naravnih in kulturnih znamenitosti 34 %, sprostitev in zabava 28 % ter 

socializacija 17 % (UNWTO 2008, 12). 

Danes imajo mladi svet na dlani. Možnosti za potovanja so neomejene, tudi cenovno 

dostopne. Mladi imajo željo in razloge za potovanje. Trend njihovih potovanj narašča, 
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potovanje je postalo del življenja. Pomeni tudi spoznavanje drugačnosti in boljše razumevanje 

samega sebe. Je del učenja, izmenjavanja idej in izkušenj. Turizem mladostnike spodbuja k 

sprejemanju drugačnosti in k spoštovanju navad in običajev. Danes se zavedamo tudi 

negativnih vplivov potovanj na okolje. Otroci in mladostniki bodo kmalu postali odrasli in 

njihove potovalne izkušnje bodo pripomogle k razvoju turizma.  

V strategiji razvoja je bilo zapisano, da so temeljni cilji razvoja slovenskega mladinskega 

turizma v obdobju 2002–2006 oblikovanje agencije za razvoj in trženje mladinskega turizma, 

razvijanje posebnih turističnih centrov za potrebe mladih, vzpostavitev mreže mladinskih 

prenočišč, oblikovanje posebnih programov za mlade (popotništvo, izobraževanje, športne 

dejavnosti in zabava), oblikovanje osrednjega informacijskega centra za mlade in druge 

individualne popotnike, koordinacija ter razvoj trženjskih dejavnosti na področju mladinskega 

turizma (MGRT 2002, 51). 

2.3 Šole v naravi in letovanja otrok 

Šola v naravi je danes že dokaj ustaljen program, ki se izvaja v veliko državah. Velja za 

napreden, razvojno celosten program šolstva. O njenem pomenu in vlogi danes govorijo na 

strokovnih srečanjih tudi v evropskem prostoru. Eden izmed takšnih srečanje se je zgodil tudi 

v letu 2010. CŠOD je skupaj z evropskim inštitutom European Institute for Outdoor 

Adventure Education and Experiential Learning (EOE) organiziral deseto letno konferenco. V 

zborniku konference (EOE 2010) so zapisali, da je bila razprava konference usmerjena tudi v 

razpravo o izkustvenem učenju v naravi. Cilj konference je bilo povezovanje akademskega 

strokovnega sveta s prakso. Proučevanje načinov, namen približevanja narave, izobraževanje 

na prostem in prenos znanja so bili teme konference. To, da danes tudi v Sloveniji 

razpravljajo strokovnjaki na visoki ravni o izobraževanju v naravi, kaže na napredek, ki se je 

zgodil na programu šole v naravi. Da bi razumeli današnje stanje, se moramo bolj poglobljeno 

dotakniti razvoja šole v naravi, programov in drugih dejavnikov, ki oblikujejo ta program. 

2.3.1 Zgodovinski razvoj šole v naravi 

V 50-letni zgodovini razvoja šole v naravi tako Kristan (1998) kot CŠOD (2015b) opisujejo 

zgodovinske prelomne mejnike v razvoju šole v naravi v Sloveniji s poudarkom na naslednjih 

dogodkih: 

- Leta 1962 je Jože Beslič podal prvi predlog, da bi učenci četrtega razreda odšli na 

plavanje na morje, učenci petega razreda pa na tečaj smučanja. 

- Leta 1963 se je zamisel, da bi bil vzgojno-izobraževalni cilj naučiti otroke plavati in 

smučati začela uresničevati. Poletna šola je trajala deset dni, zimska pa sedem dni. 



 

12 

- Leta 1964 sta J. Beslič in J. Mesesnel preko Zavoda za prosvetno pedagoško službo 

izdala priročnik za šolo v naravi, v kateri so bile poleg športa tudi druge vsebine. Prvič se 

pojavi izraz šola v naravi. 

- Leta 1965 šola v naravi še ni bila obvezna, kljub temu jo je organiziralo vedno več šol. 

- Med letoma 1971 in 1972 šolo v naravi organizira že 85 šol iz ljubljanske regije. 

- V obdobju med letom 1980 in letom 1985 sledi velik razmah šole v naravi. Glede na rast 

šole v naravi je strokovna javnost pričakovala, da bo sprejetje novega zakona o šoli leta 

1981 to obliko uzakonila, vendar je ni, saj bi v tem primeru država morala prevzeti tudi 

njeno financiranje. Tudi v učnem načrtu iz leta 1983 je šola v naravi izpuščena, 

priporočeno pa je njeno izvajanje. Pobuda za izvedbo šole v naravi je bila prepuščena 

športnim pedagogom in ravnateljem. 

- V obdobju leta 1985 in kasneje se je zmanjšalo število šol, ki so organizirale in izvedle 

program šole v naravi, saj je nastopila gospodarska kriza. Nastopilo je obdobje 

siromašenja šol, tudi z vidika vsebine. Leta 1986 je Zveza prijateljev mladine Slovenije 

(ZPM) pripravila srečanje, katerega udeleženci so se zavzemali za šolo v naravi in od 

družbe zahtevali, da to sistemsko uredi. 

- Leta 1990 nastopi obdobje osamosvojitve Slovenije. Pojavijo se težnje razvoja šole v 

naravi ter njene razširitve. Strokovni svet je predlagal in pričakoval novo šolsko 

zakonodajo. Zgodilo pa se je, da je zakonodajalec prezrl šolo v naravi. Na to odločitev so 

se 1995 odzvali strokovnjaki in pripomogli, da je bil program šole v naravi uvrščen v 

zakon. Formulacija šole v naravi postane sodobna, ni več samo zadeva športne vzgoje, 

ampak šole v celoti. 

Iz zgodovine razvoja šole v naravi vidimo, da je imela šola v naravi svoje vzpone in padce. 

Gonilnik razvoja je bil v ljubljanski regiji. Danes je šola v naravi razširjena oblika in se odvija 

v vseh osnovnih šolah v Sloveniji. V nadaljevanju raziskave prikazujemo razlike pri 

organizaciji šole v naravi med osnovnimi šolami. 

2.3.2 Zakonska opredelitev šole v naravi danes 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn, Ur. l. RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF 

in 63/13) in koncept šole v naravi za devetletno osnovno šolo govorita, da je šola v naravi 

organizirana oblika vzgojno-izobraževalnega dela, ki poteka strnjeno tri ali več dni izven 

prostora šole. Organizatorka šole v naravi je šola. Šola opredeli vsebino, izvedbo in 

financiranje posameznega programa šole v naravi v svojem letnem delovnem načrtu. Kot šola 

v naravi se štejejo tudi raziskovalni, športni tabori in podobno (MIZŠ 2015a).  

MIZŠ (2015a) predpisuje, da za načrtovanje in organiziranje odgovorna OŠ, ki organizira šolo 

v naravi, v okviru šolske zakonodaje še posebej upošteva naslednje pravilnike:  

- Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09); 
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- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (Ur. l. RS, št. 

57/2007);  

- Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (Ur. l. RS, št. 50/2012). 

V pravilniku je tudi zapisano, da se vsi učenci, ki ne gredo na šolo v naravi, udeležijo 

dejavnosti, ki jih organizira šola. V 60. a členu zakon govori o pravicah in dolžnostih 

učencev, da se dodelijo sredstva socialno ogroženim učencem, ki nimajo sredstev za plačilo 

prispevkov za materialne stroške programa šole v naravi. Obsega obvezen in razširjeni 

program. Za obvezen program je udeležba obvezna, za razširjenega pa prostovoljna. V 

konceptu je tudi zapisano, da mora šola učencu ponuditi v času obveznega šolanja vsaj dva 

programa šole v naravi. Vsako vzgojno-izobraževalno obdobje naj bi imelo ob svojem 

zaključku organiziran en program šole v naravi. Učenec jo prostovoljno izbere ali pa ne. 

Koliko programov šole v naravi šole organizirajo, smo videli iz opravljenih raziskav, ki jih je 

izvedlo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V raziskavi, ki jo je izvedlo 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, so bile vključene vse šole od leta 2003 do leta 

2005. Rezultati raziskave so pokazali, da so v letu 2005 šole organizirale in izvedle 1.591 

programov šole v naravi, kar je povprečno 3,6 izvedenih programov šole v naravi na vsako 

šolo. V primerjavi z letom 2003, ko jih je bilo izvedenih 1.415, to predstavlja 12 % več 

izvedb programov šole v naravi. Podatek za leto 2014 kaže, da je bilo skupaj izvedenih 1.590 

programov šole v naravi, kar je primerljivo z letom 2005. 

V praksi lahko najdemo spodbudne primere, kjer šole organizirajo več programov šole v 

naravi. Grošelj (2015) navaja, da na OŠ Pirniče organizirajo v obdobju trajanja rednega 

izobraževanja na OŠ sedem programov šole v naravi. Vloga programa šole v naravi je 

izjemno pozitivna, tega mnenja so pedagogi, otroci in starši kot glavni financerji. Normativi, 

ki jih je postavil nov zakon, so po njegovem mnenju nesmiselni in nepremišljeni. Dolga leta 

so izvajali osemdnevno šolo v naravi, današnji normativi so, da sme program šole v naravi 

trajati le pet dni, in sicer zato, da se otroci lahko odpočijejo. Njegove izkušnje so bile ravno 

nasprotne, saj ni bilo opaziti utrujenosti otrok, le pozitivne učinke so zaznali, saj so otroci 

utrdili motorična znanja. 

Pravilnik o financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09) določa elemente za 

določitev cene šole v naravi in prispevke učenca za šolo v naravi, plačilo strokovnim 

delavcem, ki izvajajo šolo v naravi, ter ureja zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in 

subvencioniranje šole v naravi iz državnega proračuna. 

Država je leta 1992 ustanovila javni zavod CŠOD z namenom, da izvaja strokovno in 

organizacijsko dejavnost v povezavi s posredovanjem znanja. Dejavnost zavoda je usmerjena 

v raziskovalno delo in kulturne dejavnosti mladine ter v izvajanje delov programov, ki se 

opravljajo kot javna služba na področju vzgoje in izobraževanja. Center je financiran iz 

državnega proračuna, sredstev iz proračuna EU, iz opravljanja dejavnosti za naročnike, s 
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prodajo blaga in storitev na trgu, z donacijami in darili ter iz drugih virov (Odlok o 

ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. RS, št. 53/1992, 35/1997, 99/2001, 

100/2003 in Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Ur. l. 

RS, št. 20/2013). S tem je ustvarila pogoje za razvoj programa šole v naravi.  

Organizacija šole v naravi je proces, ki mora upoštevati tudi naslednje predpise: 

- Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole (Ur. l. RS, št. 109/2011); 

- Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce – laborante v programih 

srednjih in osnovnih šol (Ur. l. RS, št. 68/1995); 

- Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2007);  

- Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 75/04); 

- Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok (Ur. l. RS, 

št. 23/2009). 

Program šola v naravi je lahko izpeljan v objektih, kjer se upošteva Pravilnika o zdravstveno-

higienskih zahtevah, ki jim morajo ustrezati poslopja in prostori osnovne šole (Ur. l. SRS, št. 

20/69 in 5/80). Isti pravilnik velja tudi za objekte šol, kjer se izvaja pouk. 

Na strani MIZŠ (2015b) lahko preberemo, da mora šola v roku treh mesecev pred izvedbo 

obvestiti starše otrok o programu šole v nravi. Predstavitev programa šole v naravi mora 

vključevati predstavitev vsebine posameznega programa šole v naravi, kaj določa ceno 

programa, višino prispevka učenca. Starše je treba obvestiti tudi o možnostih sofinanciranja in 

subvencioniranja. Staršem je treba predstaviti, kaj cena vključuje (namestitev, vstopnine in 

vozovnice, strošek prevoza ter strošek spremljevalcev). Staršem se tako prikaže celotna 

kalkulacija programa. 

Iz zapisanega sledi, da je organizacija šole v naravi kompleksen proces z mnogimi pravili, 

standardi in normativi. Z raziskavo smo preverili, kdo nadzoruje izvedbo programov šole v 

naravi, če nadzor sploh obstaja in ali je ta učinkovit. Predvsem bo zanimivo ugotoviti, ali so 

splošna načela koncepta šole v naravi upoštevana. 

2.3.3 Oblike šol v naravi v tujini  

Izraz šola v naravi ima v tujini kar nekaj različnih poimenovanj: school in nature, teaching in 

nature, nature classes, forest school, education in nature in outdoor education. Zanje je 

značilno, da se vse izvajajo v naravi in na prostem. Cooper (2015, 7) opisuje, da ima Velika 

Britanija svetovno gledano največ centrov za izvajanje programa šole v naravi. Skupaj imajo 

1200 centrov, v katerih se na letni ravni vključi v program dva do tri milijone mladostnikov. 

Centri so v organizaciji lokalnih oblasti, neprofitnih ali profitnih organizacij. Izvajajo dve 

obliki, terensko delo (povezano z naravoslovjem, ki je usmerjeno v razvoj spretnosti in 
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tehničnega znanja) ter šport na prostem (povezano z izzivi v naravi, razvojem osebnih 

lastnosti, kot so samozaupanje in vodenje). Njihov skupni cilj je razvoj osebnostnih in 

socialnih veščin. 

Kristan (1998, 13–14) omenja, da je ideja o šoli v naravi prišla iz Francije, ko so sami 

organizirali razrede na snegu v petdesetih letih. Švedska je razvila prakso, da morajo otroci 

vsako leto preživeti pet do osem dni v naravi. Nemčija ima 408 centrov za izvajanje 

programov. V Avstriji izvajajo štiri programe (dva smučarska, plavalni in športni teden). 

Njihova praksa je, da bivanje po ugodnih cenah plačajo starši, pedagoški program pa država. 

Socialno ogroženi imajo poseben status in je zanje poskrbljeno. Primerjava s slovenskimi je, 

da pri njih prevladujejo športne vsebine, pri nas pa celostni vzgojno-izobraževalni program. 

2.3.4 Pomen šole v naravi, njena izhodišča in cilji 

Poslanstvo šole v naravi je obsežno in vedno v povezavi z okoljem in naravo, gibanjem, 

razvojem čutil, razvojem odnosov in še mnogo drugega. Pomembno je, da je to proces, ki 

poteka skozi cel dan. Prvi programi šole v naravi so bili namenjeni le učenju smučanja in 

plavanja. Danes poznamo tudi druge vsebine z naravoslovjem in družboslovjem. Kljub 

določeni glavni temi pa je značilno, da v okviru šole v naravi poteka tudi pouk (Štamberger 

2015). Uršič (2015) je mnenja, da je šola v naravi izjemnega pomena za razvoj otroka in ga 

znova poveže s samim seboj. Kristan (2010, 233–234) meni, da otroci, ki vzljubijo naravo, to 

sprejmejo kot vrednoto. Zagotovo se bodo vračali k njej in je ne bodo onesnaževali. Šola v 

naravi torej skuša učence navajati na pristen odnos do narave in preživljanja prostega časa v 

njej na tak ali drugačen način in jih s tem odvračati od brezciljnega pohajkovanja in 

nezdravega lenobnega preživljanja prostega časa. 

Štambergerjeva (2015, 4) tudi navaja glavne vidike šole v naravi: 

- Učenje v naravnem okolju. Izbira druge lokacije razbije enoličnost izvajanja pouka v 

istem prostoru. Naravno okolje spodbudi otroke k raziskovanju, učenju in preskušanju. 

Narava je lahko učilnica za vse predmete. Učenec nima več samo vloge poslušalca, 

ampak postane dejaven del pedagoškega dogajanja. Program, zasnovan tudi kot pouk, 

poteka v bolj sproščenem vzdušju. Ker učenci niso navajeni tovrstnega dela, moteči 

dejavniki preusmerjajo otrokovo pozornost. Poudariti je treba tudi varnost. Uršič (2015) 

je mnenja, da učenje v naravi obsega tudi nadzorovano izvajanje eksperimentov, kar 

vpliva na pozitivno odraščanje. Hus (2015) poudarja, da nudi učencem neposredno 

doživljanje okolja – na ta način si laže razlagajo pojavne oblike v okolju. Prva triada OŠ 

ima v programu poznavanje okolja in procesov kot enega temeljnih ciljev. Neposredno 

spoznavanje tako naravnega kot družbenega okolja pomaga učencem razvijati veščine, 

znanja in čutila. Učenju v naravnem okolju Gregorčič (2015, 1) poimenuje tudi 

izkustveno učenje. Izhaja iz osnovnega načela, da se učenec nauči največ takrat, ko nekaj 

naredi sam. 
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- Šport v šoli v naravi. Prvotno je bilo učenje plavanja vključeno tudi zaradi varnosti otrok, 

saj imamo v Sloveniji veliko vodnih površin. Smučanje je povezano tudi z drugimi 

dejavnostmi v naravi (sankanje, drsanje na ledu, tek na smučeh), je slovenski nacionalni 

šport ter otroku razširi vedenje o možnost športnega udejstvovanja v zimskem času. 

Strokovnjaki govorijo tudi o porastu otrok s prekomerno ali povečano telesno težo, zato 

so tudi v OŠ pozorni na to problematiko in otroke osveščajo o nevarnostih in priložnostih 

za bolj kakovostno mladost in odraščanje, predvsem v povezavi z gibanje in zdravo 

prehrano. 

- Odnosi med učenci v razredu in med učitelji in učenci. V šoli je odnos zelo formalen. 

Večdnevno skupno bivanje pomeni tudi medsebojno spoznavanje. Vsak učitelj ni 

primeren za izvajanje programa šole v naravi. V preteklosti so šole v naravi vodili 

učitelji, ki so to radi počeli, danes pa so tudi učitelji, ki jim primanjkuje pedagoških ur. V 

tem primeru se nam postavlja vprašanje kakovosti. Pojavljajo se tudi vprašanja in izzivi z 

reševanjem medsebojnih konfliktov. Husova (2015) pravi, da je za otroke aktivno delo v 

skupini pomembno za razvoj socialnih veščin s poudarkom na pravilni komunikaciji, 

strpnosti do sebi enakega, sodelovanju in vzajemni pomoči.  

- Samostojno učenje in prevzemanje odgovornosti. Šola v naravi je za določene učence 

prva izkušnja z neodvisnim življenjem, prva priložnost, da preživijo nekaj dni brez 

prisotnosti staršev. Določeni otroci se tudi prvič srečajo in preizkusijo v dnevnih 

opravilih. Druga pomembna prednost je možnost soodločanja otrok o vsebini dela 

programa, npr. večerne animacije, preživljanje prostega časa. Uršič (2015) je mnenja, da 

je šola v naravi v razvoju otroka trenutek, ko se srečajo sami s seboj. Narava je prostor, ki 

mladim omogoča, da počasi prevzamejo odgovornost. Tudi Husova (2015) je podobnega 

mnenja in je prepričana, da je učenje v naravi spodbujevalec samostojnosti, razvijalec 

občutljivosti na naravne in družbene dogodke. 

Šola v naravi predstavlja otrokom izkušnjo, ki dviguje kakovost odnosov, dviguje raven 

znanja, razvija socialne spretnosti, navaja na samostojnost in prevzemanje odgovornosti 

(Štamberger 2015). Grošelj (2015) pa podarja, da je to poleg spoznavanja novega okolja in 

drugačnosti od pouka v razredu še dodatna motivacija. Uršič (2015) pravi, da je šola v naravi 

s svojim pozitivnim izkustvom zaznamovala generacije učencev. Večplastnost poudarja tudi 

Kristan (1998), saj meni, da se v šoli v naravi prepletajo spoznavne, gibalne, moralne in 

estetske razsežnosti vzgoje. Vse to pomaga učencem pri odraščanju, spoznavanju razmerja 

narava–človek. Domovinski smoter je povezan s poznavanjem domovine ter s čustveno in 

izkustveno navezanostjo nanjo. Vsi ti pozitivni učinki pa se ne udejanijo sami po sebi, 

neizbežno so povezani z ljudmi, ki delajo v njej. Zato je delo v šoli v naravi odgovorno in 

zahtevno. Cooper (2010, 131) je mnenja, da je to program, ki je usmerjen v celostno učenje, 

kjer otrok uporablja svoje roke, glavo in srce. 

Gregorčič (2015, 4) poudarja, da ta oblika ni niti nova metoda niti nov koncept v 

izobraževalnem procesu, če gledamo na šolo v naravi iz izkustvenega učenja, pač pa odgovor, 



 

17 

spodbuda in argument za spreminjanje ustaljenih vzorcev v izobraževanju. Na eni strani 

poudarja potrebo po premiku v naravo in iskanje odgovorov na vprašanja, ki se otroku 

pojavijo med ljudmi. Otroci potrebujejo pogled drugih, da bi skoznje našli svojega. 

Že Kristan (1998) je bil mnenja, da je šola v naravi zarodek mladinskega turizma, ta pa je 

predstopnja turizma odraslih. Poleg tega, da je turizem v različnih oblikah bogatenje življenja 

in širjenje obzorij, je tudi pomembna gospodarska panoga. Torej je to pedagoški proces z 

dolgoročno naložbo. Kako se zavedajo vsi udeleženci (od države, učiteljev, ravnateljev, 

staršev, otrok, izvajalec šol v naravi: tako enot CŠOD in drugih turističnih ponudnikov) tudi 

tega zornega kota, smo poskušali ugotoviti v raziskavi. 

2.3.5 Financiranje šole v naravi 

Državni proračun zagotavlja (3. člen) sofinanciranje šole v naravi eni generaciji učencev, 

obenem tudi subvencioniranje šola v naravi učencem, ki izhajajo iz socialno šibkega okolja. 

Sofinanciranje je tudi za več kot eno generacijo učencev, ki so vključeni v prilagojeni 

program. Grošelj (2015) navaja, da je prisoten problem financiranja učiteljevega dela, ker je 

mizerno. Navaja, da je finančni vidik za učitelja (tako namestitev kot pedagoško delo v 

skupini otrok) premalo plačano, če ga želimo primerjati z delom, ki ga opravijo v času 

rednega programa na šoli. 

Pravilnik o financiranju šole v naravi določa postavke za oblikovanje cene šole v naravi. 

Določa tudi zgornjo še dovoljena cena za program na učenca na dan, elemente za določitev 

prispevka učenca, plačila strokovnim delavcem, ki izvajajo šolo v naravi, ter ureja 

zagotavljanje sredstev za sofinanciranje in subvencioniranje programa šole v naravi. 

V 5. členu Pravilnika o financiranju šole v naravi je zapisano, da velja ena cena za šolo v 

naravi kot razširjeni program OŠ in druga cena za programe šole v naravi, ki so 

subvencionirane iz državnega proračuna. Za programe šole v naravi, ki so vezani na sredstva 

iz državnega proračuna, lahko OŠ vključi stroške namestitve učenca, ceno vstopnic in 

smučarskih vozovnic ter ceno prevoza. Cena ne sme vključevati stroškov, vezanih na 

strokovno osebje, ki vodi šolo v naravi. Pri programih šole v naravi, ki niso subvencionirani iz 

državnega proračuna, pa so v ceno vključeni stroški učenca in stroški osebja. Stroški učenca 

lahko vključujejo le dejanske stroške, kot so namestitev, vozovnice in vstopnine ter stroške 

prevoza. Pri stroških osebja se upoštevajo stroški namestitve, vozovnic in vstopnin, plačilo 

dežurstva in stalne pripravljenosti, terenski dodatek in plačila zunanjih sodelavcev. Cena za 

šolo v naravi, ki ni subvencionirana, je v 8. členu pravilnika omejena (največ 75 % cene 

bivanja na dan na učenca, ki velja v CŠOD, za učence, ki so vključeni v prilagojene 

izobraževalne programe in v posebne programe vzgoje in izobraževanja, pa ne smejo 

presegati 117 % cene na dan na učenca, ki velja v CŠOD). 
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S pravilnikom je določena cena za šolo smučanja, ki vključuje stroške bivanja na dan v 

CŠOD, stroške smučarske vozovnice in vstopnin in tečaj smučanja, ki pa ne sme preseči cene 

bivanja na dan na učenca, ki velja za šolo v naravi v enotah CŠOD, pomnožene z 2,6. Cenik 

CŠOD (2015c) na njihovi spletni strani določa, da znaša cena oskrbnega dne za osnovnošolce 

od 1. do 6. razreda 13,03 EUR, od 7. do 9. razreda pa 13,25 EUR. To pomeni, da je najvišja 

cena oskrbnega dne za osnovnošolce za smučarsko šolo v naravi od 1. do 6. razreda 

33,88 EUR ter za učence od 7. do 9. razreda 34,45 EUR.  

Šola v naravi s tečajem plavanja in vključenimi stroški bivanja, vstopnin in drugih vsebin ne 

sme preseči cene bivanja na dan na učenca, ki velja za šolo v naravi v CŠOD, pomnožene z 

1,7. To pomeni, da je najvišja dovoljena cena oskrbnega dne za osnovnošolce od 1. do 6. 

razreda 22,15 EUR ter za učence od 7. do 9. razreda 26,50 EUR.  

Osnovne šole večinoma tradicionalno namenijo sredstva, ki jih prejmejo iz državnega 

proračuna za sofinanciranje plavalne šole, ki se organizirajo v petem razredu. Ministrstvo 

namreč vsako leto vsem šolam nakaže sredstva glede na število učencev v 5. razredu. Šole v 

skladu z navodili iz okrožnic lahko sredstva porabijo za katero koli izvedbo šole v naravi, pri 

čemer morajo upoštevati pravilo, da zagotovijo sredstva sofinanciranja in subvencioniranja 

vsaki generaciji enkrat v obdobju devetletnega šolanja. To je pokazala raziskava Ministrstva 

za izobraževanje, znanost in šport.  

S pravilnikom je določeno, da prispevek učenca za šolo v naravi določi šola. Za programe 

šole v naravi, ki so sofinancirani iz državnega proračuna, so vključeni le dejanski stroški 

učenca. OŠ lahko samostojno išče dodatna sredstva za ta namen pri donatorjih, občini, 

sponzorjih in iz šolskega sklada. 

Pravilnik upošteva tudi možnost, da se na podlagi mnenja sveta staršev in sveta šole za 

socialno ogrožene otroke šola v naravi subvencionira iz državnega proračuna. 

2.3.6 Programi šole v naravi 

Programi za OŠ vključujejo šolo v naravi z naravoslovno vsebino, z družboslovno vsebino, s 

poudarkom na športnih dejavnostih (smučanje, tek na smučeh, drsanje, plavanje), projektne in 

tematske tedne, programe z nadarjene. Programi se odvijajo preko celega šolskega leta, 

odvisno od vsebine, povezane z letnim časom. Programi se iz leta v leto bogatijo. CŠOD je 

prava zakladnica vsebin in programov. Izjemno dobre in inovativne programe izvaja tudi 

UMMI, zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem iz Kopra. Programi se nanašajo 

na projektne in tehnične tedne. Veliko vsebin je povezanih z naravno in kulturno dediščino 

okolja. Izjemnega pomena so tudi programi za nadarjene. Pionirji v teh programih na čelu z 

gospo Marijo Mahne so bili v zavodu UMMI.  
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Vse ponujene vsebine morajo biti pedagoško ustrezne. Kristan (1998, 43) je mnenja, da je 

vsebina bogata, če se otrok z njo uči in je del vzgoje, če ga gibalno usmerja, če je usmerjena v 

doživetja, ustvarjanje in zabavo.  

Splošno znano je, da je šola v naravi v svoji osnovi prilagojena učnemu načrtu, ki ga izvaja 

OŠ. Vsebinski sklopi so naslednji: 

- Športna šola v naravi je tradicionalna in pogosta oblika izvedbe. V nekaterih primerih jo 

imenujejo tudi zimska in poletna šola. Kristan (1998,44) je mnenja, da je za poletno 

plavalno šolo osrednji pomen, da učenci dosežejo plavalno pismenost, samozaupanje v 

vodi in na vodi. Pri šoli v naravi, ki se odvija v zimskih mesecih, pa je poudarek, da se 

učenci preizkusijo v smučanju ter vseh ponujenih dejavnostih, povezanih s snegom (kot 

sta smučanje in drsanje). Smučanje je poleg tega, da je zelo popularen šport, del 

slovenske kulturne dediščine. Je tudi dejavnost, ki kljub letnemu času in nizkim 

temperaturam omogoča gibanje v naravi in na svežem zraku. Isti avtor priporoča, da tudi 

druge oblike šole v naravi vključujejo športne dejavnosti, saj je šport med najbolj 

učinkovitimi sredstvi, s katerim se je mogoče uspešno braniti pred negativnimi učinki 

sodobnega načina življenja (Kristan 1998, 45). Za izvajalce šol v naravi je pomemben 

nasvet, da jo je treba izrabiti za tiste dejavnosti, ki jih doma pri rednem pouku ni mogoče 

izvajati. Kristan (1998) priporoča, naj se vsebine ne osredotočajo na nogomet, košarko, 

odbojko in podobno, ampak naj se osredotočajo na dejavnosti v naravi. Navaja plavanje, 

smučanje, izletništvo, pohodništvo, gorništvo in kolesarjenje, orientacijo v naravi, 

veslanje in drsanje, lokostrelstvo, namizni tenis, pikado, jahanje. Plavalni tečaji naj imajo 

nadgradnjo različnih slogov plavanja, potapljanje, daljinsko plavanje, osnove reševanja 

utopljenca in veslanje s kajaki, igre v vodi. Pametno je vključiti tudi taborniške veščine, 

prvo pomoč, preživetje v naravi in plezanje. Kristan (1998) poudarja, da se otroci morajo 

naučiti športnih znanj in spretnosti, to je program izobraževanja in ne rekreacije ali 

animacije. 

- Naravoslovna šola v naravi. Bistvo naravoslovne šole v naravi je izvedba učilnice v 

naravi. To je oblika pouka, ki širi znanje, doživljanje in razumevanje narave. Kristan 

(1998, 50) pravi, da več ko o naravi vemo, bolje jo razumemo in raje jo imamo. Zato je v 

naravnem okolju treba izrabiti priložnost za pridobivanje novih znanj in širjenje obzorja. 

Pri izvedbi je smotrno pripraviti program, ki ustreza konkretnemu kraju. Prav zaradi 

barvitosti in možnosti izvedbe pri vsebini izvedbe naravoslovne vsebine ni smiselno 

omejevati na določena učna področja. Za družbo je izjemnega pomena odnos do narave. 

Učencem, ki bodo nekoč odgovorni odrasli, je treba izoblikovati ta čut. Tu imamo kot 

družba priložnost, da razvijamo turizem, ki bo zeleno naravnan in ekološki. Tudi koncept 

šole v naravi podarja odgovoren odnos do okolja in spodbuja vseživljenjsko učenje. 

- V družboslovni šoli v naravi se učenci srečajo z bogato kulturno dediščino okolja, 

spoznavajo običaje in navade okolja. Program učence usmeri v raziskovanje in 

spoznavanje zgodovinskih dejstev. Poudarek je tudi na kulturnih in umetniških 
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dejavnostih. Gros (2004, 6) meni, da program omogoča učencem spoznavanje in učenje 

socialnih zakonitosti ter družbenih vrednot. Učenci se seznanijo z življenjem, delom in 

miselnostjo ljudi v preteklosti, spoznavajo vrednote in raznolikost Slovenije, razvijajo 

odnos do kulturne dediščine, naučijo se uporabljati zemljevid ter ugotavljajo vplive 

turizma na naravo in kraje. 

Strokovnjaki so si enotni, da je težko dajati prednosti eni ali drugi obliki šole v naravi. Država 

ima priložnost podpreti in razvijati program šole v naravi, saj je to izjemna priložnost in 

odgovornost za vlaganje v svoje državljane. 

Raziskava Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport iz leta 2005 in iz leta 2014 (MIZŠ 

2006; MIZŠ 2015a) nam podaja primerljive številke.  

Preglednica 1: Vsebine šol v naravi 2005 in 2014 

Vsebina 
2005 2014 

Št. Delež (v %) Št. Delež (v %) 

Naravoslovna 668 41,99 716 45,03 

Plavalna 393 24,70 396 24,91 

Smučarska  347 21,81 334 21,01 

Družboslovna 38 2,39 37 2,33 

Planinska 78 4,90 43 2,70 

Drugo 67 4,21 64 4,03 

  1.591   1.590  

Vir: MIZŠ 2006; MIZŠ 2015a. 

Zanimiv je podatek, da je tako v letu 2005 kot v letu 2014 izvedenih največ programov z 

naravoslovno vsebino, sledijo šole plavanja, nato šole smučanja. Za leto 2005 imamo podatek, 

da največ OŠ izvede dva programa šole v naravi (plavalno in smučarsko), 2,7 odstotka OŠ je 

izvedlo več kot en program šole v naravi za vsak razred, izjemoma je ena OŠ izvedla 25 

programov šole v naravi. V letu 2005 je bilo povprečno izvedenih 3,6 programov šole v 

naravi na OŠ. Za leto 2014 ni primerjalnih podatkov. 

2.3.7 Kraj in čas izvedbe šole v naravi in izbira namestitve 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZKŠ 2015b) ima na spletni strani zapisano, 

da se šola v naravi izvaja v času rednega pouka in ne ob pouka prostih dnevih.4 Izvedena 

mora bili med tednom, izjemoma tudi ob drugih dnevih. Program šole v naravi je umeščen v 

okvir rednega števila ur, znotraj predmetnika, ki velja za osnovnošolsko izobraževanje. Šola v 

naravi v svoji programski osnovi tudi uresničuje določene smernice, ki veljajo za učni načrt. 

                                                 

4 V 7. členu Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole (2012) je opredelitev, kateri dnevi so 

pouka prosti in kateri ne. 
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Kraj izvedbe je prostor, ki bo primeren za izvajanje določenega programa. Poudarek je tudi na 

izbiri lokacije in namestitve, pri čemer je pomembna tudi izbira prostora (CŠOD, hoteli, 

zdravilišča, hostli, počitniški in dijaški domovi, turistične kmetije, planinski domovi). Vsi 

objekti morajo upoštevati določila, ki jih predpisujejo zdravstveno-higienske zahteve. Te 

zahteve veljajo tudi za lastne prostore osnovnih šol.  

S pravilnikom je določeno, da mora šola preveriti ustreznost prostorov, načrtovati nastanitev 

udeležencev ter preveriti ustrezno varnost. Ustreznost objekta je odvisna od pozicije objekta 

in njegove okolice, od dejavnosti, ki jih je mogoče izpeljati in so del načrtovanja šole v 

naravi. Pri kraju izvedbe programa se upošteva tudi finančni vidik, opredeljen v Pravilniku o 

financiranju šole v naravi (Ur. l. RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09). Koncept šole v naravi pa 

priporoča, da se program izvede zunaj urbanih okolij. 

Kje bo OŠ izpeljala program šole v naravi, je v domeni ravnatelja, učiteljev in staršev. Kristan 

(1998) je zapisal, da so enote CŠOD dragocen nacionalni projekt, kakršne je moč zaslediti le 

v nekaterih evropskih državah. Mreža objektov omogoča mladim, da po sprejemljivih cenah 

izvajajo različne vzgojno-izobraževalne ter počitniške vsebine. Kar nekaj šol ne bi zmoglo 

izpeljati programa zaradi relativno visokih stroškov programov.  

Iz raziskav, izvedenih za šole v naravi v letu 2005 in v 2014, povzemamo naslednje podatki: 

največ programov šole v naravi je bilo izvedenih v enotah CŠOD, ki jim šole dajo prednost, in 

sicer leta 2004 680 šol; v letu 2015 je zabeleženo povečanje na 872 šol. Počitniški domovi so 

leta 2005 gostili 407 programov šole v naravi, v letu 2015 pa je zabeležen padec na 284 

programov. Hoteli so v letu 2005 gostili 215 šol, v leti 2014 le 262 šol. Šole se v prvi vrsti 

odločajo o izbiri namestitve glede na program posamezne šole v naravi, glede na finančne 

možnosti ter glede na želje staršev.  

Preglednica 2: Namestitveni objekt izvedbe šole v naravi 2005 in 2014 

Objekt izvedbe 2005 2014 

Št. Delež (v %) Št. Delež (v %) 

CŠOD 680 42,74 872 54,84 

Počitniški dom 407 25,58 284 17,86 

Hotel 215 13,51 262 16,48 

Dijaški dom 16 1,01 12 0,75 

Drugo 273 17,16 160 10,06 

  1.591   1.590   

Vir: MIZŠ 2006; MIZŠ 2015a. 

Vezano na koncept šole v naravi in na vsa priporočila strokovnjakov ter rezultate dolgoletne 

prakse je priporočljivo, da program šole v naravi traja vsaj pet dni. Danes lahko vidimo, da 

večina šol upošteva Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (2012), kjer je v 7. členu 

določeno, da so nedelje in počitnice pouka prosti dnevi. Podatki nam kažejo, da nekatere šole 
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organizirajo tudi dvodnevne programe šole v naravi, v letu 2005 je bilo nekaj tudi 

enodnevnih. Največ izvedb traja pet dni. So pa tudi sedemdnevne in osemdnevne, kar kaže na 

neupoštevanje pravil. 

Nekateri strokovnjaki menijo, da je za plavalno in smučarko šolo v naravi štiri ali pet dni 

zagotovo premalo. V tako kratkem čas je tudi stopnja osvojenega gibalnega znanja zelo nizka 

ali kratkotrajna. Učinek petdnevne šole ni sorazmeren z vloženimi sredstvi in trudom pri njeni 

organizaciji. Desetdnevna šola v naravi bi bila najučinkovitejša oblika. Ta bi trajala od nedelje 

do nedelje. Petdnevna šola je primerna za otroke do četrtega razreda, ker jih želimo pripraviti 

na daljšo odsotnost od doma (Kristan 1998, 88). 

Preglednica 3: Doba bivanje v letu 2005 in 2014 

Število nočitev 2005 2014 

Št. Delež (v %) Št. Delež (v %) 

1 20 1,26 23 1,45 

2 218 13,70 272 17,11 

3 74 4,65 93 5,85 

4 914 57,45 1.139 71,64 

5 231 14,52 58 3,65 

6 67 4,21 2 0,13 

7 45 2,83 3 0,19 

8 2 0,13 0 0,00 

9 4 0,25 0 0,00 

10 16 1,01 0 0,00 

 1.591   1.590   

Vir: MIZŠ 2006; MIZŠ 2015a. 
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3 TRŽENJE V TURIZMU 

Turizem je storitvena dejavnost. Konečnik Ruzzierjeva (2010, 14) je zapisala, da je storitev 

opredeljena kot vsako dejanje ali delovanje, ki ga človek ponuja nekomu drugemu, pri čemer 

je to nepredmetno, ki istočasno ne pomeni lastništva ničesar. Alič in Cvikl (2011) sta mnenja, 

da je turizem storitev, ki predstavlja turistični proizvod; ta je neotipljiv in se kljub enaki 

vsebini močno razlikuje ena storitev od druge. Ključni dejavniki so ljudje, ki dajejo proizvodu 

določeno vsebino in življenje. Devetak (2007, 236–237) poudarja, da se mora vsako trženje 

najprej pričeti pri izbiri ciljnega trga in s konkurenčnim pozicioniranjem na njem. Temu 

procesu sledi trženjski splet. Poudarek je na uspešnosti podjetja, ki je odvisna od tega, kako 

konkurenčno je s ceno in kakovostjo ter ali se bo znalo ustrezno pozicionirati.  

Kako pa bi opisali storitev v trženju? Otto in Ritchie (1996) sta zapisala, da imamo na eni 

strani določene značilnosti, kot so namestitev in produktivnost osebja, na drugi strani, pa 

psihološki odziv osebe, ki storitve koristi. Prav osebni odziv, vezan na čustva, je še posebej 

pomemben. Vsekakor pa je turizem dejavnost, ki zelo vpliva na okolje. 

Kotler (2004, 9) razlikuje med družbeno in managersko opredelitvijo trženja. Pravi, da gre pri 

družbeni opredelitvi za družbeni proces, s katerim ljudje dobijo, kar potrebujejo in želijo, da 

ustvarijo, ponudijo in z drugimi svobodno izmenjujejo izdelke ali storitve, ki imajo vrednost. 

Pri managerski opredelitvi pa gre za trženje kot umetnost prodajanja izdelkov. Poudarek je na 

razumevanju kupca, ki mu storitev ustreza in jo je pripravljen kupiti. Konečnik Ruzzier 

(2010) meni, da moramo obe združiti ter obenem upoštevati značilnosti turistične dejavnosti.  

 

Slika 1: Trženje v turizmu 

Vir: povzeto po Konečnik Ruzzier 2010, 2. 
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Trženje v turizmu je tako proces prostovoljne menjave med porabniki in ponudniki turističnih 

storitev, pri čemer morata biti obe strani v danem procesu menjave zadovoljni. Ciljno trženje 

mora biti ciljno naravnano ter doživetja morajo biti posredovana z ustrezno kombinacijo 

elementov destinacijskega trženjskega spleta. 

Razumevanje pojma trženje Brezovec (2000) razlaga kot upravljavski proces, s katerim 

podjetja zadovoljujejo potrošnike in pri tem ustvarjajo dobiček. Trženje je multidisciplinarna 

dejavnost. V konceptu trženja v turizmu pomeni tržišče vsoto dejanskih in potencialnih 

porabnikov – turistov. Poudarja tudi, da ima turizem poleg pozitivnega ekonomskega učinka 

tudi težko izmerljiv učinek na družbeno okolje in negativen učinek na naravno okolje. Zato si 

mora trženje v turizmu prizadevati za vzpostavitev ravnovesja med interesom ponudnikov 

turističnih storitev, interesi okolja in interesi turistov. Govorimo o celostni trženjski usmeritvi.  

Konečnik Ruzzier (2010) se sprašuje, zakaj se kljub naraščajočemu številu turistov v zadnjih 

letih trženju pripisuje vedno večji pomen. Odgovore lahko najdemo v dejstvu, da bo prihajalo 

do omejene stopnje rasti. Med najnižjimi stopnjami rasti je tudi Evropa. Drugi razlog pa je, da 

bo naraščalo število ponudnikov turističnih doživetij. Konkurenčni boj med ponudniki se 

zaostruje, zato je težnja po razumevanju in zadovoljevanju želja potrošnikov vedno večja. 

Vloga in pomen trženja ne narašča le na ravni turističnih podjetij, vse močnejša je tudi na 

ravni destinacij. To je razlog več, da razumemo trženje kot strateško funkcijo. 

Lunder Lazar (2013) je poudarila, da je trženje timsko »plezanje na drevo«. Za podjetje je 

bistvenega pomena to, da govori o storitvah, ki jih dejansko izvaja, ter da je skrbno do svojih 

strank.  

Trženje po Kotlerju in Armstrongu (1996, v Lumsdon 1997, 65–74) je proces, ki obsega 

naslednje korake: 

- prvi korak je segmentacija želenih trgov. Da podjetje ta korak doseže, mora analizirati 

okolje in poiskati v okolju priložnosti za svoje storitve. Analiza okolja pomeni analizo 

samega podjetja, kupcev, dobaviteljev, konkurentov in javnosti; 

- drugi korak se nanaša na oblikovanje ciljnega trženja preko trženjskega spleta na način, 

da bo podjetje uspešnejše od konkurence; 

- tretji korak pa je pozicioniranje, ki se v očeh kupca nanaša na dejstvo, kako okolje 

dojema podjetje. Tako postane kupec izziv in cilj, ki mu podjetje namenja pozornost. 

3.1 Koncept trženjskega spleta v turizmu 

Kakšna je vloga trženjskega speta (angl. marketing mix) v turizmu? Ko želimo razumeti 

ključne točke turistične ponudbe in odnose med njimi, moramo podrobno proučiti trženjski 

splet. Vsi ponudniki namestitve se morajo zavedati njegovega pomena, saj je to osnovni 
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koncept, in ga morajo v svojem okolju proučiti. Na ta način si trženje v turizmu najlaže 

predstavljamo in se z njim soočimo.  

Osnovni izdelčni trženjski splet 4 P sta leta 1981 razvila Booms in Bitner (1981). Obsega 

naslednje elemente: izdelek, trženjske poti, prodajni pogoji in trženjsko komuniciranje (angl. 

product, price, placement, promotion). Predstavljajo uporabno strukturo za implementacijo 

trženja. Vendar pa je za storitve treba splet nadgraditi z dodatnimi 3 P, ki jih sestavljajo ljudje, 

proces in fizični dokazi (angl. people, processes, physical evidence), da dobimo 7 P (Lumsdon 

1997). Konečnik Ruzzier (2010, 6) piše, da je treba zaradi ključne vloge turistične destinacije 

pri obravnavi trženja v turizmu nadgraditi še z 2 P. To sta politika ter omejena količina 

sredstev, namenjena trženju destinacije (angl. politics, paucity), ki se pojavita v primeru 

destinacijskega trženjskega spleta.  

Brezovec (2000) je mnenja, da je smiselno oblikovanje elementov takšno, da vsak zase in vsi 

skupaj izpolnijo zahteve segmentacije in pozicioniranja. Konečnik Ruzzier (2010) navaja, da 

segmentacijo razumemo kot postopek delitve trga na posamezne skupine kupcev s podobnimi 

lastnostmi. Ciljni trg predstavlja segment, ki je za podjetje najbolj zanimiv in predstavlja 

najboljšo poslovno priložnost. Pozicioniranje pa je postopek, ko podjetje za ciljni trg oblikuje 

konkurenčno tržno ponudbo.  

Konečnik Ruzzier (2010) navaja, da je trženjski splet skupek trženjskih elementov, ki jih 

podjetje uporabi, da doseže svoje trženjske cilje na ciljnem trgu. Skupek teh elementov 

predstavlja 7 P + 2 P. Če želimo izpostaviti dva najbolj ključna elementa, sta to zagotovo 

storitev in zaposleni, predvsem tisti, ki so v stiku s turisti.  

Kotler in Armstrong (1996, v Lumsdon 1997) pravita, da so segmentacija, ciljno trženje ter 

pozicioniranje na trgu izjemnega pomena. Vsaka faza vključuje tudi niz ukrepov, ki jih je 

smotrno upoštevati. Segmentiranje trga vključuje: 

- prepoznati osnovo za segmentacijo trga, to je proces delitve trga v razpoznavne, merljive 

in ločene skupine, ki imajo skupne značilnosti ali potrebe in katerih odnos ali reakcija na 

komunikacijska sporočila je podobna. Lunder Lazar (2013) je mnenja, da podjetje ni 

sposobno oskrbovati vseh na trgu ter da s segmentacijo določi svoje ciljne skupine ter 

nanje usmeri svoja prizadevanja;  

- razviti segmente je del politike podjetja. Možni so različni pristopi – demografski, 

vedenjski in psihološki. 

Ciljno trženje vključuje (prav tam): 

- Razviti ukrepe za privlačnost segmenta. Za skupine potrošnikov s podobnimi potrebami 

in hotenji se razvije trženjski program. Ta program je sestavljen iz razvoja ukrepov za 

razvoj privlačnosti segmentov in izbire za razvoj ciljnih segmentov. Pri oblikovanju 

ukrepov za privlačnost vsakega segmenta je koristno uporabiti merila, s katerim lahko 

podjetje oceni prispevek vsakega segmenta trga. Ta merila lahko opredelimo kot niz 
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vprašanj za segment: Ali je to mogoče doseči? Ali je mogoče izmeriti? Ali je dovolj 

veliko? Jo zagovarjamo? Je trajnostno? 

- Izbrati ciljne segmente in določiti merila ter za vsak segment razviti lasten trženjski splet.  

Middleton in Clarke (2001) naštevata pet glavnih meril, ki jih je treba uporabiti za vsak 

segment: 

- Izbrani segmenti morajo biti jasno prepoznavni po merilih, kot so namen obiska, 

dohodek, motivacija za prihod. Z drugimi besedami – meje med segmenti morajo biti 

jasne. 

- Merila, ki se uporabljajo za razlikovanje med segmenti, morajo biti merljiva. 

- Prihodek mora presegati celotne stroške oblikovanja trženjskega spleta. 

- Izbrani segmenti odražajo neločljivost proizvodnje in porabe turistične storitve in 

oblikovani morajo biti ukrepi, ki bodo izvedeni v primeru pritožb in nezadovoljstva pri 

izvajanju storitve. 

- Za vsak segment je treba oceniti, v kolikšni meri prispeva bodisi pozitivno ali negativno 

na okolje podjetja in destinacije. 

Pozicioniranje vključuje: 

- Razviti proces pozicioniranje za vsak segment. Vsakemu segmentu je treba oblikovati 

podobo, ki ustreza ciljnemu trgu. Podoba lahko vključuje osnovno in posebno vrednost. 

V tem smislu ima potrošnik percepcijo kraja storitve in se lahko sklicuje na vrednotenje, 

tudi potem, ko je dobil novo sporočilo o dani storitvi.  

- Razviti trženjski splet za vsak segment. 

3.1.1 Storitev 

Brezovec (2000, 86–88) poudarja, da je turistična storitev integralna ponudba neotipljivih 

dobrin, s katerimi zadovoljujemo določene potrebe turistov. V najširšem smislu predstavlja 

vse, kar je potrebno za zadovoljitev njihovih potreb in želja. Alič in Cvikl (2011) pravita, da 

je storitev osnovni del ponudbe, katere glavne značilnosti po Cooper idr. (1998, 355) so 

neotipljivost, minljivost in neločljivost. Storitev opredeljujejo naslednje značilnosti: 

nesnovnost, sočasnost izvajanja in uporabe, sodelovanje uporabnikov pri izvedbi in 

enkratnost. Turistična storitev pomeni vsebinsko zaokroženo celoto posameznih delov 

ponudbe, namenjeno določeni skupini. Konečnik Ruzzier (2010) jo opredeljuje kot 

neopredmeteno dejanje ali delovanje, ki krati ne pomeni lastništva ničesar. 

Oblike in vsebine turističnih storitev so omejene le s sposobnostjo prepoznavanja potreb in 

želja turistov ter s kreativnostjo načrtovalcev in izvajalcev storitev. Danes so najbolj pogoste 

integralne storitve, ki vključujejo več različnih storitev (namestitev, program, prevoz …) 

(Brezovec 2000, 87).  
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Middleton in Clarke (2001, po Konečnik Ruzzier 2010) navajata glavne razlike med 

storitvami in izdelki. 

Preglednica 4: Glavne razlike med storitvami in izdelki 

Izdelki Storitve 

Proizvajamo. Izvajamo. 

Izdelujemo na lokaciji, ki je večino 

nedosegljiva uporabnikom. 

Izvajamo na lokaciji ponudnika, večinoma ob 
udeležbi ponudnika. 

Dostavljamo na mesta, kjer porabniki živijo. Porabniki pridejo na mesta, kjer izvajamo storitev. 

Nakup pomeni lastništvo in uporabo po želji. Nakup pomeni začasno pravico uporabe prostora in 
časa. 

Lahko otipamo ob nakupu in preizkusimo 

pred nakupom. 

So neotipljive ob nakupu, pogosto jih ni mogoče 
preizkusiti. 

Lahko skladiščimo. So minljive in jih ne moremo skladiščiti. 

Vir: Middleton in Clarke 2001, po Konečnik Ruzzier 2010. 

Turistična storitev ima še nekaj posebnosti, ki izhajajo iz ponudbe in povpraševanja v turizmu 

ter so odločilnega pomena pri načrtovanju trženjskih aktivnosti. Middleton in Clarke (2001, 

po Konečnik Ruzzier 2010) pravita, da so te posebnosti naslednje: 

- nihanju povpraševanja med letom v turizmu pravijo sezonskost. Povezano je z letnimi 

časi, podnebnimi razmerami, časom dopustov, šolskimi počitnicami, prazniki. V 

preteklosti je bila hotelska ponudba izrazito sezonska, zasedenost je bila le okoli 30 %. 

Ta komponenta se v zadnjih letih zmanjšuje, saj turistični namestitveni ponudniki 

dopolnjujejo storitve; 

- visoki stalni stroški, povezani s poslovanjem turističnih podjetij. Ti niso vezani na obseg 

poslovanja, so pa povezani z izgradnjo, vzdrževanjem, stroški zavarovanj, trženja, stroški 

režije in plač redno zaposlenih. Ker so fiksni stroški visoki, so prisiljeni k prodaji 

namestitvenih kapacitet skozi vse leto;  

- medsebojna odvisnost turističnih proizvodov izhaja iz povpraševanja turistov po celovitih 

turističnih proizvodih. Potovanje je postalo celostna izkušnja. Ponudniki različnih storitev 

se morajo medsebojno uskladiti in nuditi gostu smiselno kombinacijo storitev, ki bo bila 

smiselna in sprejemljiva. 

Obstajajo še druge posebnosti in nevarnosti, ki se navezujejo na porabnike storitev. To so 

začasno lastništvo, kompleksnost doživetja, visoka stopnja tveganja porabnikov, sanje in 

fantazije kot del storitev. Na strani ponudnikov pa lahko naštejemo še: usmerjenost k ponudbi 

namesto k porabnikom, razpršen nadzor nad storitvijo, močna odvisnost od okolja (Seaton in 

Bennett 1996, po Konečnik Ruzzier 2010, 92). 

Storitev opazuje kupec celostno, zato je tudi Brezovec (2000, 89) mnenja, da se storitev zlije z 

ostalimi 3 P (ljudje, procesi in fizični dokazi). Ambient tvori nekakšno embalažo turistične 

storitve.  



 

28 

Za storitev je pomemben tudi njen življenjski cikel, torej v kateri fazi je. Potočnik (2000, 

111–118) pravi, da zanje velja, da imajo določeno življenjsko dobo. Pomemben vpliv na faze 

imata tudi konkurenca in uporaba strategij. Življenjski cikel ima štiri stopnje (Potočnik 2000): 

- uvajanje predstavlja začetno stopnjo, ko se storitev prvič pojavi na trgu. Od podjetja terja 

sredstva za informiranje. Velja za občutljivo fazo, storitev še ni poznana. Zaradi 

negotovosti je tudi prodaja v tej fazi bolj skromna. Je stopnja, kjer se praviloma ne 

ustvarja dobiček oz. je ta skromen; 

- rast je obdobje odziva kupcev, na trg pa vstopa vedno več konkurentov s podobnimi 

storitvami. Cena pada, toda dobiček raste tudi zaradi hitre rasti prodaje. To je stopnja, ko 

lahko podjetje izboljšuje kakovost izbrane storitve, se odloča za osvajanje novih tržnih 

segmentov, se odloča o novih poteh, povečuje sredstva, namenjena oglaševanju, ali pa se 

odloči, da storitev prodaja po nižji ceni; 

- zrelost je stopnja, ko prodaja doseže svoj vrh, rast se ustavi oz. jo je mogoče povečevati 

le s prisotnostjo na novih tržiščih. Načeloma traja najdlje in jo delimo na tri faze: 

pojemajočo zrelost, stabilno zrelost in upadajočo zrelost. Podjetje se odloča med 

strategijo spremembe trga, spremembe storitve ali spremembe trženjskega spleta 

(spreminja cene in jih prilagaja ponudbi na trgu, spremeni svoje distribucijske poti ali pa 

vpelje osebno prodajo, se odloči za kratkoročno pospeševanje prodajnih dejavnosti, vlaga 

dodatna sredstva v oglaševanje); 

- upadanje je stopnja, ko se storitev stara in je prodaja v upadu. Konkurenca ponuja 

novejše storitve. Smiselno je, da podjetje ukine njeno ponudbo ali pa vpelje strategijo 

podaljšanja njenega življenjskega cikla. V nekaterih podjetjih s pomočjo novosti, inovacij 

podaljšujejo fazo zrelosti in se izogibajo fazi upanja. 

Celostno doživetje od rezervacije  do pošiljanja razglednic, razvijanja fotografij, zapisa 

občutkov, objave spominov in slik na družbenih omrežjih, izjave in objave na forumih, vse to 

je danes storitev v trženju. Sodobna tehnologija je povzročila, da se njeno trajanje podaljšuje 

in da je njena odmevnost danes izjemno hitra, skoraj fulminantna, trajna in dosegljiva vsem. 

Danes še toliko bolj kot kdaj koli prej velja stari pregovor: »Dober glas seže v deveto vas.« 

3.1.2 Trženjske poti 

Potočnik (2000) pravi, da so trženjske poti tiste poti, ki turista zvabijo, da pride na določeno 

destinacijo. Zato je trg razvil sistem distribucijskih poti, ki potencialnim turistom nudi 

številne informacije in storitve. Navaja, da so glavni člen podjetja, ki imajo razvite 

rezervacijske sisteme in turistu omogočijo varen, hiter in učinkovit dostop do storitve. Za 

turistična podjetja velja, da kupec pride k izvajalcu storitve. V tem primeru je lokacija 

izvajanja storitve izjemnega pomena. 
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Potočnik (2000, 148–149) omenja tudi spore na trženjskih poteh. Vzroki za spore so različni, 

zlasti so to razlike v pričakovanjih, neupoštevanju dogovorov, neusklajenosti delovanja zlasti 

med izvajalcem in posrednikom storitve (npr. agencijo). 

3.1.3 Prodajni pogoji 

Storitev mora imeti ustrezno ceno glede na segment, ki mu je namenjena, in glede na pozicijo, 

ki jo želi doseči med konkurenti. Cenovna politika zajema oblikovanje cen, določanje 

popustov, plačilnih pogojev (Brezovec 2000, 86). 

Cena je pomemben element, vendar ne odločujoč. Podjetje oblikuj ceno v odvisnosti od 

ostalih elementov. Če bo cena previsoka, bodo kupci pričakovali več, kot jim je podjetje 

sposobno ponuditi. Če pa bo cena prenizka, bodo kupci menili, da je nekaj narobe s 

kakovostjo storitve. Potočnik (2000, 118–125) pravi, da je cena ogledalo o kakovosti storitve 

in o storitvenem podjetju. Določanja cene naj bi se lotili, ko bi točno določili svoje poslovne 

cilje. Drugi korak bi bil ugotoviti obseg povpraševanja, naredili kalkulacijo stroškov za 

različne stopnje ter analizirati na različnih ravneh dejansko zmogljivost ter cenovno ponudbo 

konkurence. Nato se določi metodo oblikovanja cen (pribitek, prelomno točko, ciljni donos 

ter zaznano vrednost). Politika oblikovanja cene mora upoštevati tudi pričakovanja kupcev in 

biti primerljiva s konkurenco.  

Potočnik (2000) pri oblikovanju cene priporoča za podjetja uporabo dveh ključnih pristopov: 

- Prvi pristop temelji na določanju cene na podlagi lastnih stroškov. Ta predstavlja ceno, 

pod katero podjetje ne sem prodajati svojih storitev, saj bi posloval negativno. Takšen 

način je značilen za neproduktivno delovanje, nizko stopnjo izrabe lastnih zmogljivosti 

ter tudi na dejstvo, da gre za tehnološko nerazvitost. Podjetje naj bi določilo ceno, ki bi 

poleg pokrivanja osnovnih stroškov tudi prinašala dobiček. Stroški se spreminjajo z 

obsegom izvedbe in izkušnjami. Podjetje mora določiti ceno, po kateri lahko proda, ciljno 

ceno.  

- Oblikovanje na podlagi ponudbe in povpraševanja pomeni, da se določi cena na podlagi 

tržnih cen. Ker podjetja bolje poznajo svoje stroške kot realno povpraševanje, je 

smiselno, da prištejejo k vsem stroškom določeno maržo. Če imajo ciljni dobiček, morajo 

najprej poiskati točko preloma (količinsko opredelitev višine prodanih storitev za 

pokrivanje osnovnih stroškov ter količinsko opredelitev prodanih storitev, da dosežejo 

dobiček). 

3.1.4 Trženjsko komuniciranje 

Brezovec (2000, 86) pravi, da pod promocijo razumemo splet trženjskega komuniciranja, ki 

ga sestavljajo oglaševanje, neposredno trženje, pospeševanje prodaje in odnosi z javnostjo. 

Vsebina trženjskih komunikacij mora ustrezati tistim, ki jim je namenjena. Konečnik Ruzzier 
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(2010, 117), pa navaja še druge avtorje, kot so Kotler, Middleton, Keller, Fyall in Morgan, ki 

k tem orodjem dodajajo še osebno prodajo, brošure in druge tiskane oglase, trženje od ust do 

ust, interaktivno trženje. Sama je tudi mnenja, da je to element, ki je najbolj viden, vendar 

mora ostali usklajen z ostalimi elementi v spletu. Turistična podjetja se ne smejo spraševati, 

ali komunicirati, temveč kako predvidena sredstva optimalno razporediti med orodja 

komunikacije. Potočnik (2000, 302) opredeljuje trženjsko komuniciranje kot obseg tistih 

komunikacijskih aktivnosti, s pomočjo katerih podjetje obvešča in prepričuje kupce na 

ciljnem trgu o svojih izdelkih in dejavnostih ter tako neposredno olajšuje menjavo dobrin 

(Potočnik 2000, 302). Brezovec (2000, 103) poudarja, da govorimo o komuniciranju takrat, 

ko sporočilo doseže prejemnika in se ta sporočilu odzove. Gre za dvosmerni proces pretoka 

informacij. 

Vsa sodobna podjetja uporabljajo tudi internet in vse dane možnosti, od Facebooka do 

Instagrama, forume, popotniške bloge. To pomeni, da mora podjetje dejavno komunicirati s 

sedanjimi in potencialnimi turisti. 

Potočnik (2000, 125) je mnenja, da je trženjsko komuniciranje kompleksen proces, s katerim 

se prenašajo podatki in predstavitve o storitvi. Vse to z namenom, da bi se turist odločil za 

nakup. Poudarja, komu, kaj in kako pogosto naj podjetje sporoča o sebi in svojih storitvah. 

Konečnik Ruzzier (2010, 118) poudarja, da si je treba postaviti cilj komunikacije ter nato 

izbrati kombinacijo med različnimi orodji. V splošnem pa ostaja želja, da s komunikacijo 

želimo vplivati na spoznavno, čustveno ali vedenjsko obnašanje turista. Turista želimo ali le 

seznaniti z našim produktom ali vplivati na njegov odnos do nas ali pa ga pripraviti do 

rezervacije. 

Potočnik (2000, 126) poudarja, da so poglavitni cilji trženjskega komuniciranja: 

- informiranje porabnikov o dejavnostih in storitvah ponudnika; 

- ponavljanje informacij o storitvah; 

- komuniciranje s kupcem, da je vrednost storitve podjetje večja od primerljive ponudbe 

konkurenta; 

- miselna povezanost porabnikov z določenimi storitvami. 

To komunikacijo sestavljajo naslednji elementi: komunikator (pošiljatelj sporočila), 

informacija (sporočilo), komunikacijska pot (osebna ali neosebna) in prejemnik sporočila. 

Da bi bilo trženjsko komuniciranje uspešno, se je treba pri oblikovanju trženjskih sporočil 

držati naslednjega (Potočnik, 2000, 127–128): 

- natančno opredeliti, na kateri trg se bo podjetje s svojimi storitvami usmerilo in katerim 

kupcem bodo sporočila namenjena; 

- določiti trženjske lastnosti storitev (ceno, kakovost, namen), predvsem tiste, ki jih želi 

izpostaviti pri komunikaciji; 
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- določiti želeni cilj, ki ga bo sporočilo doseglo; 

- oblikovati takšno sporočilo, da bo primerno za izbrane posrednike pri prenosu sporočila 

(radio, časopis, internet). Obliko, vrsto in medij sporočila prilagajamo temu, kako 

posamezni tržni segment zaznava sporočilo. Podjetje se mora zavedati, da samo sporočilo 

ni dovolj, da se kupec odloči za koriščenje storitev. Porabnik se pogosto ne more odločiti 

in čaka na dodatne informacije (npr. od drugih porabnikov storitev); 

- izdelati finančni načrt za trženje; 

- določiti merljive cilje tržnega komuniciranja, ki jih podjetje v prvi fazi ugotovi, nato 

opazuje in na koncu preverja. 

Porabniki storitev se v osnovi ločujejo glede na nakupno obnašanje ali pa glede na odziv na 

vsebino komuniciranja. Imamo dve skupini, ki jih poudarja tudi Potočnik (2000, 129–131): 

- porabnike, ki se odzovejo na novo storitev takoj, ko jo zaznajo na trgu; ti porabniki imajo 

višji standard, vendar jih je zelo malo, okoli 2 %; 

- druga skupina so simpatizerji novosti, ki so praviloma mlajši porabniki; njihov delež je 

med 10–15 %; 

- naslednji porabniki preizkušajo storitev, ko je že nekdo že opravil nakup storitve in 

preizkusila novost na trgu; na odločitev za nakup lahko vplivajo podjetja z oglaševanjem, 

opisi kakovosti storitev in osebnimi stiki kontaktnega osebja; ta skupina predstavlja 

največji delež, okoli 70 %; 

- neodločni porabniki so porabniki, na katere tržno komuniciranje skoraj nima nobenega 

vpliva, praviloma se odločajo na podlagi ekonomskih razlogov. 

Za katero obliko oglaševanja smo se odločili za določen segment je odvisno od več 

dejavnikov. Rožen (2002, 31) je izpostavil avtorja Filla (1999, 10), ki je izdelal graf s 

prikazom učinkovitosti orodij trženjskega komuniciranja (slika 10). 

 

Slika 2: Učinkovitost orodij trženjskega komuniciranja 

Vir: Fill 1999, 10. 
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Oglaševanje 

Oglaševanje je ena izmed dražjih oblik komuniciranja. Konečnik Ruzzier (2010, 118) pravi, 

da gre za neosebno predstavitev. Naročniki so poleg podjetij tudi nacionalne turistične 

organizacije in vladne organizacije, ki imajo skupen cilj informiranja trga o obstoju proizvoda 

ali destinacije, kupce seznaniti s koristmi ter jih prepričati o nakupu ali obisku. Vsi se 

srečujejo z omejenimi sredstvi za oglaševanje, zato je potrebno skrbno načrtovanje. Morgan 

in Pritchardova (2000, v Konečnik Ruzzier 2010, 120) pravita, da je oglaševanje v turizmu 

orodje, s pomočjo katerega želijo podjetja in destinacije največkrat vplivati na čustva 

potencialnih in dejanskih turistov. Kupci storitev si ustvarijo želene podobe o proizvodih in 

destinacijah. Priporočeno je posredovati le resnična sporočila, ki ustvarijo realna 

pričakovanja. Brezovec (2000, 107) meni, da z oglaševanjem res širimo dober glas o 

storitvah, ampak se je treba zavedati dejstva, da nekakovostnim storitvam ne pomaga niti 

najboljše oglaševanje.  

Potočnik (2000, 132) o oglaševanju govori kot o dejavnosti, ki s posredovanjem sporočil prek 

časopisov, televizije, radia ter drugih sredstev skuša vplivati na potrošnika, da bi izbral, kupil 

in uporabil reklamirano storitev. Omenja tudi, da so naloge oglaševanja, da: 

- na privlačen način opiše ali prikaže kakovost storitve, ki se predstavi trgu; 

- poskrbi za kupci, ki se še niso odločili za nakup storitve, kako naj izberejo med številnim 

enakim storitvami; 

- vpliva na že ustaljene navade pri koriščenju storitev; 

- komunicira s kupci o novostih; 

- ustvarja pozitiven odnos in zaupanje do storitve. 

Brezovec (2000, 108) strnjeno govori o informiranju, opozarjanju in prepričevanju. Je pa to 

vložek v dolgoročno promoviranje podjetja in storitev. Navaja tudi avtorja Lewisa in 

Protcharda (2000),5 ki pravita, da je turistično oglaševanje že tako tradicionalno, da odraža 

pomanjkanje kreativnosti (prikaz sterilno pospravljenih sob, bleščeče avle, znamenitosti 

okolice itd.). Jasnih navodil, kako učinkovito oglaševati, ni. Je pa tudi ta vrsta oglaševanja 

podvržena modnim trendom in družbenim spremembam. Zadnji trendi kažejo, da so 

zmagovalni oglasi z otroki, z živalmi in oglasi, ki prikazujejo vsakodnevne situacije. Današnje 

oglaševanje izhaja iz spoznanj psihologije, komunikologije in iz izkušenj. Ostaja pa eno in 

edino pravilo, da je oglas obljuba. 

Tako Potočnik (2000) kot Brezovec (2000, 106) menita, da je oglaševanje uspešno, če so 

sporočila pripravljena in posredovana javnosti po načelih pravila AIDA. Sistem je zasnovan 

tako, da mora vsako oglaševalsko sporočilo pritegniti kupčevo pozornost (angl. attention), 

vzbuditi zanimanje (angl. interes), ustvariti željo (angl. desire) ter na koncu spodbuditi kupca 

                                                 

5 Primarni vir ni naveden. 
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k nakupu storitve ter spodbuditi kupca k dejanju (angl. action). Ta deluje na hierarhični način 

odzivanja na reklamo. Model uporabljajo že vrsto let (od leta 1925). 

Poleg modela AIDA obstajajo še drugi modeli. Hierarhični model je sodobnejši in vključuje 

naslednje faze: zavedanje, znanje, ugajanje, preferenca, prepričanje, nakup. Model Dagmar 

pozna faze: nezavedanje, zavedanje, razumevanje, prepričanje in akcija. Vsi modeli vplivajo 

na spoznavno, čustveno in vedenjsko reakcijo kupca. Osnovna vsem modelom je, da 

odgovarjajo na vprašanja: kdo komunicira in komu je sporočilo namenjeno, kaj s sporočilom 

sporočamo, katera oblika komuniciranja bo uporabljena ter kakšen bo rezultat sporočila. 

Brezovec (2000, 105) nadaljuje ta vprašanja s koraki v zaporedju:  

- opredelitev izbrane javnosti;  

- opredelitev ciljev komuniciranja; 

- oblikovanje sporočil; 

- izbira spleta trženjskega komuniciranja; 

- določanje sredstev za komuniciranje; 

- merjenje učinkovitosti komuniciranja. 

Kotler (2004) govori o osmih korakih pri oblikovanju uspešnega komuniciranja. Glavna pri 

celotni komunikaciji sta oddajnik (se mora odločiti, koga želi doseči in kaj želi dobiti) in 

naslovnik. Za to pot uporablja sporočilo in komunikacijsko pot. Kodiranje sporočila mora biti 

takšno, da ga lahko naslovnik razume in odkodira. Pot do naročnika so mediji. Oddajnik 

preko povratne informacije spremlja odzive. Pojavijo pa se lahko tudi motnje, ki ovirajo 

komunikacijsko pot.  

 

Slika 3: Osem korakov uspešnega komuniciranja 

Vir: Kotler 2004, 565. 

Brezovec (2000, 104) poudarja, da so motnje lahko nenačrtne ovire, ki povzročijo, da 
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primerih obstajajo tudi ovire, ki so povezane s fizičnimi, družbenimi ali psihološkimi ovirami. 

Zato je toliko bolj pomembno, da se naslovnika dobro pozna.  

Pospeševanje prodaje 

Brezovec (2000, 112) in Konečnik Ruzzier (2010, 124) pravita, da je pospeševanje prodaje 

zbirka orodij za pospeševanje prodaje neposredno in kratkoročno. Torej je orodje, s katerim 

spodbudimo turista k nakupu storitve. Uporabljajo pa se tudi orodja za posrednike in prodajno 

osebje. Na ta način se poveča njihova učinkovitost, kar pripelje do večjega števila nočitev. 

Preglednica 5: Orodja pospeševanja prodaje v turizmu za posamezne ciljne skupine 

Turisti Posredniki Prodajno osebje 

sejmi dodatna provizija popusti 

nagradna tekmovanja nagradna žrebanja druge denarne nagrade 

darila darila darila 

cenovne ponudbe zabave, sprejemi nagradna potovanja 

brezplačni preizkusi strokovni sejmi zabave, prireditve 

povabila na prireditve povabila na prireditve povabila na prireditve 

dodatne storitve  nagradna tekmovanja 

osebni proizvodi   

kartice zvestobe   

Vir: Middleton 2001, v Konečnik Ruzzier 2010. 

Konečnik Ruzzier (2010, 124–126) govori, da so najpogostejša orodja pospeševanja prodaje 

nagrade, darila, obiski sejmov, razstave in borze, zabave in prireditve. Sejmi kot eno izmed 

najpogosteje uporabljenih orodij združujejo tudi druga orodja (oglaševanje, osebna prodaja in 

odnosi z javnostmi). Orodja, ki so namenjena zgolj turistom, so ugodne cenovne ponudbe v 

zadnjem hipu, dodatne storitve, kartice zvestobe in posebni proizvodi. Brezovec (2000, 113) 

je mnenja, da se za posrednike kot orodje najpogosteje uporablja dodatno provizijo, pri 

prodajnem osebju pa popuste in denarne nagrade. Orodja dobivajo tudi vse večji pomen. 

Tržniki se morajo zavedati dejstva, da ta orodja učinkujejo le na cenovno občutljive turiste in 

tiste, ki pogosto menjajo storitve. Učinkujejo le na kratek rok in ne dosegajo dolgoročnega 

učinka. Posebej pogosta oblika je tudi trženje na prodajnem mestu (angl. merchandising), 

kamor spadajo vsa orodja, ko se spodbuja nakup določene storitve (npr. kartončki na jedilnih 

mizah, table v avlah, interni plakati, videoposnetki). 

Brezovec (2000, 112) našteva glavne cilje pospeševanja prodaje: 

- pridobitev novih gostov; 

- spodbude h količinsko večjim nakupom; 

- spodbude k nakupom izven sezone; 

- pritegniti in pridobiti goste konkurenčnih podjetij; 

- doseči povečanje prodaje nove storitve; 

- podaljšati življenjski cikel storitve. 
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Odnosi z javnostmi 

Odnosi ali stiki z javnostmi predstavljajo skupek ukrepov storitvenega podjetja, s katerim želi 

podjetje pridobiti pozitivno mnenje o svojih dejavnostih tako v družbenem kot v 

gospodarskem okolju (Potočnik 2000, 140). Konečnik Ruzzier (2010, 126–129) je mnenja, da 

se mora podjetje zavedati, da je le ena izmed entitet, ki se vključuje in povezuje v lokalnem, 

nacionalnem in danes globalnem okolju. Zato je zelo pomembno njegovo sodelovanje z 

ostalimi. Do tega pride, ko poteka med vsemi izmenjava mnenj in pogledov. Opredelitev 

odnosov z javnostmi v turizmu je odgovornost do njegovega naravnega in družbenega okolja. 

Javnosti, ki so ključnega pomena za turistično podjetje, so: obstoječi in potencialni gostje, 

zaposleni, dobavitelji, konkurenti, lokalna skupnost in prebivalci, vladni organi, množični 

mediji in mnenjski voditelji. Brezovec (2000, 119) je mnenja, da je obstoj in ogled 

turističnega podjetja odvisen od zgoraj naštetih oblik javnosti. To je orodje, ki se velikokrat 

kombinira z oglaševanjem in ga na nek način nadgrajuje. Glavna razlika pa je, da je 

oglaševanje plačljivo ter da med potencialnimi kupci razvije manjši občutek zaupanja. 

Sporočilo, ki ga posreduje novinar ali voditelj, je v očeh kupca bolj prepričljivo in ima večjo 

moč kot oglasno sporočilo. 

Konečnik Ruzzierjeva (2010, 128) našteva naslednja orodja za upravljanje odnosov z 

javnostmi: 

- novinarske konference, ki se organizirajo ob pomembnih dogodkih, ob ključnih 

spremembah, novostih; 

- sporočila za javnost; 

- dnevi odprtih vrat; 

- sponzorstvo je orodje, ki se prepleta z oglaševanjem; običajno gre za športne in kulturne 

dogodke, izobraževanja … in na ta način izboljšuje tudi odnos z javnostmi, gradi svojo 

podobo in ugled; 

- sprejemi in drugi dogodki z različnimi vsebinami: plesi, proslave, razstave, dobrodelne 

prireditve, tekmovanja ...; ti dogodki morajo biti skladni s trženjsko strategijo podjetja; 

- razstave in drugi turistični sejmi; 

- obiski in predstavitve znanih osebnosti; 

- informativna in študijska potovanja za novinarje in predstavnike turistične panoge. 

V večini primerov gre za nekomercialne cilje in je njihov namen dvigovanje pozitivne klime v 

okolju in med vsemi vpletenimi. Potočnik (2000, 141) navaja cilje, ki jih želi podjetje doseči s 

to obliko komuniciranja: 

- sprememba negativnega mnenja v javnosti kot posledica napak iz preteklosti; 

- ustvariti pri kupcih pozitivno mnenje o storitvah in podjetju, ki ga mogoče še ne poznajo; 

- utrditi obstoječe pozitivno mnenja o svojem delovanju. 



 

36 

Kljub temu, ali podjetje želi ali ne, se stiki z javnostmi formulirajo in se jim ni moč izogniti. 

Govori in nastopi vodilnih so lahko pozitivni, vendar včasih tudi škodijo. Zato jim je treba 

nameniti veliko pozornosti in se jih lotiti odgovorno in preudarno.  

Osebna prodaja 

Ko govorimo o osebni prodaji, se dotaknemo ljudi, ki so v neposrednem stiku s kupci. V 

turističnem podjetju so to vsi zaposleni, ki pridejo v stik s kupcem in vplivajo na njegovo 

zaznavo storitve. Brezovec (2000, 118) je mnenja, da je šele s trženjskim razmišljanjem 

poudarjen pomen osebja in njegovega vpliva na (ne)zadovoljstvo gostov. Raziskave so 

pokazale (npr. Uran 2003), da več kot polovica nezadovoljnih gostov navaja kot razlog 

svojega nezadovoljstva neprimeren odnos osebja. Raziskave so tudi pokazale, da je 

profesionalen, a hkrati tudi pristen odnos zaposlenih v turizmu eden ključnih dejavnikov pri 

dojemanju zadovoljstva turista.  

Brezovec (2000, 118) je mnenja, da je to edina oblika trženjskega komuniciranja, ki takoj 

prejme povratno informacijo ter najbolj vpliva na konkurenčno prednost in ugled ponudnika. 

Konečnik Ruzzier (2010, 130) je mnenja, da je kakovosten kader v turističnih podjetjih 

osnova za posredovanje kakovostnih storitev. Lunder Lazar (2013) pa poudarja, da je osebna 

prodaja dobra nakupna izkušnja, kjer so odločilnega pomena odnos do stranke, način 

komuniciranja s stranko (nagovor), prodajni postopek in strokovni pristop ter urejenost 

zaposlenega in prostora, kjer se storitev izvaja. 

Neposredno trženje 

Brezovec (2000, 115) navaja, da je ta oblika nastala iz pospeševanja prodaje. Poleg 

trženjskega komuniciranja zajema tudi prodajne poti in metode v smislu zagotovitve 

neposrednega stika z neznanim porabnikom. Skozi ta stik podjetje porabnika spozna in ga 

kasneje vključi v trženjske pristope. Cilj neposrednega trženja je vzpostaviti dvosmerno 

komunikacijo, doseči trajnejši odnos ter večji odziv uporabnikov. 

Konečnik Ruzzier (2010, 130) navaja orodja, ki jih vključuje v neposredno trženje: 

neposredna pošta, prodaja od vrat do vrat, po telefonu, preko računalnika, televizije ali 

oglaševanje z neposrednim odzivom. Neposredna pošta se v današnjih časih vse pogosteje 

izvaja s pomočjo internetne tehnologije. Lunder Lazar (2013) pravi, da dobiva neposredno 

trženje vse večji pomen, saj dosega bistveno nižje stroške kot osebna prodaja. Predstavlja 

ciljno komuniciranje, ki omogoča oseben, neposreden odnos in neposreden odziv. Da je 

uspešno, mora biti izoblikovana dobra baza, ki jo nato podjetje segmentira po raznih merilih. 

Brezovec (2000, 115) navaja še druge prednosti neposrednega trženja: 

- je ciljno usmerjeno in poslano najbolj obetavnim turistom; 

- osebno in stilsko prilagojeno določenemu segmentu; 
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- vzbudi zadostno pozornost prejemnika pošte; 

- oblikovano je tako, da spodbudi akcijo; 

- rezultati so merljivi; 

- o ponudbi lahko kupec v miru razmišlja v svojem domačem okolju. 

Brošure in drugi tiskani materiali 

Vsa turistična podjetja posvečajo veliko pozornost komuniciranju preko brošur, prospektov in 

drugih tiskanih materialov. Konečnik Ruzzier (2010, 130) pravi, da je glavna njihova vloga v 

nadomeščanju turističnega proizvoda, ki je zaradi svojih značilnosti neopredmeten ter se ga 

ob nakupu ne da videti in prijeti. V osnovi nudijo otipljivo osnova za pričakovanja, ki si jih 

turist ustvari ob nakupu. So fizični dokaz, ki nudi veliko informacij in vizualnih predstavitev.  

Turisti po brošurah radi posegajo in si jih tudi shranijo. Večinoma so to izjemno lične in iz 

kakovostnega materiala izdelana reklamna sporočila s kakovostnim tiskom. Pametno je, da 

imajo neko dodano vrednost, po kateri bo turist posegal večkrat, tudi ko se bo vrnil iz 

potovanja. Priporočena je uporabo zemljevida, opisov posebnosti kraja in destinacije, mogoče 

je smiselno vključiti kakšen kulinarični recept. Velikokrat podjetje poleg svoje glavne brošure 

pripravi tudi pomožne tiskane materiale in cenike, ki imajo vlogo informiranja in veljajo 

določen omejen čas.  

Konečnik Ruzzier (2010, 131) poudarja, da morajo biti tiskani materiali usklajeni z ostalimi 

orodji in elementi trženjskega komuniciranja. 

Trženje od ust do ust 

Konečnik Ruzzier (2013, 131) pravi, da je trženje od ust do ust obsega vse ustno, pisno ali 

elektronsko komuniciranje, ki se navezuje na izražanje mnenja o preteklih potovalnih 

izkušnjah. To je neformalen vir komuniciranja, ki pa ima zelo pomembno vlogo. V preteklosti 

je bilo več ustnega komuniciranja, danes pa prevladuje elektronsko. K trženju od ust do ust 

prištevamo izražanje mnenj na raznih forumih, blogih, spletnih družabnih omrežjih ...  

Velikokrat podjetje nima vpliva na te informacije in jih tudi ne more spreminjati. Če so te 

informacije objavljene na strani, ki jo ureja podjetje, je modro, da se na primeren način nanje 

odzove in pojasnjuje dane situacije (npr. negativni odzivi strank). Tudi v elektronskem 

komuniciranju veljajo pravila, ki jih morajo upoštevati tako kupci kot prodajalci. 

Interaktivno trženje 

V dobi informacijske tehnologije postaja trženje preko medijev zelo pospešeno. Vse se je 

začelo s prodajo letalskih kart, danes ta način komuniciranja uporablja že vsako turistično 
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podjetje. Pomembno je, da se ohranja celostna podoba, ki jo ima podjetje v letakih, brošurah, 

sporočilih. Pozorno mora biti predvsem na posodabljanje informacij. Konečnik Ruzzier 

(2010, 132) poudarja, da se uporablja dvosmerne komunikacijske kanale in posledično boljšo 

interaktivnost in individualizacijo porabnikov. Je odlična metoda za prepoznavanje 

segmentov in ciljno komuniciranje. Naveden je primer komunikacije preko Facebooka, kjer 

takoj poteka poglobljena interakcija. Uporabnik na profil podjetja napiše komentar, ki se 

objavi in ga vidijo tudi njegovi prijatelji. Če se komunikacija nadaljuje tudi med njegovimi 

prijatelji, je ta odziv toliko širši. Turistični ponudniki si želijo spodbuditi pozitivno naravnano 

komuniciranje med porabniki. 

Šafarič (1999, v Brezovec 2000, 116) navaja cilje, ki jih mora spletna stran obsegati: 

- nahajati se mora v večjih svetovnih bazah brez posrednikov; 

- vsebovati in uporabljati mora razpoznavne, standardizirane, ključne besede; 

- omogočati mora analizo števila ogledov strani; 

- spodbujati mora neposredno komuniciranje s potencialnim gostom (npr. izpolnjevanje 

obrazcev, internetni telefon, prostorski posnetki, kamera). 

Njegova glavna prednost je vzpostavitev neposredne komunikacije brez časovnih in 

prostorskih ovir med ponudnikom storitve in kupcem. Lunder Lazarjeva (2013) je mnenja, da 

mora biti internetna stran opremljena s profesionalnimi fotografijami, video posnetki in 

točnimi informacijami. Uporaba orodij družbenih medijev, kot je Facebook, je predvsem za 

pospeševanje prodaje, Linkedin za večje posle, Twitter za podajanje mnenj in komentiranje 

dogajanja.  

3.1.5 Ljudje 

Konečnik Ruzzier (2010, 3) v zvezi z opredelitvijo porabnikov turističnih storitev navaja 

opredelitev Svetovne turistične organizacije (UNWTO 2008): 

- obiskovalci: to so vsi, katerih namen potovanja je turizem; 

- turisti: so vsi, ki prenočijo na destinaciji; 

- izletniki: so vsi, ki obiščejo kraj oz. znamenitost in jo isti dan tudi zapustijo. 

Na strani ponudnika lahko govorimo o: 

- podjetju kot nastanitvenem sektorju (hotel, apartma, dijaški dom …); 

- podjetjih, ki nudijo programske sklope dejavnosti (tematske vsebine, muzeji in galerije, 

parki); 

- podjetjih, ki se ukvarjajo s transportom (prevozniki, letalske družbe, železnice …); 

- podjetjih, ki organizirajo in posredujejo potovanja (organizatorji potovanj, agencije …); 

- na turistično destinacijo vezanih organizacijah.  
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Ne smemo pa pozabiti še na lokalno prebivalstvo. Vse tri skupine stopajo v medsebojno 

komunikacijo in odnose. Od vseh treh pridejo najbolj v ospredje zaposleni, ki so v 

neposrednem stiku s turisti. Zaposleni s svojim fizičnim izgledom, sposobnostjo, vedenjem in 

odnosom vplivajo na zaznavanje turističnega proizvoda in podjetja ter posledično na 

(ne)zadovoljstvo turistov.  

Ljudje, ki izvajajo storitve, so svojimi sposobnostmi in osebnostjo del storitve (Brezovec 

2000, 68). Potočnik (2000, 150) je mnenja, da mora podjetje natančno opredeliti, kaj 

pričakuje od zaposlenih pri komunikaciji in pri izvajanju storitve. Pridobivanje, usposabljanje, 

motiviranje in nagrajevanje zaposlenih ni le področje kadrovanja, ampak izjemno pomemben 

del trženjskega spleta. Ob spoznanju, da zaposleni največ prispevajo k privabljanju in 

ohranjanju strank, lahko trdimo, da si s tem podjetje ustvarja trajno konkurenčno prednost. 

3.1.6 Procesi 

Brezovec (2000, 86) je mnenja, da še tako prijazno in usposobljeno osebje ne more 

nadomestiti pravilne izvedbe storitve. Med procese pri izvajanju storitev prištevamo celoten 

sistem delovanja, postopke, pristop zaposlenih. Konečnik Ruzzier (2010, 19–20) navaja, da k 

procesom pripisujemo celoten sistem izvajanja storitev, kamor sodijo napisana pravila ali 

standardi za izvajanje storitev, pristopi zaposlenih do kupcev (izvedba rezervacije, obravnava 

pritožbe …). Če so standardizirani, se podjetje izogne nepravilnostim. Bolj kot so pravila 

jasna, manj je možnosti, da bi se podjetje soočilo s problemom spremenljivosti storitev. V 

praksi je težko vse predvideti do vsake potankosti, zato morajo biti zaposleni sposobni hitre 

reakcije in reševanja nastalih situacij. 

Porabnik v večini primerov zazna proces izvedbe storitve kot del storitve. Zato je treba stalno 

koordinirati med trženjem in izvajanjem storitve. Proces vključuje postopke, sezname nalog, 

delovne postopke in operacije, ki omogočajo izvedbo storitve (Potočnik 2000, 151). 

Potočnik (2000, 152) predlaga, da podjetje opredeli sestavne dele procesa, in sicer tako: 

- da ga razdeli na logične postopke, ki olajšajo nadzorovanje izvajanja; 

- da upošteva spremenljivke, zaradi katerih se rezultati storitvenega procesa razlikujejo, in 

jih skuša poenotiti; 

- da določi možne odmike v izvajanju, saj storitveni procesi potekajo v različnih stvarnih in 

časovnih situacijah, zato ne morejo biti identični. 

3.1.7 Fizični dokazi 

Vsaka vidna, oprijemljiva ali kako drugače zaznavna podrobnost v zvezi s storitvijo 

sooblikuje storitev. Mednje prištevamo videz okolja, kjer storitev  poteka, promocijski 

predstavitveni material o storitvi, o objektih in okolici ter videz osebja (Brezovec 2000, 86). 
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Konečnik Ruzzier (2010, 19) je mnenja, da s pomočjo fizičnih dokazov skušajo podjetja 

potencialnim kupcem sporočati kakovost, pozicioniranje in diferenciacijo svojih storitev. So 

osnovno sporočilo, ki ga turistično podjetje nameni svojim gostom in so osnova za občutke. 

Ob prvem stiku so videz, splošen vtis o objektu, okolica, čistoča, urejenost osebja že 

posredovana sporočila gostom. Z njimi poskušajo podjetja premostiti neopredmetenost 

storitev, saj z njihovo pomočjo postanejo storitve otipljive. Dobro pripravljen katalog hotela v 

več jezikih gostom zmanjša negotovost ob rezervaciji in nakupu hotelske sobe. V nekaterih 

primerih so celo razlog za nakup. Pomembno pa je, da so odraz realnosti, saj lahko v 

nasprotnem primeru privedejo do razočaranosti. 

Potočnik (2000, 154) označuje fizično okolje kot kritični dejavnik usmerjanja porabnikov v 

nakupnem procesu, saj omogoča, da se počutijo udobno in da razvijejo zaupanje. Fizično 

okolje ustvarja atmosfero z vidnimi, slišnimi, otipljivimi, vohalnimi in drugimi zaznavami 

storitve. Velikokrat vpliva na kupčev vtis o procesu nastajanja storitve. 

Danes obstaja mnogo svetovalcev (tako arhitekti, krajinski arhitekti, cvetličarji in aranžerji, 

oblikovalci, poznavalci feng šuja, bioenergetiki …), ki podjetju na različne načine pomagajo 

ustvariti okolje, ki bo kupcu posredno pomagalo pri pozitivni zaznavi storitve. 

3.1.8 Politika in omejena količina sredstev 

Konečnik Ruzzier (2010, 6) je mnenja, da sta tako politika kot omejena količina sredstev, 

namenjenih trženju destinacije, pomembna v okviru destinacije. Turistična destinacija je 

opredeljena kot geografski prostor, izbran za cilj. Modernejši pristopi narekujejo celovitejši 

pogled, ki združuje storitev in doživetja, ki jih oblikuje večje število skupin. Te skupine so 

lahko tudi javni sektor in vlada, lokalni predstavniki, lokalni prebivalci, organizacije. 

Trženje destinacije zahteva sodelovanje vseh akterjev. Pomembno vlogo pri destinaciji imajo 

infrastruktura, naravne danosti, kulturne in druge posebnosti.  

3.2 Koncept trženja s poudarkom na odnosih s kupci 

Poleg koncepta trženjskega spleta poznamo koncept trženja, ki temelji na razvoju odnosa s 

kupci. Angleški izraz je 'relationship marketing'. Brezovec (2000, 134) poudarja, da lahko 

govorimo o odnosu šele, ko je med ponudnikom storitve in kupcem vzpostavljena interakcija. 

Celoten proces temelji na zaupanju, ko kupec postane tudi zagovornik in zaveznik. Ker so 

odnosi pri storitvah kompleksni, je veliko priložnosti za potrjevanje, ustvarjenje in 

zapravljanje zaupanja. Vsako dejanje, vsak del storitve predstavlja pri kupcu trenutek resnice.  

O odnosu lahko govorimo tudi takrat, ko kupca poznamo. Spoznamo ga preko informacij, ki 

jih imamo o njem. Seveda se tu odpira vprašanje, kaj so in katere so prave informacije, kako 
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te informacije interpretiramo in kako jih znamo uporabiti tudi za nadaljnje korake. Vse to vodi 

k poglobljenemu odnosu do kupca. Nikakor pa ne sme podjetje zanemariti niti dejstva, da bo 

obnašanje kupca v prihodnosti odvisno tudi od sprememb, na katere on sam ne bo mogel 

vplivati.  

Danes velikokrat slišimo, da je prišlo v trženju do preverjenega mnenja, da uspešna turistična 

podjetja gradijo svoj uspeh na stalnih kupcih. Splošno znano je, da mora podjetje, ki želi 

dobiti novega kupca, vložiti petkrat več kot če želi obdržati starega. Recept za uspeh je v 

izjemno logični formuli, ki gradi na zaupanju kupcev, kakovosti storitev in ustvarjanju 

dolgoročnih odnosov. Kakovost storitev je v očeh kupca subjektivno ocenjena. 

Lunder Lazar (2013) meni, da obstajata dve točki, ki naredita trženje turizma uspešno: 

- podjetje se mora zavedati, kakšne storitve prodaja in kakšno zgodbo bo razvilo okoli 

svojih storitev. Danes so uspešna tista turistična podjetja, ki ne govorijo in predstavljajo 

svoje storitve, ampak se osredotočajo na doživetja, dodano vrednost, ki jo bo kupec 

pridobil; 

- razumevanje strank in zavedanje, kdo je kupec storitve. Dejstvo je, da so okusi, želje in 

potrebe ljudi povsem različne in da vsaka ponudba ni za vsakogar. Z njimi je treba 

ustvariti strateško, ciljno usmerjeno in prepričljivo komunikacijo. Odgovoriti si je treba 

na naslednja vprašanja: kdo so (ali so to družine z otroki, popotniki in avanturisti, seniorji 

…), kaj iščejo (sprostitev, pustolovščino, nova znanja …), od kod prihajajo (so to domači 

obiskovalci, tujci od daleč …), kakšna je njihova izhodiščna točka (poznajo cilj, 

znamenitost, kakšne so njihove zaznave …), katere alternative imajo, kaj vpliva na 

njihovo odločitev (mesto, hrana, vreme, varnost …), kateri dejavniki so ključnega 

pomena za njihovo končno odločitev (kaj jih bo prepričalo). 

Turistično podjetje mora svojega kupca dobro poznati in včasih tudi pogledati, kaj so njegove 

želje in njegova pričakovanja, ter tako svojo ponudbo in storitve prilagoditi, spreminjati s 

ciljem, da ustrežejo kupcu, ki si želi: 

- enostaven dostop do storitev; 

- dokaze o dobrih storitvah (reference, informacije, opise); 

- ponudbe, ki odražajo zaupanje in stabilnost; 

- nakup, ki zmanjšuje tveganje in ponuja dodano vrednost; 

- rešitve, ko zaprosijo za pomoč; 

- nočejo neprijetnih presenečenj.  

Kar ponudniki na svojih straneh, publikacijah obljubljajo, morajo tudi v resnici imeti in 

izvajati (npr. sanjske plaže na sliki – v resnici, pa je plaža slabo urejena). 

Brezovec (2000, 137) navaja tudi kritiko nekaterih avtorjev (Lewis in Chambers 2000), ki 

imata kritičen pogled do tako globokih in individualnih odnosov na trgu. Njuni argumenti so, 
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da je danes na trgu nemogoče vzpostavit individualen, partnerski odnos z vsakim turistom. 

Prav tako opozarjata, da je delitev na stalne in nestalne, lojalne in nelojalne diskriminatorna. 

Če povežemo vsa mnenja, lahko zapišemo, da je trženje na osnovi odnosov, ki temeljijo na 

zaupanju. Je večplastno dolgoročno razmerje med podjetjem, njegovimi dobavitelji in 

strankami, kjer pa se odvijajo relacije na osnovi kakovostnih storitev in primernih cen.  

3.3 Razlika med trženjem in prodajo v turizmu 

Razlika med prodajo in trženjem obstaja. To razliko in njune značilnosti poudarjajo mnogi 

avtorji. Cooper idr. (1998) pravijo, da se prodaja usmerja na svoj produkt izključno z uporabo 

prodaje in uporablja trženje le za doseganje dobička. Njena temeljna slabost je, da ni nujno 

usmerjena v zadovoljevaje potreb kupca, ampak je njen uspeh le kratkoročen. Trženje pa 

deluje z osredotočanjem na potrebe kupca in želi doseči dobiček preko zadovoljstva kupca. Je 

usmerjeno v dolgoročno delovanje. Za trženje so pomembne tudi poprodajne dejavnosti. 

Turistično podjetje si prizadeva pridobiti prihodke takoj, vendar mora poskrbeti, da bo 

prihodek stalen, stabilen in dolgoročen. 

Kadar govorimo o trženju, mislimo na celovit pristop ter obvladovanje vseh dejavnosti, ki v 

končni fazi privedejo do prodaje storitve. O trženju govorimo korak prej, kot se začne 

prodaja. 

Preglednica 6: Razlika med trženjem in prodajo 

 Usmeritve Pomen Cilj 

Prodaja Prodaja produkta, zdaj in 

takoj. 

Promocija. Poudarek je na 

storitvi. 

Dobiček po obsegu prodaje. 
Planira se kratkoročno, 
poudarek na trenutnih storitvah. 

Trženje Zadovoljevanje kupčevih 
potreb, nato razmišljanje o 
oblikovanju storitve, ki se bo 

ponudila na trgu.  

Kupec potrebuje 

integrirano trženje po 
segmentih. Poudarek je na 

kupcu. 

Dobiček preko zadovoljstva 
kupca. Planira se dolgoročno, 
poudarek na razvoju novih 

storitve, glede na potrebe trga 

Vir: Cooper idr. 1998. 

Tržniki so tisti v podjetju, ki prodajajo emocije. Prodajno osebje je tisto, ki prodaja ležišča. 

Glavna naloga trženja je pripeljati toliko kupcev, da bo prodaja polno zasedena.  

Lunder Lazar (2013) pravi, da so glavni dejavniki, ki vplivajo na trženje v turizmu: 

- današnji kupec je zelo drugačen od kupca pred desetimi leti; ima veliko znanja, 

informacij, uporablja socialna omrežja, zahteva cenovno preglednost; 

- dogodki, ki jih organizirajo organizacije, mesta, društva (prvenstva, letni festivali); 

- sezone in niz visokih in nizkih sezon ima vpliv, zato je treba trženje primerno usmeriti; 

- razvoj destinacije ter trendi, ki se pojavljajo v turizmu (šport, narava, kulinarika, zdravje 

…). 
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4 MLADINSKO ZDRAVILIŠČE IN LETOVIŠČE RKS DEBELI RTIČ 

Mladinsko zdravilišče in letovišče Rdečega križa Slovenije Debeli rtič (v nadaljevanju MZL) 

se razprostira na 7 ha površine in je danes sodoben center zdravja za otroke, mladostnike, 

družine in seniorje. Njegov ustanovitelj in lastnik je Rdeči križ Slovenije (v nadaljevanju 

RKS). Z enkratno lego, blagodejno mikroklimo ter ustreznimi sodobnimi medicinskimi, 

terapevtskimi in športnimi kapacitetami že 60 let uspešno opravlja kurativne in preventivne 

zdravstvene storitve, ki vplivajo na zdravstveno stanje otrok in mladostnikov. Zdravilišče ima 

priznana dva naravna dejavnika: morsko vodo in mikroklimo. Kot del RKS deluje skladno s 

temeljnimi načeli ustanovitelja, spodbuja ter širi vrednote zdravja in zdravega življenja s 

praktičnimi programi varovanja in krepitve zdravja. 

4.1 Predstavitev, poslanstvo in vizija zdravilišča 

Zgodovina zdravilišča in letovišča za otroke se je porodila daljnega leta 1955. Še istega leta je 

RKS začel zbirati sredstva in pridobil za sodelovanje 300.000 prostovoljcev. Prvih 100 otrok 

je prišlo na Debeli rtič 13. junija 1956, kar je prepoznano kot rojstni dan zdravilišča. Leta 

1960 je letovalo pod šotori že 3000 otrok. S pomočjo v letih 1956–1962 zbranih sredstev se je 

začela gradnja dveh mladinskih domov. Leta 1963 je zdravilišče zaživelo v pravem pomenu 

besede, saj so sprejeli prve otroke na zdraviliško zdravljenje. Široko zasnovano zdravljenje je 

odsevalo tesno povezanost s socialno in zdravstveno službo. Leta 1975 je bil dograjen nov 

mladinski dom s pridobitvijo 150 ležišč. V času od 1995–2002 so bili zgrajeni zunanji bazen, 

hotel Bor in nova jedilnica. V teh letih sta bili odmevni dve akciji – »Rt mladosti« in »Zidak 

dobre volje«. K obnovi in razvoju zdravilišča so bistveno prispevali številni donatorji, 

podjetja, organizacije. Konec leta 2009 je zdravilišče pridobilo nov hotel Arija, ki stoji 

namesto starega mladinskega doma. Z novim hotelom in novim centrov zdravja in dobrega 

počutja je zdravilišče pridobilo možnost razvoja zdraviliškega zdravljenja otrok in 

mladostnikov skozi celo leto ter razvoj ostalih pomembnih programov (šole v naravi, vrtci v 

naravi, športne priprave, izvedba seminarjev, kongresov in izobraževanj, letovanja otrok in 

seniorjev iz socialno šibkih okolij). Pridobili so nove prostore za fizioterapijo, delovno 

terapijo, telovadnico, fitnes, savna center ter pol-olimpijski bazen z morsko vodo. 

Gostje zdravilišča so: 

- otroci na zdraviliškem zdravljenju (obolenja dihal, kože ter rehabilitacija po poškodbah in 

operacijah lokomotornega aparata) skozi celo leto; 

- otroci in mladostniki na zdravstvenih letovanjih julija in avgusta; 

- otroci in starostniki iz socialno ogroženih družin; 

- šole v naravi, vrtci v naravi spomladi in jeseni; 

- interesne skupine mladostnikov (športniki, kulturniki ...) skozi celo leto; 

- individualni gostje in skupine seniorjev izven poletne sezone. 
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Na letni ravni v MZL letuje od 15.000 do 16.000 otrok. Zdravilišče ima dva hotela, hotel 

Arija*** ter hotel Bor**. Skupno število hotelskih kapacitet je 210 ležišč. Mladinski domovi 

so v petih objektih in obsegajo 512 ležišč. To pomeni, da ima 72 % kapacitet v mladinskih 

domovih in je izrazito sezonsko naravnan, koncentracija nočitev je od junija do septembra 

(MZL 2016). Gibanje nočitev vidimo v preglednici 7 in na sliki 4. 

Preglednica 7: Število nočitev po mesecih 2013–2015  

Št. nočitev/mesecih 2013 2014 2015 

Indeks 

2014/13 2015/14 

Januar 269 97 480 0,36 4,95 

Februar 2.973 3.873 4.567 1,30 1,18 

Marec 2.802 3.500 4.017 1,25 1,15 

April 4.203 5.374 6.152 1,28 1,14 

Maj 6.287 7.204 7.170 1,15 1,00 

Junij 12.042 10.660 10.440 0,89 0,98 

Julij 17.573 15.366 17.710 0,87 1,15 

Avgust 15.039 14.968 15.712 1,00 1,05 

September 6.933 7.154 7.333 1,03 1,03 

Oktober 4.176 4.505 5.606 1,08 1,24 

November 3.071 2.638 3.096 0,86 1,17 

December 1.263 1.282 1.685 1,02 1,31 

Skupaj 76.631 76.621 83.968 1,00 1,10 

Vir: MZL 2016. 
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Slika 4: Število nočitev po mesecih 2013–2015 

Vir: podatki MZL 2016. 

Kratka obrazložitev glavnih prodajnih produktov in realiziranih nočitev je prikazana v 

preglednici 8 in na sliki 5. Zbrani podatki kažejo, da je skupno število nočitev naraslo v letu 

2015 za 10 %. Do večjega padca nočitev pri zdraviliškemu zdravljenju otrok je prišlo v letu 

2014, vendar so se nočitve v letu 2015 stabilizirale. Segment zdraviliškega zdravljenja 
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vključuje otroke na zdraviliškem zdravljenju, ki so nameščeni v skupine, lahko so v 

spremstvu skrbnika oz. so to samoplačniki. Segment je izjemno občutljiv na odločitve in 

napotitve Zavoda za zdravstveno varstvo Slovenije. Vloge za napotitve na zavod pošljejo 

pediatri in šolski zdravniki.  

Preglednica 8: Namestitvene kapacitete in število realiziranih nočitev 2013–2015 

    Indeks 

Št. nočitev po objektih 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 

Hotel Arija (34 sob – 68 ležišč) 18.900 19.461 20.345 1,03 1,05 

Hotel Bor (43 sob – 142 ležišč) 18.282 16.608 19.590 0,91 1,18 

Mladinski domovi (4 domovi, 512 ležišč) 39.449 40.552 44.033 1,03 1,09 

Skupaj 76.631 76.621 83.968 1,00 1,1 

Vir: podatki MZL 2016. 

 

Slika 5: Število nočitev po objektih 2013–2015 

Vir: podatki MZL 2016. 

Zdravstvena letovanja otrok vključujejo letovanja vseh organizatorjev zdravstvenega 

letovanja (med njimi je največ območnih združenj Rdečega križa), zdravstvene rehabilitacije 

otrok, mednarodni projekti psihosocialne rehabilitacije ukrajinskih in zdravstvene 

rehabilitacije beloruskih otrok. Ta segment je dosegel okrevanje kljub nižji realizaciji v letu 

2014. Je izrazito odvisen od razpisov in sredstev različnih financerjev (ZZZS, Ministrstvo za 

zunanje zadeve, društva). 

Donacijska letovanja vključujejo letovanja ranljivih skupin otrok in mladostnikov ter 

seniorjev. So letovanja, ki jih že vrsto let tradicionalno organizira RKS s pomočjo 

vseslovenskih humanitarnih akcij (akcija Peljimo jih na morje) ter s sredstvi, dodeljenimi 

preko fundacije invalidnih in humanitarnih organizacij Slovenije.  
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Skupine otrok in mladostnikov so segment, ki dosega največ skupnih nočitev in najvišjo rast. 

Glavnina nočitev je jeseni, spomladi in poleti. Jeseni in spomladi so to šole v naravi, vrtci v 

naravi in skupine otrok raznih interesnih dejavnosti (šport, kultura, društva). To je segment, ki 

smo ga v nadaljevanju analizirali s pomočjo procesa trženja. 

Skupine odraslih zajemajo najmanjši delež med nočitvami. Je segment v rasti. Skupine 

odraslih prihajajo v zdravilišče izven glavne sezone, razlog njihovega letovanja so razna 

interesna druženja in športne priprave. 

Individualni gostje predstavljajo pomemben del dejavnosti izven glavne sezone, vključujejo 

tudi seminarske goste, goste, ki iščejo oddih in sprostitev, seniorje. Z odločitvijo v 

vključenost na internetni portal booking.com je segment v porastu. Nočitve se večinoma 

izvedejo v hotelski namestitvi. 

Preglednica 9: Struktura nočitev po prodajnih segmentih 2013–2015 

      Indeks 

Prodajni produkt/nočitve 2013 2014 2015 2014/13 2015/14 

Napotnice – ZZZS 14.916 12.020 13.045 0,81 1,09 

Zdravstveno letovanje otrok 14.276 11.439 13.014 0,80 1,14 

Donacijsko letovanje 11.600 12.698 12.698 1,09 1,00 

Skupine otrok 20.653 20.844 23.664 1,01 1,14 

Skupine odraslih 2.786 3.524 4.541 1,26 1,29 

Individualni gostje 12.400 16.096 17.006 1,30 1,06 

Skupaj nočitve 76.631 76.621 83.968 1,00 1,10 

Vir: MZL 2016. 

Prodajni produkti in nočitve 2013-2015
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Slika 6: Struktura nočitev po prodajnih segmentih 2013–2015 

Vir: MZL 2016. 
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4.2 Trženje v zdravilišču in strategija razvoja MZL  

Strategija razvoja MZL je doseči dolgoročno 90.000 nočitev na letni ravni, posodabljati 

dotrajane kapacitete v mladinskih domovih, dograditi hotel Arija za 50 sob ter razvijati 

programe za ključne tržne segmente. MZL želi ohraniti zdraviliško dejavnost ter jo dopolniti z 

novimi programi. V okolju želi ohraniti vidnejšo vlogo in dejavno sodelovati z novo nastalo 

občino Ankaran. Celotna strategija razvoja bo temeljila na storitvah, a katerimi bodo 

poskrbeli za zdravje otrok in mladostnikov, spodbujali znanja o naravnem in družbenem 

okolju, spodbujali h gibanju v naravi in različnih športnih dejavnostih. 

Kot kratkoročne cilje so si v MZL zadali naslednje cilje (MZL 2015): 

- izvajati programe za skupine otrok in odraslih, kjer bo povezovalna nit gibanje; 

- izvajati programe za OŠ, vrtce z naravoslovno in družboslovno vsebino; 

- skozi dejavnosti večanje prepoznavnosti tržne znamke ‘Debeli rtič’; 

- povezovanje z lokalno skupnostjo in izvajanje skupnih programov; 

- preko mednarodne dejavnosti MZZ in ITF preboj na mednarodno tržišče; 

- razvijanje programov za doseganje finančnih ciljev centra zdravja in dobrega počutja ter 

prodaje v barih in restavraciji; 

- gostom ponuditi ustrezno prilagojeno prehrano glede na vrsto skupine (sezonska, lokalna, 

kakovostna, ekološka in zdrava), poudarek na športnikih,vegetarijancih, otrocih in dietni 

prehrani; 

- upoštevanje lokalnih gastronomskih jedi in običajev; 

- sezonska sestava jedilnika; 

- razvijati dodatno ponudbo na željo skupin. 

Iz podatkov o številu nočitev je razvidno, da MZL uspešno trži svoje kapacitete, saj je 

dosežena 10 % rast nočitev. Za dobro delo prodaje pa mora poskrbeti tudi služba trženja. Obe 

funkciji, tako prodajna kot trženjska, morata biti povezani. Funkcija prodaje je polniti 

kapacitete, funkcija trženja pa prodajati doživetja in emocije. V MZL obe funkciji izvaja ista 

ekipa zaposlenih. V drugih turističnih ponudnikih sta običajno ti dve funkciji ločeni, v 

obravnavanem zdravilišču sta pa združeni. Podjetje nameni za različne oblike trženja od 

15.000–20.000 EUR na letni ravni. Ali je to dovolj, s to raziskavo ne bomo ugotavljali, prav 

tako ne bomo ugotavljali, ali sta organiziranost prodaje in trženja pravilni.  

Vsekakor pa se podjetje mora zavedati, da razlika med prodajo in trženjem obstaja. To razliko 

in njune značilnosti poudarjajo mnogi avtorji. Cooper idr. (1998) pravijo, da se prodaja 

usmerja na svoj produkt z uporabo prodaje in uporablja trženje le za doseganje dobička. Njena 

temeljna slabost je, da ni nujno usmerjena v zadovoljevaje potreb kupca, ampak je njen uspeh 

le kratkoročen. Trženje pa, nasprotno, deluje z osredotočanjem na potrebe kupca in želi doseči 

dobiček preko zadovoljstva kupca. Je usmerjeno v dolgoročno delovanje. 
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Preglednica 10: SWOT analiza MZL 

Prednosti Slabosti 

Lega (odmaknjenost od mestnega vrveža) ob 
morju. 

Naravno okolje 7 ha (naravnega spomenika). 

Tradicija zdraviliškega zdravljenja že 53 let. 

Bogata dodatna športna ponudba (bazena, fitnes, 
savna, zunanja športna in otroška igrišča …). 

Namestitvene kapacitete za mladinske skupine z 

učilnicami. 

Varnost v ograjenem območju, območje 
mirujočega prometa. 

Pozitivna naravnanost specializiranih znanj, 

motiviran in pripaden tim. 

Odprti in dostopni do marginaliziranih skupin. 

Višje vrednote kulture bivanja. 

Ambulanta za goste zdravilišča. 

Sodelovanje z drugimi medicinskimi ustanovami. 

Neprepoznavnost vseh programov MZL (MZL 

ima še vedno pridih samo kot humanitarno 
socialnega letovišča). 

Nestabilno financiranje specifičnih RKS 
programov (letovanja donacijskih skupin otrok 

in seniorjev) 

RKS afere v preteklosti in sedanjosti, ki 

otežujejo poslovanje. 

Sistem dela z donatorji. 

Cestna infrastruktura in usmerjevalne table do 

Debelega rtiča. 

Slaba logistična povezanost z okolico. 

Visoki fiksni stroški po investiciji v hotel Arija. 

Velike razlike v standardu namestitvenih 

kapacitet po investiciji v hotel Arija. 

Dotrajanost mladinskih domov. 

Dotrajanost nekaterih športnih površin. 

Dvorana Natura II v zimskem času ni primerna 
za obratovanje. 

Terminska koordinacija različnih prodajnih 
produktov. 

Razpršenost produktov in storitev. Naravnani za 
delo s skupinami. 

Premalo izkoriščene kapacitete (v sezoni) in 
slaba izkoriščenost kapacitet izven sezone = 

izrazito sezonsko obratovanje. 

Priložnosti Nevarnosti 

Velik razvojni potencial na področju 
zdravstvenega in športnega turizma. 

Razvoj štirih stebrov dobrega počutja (gibalne 
dejavnosti, umetniški program, sprostitveni 
program in zabavnoglasbeni program). 

Povezovanje z lokalnimi in globalnimi turističnimi 
centri in agencijami. 

Povezovanje z visokošolskimi izobraževalnimi 
institucijami. 

Uvedba logistične interne povezave Debelega rtiča 
z mestoma Koper in Milje. 

Strategija vključitve na tuje trge (avstrijski, 

nemški, italijanski). 

Povezovanje z RK iz tujine. 

Sistematično povezovanje z lokalno skupnostjo. 

Sistematično vertikalno in horizontalno 
povezovanje znotraj sistema RKS. 

Pomanjkanje in vprašljivost zagotavljanja 
finančnih sredstev za obnovo mladinskih domov. 

Zmanjševanje sredstev ZZZS za programe 
zdraviliškega zdravljenja in zdravstvenih 

letovanj. 

Upad donacij zaradi splošne krize. 

Nepoznavanje (ljudje še niso seznanjeni s 
celostno ponudbo letovanja in dodatnih 

dejavnosti). 

Konkurenca CŠOD in subvencioniranje 
programov šole v naravi. 

Naraščajoče davčne obremenitve. 

Ogrožanje poslovanja zaradi tehničnih slabosti 
hotela Arija. 

Slaba prepoznavnost delovanja zdravilišča v 
lokalnem okolju. 

Se nadaljuje 
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Preglednica 10 – nadaljevanje 

Priložnosti Nevarnosti 

Strateška partnerstva (domača in tuja). 

Ureditev plaže z ležalnimi površinami in oživitev 
naravnega bazena. 

Nadgradnja gostinskih storitev. 

Nadgradnja storitev Centra zdravja in dobrega 

počutja. 

Razvoj trženjskega spleta. 

Optimiranje delovnih procesov. 

Optimiranje dejavnosti CRM. 

Razvoj človeškega kapitala (notranje in zunanje 

izobraževanje). 

Skupna baza znanja/učenja. 

Uvedba internega glasila. 

Pri ljudeh ima pridih preteklosti, 20 let ni bilo 

večjega razvoja v smislu posodabljanja kapacitet 
v mladinskih domovih. 

Vir: MZL 2015. 

V nadaljevanju naloge se bomo z našo analizo posvetili segmentu skupin otrok in 

mladostnikov, ki v MZL izvajajo programe šole v naravi. Podatke bomo primerjali s podatki, 

pridobljenimi z anketnim vprašalnikom ter poiskali predloge za uspešen razvoj tega segmenta 

v prihodnosti. 

4.2.1 Šola v naravi v MZL 

Produkt šole v naravi bomo v nadaljevanju obravnavali skozi marketinški splet 7 P + 2 P. 

Obravnavali bomo trenutno stanje produkta. V nadaljevanju raziskave in pri samih zaključkih 

pa bomo podali smernice, kako razvijati produkt v prihodnosti. 

Preglednica 11: Segment skupine otrok in mladostnikov ter šole v naravi 2013–2015 

 

št. nočitev skupine otrok 
in mladostnikov 

povpr. cena 

v EUR 

št. nočitev 
ŠVN št. OŠ Delež (v %) 

2013 20.653 30 10.026 64 48,55 

2014 20.844 32 10.661 72 51,15 

2015 23.664 30 10.709 69 45,25 

Vir: MZL 2016. 

Storitve 

Izvajanje programa šole v naravi spada v segment letovanja otrok in mladostnikov. 

Opazujemo lahko gibanje števila nočitev in števila gostovanj OŠ od leta 2013 do 2015, ki so 

organizirale program šole v naravi v MZL. Iz preglednice 11 (zgoraj) je razvidno, da je 

segment šole v naravi predstavljal 45 % delež nočitev skupin otrok in mladostnikov v letu 

2015, nekoliko večji je le bil leta 2014. Skupno število nočitev v letu 2015 je bilo 83.968, 
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delež nočitev otrok v šoli v naravi predstavlja 12,75 % vseh nočitev. Število nočitev je 

odvisno od številčnosti generacije otrok v določenem razredu. Število šol pa se razlikuje 

poleg menjave lokacije tudi glede na dejstvo, da zaradi majhnosti šole šolo v nravi 

organizirajo vsako drugo leto. 

Otroci in mladostniki so najpomembnejša starostna skupina gostov zdravilišča. Zdravilišče se 

mora zavedati dejstva, da so to ene izmed prvih izkušenj, ki jih imajo otroci in mladostniki v 

vlogi turista. To je izjemna priložnost za oblikovanje današnjih mladih, jutri odgovornih 

odraslih turistov. Izkušnja iz otroštva ostane za vedno in veliko otrok se iz svojega 

osnovnošolskega obdobja spominja prav šole v naravi in izletov kot izjemnih in neponovljivih 

trenutkov v odraščanju. Torej gre za izjemno družbeno odgovornost tako na strani 

odločevalcev kot tudi izvajalcev programa šole v naravi.  

Storitev je v osnovi sestavljena iz namestitve v več posteljnih sobah v mladinskih domovih ali 

v hotelski namestitvi. Skupini so na uporabo tudi skupinske sanitarije in večnamenski prostori 

za izvedbo raznih delavnic in druženj. V osnovi so sobe prilagojene zahtevanemu standardu, 

ki opredeljuje izvedbo šole v naravi v prostorih, ki omogočajo visoko stopnjo socializacije. 

Storitev šole v naravi je torej večplastna in zelo kompleksna storitev. Sestavljena je iz 

množice zahtev, potreb in želja ter z osnovnim namenom, da je program izpeljan kakovostno 

in v zadovoljstvo vseh udeležencev storitve. Storitev vključuje tudi športne kapacitete 

(uporabo igrišč), dogodke in doživetja, ki jih organizira pedagoško osebje, prijaznost in dobro 

hrano, ki jo pripravi in ponudi osebje kuhinje (možnost kuhanja številnih diet), nudenje 

bazenskih storitev in vlogo reševalcev iz vode ter v nekaterih primerih tudi plavalnih 

učiteljev. V določenih primerih je potreben tudi obisk ambulante ter strokovna oskrba 

zdravstvenega osebja. V prvi vrsti pa more storitev zadovoljevati prvi in osnovni namen ter 

koristi, ki jih prinaša izvedba šole v naravi otroku.  

Nadzorovanje kakovosti izvedbe programa šole v naravi poteka skozi standardiziran proces 

dela, ki je sestavljen iz pripravljene ponudbe in potrditve rezervacije. Ta korak je izpeljan 

pred prihodom skupine v zdravilišče. Intenzivnost storitve se prične s prihodom skupine. V 

proces prihoda skupine je vključena recepcija, pedagoška in prodajna služba. V času izvedbe 

šole v naravi se ohranja konstanten stik s šolo. Nadzorovanje kakovosti potek dnevno. Na 

koncu programa se izpelje še anketiranje in osebni pogovor z vodjo skupine šole v naravi. Na 

takšen način se ugotavlja in pravočasno odstrani slabosti same storitve.  

Izvedba storitve je odvisna tudi od vremena in drugih dejavnikov, na katere zdravilišče nima 

neposrednega vpliva. Ker je izvedba šole v naravi omejena tudi na določena obdobja, 

predvsem maj, junij in september, prihaja do nihanja v povpraševanju, zato je nujno 

načrtovanje zmogljivosti in zasedenosti bazena in športne infrastrukture (igrišč). 
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Trženjske poti 

Trženjska pot za obravnavano storitev je sestavljena iz neposredne poti, ki jo uporabljajo šole, 

ki redno organizirajo šolo v naravi v MZL. Te poznajo ponudbo MZL in izvedejo rezervacijo 

že ob odhodu iz zdravilišča, po elektronski pošti ali po telefonu. Po povpraševanju prodajna 

služba pripravi potrditev rezervacijo, ki jo prejme in podpiše tudi šola.  

Posredne trženjske poti se uporabljajo za nove skupine otrok. V nekaterih primerih so v 

proces vključene tudi turistične agencije, vendar se v večini primerov OŠ še vedno odločajo in 

letovanja organizirajo same. Za nove osnovnošolske skupine je treba preko neposrednega 

stika ali preko stikov na različnih izobraževalnih in sejemskih dogodkih ustvariti zanimanje, 

ki v naslednji fazi pripelje do ponovnega srečanja. V nekaterih primerih pridejo odločevalci 

tudi na ogled zdravilišča, v drugih pa je prodajna služba tista, ki odide na osebni obisk. Nato 

se pripravi ponudba, ki ji sledi potrditev rezervacije ali zavrnitev ponudbe.  

Prodajni pogoji 

Pogledali smo tudi povprečno ceno nočitve, ki jo je dosegel ta segment. Vse podatke smo 

primerjali s skupnim številom nočitev, ki jih opravi segment skupin otrok in mladostnikov. 

Povprečna cena se je dvignila le v letu 2014, v letu 2015 pa je ponovno padla. En razlog je v 

agresivni ponudbi konkurence, tudi turističnih ponudnikov, ki se niso tradicionalno ukvarjali 

z izvedbo programov šole v naravi. 

Pri organizaciji šole v nravi je cena izjemno pomembna, saj je njena višina tudi zakonsko 

omejena. V primeru šole v naravi, ki je organizirana v zdravilišču, je zgornja meja 22,15 EUR 

na otroka na nočitev. V zdravilišču je najnižja ponujena cena za letovanja otrok v mladinskem 

domu za 23 EUR na nočitev v najnižji sezoni ter 31 EUR v najvišji poletni sezoni. V hotelu 

Bor je cena namestitve v najnižji sezoni 29 EUR, v najvišji sezoni 39,50 EUR. Cena vključuje 

namestitev v več posteljni sobi s posteljnino, uporabo skupnih sanitarij, polni penzion s petimi 

obroki dnevno ter napitke, program zdravilišča, osnovno varstvo v kurativni ambulanti, 

uporabo športnih površin. Ker je cena višja, kot je zakonsko predpisana za subvencionirane 

programe šole v naravi, so OŠ prisiljene dodatna sredstva poiskati pri donatorjih (občine, 

skladi, starši). V primeru inšpekcijskega pregleda pa lahko pride tudi do zahteve po 

zmanjšanju cene ali celo do odpovedi rezervacije. 

V MZL je zelo veliko elementov, ki vplivajo na oblikovanje cene. Najpomembnejši so 

stroški, ponudba na trgu in obstoječe povpraševanje, konkurenca in zakonodaja. Cena je tisti 

element trženjskega spleta, ki mora na koncu prinašati MZL dobiček. V MZL so ugotovili, 

katera je tista višina cene, ki je gostom sprejemljiva, ter določili ceno na podlagi trenutnih cen 

na trgu. Ceno potrdi glavni odbor RKS in je uradno objavljena. 
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Trženjsko komuniciranje 

Za programe šole v naravi velja, da se OŠ v veliki večini vračajo v zdravilišče. Gre predvsem 

za plavalne šole in šole z večjim številom otrok ali zelo majhnim številom otrok. Promocija in 

trženjsko komuniciranje je za ta segment gostov ciljno usmerjen in neposreden. Ne 

poslužujejo se tradicionalnega komuniciranja, saj je bilo v preteklosti ugotovljeno, da je bilo 

neučinkovito.  

MZL uporablja za komunikacijo neposredno pošto s celostno ponudbo za izvedbo programa 

šole v naravi. V poštev pride tudi komuniciranje na način odnosov z javnostjo. Gre za 

srečevanja z obstoječimi OŠ in novimi potencialnimi OŠ. Ta srečanja in predstavitve potekajo 

na strokovnih izobraževanjih za ravnatelje OŠ. MZL se pojavlja kot sponzor dogodka in 

razstavljavec. MZL organizira tudi letna srečanja športnih pedagogov z namenom promocije 

in razvoja strokovnih vsebin in debat, ki potekajo na ravni OŠ. V obeh primerih gre za 

nekomercialne cilje, ki vplivajo na dvigovanje pozitivne klime ter prepoznavnosti MZL kot 

primernega kraja za izvedbo programa šole v naravi. Neposredno trženje poteka tako, da si 

MZL ustvarja bazo stikov, predvsem odločevalcev v programu šole v naravi. Izjemno 

pozitivno je, da se odločevalci v šolah menjajo zelo poredko, zato je ta baza izjemno 

učinkovito orodje za neposredno komuniciranje. Na takšen način se gradi tudi dolgoročno 

sodelovanje med OŠ in MZL. 

MZL vsako leto izda tudi ličen letak, strokovne brošure ter plakate. Cilj je oblikovanje 

celostne podobe in prepoznavnosti zdravilišča. Del komunikacije poteka tudi od ust do ust, 

med udeleženci šole v naravi (učenci, učitelji in ravnatelji). Opaziti je porast interaktivnega 

trženja predvsem med mladimi. 

Ljudje 

Zaposleni kot odločilni nosilci izvedbe šole v naravi so tudi v MZL izjemnega pomena. Tako 

kot pri vseh storitvah je tudi pri izvedbi šole v naravi poudarek na obnašanju zaposlenih, 

vključenih v proces. MZL mora razmišljati, kakšne so tiste lastnosti, ki jih mora imeti oseba, 

ki izvaja oz. je v stiku z gosti, katera strokovna znanja potrebuje ter kako je usposobljena. Ko 

je gost v zdravilišču, so zaposleni tisti, ki odigrajo ključno vlogo pri zadovoljevanju 

pričakovanj, želja in potreb gostov. Ker gre za delo z učenci in učitelji, mora biti prisoten tudi 

velik del kreativnosti, vsestranske sposobnosti, prilagodljivosti in prijaznosti celotnega osebja. 

Gostje preko obnašanja in komuniciranja z zaposlenimi zaznajo pozitivno ali negativno 

naklonjenost. Teh občutkov in zaznavanja pa ni mogoče popravljati.  

Pri šoli v naravi je izjemnega pomena ustreznost komuniciranje pedagoškega oddelka MZL, 

ki ima tudi največ stika in neposredne povezanosti zaradi učinkovite in uspešne izpeljave 

programa. Temu oddelku pri izpeljavi plavalnih šol sledi osebja Centra zdravja in dobrega 
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počutja, nato receptorji, reševalci in učitelji plavanja. Za otroke je izjemno pomemben tudi 

pozitiven stik s kuhinjskim osebjem in v primeru zdravstvenih težav z osebjem zdravstvenega 

oddelka (zdravnica, medicinska sestra). Na koncu ne smemo pozabiti še na oddelke recepcije, 

gostinstva in gospodinjstva. MZL mora za dvig kakovosti storitve vlagati v izobraževanje 

zaposlenih na vseh ravneh. 

Procesi 

Procesi predstavljajo pravilno izvedbo storitve. Vključen je celoten sistem delovanja, ki se 

začne s povpraševanjem, nadaljuje z rezervacijo, točnim in podrobnim dogovorom o prihodu 

skupine (vseh podrobnostih) in doseže vrh ob prihodu in izvedbi šole v naravi ter poprodajnih 

aktivnostih. V vse procese so vključeni ljudje. Del teh procesov je standardiziranih in 

vključujejo obrazce, postopke. Zaradi narave storitve pa določenega dela procesov ni mogoče 

standardizirati, saj je v času izvedbe šole v naravi potrebnega tudi veliko prilagajanja, 

potrebne so spremembe urnikov in upoštevanje želja. V veliki večini so te spremembe vezane 

tudi na vreme. Prilagajanje zaposlenih in iskanje hitrih in učinkovitih rešitev je ključnega 

pomena za doseganje zadovoljstva organizatorjev in otrok. 

Fizični dokazi 

Za storitev šole v naravi je značilna velika občutljivost na vse fizične dokaze, ki sooblikujejo 

dano storitev. Šole so izjemno navdušene nad videzom sredozemskega parka, ki se razprostira 

na veliki površini. Park omogoča zavetrje in je tudi izjemnega pomena v času poletne vročine, 

saj nudi senco. V park so vključeni tudi kotički za počitek, igrala, hišice za igro, trim steza za 

telovadbo, pot za nordijsko hojo, »začaran gozd«. Bogata in raznovrstna vegetacija je tudi del 

učne poti in nudi možnost vodena ogleda z vrtnarko. 

72 % kapacitet ima MZL v mladinskih domovih, ki so že precej dotrajani. Vodstvo se trudi z 

manjšimi vlaganji osvežiti prostore, urediti sanitarije ter skupne prostore. Dva objekta sta 

dobila tudi nova okna, urejajo se talne površine. Kljub temu bi bilo potrebnih še veliko 

sredstev za izboljšanje namestitve. Zaradi želje po višji kakovosti namestitve se nekatere šole 

odločajo za hotelsko namestitev. Tukaj prihaja tudi do diferenciacije storitev.  

V MZL skrbijo za urejenost in čistost prostorov, urejenosti okolice in osebja. MZL se trudi v 

svojih komunikacijskih orodjih prikazati realno stanje, ki pa se iz leta v leto vidno izboljšuje. 

Politika in omejena količina sredstev 

Pri načrtih za prihodnost je nujno spremljanje konkurence, ki je na tem tržnem segmentu iz 

leta v leto močnejša. Predvsem je treba izpostaviti enote CŠOD, ki bodo z nadaljnjim 

razvojem in vlaganjem v kapacitete širile svojo dejavnost. Predvidevamo lahko, da bodo imeli 
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v prihodnosti že zadostno število kapacitet, neznanka pa je, ali bodo imeli tudi centre z 

bazeni, kjer bodo lahko izvajali plavalne šole. V tem primeru je rast tega segmenta v izraziti 

dolgoročni nevarnosti in kaj kmalu se lahko zgodi velik preobrat v nočitvah. Ali je zdravilišče 

na to pripravljeno, ali razmišlja v tej smeri? Ena od možnosti je strateško povezovanje s 

CŠOD, in sicer predvsem v smeri zagotavljanja namestitvenih kapacitet. 

Ureditev področja programov šole v naravi bo v prihodnosti v interesu samega šolskega 

sistema in pristojnega ministrstva. Dokler država in javni zavod nimata zadostnega števila 

kapacitet in športne infrastrukture, pa bi bila lahko ena izmed rešitev tudi izoblikovanje in 

podelitev licenc tako za namestitvene objekte kot za programske sklope.  

4.2.2 Primeri dobre prakse pri programih šole v naravi v MZL 

MZL nudi pomoč pri organizaciji šole v naravi. Večina osnovnih šol izvaja program šole 

plavanja. Za izvajanje programa šola plavanja potrebuje 20-urni tečaj plavanja, ki traja od 

ponedeljka do petka. Programi šole v naravi se večinoma izvajajo med tednom, ob redkih 

primerih tudi do sobote, če je ponedeljek praznik. Ker gre za 20-urni tečaj plavanja, je jasno, 

da šola potrebuje plavalni bazen štiri ure dnevno za vse učence. Poleg urne omejitve je po 

standardu še omejitev, koliko otrok lahko razvrstimo na eno progo – in sicer največ 20 otrok. 

MZL od konca leta 2009 razpolaga z bazenom z morsko vodo v velikosti polovice 

olimpijskega bazena, v katerem je pet plavalnih prog. V sezoni od junija do septembra ima 

MZL še zunanji bazen z morsko vodo, ki se tudi uporablja za izvedo šole plavanja, ter morje. 

Najbolj ozko grlo predstavlja bazen v času, ko zunanji bazen še ni v uporabo, predvsem 

aprila, maja in v drugi polovici septembra.  

Šole za izvedbo programa šole v naravi poleg bazena koristijo še pedagoško-animacijski 

program zdravilišča, ki je sestavljen iz naravoslovne učne poti, lova na zaklad, večernih 

plesov, ustvarjalnih delavnic, ogleda parka z vrtnarko, kuharske delavnice v demonstracijski 

kuhinji, na voljo pa imajo tudi uporabo športnih površin (nogometno igrišče z umetno travo 

dimenzije 20 x 40, igrišče za košarko, igrišče za odbojko na mivki, namizni tenis, trim stezo, 

kajake in vodne desk (supov). Organizirajo lahko tudi pohode v okolico zdravilišča. Za mlajše 

otroke sta na razpolago še igralnica in »začaran gozdiček«. Zdravilišče lahko organizira tudi 

zunanje dejavnosti, kot so izlet z ladjico, lokostrelstvo, ribištvo, istrska glasba in še mnoge 

naravoslovne in družboslovne vsebine, ki pa niso vključeni v redno ceno. 

Za dodatne strokovne vsebine se lahko OŠ dogovorijo za izvajanje programa z zavodom 

UMMI. UMMI je zavod za izobraževanje, kulturo in mladinski turizem. V zavodu za OŠ 

pripravijo program šole v naravi »na ključ« glede na starost in želje. Program obsega 

delavnice s področja naravoslovja (biologija morja, ornitologija, vivaristika, geologija, 

botanika), etnologije (solinarstvo, oljkarsko, ribištvo), športa (plavanje, igre v morju in 
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bazenu, športne igre, plezanje, lokostrelstvo, osnove potapljanja, kajakaštvo, jadranje), 

umetnosti (arhitektura, slikarstvo, glasba, književnost). 

V zavodu delujejo strokovnjaki naravoslovja in umetnosti, ki se povezujejo z mladimi, ki so 

pripravljeni svoje znanje in moč ustvarjalnosti združiti in tako ustvariti nekaj novega, tudi 

koristnega za prostor, v katerem živijo ali tja pridejo. Zavod je oral ledino pri izvajanju 

raziskovalnih taborov za nadarjene Zoisove štipendiste. Deluje že več kot dvajset let in je v 

tem času pridobil v javnosti in prostoru veliko potrditev. Poslanstvo zavoda UMMI je 

razvijati pri mladih tisti potencial, ki ga šola ne zmore ali ne zna. V zavodu ugotavljamo, da 

nadarjenost posameznika ni dovolj, tudi kopičenje veliko znanja ne, če vzporedno in 

enakovredno ne spodbujamo in razvijamo tudi ustvarjalnosti. Na svoji spletni strani imajo 

zapisano, da je njihovo poslanstvo spodbujanje in razvijanje ustvarjalnega in inovativnega 

potenciala mladih. Izziv vidijo tudi v motiviranju mladih, ki pridejo predvsem na počitnice in 

mladinsko druženje, da se ob delu in rezultatih zabavajo. 

Zavod UMMI ima pri svojem delu razvite konkretne cilje, ki so tudi v skladu s konceptom 

šole v naravi, in sicer: 

- spodbujanje specifičnih nadarjenosti pri mladih in njihove ustvarjalnosti na splošno; 

- razvijanje občutka in spretnosti za skupinsko delo in kakovostne medsebojne odnose; 

- usmerjanje mladih v procesno reševanje problemov v zvezi z varstvom narave; 

- spodbuditi mlade k ustvarjalnemu in dejavnemu doživljanju kraja dogajanja in 

razumevanju razvoja kot delnega kompromisa med neizogibnim tehnološkim napredkom 

ter ohranjanjem naravne in kulturne dediščine; 

- oblikovanje programov za mlade, ki pridejo v kraj, da bi razvijali svojo ustvarjalnost in 

čutenje za doživljanje narave in njenih lepot, torej prizadevanje za celostno razumsko in 

intuitivno spoznavanje sveta ter varovanje narave; 

- spoznavanje možnosti za nadaljevanje študija in poklicno pot v raziskovalni in 

gospodarski sferi. 

Zato je gospa Marija Mahne Male (2016) zapisala citat: »Vedno znova se potrjuje, da je 

mogoče od delu tudi uživati, če so le odprte poti k ustvarjalnosti.« 
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5 RAZISKAVA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

V teoretičnem delu raziskave smo s proučevanjem literature in virov predstavili širši pomen 

otroškega turizma, kamor lahko uvrstimo tudi šolo v naravi. V statističnih podatkih najdemo 

le podatke o mladinskem turizmu, ki pa glede na starost niso primerljivi z otroškim turizmom. 

Osredotočili smo se na organizirana letovanja otrok v sklopu šole v naravi za otroke, ki 

obiskujejo osnovno šolo. Raziskovanje nas je zanimalo iz več vidikov. Prvi vidik nam je 

predstavljala zakonska opredelitev šole v naravi, drugi vidik nam je predstavljala organizacija 

in izvedba letovanj, kot jo vidijo odločevalci na OŠ, tretji vidik pa so nam bili ponudniki 

namestitve in programov, ki nudijo svoje storitve za namen izvedbe programov šole v naravi. 

Vsi vidiki se med seboj prepletajo in dopolnjujejo. Trdimo lahko, da je med njimi trenutna 

simbioza, saj država zahteva izvedbo šole v naravi, OŠ jo v različnih oblikah samostojno 

izvajajo in ponudniki namestitve in programov s pridom tržijo svoje turistične kapacitete. V 

teoretičnem delu smo podali tudi podatke o že opravljenih raziskavah, ki jih bomo lahko 

delno primerjali s podatki iz naše raziskave.  

Cilj raziskave je proučiti družbeni pojav – izvajanje programa šole v naravi. Ker je 

raziskovalna nalogo s področja trženja, ima raziskava tudi elemente trženjskega spleta. Za 

oblikovanje trženjskega spleta potrebujemo kakovostne informacije, za katere pa velja, da ni 

dovolj samo njihova interpretacija, ampak je nujno tudi razumevanje. V nalogi navajamo tudi 

konkreten primer tržnega ponudnika namestitve in programov, ki se sooča z izzivi trženja 

svoje ponudbe za segment osnovnošolskih otrok. S praktičnimi nasveti želimo v nalogi 

prikazati, kje ima tržni ponudnik potencial za razvoj storitve. Celotna ideja o raziskavi šole v 

naravi izhaja iz želje po razvoju tako programskih sklopov kot namestitvenih kapacitet za 

dobrobit otrok s poudarkom na družbeno odgovornem turizmu. 

Pri raziskavi smo se odločili za metodologijo kvantitativne raziskave. Razlogov za ta pristop 

je več: 

- želeli smo pridobiti čim večjo količino podatkov zaradi primarne želje po ugotovitvi, kaj 

se dogaja na področju otroškega turizma, podrobneje šole v naravi; 

- želeli smo pridobiti čim več dejstev, ki smo jih nato z raziskavo analizirali; 

- postavili smo si hipoteze, ki smo jih preverili s pomočjo reprezentativnega vzorca; 

- anketni vprašalnik je vključeval tudi elemente trženjskega spleta za področje storitev. 

Predvidevamo, da bi raziskava pridobila na celovitosti, če bi vključili še kvalitativno 

raziskavo, npr. pridobiti mnenja tistih, ki odločajo o organizaciji in izvedbi programa šole v 

naravi – torej bi izvedli intervjuje. Na ta način bi ob proučevanju šole v naravi pridobili še 

dodatna mnenja, izkušnje in predloge, ki bi nam pomagali pri oblikovati razvojne predloge. 
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5.1 Raziskovalni načrt 

V empiričnem delu raziskave želimo preveriti tudi pridobljene informacije iz teoretičnega 

dela raziskave o šoli v naravi. Ker želimo pridobiti širok pogled na proučevano vsebino, smo 

se odločili za anketni vprašalnik. S pomočjo anketnega vprašalnika pridobljeni podatki nam 

bodo podali ključne informacije, ki so pomembne pri organiziranju šole v naravi. S pomočjo 

pridobljenih podatkov smo lahko raziskali, ali tržni ponudniki poznajo potrebe šole v naravi, 

torej ali imajo primeren produkt za OŠ.  

Z anketnim vprašalnikom ne moremo doseči poglobljenega razumevanja in dinamike na trgu, 

lahko pa dobimo splošno sliko. Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 163–170) pravijo, da 

gre pri kvantitativni tehniki zbiranja podatkov za dva ločena procesa. Na eni strani imamo 

zbiranje podatkov, na drugi strani pa analizo, ki pomeni osmišljanje podatkov. Avtorji 

navajajo, da je anketni vprašalnik dobra metoda pri proučevanju potrošniških nagnjenj. 

Pridobljene podatke iz anketnega vprašalnika smo obdelali s statistično programsko opremo. 

Tudi Easterby-Smith, Thorpe in Lowe (2007, 179) navajajo kot najbolj uporabljeno 

programsko opremo za analiziranje družboslovnih podatkov program SPSS. Raziskavo bomo 

zaključili s sklepi in podali tudi predloge za nadaljnje raziskovanje. 

5.2 Metodologija 

S pomočjo uporabe kvantitativne metode raziskovanja smo analizirali izvajanje programa šole 

v naravi z vidika odločevalcev v OŠ. Podatke smo pridobili z metodo spletnega anketiranja, ki 

je omogočilo tudi hiter dostop do ciljne skupine, ravnateljic in ravnateljev OŠ ter njihovih 

pomočnikov.  

Pri oblikovanju vprašanj smo sledili priporočilom, ki jih navajajo Easterby-Smith, Thorpe in 

Lowe (2007, 167). Postavili smo jasna vprašanja, izogibali smo se žargonu ali strokovnim 

izrazom, izogibali smo se negativnim oblikam in osebnim vprašanjem, nismo postavili dveh 

vprašanj v eni postavki, nismo vključili vprašanj, ki bi nakazovala smer odgovora. 

Spletni anketni vprašalnik je sestavljen iz 26 vprašanj. Vprašanja so strukturirana in zaprtega 

tipa. Razlogi za to so v hitrejšem izpolnjevanju ankete. Pri nekaterih vprašanjih je bil dodan 

možen odgovor, drugo, kjer so anketiranci lahko zapisali svoje komentarje in razmišljanja. Pri 

nekaterih vprašanjih smo vključili petstopenjsko Likertovo lestvico, kje so se odločali o 

pomenu trditve (sploh ni pomembno, ni pomembno, neodločen, je pomembno, je zelo 

pomembno). Na ta način so anketiranci prikazali svojo intenzivnost o pomembnosti 

zapisanega. V prvem delu vprašalnika smo spraševali po splošnih demografskih značilnostih. 

V drugem delu smo se osredotočili na podatke o programskih sklopih, o ceni ter o odločujočih 

dejavnikih pri izvedbi programa šole v naravi. Drugi sklop vprašanj je bil namenjen OŠ, ki 

pogosto in velikokrat izvajajo program šole v naravi. Vprašanja so anketiranca vodila za vsak 
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razred od petega do vključno šestnajstega vprašanja, kar je bilo za anketirance precej 

zamudno delo. Za takšen način anketiranja smo se odločili, ker ima vsak program šole v 

naravi svoje značilnosti in posebnosti. Izhajali smo tudi iz dejstva, da je znano povprečje, da 

šole od prvega do devetega razreda izvedejo tri programe šole v naravi. Tretji sklop vprašanj 

je vključeval vprašanja, ki niso povezana z vsebinskim sklopom in veljajo na splošno za vse 

programe šole v naravi. Vprašalnik je nalogi priložen (priloga 1). Anketni vprašalnik smo 

pilotno preizkusili na štirih anketirancih ter ga delno popravili. Anketiranci so zapisali, da je 

anketni vprašalnik zahteven. 

V anketni vprašalnik smo vpeljali tudi nekaj vprašanj, s katerimi smo želeli preveriti 

zanesljivost odgovorov. To pomeni, da smo želeli pridobiti enak rezultat. Primer sta osmo in 

deveto vprašanje. 

V prvem koraku smo razmišljali, da bi vprašalnik analizirali regijsko. Ugotoviti smo želeli, ali 

se šole obnašajo regijsko primerljivo in ali že obstajajo določene povezave in stalne prakse. 

Za regijsko obravnavo podatkov se nismo odločili, saj se nam je že v pilotski raziskavi 

razkrilo, da je oblika šole v naravi odvisna predvsem od starosti otrok in programa, ki ga 

izvaja šola v določenem razredu. Iz te predpostavke lahko določene vedenjske značilnosti in 

pojave pripišemo celotni populaciji.  

5.3 Vzorec ter sestava vprašalnika 

Spletni anketni vprašalnik, je bil sestavljen na osnovi teoretičnih izhodišč ter na osnovi 

elementov trženjskega spleta, ki velja za obravnavo storitev v trženju. 

Celotna v raziskavo vključena populacija je bila geografsko omejena na območju Slovenije. 

Obsegala je vseh 452 osnovnih šol. Povabilo na izpolnjevanje anketnega vprašalnika je bilo 

poslano na skrbno načrtovano bazo elektronskih naslovov, namenjenih posameznim vplivnim 

osebam. Izbor je bil narejen po kriterijih odgovornosti in na osnovi lestvice, naslov 

ravnateljice ali ravnatelja, naslov pomočnice ali pomočnika ravnatelje, naslov šole. Nekatere 

šole imajo javno objavljene elektronske naslove vodstva, druge šole jih nimajo in obstajajo 

samo splošni elektronski naslovi. Povabilo na izpolnjevanje vprašalnika smo poslali s tremi 

različnimi sporočili, vse v zamikih treh delovnih dni.  

Vprašalnik je bil izdelan in oblikovan preko programa orodja 1ka. Program 1ka je razvila 

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Center za družboslovno informatiko. Vnos 

ankete je enostaven in izpolnjevalcu prijazen. Program omogoča anonimnost izpolnjevalcu.  

Glavna omejitev pri raziskavi je, da pri anketirancih nimamo vpogleda v resničnost podatkov. 

Vseeno predpostavljamo, da so to odgovorni ljudje na vodstvenih položajih, ki so šli skozi 

zahteven proces izobraževanja in da so podajali resnične in točne podatke. Easterby-Smith, 

Thorpe in Lowe (2007, 166) pravijo, da je glavna razlika v vprašalniku, ali sprašujemo po 
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dejstvih ali po mnenjih. Pri vprašanjih o dejstvih anketiranci še vedno lahko izberejo napačen 

podatek, pri vprašanjih o mnenjih pa ne moremo imeti temeljne predpostavke o pravilnih 

odgovorih. Dejansko je to tudi njihova prednost, saj anketiranci ne bodo odgovarjali na enak 

način. 

Po zaključku anketiranja smo dobili 219 odgovorov posameznikov; odzivnost je bila 44,25 %. 

Pri pregledu baze podatkov smo ugotovili, da je 19 anketirancev hitro odstopilo od 

izpolnjevanja vprašalnika, zato smo jih iz raziskovanja izključili. Ostalih 200 smo analizirali. 

Pri analizi smo bili pozorni na veljavne in neveljavne odgovore in jih v tabelah tudi prikazali. 

5.4 Analiza odgovorov  

Celotno analizo odgovorov na anketna vprašanja smo izvedli s pomočjo statističnega 

programa SPSS Statistics. Osnovna baza vseh odgovorov je bila izvožena preko portala 1ka v 

excelovi tabeli.  

Analiza anketnega vprašalnika je podala zelo veliko podatkov. To so podatki, ki se nanašajo 

na drugi del ankete. Iz tega razloga smo pripravili za opisno statistično analizo dodatne 

združene tabele. Vse posamezne tabele so v celoti podane v prilogi 2. 

Odgovore na prvo vprašanje (V kateri regiji deluje šola?) predstavljamo v preglednici 12.  

Preglednica 12: Osnovne šole po regijah 

Osnovne šole po regijah N F DP D VD KD 

Veljavnih       

Pomurska 38 19 50,0 9,5 9,6 9,6 

Podravska 78 33 42,3 16,5 16,8 26,4 

Koroška 17 5 29,4 2,5 2,5 28,9 

Savinjska 56 22 39,3 11,0 11,2 40,1 

Zasavska 10 2 20,0 1,0 1,0 41,1 

Posavska 24 6 25,0 3,0 3,0 44,2 

Jugovzhodna Slovenija 36 12 33,3 6,0 6,1 50,3 

Osrednjeslovenska 92 51 55,4 25,5 25,9 76,1 

Gorenjska 34 13 38,2 6,5 6,6 82,7 

Primorsko-notranjska 16 9 56,3 4,5  4,6  87,3  

Goriška  28 13 46,4 6,5 6,6 93,9 

Obalno-kraška 23 12 52,2 6,0 6,1 100,0 

Skupaj   197   98,5 100,0   

Manjkajočih       

Ni odgovoril   3   1,5     

Skupaj 452 200   100,0     

Legenda: N – število vseh šol, vzorec; F – frekvenca odgovorov; DP – delež (vzorec/populacija) 
odstotek; D – delež odgovorov; VD– veljavni deleži; KD – kumulativni deleži. 
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Opis vzorca nam kaže, da je bilo v anketo zajetih 200 anketiranih odločevalcev o programih 

šole v naravi. Zajeli smo odgovore iz vseh regij v Sloveniji. Največ jih je bilo iz 

osrednjeslovenske regije – 25,9 %, najmanj pa iz zasavske regije – 1 %. Za primerjavo 

podatkov smo preglednici dodali stolpec, ki prikazuje število OŠ v določeni regiji. Iz 

podatkov je razvidno, da smo dobili odgovore od 44,2 % vseh OŠ v Sloveniji. Delež 

odgovorov glede na vzorec in na populacijo prikazuje, da smo 50 % in več odgovorov dobili 

iz pomurske regije, osrednjeslovenske regije in primorsko-notranjske regije. Najnižji delež 

(20 %) pa smo dobili iz zasavske regije. 

Anketirance smo spraševali po okolju, kjer OŠ deluje. Odgovori na drugo vprašanje (V 

kakšnem okolju se nahaja vaša šola?) so prikazani v preglednici 13. Dobili smo 98,5 % 

veljavnih odgovorov. Največ OŠ se nahaja na vasi, 41 %. Sledijo manjše mesto (30 %), 

predmestje velikega mesta (14 %) ter najmanj odgovor smo dobili od šol, ki se nahajajo v 

velikem mestu, le 13,5 %. Ta podatek nas je presenetil predvsem in razloge za to si lahko 

razlagamo na več načinov: ali so te šole največje in odločevalci niso imeli časa izpolniti 

vprašalnika, ali je izvajanje programa šole v naravi že rutina in se ravnatelji ne ukvarjajo z 

izvedbami (imajo za to dodeljeno drugo osebje). Razlog je lahko tudi okolje šole, predvsem 

na vasi in v manjših mestih vidijo pomen in potencial šole v naravi. 

Preglednica 13: Okolje OŠ 

Okolje OŠ F D VD KD 

Veljavnih V velikem mestu 27 13,5 13,7 13,7 

V predmestju velikega mesta 28 14,0 14,2 27,9 

V manjšem mestu 60 30,0 30,5 58,4 

Na vasi 82 41,0 41,6 100,0 

Skupaj 197 98,5 100,0  

Manjkajočih Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 200 100,0   

Legenda: F – frekvenca odgovorov; D – delež odgovorov; VD– veljavni deleži; KD – kumulativni 

deleži. 

V preglednici 14 so odgovori na tretje vprašanje (Kolikšno je skupno število učencev na šoli v 

letu 2015/2016?). Anketiranci so nam z odgovorom na vprašanje o število otrok, vpisanih v 

OŠ, podali informacijo o vpisanih otrocih v OŠ. Iz tega podatka lahko sklepamo, ali gre za 

velike ali majhne šole. Velikost šole se opazuje glede na število učencev, glede na število 

oddelkov in število podružnic. Največja šola je v osrednjeslovenski regiji – OŠ Vič, brez 

podružnic, ki je imela v letu 2014/15 vpisanih 872 otrok v 36 oddelkih. Po velikosti sledita 

OŠ Koper s 35 oddelki in 859 učenci ter OŠ Škofja Loka – mesto s 33 oddelki in 802 

učencema. Najmanjša šola se nahaja v primorsko-notranjski regiji, to je šola Pregarje v 

Brkinih, ki šteje 25 učencev v treh oddelkih. Če opazujemo velikost šole z vključenimi 

podružnicami, so vse največje šole iz osrednjeslovenske regije, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje 

s štirimi podružnicami in 1.393 učenci največja šola. Po velikosti si sledijo OŠ Simona Jenka 
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Kranj s 1027 učenci v štirih oddelkih in OŠ Stična s 1075 učenci v 51 oddelkih. Z našo anketo 

smo dobili 195 veljavnih odgovorov, največja šola ima 1128 učencev, torej spada med večje 

šole, najmanjša pa 15 učencev, kar predvidevamo, da predstavlja podružnično šolo. 

Povprečna vrednost je bila 412 otrok, kar lahko ocenimo za srednje velike šole. Standardni 

odklon nam govori o razpršenosti podatkov. Podatek nam pove, da smo v raziskavo zajeli šole 

različnih velikosti (število učencev in učenk), kar je za raziskavo dobro. 

Preglednica 14: Skupno število učencev na šoli v letu 2015/2016 

Število vpisanih učencev Veljavnih 195 

Manjkajočih 5 

Povprečna vrednost 412.67 

Std. Odklon 214.283 

Min 15 

Max 1.128 

 

Nato smo anketirancem postavili četrto vprašanje (Kako ocenjujete povprečni dohodek na 

prebivalca v okolju, kjer se nahaja šola?) in zbrane podatke združili v preglednici 15. 

Anketiranci so zapisali, da njihova OŠ v 56 % spada v okolje, kjer je dohodek na prebivalca 

povprečen, 34,5 % jih spada v okolje, kjer je dohodek pod povprečjem. in 6,5 % jih spada v 

okolje, kjer je dohodek nad povprečjem. Podatki so primerljivi s podatki, ki smo jih pridobili 

pri odgovorih na vprašanje o okolišu OŠ, kjer je bilo največ šol iz vaškega okolja in okoliša 

manjših mest. Nadpovprečni dohodek lahko pripišemo šolam, ki se nahajajo v večjih mestih. 

Več kot polovica – 62,5 % šol je v okolju, kjer starši s svojimi dohodki še lahko plačujejo 

nadstandardne programe šole v naravi. 

Preglednica 15: Ocena povprečnega dohodka na prebivalca v okolju, kjer se nahaja šola 

 F D VD KD 

Veljavnih Nad povprečjem 13 6,5 6,7 6,7 

Povprečen 112 56,0 57,7 64,4 

Pod povprečjem 69 34,5 35,6 100,0 

Skupaj 194 97,0 100,0  

Manjkajočih Ni odgovoril 6 3,0   

Skupaj  200 100,0  

Legenda: F – frekvenca odgovorov; D – delež odgovorov; VD– veljavni deleži; KD – kumulativni 

deleži. 

Anketiranci so v drugem sklopu vprašanj odgovarjali glede različnih, programov šol v naravi 

v različnih razredih. Ta del raziskave je bil za anketirance zelo zahteven, predvsem za šole, ki 

so na tem področju zelo dejavne in tudi v vsakem oddelku izvedejo program šole v naravi. 

Menimo, da smo s tem načinom dobili poglobljeno sliko stanja izvedbe šole v naravi. Ker je 

podatkov res veliko in ker želimo z nalogo pridobiti pregled nad stanjem, smo se odločili za 
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izdelavo dodatnih skupnih tabel in grafov, s katerimi želimo proučiti izvajanje programov šole 

v naravi. Tabele po posameznih razredih in vsebinah so primerne za nadaljnje raziskovanje in 

primerjavo in so v prilogi 2. 

Anketirance smo v 5. vprašanju povprašali, ali na šoli izvajajo programe šole v naravi, in 

podatke zapisali v preglednici 16. Dobili smo 198 veljavnih odgovorov, dva anketiranca nista 

odgovorila na vprašanje. 99 % jih izvaja šolo v naravi, ki je tudi zakonsko določena in 

opredeljena, 1 % vprašanih šole v naravi ne izvaja. Razloga za to ne poznamo. Predvidevamo 

pa lahko, da gre za manjšo šolo ali podružnično enoto. Drug možen razlog pa je mogoče 

tehnične narave, da je anketiranec želel preveriti, na kakšen način se anketa nadaljuje. Vsi 

anketiranci, ki so odgovorili z da, so nato odgovarjali do 16. vprašanja. Anketiranci, ki so 

odgovorili z ne, so nadaljevali z odgovori na 17. vprašanje. 

Preglednica 16: Izvajanje programa šole v naravi 

Izvajanje programa šole v naravi F D VD KD 

Veljavnih Da 196 98,0 99,0 99,0 

Ne 2 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 198 99,0 100,0  

Manjkajočih Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj  200 100,0  

Legenda: F – frekvenca odgovorov; D – delež odgovorov; VD– veljavni deleži; KD – kumulativni 

deleži. 

V drugem delu raziskave (analiziranja odgovorov) se osredotočamo na OŠ, ki izvajajo 

program šole v naravi. Pripravili smo skupne tabele, ki jih bomo v nadaljevanju raziskave 

interpretirali. Zbrane podatke na šesto vprašanje (Ali v posameznem razredu 1.–9. razred 

izvajate šolo v naravi?) smo zbrali v preglednici 17. Iz podatkov je razvidno, da šole izvajajo 

programe šole v naravi v vseh razredih. Najmanj v devetem razredu 4,8 %, v prvem razredu 

9,4 % ter drugem razredu 20,5 %. Najbolj pogosta je šola v naravi v petem razredu, s 77,2 %. 

Ta podatek smo pričakovali, ker smo že v teoretičnem delu pridobili podatke, da je v petem 

razredu šola v naravi najbolj pogosta. 

Preglednica 17: Izvedba programa šole v naravi 1.–9. razred (%) 

Izveden program šole v naravi (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Da 9,4 20,5 35,5 46,2 77,2 58,3 50,0 35,4 4,8 

Ne 90,6 79,5 64,5 53,8 22,8 41,7 50,0 64,6 95,2 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Anketiranci so nam za vsak razred posebej izpolnili, kateri program šole v naravi izvajajo. 

Program šole v naravi je pogojen tudi z lokacijo izvedbe, z zahtevano infrastrukturo (plavalna 

šola – bazen, smučarska šola – smučišča), zato je ta podatek pomemben za nadaljnjo 
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raziskavo. Odgovore na sedmo vprašanje (Kakšen program šole v naravi izvajajo v 

posameznem razredu 1.–9. razred?) smo zbrali v preglednici 18. 

V prvem razredu program šole v naravi izvaja 17 anketiranih šol, izstopa naravoslovna šola. 

V drugem razredu program izvaja 38 anketiranih šol s poudarkom na naravoslovni vsebini, 

sledi ji plavalna šola. V tretjem razredu program izvaja 60 anketiranih šol. V ospredju sta 

plavalna in naravoslovna šola v naravi. V četrtem razredu program izvaja 72 šol, največ je 

plavalnih, sledi naravoslovna šola in smučarska šola. Za peti razred smo dobili 113 

odgovorov, največkrat gre za šolo plavanja. V šestem razredu smo dobili podatek o 82 

programih šole v naravi. Največ je smučarskih. V sedmem razredu je 72 anketiranih 

odgovorilo, da izvajajo šolo v nravi s poudarkom na naravoslovju. V osmem razredu smo 

dobili 50 odgovorov, programska usmeritev je znova naravoslovje. V devetem razredu je 

najmanj izvedenih šol v naravi. Dobili smo sedem odgovorov z vsebinami naravoslovja ter 

tehnični in projekti dnevi.  

Če potegnemo črto, lahko ugotovimo, da je največ programov usmerjenih v naravoslovje, 

sledijo plavalne šole ter nato smučarske šole. Glede na pridobljene informacije lahko 

ugotovimo, da so podatki primerljivi s podatki raziskav, ki ju je v letih 2001 in 2014 izvedlo 

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Izvedeni raziskavi sta podajali vsebinske 

sklope, niso pa podajali podatkov, v katerih razredih se določeni programi izvajajo. 

Preglednica 18: Program šole v naravi po posameznih razredih 

Program šole v naravi (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Naravoslovna 52.9 78,9 33,3 33,3 8,8 8,5 62,5 66 42,9 

Plavalna 0,0 13,2 41,7 50 65,5 3,7 0,0 0,0 0,0 

Smučarska 11,8 0,0 5,0 11,1 20,4 81,7 16,7 4,0 0,0 

Družboslovna 0,0 0,0 5,0 0,0 0,9 3,7 2,8 4,0 0,0 

Tehnični in projektni dnevi 5,9 0,0 5,0 2,8 0,9 0,0 4,2 10,0 28,6 

Planinska 5,9 2,6 3,3 1,4 1,8 1,2 5,6 4,0 0,0 

Programi za nadarjene 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1,4 0,0 0,0 

Drugo 23,5 5,3 6,7 1,4 1,8 1,2 6,9 12,0 28,6 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Odgovore na osmo vprašanje (Ali je šola v naravi subvencionirana?) smo zapisali v 

preglednici 19. 

Iz državnega proračuna se sofinancira program šole v naravi eni generaciji učencev. Vse 

ostale izvedbe šole v naravi bremenijo proračuna družin. Nekatere šole so iznajdljive in v 

sofinanciranje šole v naravi vključujejo lokalno skupnost.  
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Iz podatkov v preglednici 19 vidimo, da so sofinanciranji večinoma programi, ki se izvajajo v 

petem razredu (86,7 %), sledita četrti razred z 59,2 % ter šesti razred s 44,4 %. Če povežemo 

odgovore o programskih sklopih s subvencioniranjem, lahko ugotovimo, da gre predvsem za 

plavalne in smučarske šole, kar je v šolah nekakšna ustaljena praksa. Ugotoviti moramo, da so 

določene šole pri izvajanju palete najrazličnejših programov šole v naravi (planinske šole, 

tehnični dnevi, projektni tedni, družboslovne vsebine) izjemno uspešne in znajo ter uspejo 

prepričati starše in druge sofinancerje, da je šola v naravi izjemnega pomena za izobraževalni 

proces in razvoj otrok.  

Preglednica 19: Subvencionirane šole v naravi 

Subvencioniranje šole v naravi (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Da 17,6 18,4 45,9 59,2 86,7 44,4 23,6 12,5 0,0 

Ne 82,4 81,6 54,1 40,8 13,3 55,6 76,4 87,5 100,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Podatki, ki smo jih pridobili z odgovori na deveto vprašanje (Program šole v naravi je reden 

ali nadstandarden) smo zapisali v preglednici 20. Odgovore, ki smo jih dobili, so v skladu z 

odgovori na sedmo in osmo vprašanje. OŠ se odločajo za reden program šole v naravi 

predvsem za plavalno in smučarsko šolo. Največ rednih programov se izvaja v petem razredu 

(67,3 %), sledijo mu četrti in šesti razred. Vsi ostali programi so nadstandardni programi. 

Najvišji odstotek na število izvedenih programov šole v naravi je v prvem razredu (94,1 %) in 

devetem razredu (80,0 %). Iz podatkov je tudi razvidno, da je višji delež nadstandardnih 

programov.  

Preglednica 20: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni (%) 

Program šole v naravi (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Redni 5,9 37,8 45,9 52,9 67,3 45,6 34,7 34,0 20,0 

Nadstandardni 94,1 62,2 54,1 47,1 32,7 54,4 65,3 66,0 80,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Anketiranci so v 10. vprašanju odgovarjali na vprašanje »Kolikšna je povprečna cena 

programa na otroka z vsemi vključenimi stroški«. Združeni podatki so prikazani v preglednici 

21.  

Cena programa je odvisna od več dejavnikov: dolžine bivanja, lokacije izvedbe, vrste 

namestitve, programa, dodatnih stroškov. Če bi želeli pridobiti poglobljeno sliko cene 

programa na dan, bi jo morali primerjati predvsem z dolžino bivanja in ostalimi pomembnimi 

dejavniki, ki vplivajo na njeno višino. Če pa pogledamo povprečno ceno programa po 

razredih, ta znaša manj kot 60 evrov le v prvem in drugem razredu. Primerjavo lahko 
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naredimo z dolžino bivanja v šoli v naravi. Po pridobljenih podatkih iz 12. vprašanja je 

povprečna doba bivanja za drugi in tretji razred tri dni oz. gre za dve nočitvi. To pomeni da 

povprečna cena na nočitev znaša 30 EUR. Od tretjega pa do sedmega razreda so anketiranci 

odgovorili, da je cena programa višja od 100 EUR. Če primerjamo podatke s povprečno dobo 

bivanja, ki jo navajajo v 12. vprašanju in je pet dni oziroma štiri nočitve, znaša povprečna 

cena na nočitev 25 EUR. Po podatkih lahko ugotovimo, da so kljub temu, da je na prvi pogled 

program šole v naravi cenejši, pri izračunu stroška nočitve ta vseeno dražji.  

Preglednica 21: Povprečna cena programa na otroka z vsemi vključenimi stroški (%) 

Povprečna cena programa na otroka 

 (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Pod 60 eur 44,4 37,8 16,4 11,6 4,5 2,4 4,2 4,1 0,0 

60 do 70 eur 11,1 21,6 13,1 7,2 8,9 1,2 9,9 6,1 0,0 

70 do 80 eur 16,7 16,2 14,8 5,8 2,7 1,2 8,5 10,2 0,0 

80 do 90 eur 11,1 10,8 4,9 10,1 4,5 4,9 15,5 20,4 16,7 

90 do 100 eur 5,6 2,7 19,7 20,3 20,5 17,1 25,4 30,6 33,3 

Nad 100 eur 11,1 10,8 31,1 44,9 58,9 73,2 36,6 28,6 50,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Odgovore anketirancev na enajsto vprašanje (V katerem letnem času izvajate šolo v naravi?) 

smo zbrali v preglednici 22. Pri odgovorih je v šestem razredu prevladovala zima, saj gre v 

večini primerov za šolo smučanja. V petem razredu je prevladovalo poletje, ker izvajajo šolo 

plavanja. Pomladni in jesenski del leta sta bolj primerna za naravoslovne šole, ki večinoma 

potekajo v ostalih razredih OŠ. Vsekakor je izvajanje šole v naravi zelo pogojeno z letnim 

časom.  

Preglednica 22: Letni čas izvajanja šole v naravi? 

Letni čas (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Zima 23,5 5,6 6,7 17,4 20,5 82,5 22,4 17,0 0,0 

Pomlad 76,5 75,0 65,0 40,6 19,6 7,5 43,3 48,9 60,0 

Poletje 0,0 5,6 11,7 21,7 48,2 5,0 4,5 10,6 0,0 

Jesen 0,0 13,9 16,7 20,3 11,6 5,0 29,9 23,4 40,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

V naslednjem, dvanajstem vprašanju (Čas trajanja šole v naravi?) nas je zanimala doba 

bivanja učencev v šoli v naravi. Rezultate smo zbrali v preglednici 23.  

Pričakovani rezultat je, da je od šestih od devetih razredov šola v naravi trajala pet dni (štiri 

nočitve). Te šole potekajo od ponedeljka do petka. Največ petdnevnih programov je po 

podatkih v šestem razredu, 93,8 %. Pri ostalih treh razredih (prvem, drugem in devetem) pa 
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šola v naravi večinoma traja tri dni (dve nočitvi). Iz pridobljenih podatkov vidimo, da v prvem 

razredu izvajajo tudi enodnevne šole v naravi, v petem razredu pa imamo tudi primere 

sedemdnevnega bivanja. V ZOsn je zapisano, da je šola v naravi večdnevni proces, ki naj bi 

trajal tri ali več dni. Določena je spodnja meja, kar pomeni, da šola v naravi naj ne bi bila 

krajša od treh dni. Zgornja meja pa ni določena.  

Preglednica 23: Čas trajanja šole v naravi 

Čas trajanja šole v naravi (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 dan (brez nočitve) 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 dni (1 nočitev) 11,1 5,3 3,3 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 dni (2 nočitvi) 66,7 73,7 29,5 7,1 0,9 0,0 8,5 10,2 33,3 

4 dni (3 nočitve) 0,0 7,9 4,9 4,3 2,7 3,8 7,0 10,2 16,7 

5 dni (4 nočitve) 16,7 13,2 62,3 82,9 85,8 93,8 83,1 77,6 50,0 

6 dni (5 nočitev) 0,0 0,0 0,0 4,3 6,2 2,5 1,4 2,0 0,0 

7 dni (6 nočitev) 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Po kraju izvedbe šole v naravi  smo spraševali v trinajstem vprašanju. Kraj izvedbe je 

pomemben dejavnik pri določanju vsebine programa šole (npr. smučanje je lahko samo na 

smučišču), za plavanje je priporočeno morje. Je pa oddaljenost kraja povezana s prevoznimi 

stroški, ki so v današnjem časih visoki. Iz pridobljenih podatkov, zbranih v preglednici 24, je 

razvidna povprečna oddaljenost in večina šol odide v kraje, ki so od njihove šole  oddaljeni 

tudi več kot 100 km. V petem razredu tudi 168 km v eno smer. Stroški prevoza zelo vplivajo 

na ceno programa šole v naravi. Znani so primeri, ko prevozne stroške za izvedbo šole v nravi 

pokrijejo občine. 

Preglednica 24: Oddaljenost šole od kraja izvedbe šole v naravi (v km) 

Kraj izvedbe šole v naravi 

N 

Povpr. vrednosti Stand. odklon Min Max V M 

Razred 1. 16 184 84,4 62,099 5 200 

 2. 36 164 80,4 54,288 14 250 

 3. 59 141 105,1 70,735 15 400 

 4. 66 134 142,0 81,771 30 300 

 5. 111 89 168,5 84,822 8 360 

 6. 79 121 115,7 52,658 15 300 

 7. 67 133 158,2 79,046 50 400 

 8. 43 157 114,8 63,863 5 300 

 9. 5 195 102,0 83,187 50 250 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno. 

Legenda: V – veljavnih; M – manjkajočih; Min – minimum; Max – maksimum. 
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Ker smo hoteli ugotoviti tudi, s katerim prevoznim sredstvom učenci odidejo v šole v naravi, 

smo te podatke prikazali v preglednici 25. Anketiranci so odgovarjali na štirinajsto vprašanje 

(Kako greste v šolo v naravi?). Po odgovorih sodeč jih v povprečju 90 % odpotuje z avtobusi. 

Vlak ali prevoz s starši uporabijo le redko. 

Preglednica 25: Prevozno sredstvo do kraja izvedbe šole v naravi v % 

Prevoz (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Z avtobusom 94,1 97,4 98,4 98,6 94,6 96,2 95,7 93,9 83,3 

Z vlakom 0,0 0,0 0,0 1,4 4,5 1,3 4,3 2,0 16,7 

Peljejo starši 0,0 2,6 1,6 0,0 0,0 2,5 0,0 4,1 0,0 

Drugo 5,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Odgovori na petnajsto vprašanje nam ponudijo informacijo o gostiteljih šole v naravi (Kje 

izpeljete šolo v naravi?). Odgovore smo zbrali v preglednici 26. Prevladujejo enote CŠOD, ki 

jih je ustanovila država za izvajanje programov šole v naravi. Samo v petem razredu opazimo 

podatek, da 38,7 % šol gostuje v hotelih in zdraviliščih ter 30,6 % v počitniških in dijaških 

domovih. Razlog za takšen rezultate lahko najdemo tudi v dejstvu, da je v petem razredu 

najpogosteje izpeljana šola plavanja ter da enote CŠOD nimajo dovolj bazenov, da bi lahko 

izpeljale programe šole plavanja.  

Preglednica 26: Vrsta namestitve za šolo v naravi v % 

Vrsta namestitve za šole v naravi (%) 
Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

CŠOD 64,7 68,4 60,7 40,0 18,9 44,4 88,7 85,4 83,3 

Hoteli in zdravilišča 17,6 13,2 27,9 35,7 38,7 39,5 4,2 2,1 0,0 

Hostli 0,0 0,0 0,0 1,4 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Počitniški in dijaški domovi 5,9 2,6 6,6 15,7 30,6 9,9 4,2 4,2 16,7 

Turistične kmetije in planinski domovi 5,9 13,2 1,6 2,9 3,6 4,9 2,8 6,3 0,0 

Drugo 5,9 2,6 3,3 4,3 7,2 1,2 0,0 2,1 0,0 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

S 16. vprašanjem (Ali spreminjate lokacijo šolo v naravi?) smo želeli ugotoviti, ali OŠ 

menjajo lokacije izvedbe programov. Podatke smo zbrali v preglednici 27 in jih moramo brati 

tudi v povezavi s petnajstim vprašanjem, kjer so anketiranci odgovorili, da se večina šol v 

naravi odvija v enotah CŠOD. CŠOD ima svoje enote na veliko lokacijah in na vsaki lokaciji 

izvajajo pestro paleto programov. Predvidevamo, da je to eden izmed razlogov za menjavo 

lokacije. Drugi razlog je, da imajo enote CŠOD omejeno število namestitvenih kapacitet, zato 

v primeru zapolnitve ponudijo OŠ drugo, primerljivo lokacijo. V petem razredu je podatek 

drugačen in nam govori o dolgoročnem sodelovanju z izbrano lokacijo, kjer imamo največ 
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zdravilišč in hotelov. Ta podatek nam prikazuje visok delež 66,7 % izbire stalne lokacije 

izvedbe programa; večinoma so to šole plavanja, ki se odvijajo na izbranih in določenih 

lokacijah. 

Preglednica 27: Sprememba lokacije šole v naravi v %  

Spremembe lokacije (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Da 70,6 43,2 56,7 43,7 33,3 51,2 71,4 58,7 66,7 

Ne 29,4 56,8 43,3 56,3 66,7 48,8 28,6 41,3 33,3 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Anketirance, ki so pozitivno odgovorili, da menjajo lokacijo izvedbe, smo v vprašanju 16 a 

povprašali, kateri so razlogi za spremenjeno lokacijo izvedbe šole v naravi. Razlogi za 

menjavo lokacije so zapisani v preglednici 28, seveda pa je to odvisno od vsake situacije 

posebej. Pri splošni sliki je v razredu, kjer se izpelje največ programov šole v naravi, razlog 

bolj ugodna cena namestitve. Na nižji stopnji (prvi razred) so to boljše pedagoške in 

programske vsebine. V drugem in devetem razredu so razlog za menjavo lokacije v glavnem 

boljša športna infrastruktura. Zanimiv je tudi podatek o vplivu staršev na spremembo lokacije, 

ki pa nam govori, da je takih primerov sorazmerno malo. 

Preglednica 28: Dejavniki, ki vplivajo na spremembo lokacije (v %) 

Odločujoči dejavniki za spremembo 
lokacije (v %) 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Bolj ugodne cenovne ponudbe 

namestitve 

0,0 0,0 30,6 32,8 37,0 26,4 22,7 20,9 14,3 

Bolj ugodne cene prevoza 22,2 33,3 12,9 8,2 14,8 9,2 13,6 9,3 14,3 

Boljše namestitve 0,0 6,7 9,7 18,0 12,3 13,8 14,8 11,6 14,3 

Boljše športne infrastrukture 0,0 6,7 14,5 19,7 18,5 23,0 15,9 11,6 42,9 

Boljših pedagoških in programskih 
vsebin 

77,8 46,7 32,3 18,0 14,8 23,0 30,7 39,5 0,0 

Vpliva in zahtev staršev po spremembi 
lokacije 

0,0 6,7 0,0 3,3 2,5 4,6 2,3 7,0 14,3 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

Od anketirancev smo želeli pridobiti tudi podatek, kaj je odločilno, da se odločijo za 

določenega ponudnika izvedbe programa. Anketiranci so svoje odgovore na 17. vprašanje 

(Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika šole v nravi?) ocenjevali po 

petstopenjski Likertovi lestvici (1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 

– je pomembno, 5 – je zelo pomembno). V preglednici 29 je v osmih od devetih primerov v 

ospredju zahteva po zadostnem številu kapacitet. Seveda je to eden izmed dejavnikov, ki tudi 

pogojuje izvedbo šole v naravi. Sledijo cena namestitve, možnost izbire termina izvedbe. Iz 

podatkov je razvidno, da je najmanj pomembna športna infrastruktura, smučišča, in sicer pri 
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programih, ki niso pogojeni s smučarskimi programi. V prvem, drugem in tretjem razredu je 

bil najmanj pomemben bazen in druga športna infrastruktura. Bazeni in športna infrastruktura 

so pomembni v petem razredu. V vseh razredih, razen v šestem, so smučišča najmanj 

pomemben dejavnik. Manj pomembna je tudi ponudba dodatnega vzgojitelja.  

Preglednica 29: Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi 

Odločujoči dejavniki za izbiro 
destinacije 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Cena namestitve 4,41 4,19 4,25 4,33 4,4 4,54 4,40 4,32 5,00 

Celotna ponudba namestitve  3,47 3,42 3,5 3,62 3,73 3,57 3,76 3,61 4,20 

Zadostno število kapacitet  4,53 4,64 4,5 4,41 4,57 4,57 4,50 4,51 4,20 

Možnost izbire termina izvedbe 4,00 3,94 4,21 4,06 4,43 4,29 4,06 4,15 4,40 

Bazen in športna infrastruktura 2,69 2,64 3,59 3,57 4,06 3,16 3,21 3,05 3,80 

Smučišča in športna infrastruktura 2,76 2,42 2,81 2,65 2,94 4,51 3,09 2,60 2,60 

Vključen prevoz v ceno 3,41 3,29 3,12 3,23 3,27 3,33 3,22 3,02 3,20 

Dodatna ponudba 3,12 3,15 3,53 3,43 3,66 4,11 3,67 3,49 3,80 

Organizacija izletov in ogledov 3,59 3,62 3,59 3,42 3,59 3,49 3,99 3,85 3,80 

Pedagoška pomoč pri izvedbi programa 3,94 3,76 3,97 3,75 3,68 3,88 4,43 4,49 4,60 

Ponujena paleta raznih pedagoških 
vsebin 

4,00 4,18 4,1 3,91 3,75 3,86 4,44 4,44 4,40 

Ponujena paleta raznih športnih vsebin 3,94 4,03 3,93 3,91 3,85 4,03 4,28 4,32 4,40 

Ponudba zdravstvene oskrbe v kraju 

izvajanja šole v naravi 
3,76 3,97 3,93 4,09 4,16 4,16 4,12 4,15 3,60 

Ponudba dodatnega vzgojitelja–varuha 3,29 3,29 3,29 3,31 3,16 3,3 3,69 3,78 3,40 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

V 18. vprašanju smo spraševali po zaznanih učinkih programa šole v naravi (Kakšni so 

zaznani učinki šole v naravi?). Iz preglednice 30, kjer smo predstavili odgovore na to 

vprašanje, je razvidno, da so vsi učinki dosegli stopnjo pomembnosti. Med njimi so izstopali 

socializacija, večja samostojnost otrok, učenje v naravnem okolju in sproščeno vzdušje. Vsi 

anketiranci so se strinjali, da je program šole v naravi izjemno pomemben tako za pedagoški 

proces kot tudi za razvoj otrok. 
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Preglednica 30: Zaznani učinki šole v naravi 

Učinki šole v naravi 
Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Večdnevno kontinuirano delo 4,18 4,19 4,38 4,48 4,52 4,50 4,49 4,38 4,60 

Sproščeno vzdušje 4,71 4,59 4,5 4,58 4,62 4,62 4,55 4,5 4,80 

Socializacija 4,88 4,82 4,72 4,76 4,81 4,74 4,65 4,74 4,40 

Pridobitev na samostojnosti otrok 4,82 4,77 4,82 4,8 4,75 4,59 4,64 4,69 4,00 

Nova znanja 4,41 4,53 4,48 4,55 4,59 4,63 4,55 4,52 4,20 

Učenje v naravnem okolju 4,65 4,74 4,62 4,68 4,67 4,64 4,66 4,71 4,80 

Ekonomizacija pouka 4,00 4,00 4,03 3,97 4,16 4,08 4,14 4,02 4,40 

Kakovost v vzgoji in izobraževanju 4,59 4,48 4,54 4,45 4,49 4,47 4,38 4,39 4,40 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

V preglednici 31 smo zbrali odgovore anketirancev na 19. vprašanje (Kakšni so razlogi za 

izbiro destinacije?). Pri razlogih za izbiro destinacije izstopa predvsem varnost kot zelo 

pomemben razlog za izvedbo programa. Sledijo cena, vrsta izvedenega programa ter 

pedagoška kakovost, namestitev in športna infrastruktura. Na zadnjem mestu je možnost 

zdravstvene oskrbe, ki pa je še vedno pomemben dejavnik. Iz pridobljenih podatkov vidimo, 

da je program šole v nravi zelo kompleksen in vseobsegajoč program. 

Preglednica 31: Razlogi za izbiro destinacije 

Razlogi za izbiro destinacije 

Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Cena 4,47 4,22 4,35 4,47 4,48 4,58 4,40 4,36 4,60 

Namestitev in športna infrastruktura 4,24 4,12 4,31 4,38 4,50 4,70 4,35 4,43 4,20 

Program izvedbe in pedagoška 
kakovost 

4,53 4,37 4,55 4,36 4,33 4,56 4,50 4,50 4,20 

Varnost 4,76 4,69 4,65 4,62 4,68 4,73 4,57 4,53 4,20 

Možnost zdravstvene oskrbe 3,94 3,94 4,16 4,29 4,35 4,30 4,22 4,27 3,75 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno 

V zadnjem sklopu vprašanj nas je zanimalo, kdo odloča o destinaciji šole v naravi. Odgovore 

na 20. vprašanje (Kdo odloča o destinaciji šole v naravi?) smo predstavili v preglednici 32, 

kjer vidimo število veljavnih in manjkajočih odgovorov, ter v preglednici 33, kjer je vidno v 

odstotkih, kdo odloča o destinaciji. Dobili smo 67,5 % veljavnih odgovorov. Med vsemi 

odločevalci pa s 50,7 % izstopajo učitelji, sledijo jim ravnatelji s 30,8 % in starši z 18,5 %. Iz 

podatkov je razvidno, da imajo starši dokaj velik vpliv na izbiro destinacije. 
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Preglednica 32: Destinacija šole v naravi, število veljavnih in neveljavnih odgovorov 

  Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

Kdo odloča o destinaciji šole v 
naravi 

135 67,5 65 32,5 200 100,0 

 

Preglednica 33: Odločevalci o destinaciji šole v naravi? 

Kdo odloča o destinaciji šole v naravi 
Odgovori 

Delež anketirancev N Odstotki 

Ravnatelj 70 30,8 51,9 

Učitelj 115 50,7 85,2 

Starši 42 18,5 31,1 

Skupaj 227 100,0 168,1 

 

Glede na možen izbor destinacij za izvedbo programa nas je zanimala predvsem poglavitna 

prednost ali slabost pred konkurenco. Odgovore na 21. vprašanje (Kaj so prednosti in kaj so 

slabosti ponudnikov izvedbe šole v naravi?) smo zbrali v preglednici 34. Primerjali smo 

ponudbo enot CŠOD, hotelov in zdravilišč, hostlov, počitniških in dijaških domov, turističnih 

kmetij in planinskih domov. Čeprav v enotah CŠOD šole izvedejo cca. 80 % vseh programov 

šole v naravi, je ta tržni segment pomemben tudi za druge ponudnike namestitve. Po mnenju 

anketirancev so enote CŠOD konkurenčne drugim ponudnikom po namestitvi, programih in 

ceni. Najvišjo ocenjeno vrednost so dobile enote CŠOD na področju programov. Vsi ostali 

ponudniki so dobili med seboj primerljive ocene. 



 

72 

Preglednica 34: Prednosti in slabosti ponudnikov šole v naravi 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti 

ponudnikov izvedbe šol v naravi 
N Povpr. 

vrednosti 

Stand. 

odklon Min Max V M 

CŠOD kakovost namestitve 134 66 4.22 0,742 2 5 

kakovost programa 133 67 4,63 0,596 2 5 

cena 131 69 4,55 0,647 2 5 

Hostli kakovost namestitve 114 86 3,61 0,928 1 5 

kakovost programa 113 87 3,61 1,073 1 5 

cena 111 89 3,70 1,041 1 5 

Zdravilišča in 
hoteli 

kakovost namestitve 124 76 3,98 0,950 1 5 

kakovost programa 124 76 3,91 1,067 1 5 

cena 120 80 4,13 1,050 1 5 

Počitniški 
domovi, dijaški 
domovi 

kakovost namestitve 115 85 3,85 0,891 1 5 

kakovost programa 114 86 3,89 0,957 1 5 

cena 114 86 3,98 0,968 1 5 

Turistične 
kmetije, 

planinski dom 

kakovost namestitve 114 86 3,68 0,897 1 5 

kakovost programa 113 87 3,73 0,973 1 5 

cena 112 88 3,84 1,000 1 5 

Op.: Ocenjevalna lestvica: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – je 

pomembno, 5 – je zelo pomembno. 

Legenda: V – veljavnih; M – manjkajočih; Min – minimum; Max – maksimum. 

Anketirance smo v 22. vprašanju povprašali, ali turistični ponudniki s trženjskimi prijemi 

vplivajo na izbiro o lokacije izvedbe šole v naravi in odgovore zapisali v preglednici 35. 

Veljavnih je bilo 67,5 % odgovorov, od tega jih je 55,5 % odgovorilo, da ne vplivajo, 24 % pa 

jih je odgovorilo, da čutijo vpliv. Torej lahko rečemo, da trženjske dejavnosti obstajajo in 

imajo določen vpliv na odločitev o izbiri lokacije za izvedbo šole v naravi. 

Preglednica 35: Vpliv turističnih ponudnikov preko trženjskih orodij na šolo 

 F D VD KD 

Veljavnih Da 24 12,0 17,8 17,8 

Ne 111 55,5 82,2 100,0 

Skupaj 135 67,5 100,0   

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 65 32,5   

Skupaj  200 100,0  

Legenda: F – frekvenca odgovorov; D – delež odgovorov; VD– veljavni deleži; KD – kumulativni 

deleži. 

V preglednici 36 smo zbrali število veljavnih in neveljavnih odgovorov na 23. vprašanje (Na 

kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šole v naravi informirajo o ponudbi?), v 

preglednici 37 pa nas je zanimalo, preko katerih trženjskih orodij to storijo. Zanimalo nas je, 
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na kakšen način ponudniki izvedejo informiranje. Dobili smo 67,5 % veljavnih odgovorov. 

Informiranje pa v 42,5 % poteka preko pošte, pošiljanja letakov in brošur, 40,2 % poteka 

preko elektronskih sporočil, 7,1 % preko osebnih stikov in 5,9 % preko prisotnosti na sejmih 

in strokovnih srečanjih. Iz podatkov je razvidno, da sporočila in trženjske dejavnosti vplivajo 

na stopnjo informiranja.  

Preglednica 36: Način informiranja o ponudbi namestitev in programov, število 

veljavnih in neveljavnih odgovorov v % 

  Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

Način informiranja 135 67,5 65 32,5 200 100,0 

 

Preglednica 37: Način informirajo o ponudbi namestitev in programov v % 

Način informiranja 

Odgovori 

Odstotek anketirancev N Odstotki 

Preko pošte (letaki, brošure) 108 42,5 80,0 

Preko elektronih sporočil z oglasi 102 40,2 75,6 

Preko osebnih obiskov 18 7,1 13,3 

Prisotnosti na sejmih in raznih strokovnih dogodkih 15 5,9 11,1 

Drugo:  11 4,3 8,1 

Skupaj 254 100,0 188,1 

 

V nadaljevanju anketiranja smo postavili 24. vprašanje (Ali kdo nadzoruje izvedbo šole v 

naravi?) in podatke zbrali v preglednici 38 (število veljavnih in neveljavnih odgovorov) in 39 

(kdo nadzoruje izvedbo). Dobili smo 66 % veljavnih odgovorov. Nadzorovanje najpogosteje 

poteka znotraj OŠ in jo izpeljejo ravnatelji, njihovi pomočniki ali strokovni delavci (47,5 %). 

Sledi nadzorovanje, ki ga izvajajo učitelji (20 %). V 18,1 % izvajanje šole v naravi nadzoruje 

Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in znanost. Iz pridobljenih podatkov, pa je tudi 

razvidno, da izvedbo spremljajo in nadzorujejo tudi starši. 

Preglednica 38: Kontrola izvedbo šole v naravi, število veljavnih in neveljavnih 

odgovorov v % 

  Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Odstotki N Odstotki N Odstotki 

Kdo kontrolira izvedbo 132 66,0 68 34,0 200 100,0 
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Preglednica 39: Kontrola izvedbo šole v naravi v % 

Kdo kontrolira izvedbo 

Odgovori Odstotek 

anketirancev N Odstotki 

Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in znanost 48 18,1 36,4 

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali strokovni delavec 126 47,5 95,5 

Učitelji 53 20,0 40,2 

Starši 36 13,6 27,3 

Drugo 2 0,8 1,5 

Skupaj 265 100,0 200,8 

 

Odgovore anketirancev na 25. vprašanje (Ali smatrate, da bi bilo smiselno vpeljati licence za 

namestitvene kapacitete, kjer bi šole lahko izpeljale šole v naravi?) smo zbrali v preglednici 

24. Dobili smo 65,5 % veljavnih odgovorov. Polovica anketiranih je menila, da so licenc e 

smiselne, druga polovica pa meni, da to ni potrebno. 

Preglednica 40: Vpeljava licenc za namestitvene kapacitete v % 

 Frekvenca Odstotki 

Veljavni 

odstotki 

Kumulativni 

odstotki 

Veljavnih Da 66 33,0 50,4 50,4 

Ne 65 32,5 49,6 100,0 

Skupaj 131 65,5 100.0   

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0     

Ni odgovoril 6 3,0     

Manjkajočih 1 0,5     

Skupaj 69 34,5     

Skupaj 200 100,0     

 

Na koncu ankete smo anketirance z 26. vprašanjem povprašali, ali menijo, da bi bilo smiselno 

vpeljati licence za programske sklope, kjer bi šole lahko izpeljale šole v naravi. Odgovore 

smo zbrali v preglednici 41. Dobili smo 64,5 % veljavnih odgovorov. Od tega jih je več kot 

polovica (51,9 %) menila, da bi bilo smiselno. Druga polovica (48,1) pa je menila, da takšna 

oblika programskega nadzora ni potrebna. 
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Preglednica 41: Vpeljava licenc za programske sklope v % 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 67 33,5 51,9 51,9 

Ne 62 31,0 48,1 100,0 

Skupaj 129 64,5 100,0   

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0     

Ni odgovoril 8 4,0     

Manjkajočih 1 0,5     

Skupaj 71 35,5     

Skupaj 200 100,0     

 

5.5 Preverjanje hipotez 

Na podlagi s pomočjo spletnega anketnega vprašalnika pridobljenih podatkov smo preverili 

dve hipotezi.  

5.5.1 Hipoteza 1: Izvedba šole v naravi po mnenju odločevalcev v OŠ pozitivno vpliva na 

vzgojno-izobraževalni proces v šoli. 

Kot izhodišče za preverjanje hipoteze 1 smo analizirali odgovore ravnateljev na vprašanja 

glede zaznanih dejavnikov, ki predstavljajo pozitivne učinke organiziranja šole v naravi tako 

na učenca kot na učitelja. Analizirali smo odgovore na 18. vprašanje (Kakšni so zaznani 

učinki šole v naravi?). Uporabili smo petstopenjsko Likertovo lestvico. Lestvica je bila 

stopenjsko določena na način: 1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 – neodločen, 4 – 

je pomembno, 5 – je zelo pomembno. V preglednici 42 imamo zbrane podatke analize s 

frekvenco, povprečno vrednostjo, standardnim odklonom in standardno napako povprečja. 

Za preverjanje raziskovalne hipoteze smo uporabili t-preizkus za en vzorec. S pomočjo 

preizkusa smo preverili, ali je povprečna vrednost pri naslednjem vprašanju »učinki šole v 

naravi: kakovost v vzgoji in izobraževanju« statistično značilno večja od 3. Z raziskavo smo 

preverjali vrednost analize z vrednostjo, ki smo jo določili (3). To je razvidno v preglednici 

43. 
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Preglednica 42: Učinki šole v naravi: kakovost v vzgoji in izobraževanju, frekvenca, 

povprečna vrednost, standardni odklon 

Učinki šole v naravi: kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Razred Frekvenca Povprečne vrednosti Std. odklon Std. napaka povprečja 

1. 17 4,59 0,618 0,150 

2. 33 4,48 0,566 0,098 

3. 59 4,54 0,597 0,078 

4. 66 4,45 0,683 0,084 

5. 108 4,49 0,588 0,057 

6. 75 4,47 0,577 0,067 

7. 64 4,38 0,745 0,093 

8. 41 4,39 0,771 0,120 

9. 5 4,40 0,894 0,400 

 

Povprečna ocena pri vsakem razredu je: 1. razred (m = 4,59, sd = 0,618), 2. razred (m = 4,48, 

sd = 0,566), 3. razred (m = 4,54, sd = 0,597), 4. razred (m = 4,45, sd = 0,683), 5. razred 

(m = 4,49, sd = 0,588), 6. razred (m = 4,47, sd = 0,577), 7. razred (m = 4,38, sd = 0,745), 

8. razred (m = 4,39, sd = 0,771), 9. razred (m = 4,40, sd = 0,894). 

Rezultati kažejo, da je stopnja značilnosti manjša od kritične meje (p ≤ 0,025), zaradi tega 

bomo zavrnili ničelno domnevo in sprejeli alternativno hipotezo, da je povprečna vrednost pri 

vsakem razredu statistično značilno večja od 3.  

Preglednica 43:  Učinki šole v naravi: kakovost v vzgoji in izobraževanju, T-preizkus za 

en vzorec 

Razred t sp 

P-vrednost 

(2-stranska) 

Povprečna 
razlika 

95 % Interval zaupanja razlike 

Spodnja Zgornja 

1. 10.590 16 0,000 1,588 1,27 1,91 

2. 15.077 32 0,000 1,485 1,28 1,69 

3. 19.858 58 0,000 1,542 1,39 1,70 

4. 17.289 65 0,000 1,455 1,29 1,62 

5. 26.349 107 0,000 1,491 1,38 1,60 

6. 22.000 74 0,000 1,467 1,33 1,60 

7. 14.758 63 0,000 1,375 1,19 1,56 

8. 11.551 40 0,000 1,390 1,15 1,63 

9. 3.500 4 0,025 1,400 0,29 2,51 

Op.: Preizkušena vrednost = 3 
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5.5.2 Hipoteza 2: Kakovostna izvedbe šol v naravi je po mnenju odločevalcev bolj odvisna 

od kakovosti programa, kot pa od zaznave kakovosti in cene namestitvenih kapacitet. 

Veljavnost hipoteze 2 smo preverjali s pomočjo odgovorov anketirancev na vprašanje o 

zaznani kakovosti programa in kakovosti storitev v enotah CŠOD ter pri drugih ponudnikih 

storitev (hoteli in zdravilišča, hostli, počitniški in dijaški domovi, planinski domovi, turistične 

kmetije). Primerjava odgovorov je bila torej med 18. vprašanjem (Kakšni so zaznani učinki 

šole v naravi?) in 21. vprašanjem (Kaj so prednosti in kaj so slabosti ponudnikov izvedbe šol 

v naravi?). Z analizo smo preverili, kakšen je vpliv treh dejavnikov – kakovosti namestitve, 

kakovosti programa in cene – na kakovost izvedbe šole v naravi.  

Vse analize so prikazane v posameznih preglednicah od preglednice 44 do preglednice 73. 

Uporabili smo petstopenjsko Likertovo lestvico (1 – sploh ni pomembno, 2 – ni pomembno, 3 

– neodločen, 4 – je pomembno, 5 – je zelo pomembno). Raziskovalno hipotezo bomo 

preverjali z regresijsko analizo. Za analizo smo izbrali linearni regresijski model. Preverjanje 

hipoteze smo opravili z ločenimi preizkusi. S pomočjo B-koeficientov smo preverili, kakšen 

je vpliv kakovosti namestitve, kakovosti programa in cene na kakovost izvedbe šol v naravi. 

Regresijska analiza omogoča raziskovanje linearnih vzročnih povezanosti med eno odvisno 

spremenljivko in eno ali več neodvisnimi spremenljivkami. 

Enote CŠOD (kakovost namestitve) 

V preglednici 44 vidimo, da korelacijski koeficient (R = 0,352) kaže na zmerno linearno 

povezanost med spremenljivko CŠOD – kakovost namestitve in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,124, kar pomeni, da je 12,4 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z 

neodvisno spremenljivko.  

Preglednica 44: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD –
kakovost namestitve, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna 

napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,352 0,124 0,117 0,51481 

a. Neodvisna spremenljivka: (konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: CŠOD-ji (kakovost 

namestitve) 

V preglednici 45 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da kakovost namestitve vpliva 

na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,259, p = 0,000). Zaradi tega zavrnemo ničelno 
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hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da kakovost namestitve statistično značilno 

vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 45: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD – 

kakovost namestitve, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 3,375 0,258   13,077 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

CŠOD (kakovost namestitve) 

0,259 0,060 0,352 4,310 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Enote CŠOD (kakovost programa) 

V preglednici 46 vidimo, da korelacijski koeficient (R = 0,362) kaže na zmerno linearno 

povezanost med spremenljivko CŠOD (kakovost programa) in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,131, kar pomeni, da je 13,1 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z 

neodvisno spremenljivko. 

Preglednica 46: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD – 

kakovost programa, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna 

napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,362 0,131 0,124 0,51290 

a. Neodvisna spremenljivka: (konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: CŠOD (kakovost 
programa) 

V preglednici 47 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da kakovost programa vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,332, p = 0,000). Zaradi tega zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da kakovost programa statistično značilno 

vpliva na odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 47: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD – 

kakovost programa, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 2,930 0,350   8,374 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

CŠOD (kakovost programa) 

0,332 0,075 0,362 4,429 0,000 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Enote CŠOD (cena) 

V preglednici 48 korelacijski koeficient (R = 0,273) kaže na zmerno linearno povezanost med 

spremenljivko CŠOD (cena) in spremenljivko kakovost v vzgoji in izobraževanju. 

Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance odvisne spremenljivke, ki je 

pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je R2 = 0,075, kar pomeni, da je 

7,5 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno spremenljivko.  

Preglednica 48: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD – 

cena, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,273 0,075 0,067 0,53002 

a. Neodvisna spremenljivka:(Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so sla: CŠOD (cena) 

V preglednici 49 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da cena storitve vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,236, p = 0,002). Zaradi tega zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da cena storitve statistično značilno vpliva na 

odvisno spremenljivko. 

Preglednica 49: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, CŠOD – 

cena, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 3,389 0,338   10,013 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

CŠOD (cena) 

0,236 0,073 0,273 3,212 0,002 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 
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Hostli (kakovost namestitve) 

V preglednici 50 nam korelacijski koeficient (R = 0,176) kaže na šibko linearno povezavo 

med spremenljivko hostli (kakovost namestitve) in spremenljivko kakovost v vzgoji in 

izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance odvisne 

spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je R2 = 0,031, 

kar pomeni, da je 3,1 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 

Preglednica 50: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – 

kakovost namestitve, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna 

napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,176 0,031 0,022 0,55497 

a. Neodvisna spremenljivka:(Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Hostli (kakovost 

namestitve) 

V preglednici 51 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da kakovost namestitve 

statistično značilno ne vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,106, p = 0,062). 

Zaradi tega nismo uspeli zavrniti ničelne hipoteze, da kakovost namestitve statistično značilno 

ne vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 51: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – 

kakovost namestitve, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,085 0,209   19,499 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

hostli (kakovost namestitve) 

0,106 0,056 0,176 1,882 0,062 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Hostli (kakovost programa) 

V preglednici 52 nam korelacijski koeficient (R = 0,208) kaže na zmerno linearno povezanost 

med spremenljivko hostli (kakovost programa) in spremenljivko kakovost v vzgoji in 

izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance odvisne 

spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je R2 = 0,043, 

kar pomeni, da je 4,3 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 
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Preglednica 52: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – 

kakovost programa, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna 

napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,208 0,043 0,035 0,55337 

a. Neodvisna spremenljivka:(Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Hostli (kakovost 

programa) 

V preglednici 53 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da kakovost programa vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,109, p = 0,028). Zaradi tega zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da kakovost programa statistično značilno 

vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 53: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – 

kakovost programa, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,075 0,184   22,108 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

hostli (kakovost programa) 

0,109 0,049 0,208 2,229 0,028 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Hostli (cena) 

V preglednici 54 nam korelacijski koeficient (R = 0,149) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko hostli (kakovost cene) in spremenljivko kakovost v vzgoji in 

izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance odvisne 

spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je R2 = 0,022, 

kar pomeni, da je 2,2 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 

Preglednica 54: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – cena, 

R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,149 0,022 0,013 0,54680 

a. Neodvisna spremenljivka:(Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Hostli (cena) 

V preglednici 55 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da cena storitve ne vpliva na 
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kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,079, p = 0,119). Zaradi tega nismo uspeli zavrniti 

ničelne hipoteze, da cena storitve statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 55: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, hostli – cena, 

regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,191 0,193   21,762 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

hostli (cena) 

0,079 0,050 0,149 1,570 0,119 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Zdravilišča in hoteli (kakovost namestitve) 

V preglednici 56 nam korelacijski koeficient (R = 0,036) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko zdravilišča in hoteli (kakovost namestitve) in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,001, kar pomeni, da je 0,1 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 

Preglednica 56: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – kakovost namestitve, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in 

standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,036 0,001 –0,007 0,55812 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Zdravilišča in hoteli 
(kakovost namestitve) 

V preglednici 57 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da kakovost namestitve 

statistično značilno ne vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,021, p = 0,691). 

Zaradi tega nismo uspeli zavrniti ničelne hipoteze, da kakovost namestitve statistično značilno 

ne vpliva na odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 57: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – kakovost namestitve, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,381 0,217   20,227 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

zdravilišča in hoteli (kakovost 

namestitve) 

0,021 0,053 0,036 0,399 0,691 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Zdravilišča in hoteli (kakovost programa) 

V preglednici 58 nam korelacijski koeficient (R = 0,086) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko zdravilišča in hoteli (kakovost programa) in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,007, kar pomeni, da je 0,07 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z 

neodvisno spremenljivko.  

Preglednica 58: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – kakovost programa, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in 

standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,086 0,007 –0,001 0,55643 

Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Zdravilišča in hoteli 
(kakovost programa) 

V preglednici 59 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da kakovost programa ne vpliva 

na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,045, p = 0,346). Zaradi tega nismo uspeli 

zavrniti ničelne hipoteze, da kakovost programa statistično značilno vpliva na odvisno 

spremenljivko. 
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Preglednica 59: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – kakovost programa, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,291 0,191   22,466 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

zdravilišča in hoteli (kakovost 

programa) 

0,045 0,047 0,086 0,945 0,346 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Zdravilišča in hoteli (cena) 

V preglednici 60 nam korelacijski koeficient (R = 0,061) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko zdravilišča in hoteli (kakovost cene) in spremenljivko kakovost v vzgoji 

in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance odvisne 

spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je R2 = 0,004, 

kar pomeni, da je 0,4 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko.  

Preglednica 60: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – cena, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in standardna 

napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,061 0,004 –0,005 0,54591 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Zdravilišča in hoteli 
(cena) 

V preglednici 61 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da cena storitve ne vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,032, p = 0,508). Zaradi tega nismo uspeli zavrniti 

ničelne hipoteze, da cena storitve statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 61: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, zdravilišča in 
hoteli – cena, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,344 0,203   21,383 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

zdravilišča in hoteli (cena) 

0,032 0,048 0,061 0,664 0,508 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 
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Počitniški domovi, dijaški domovi (kakovost namestitve) 

V preglednici 62 nam korelacijski koeficient (R = 0,185) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko počitniški domovi, dijaški domovi (kakovost namestitve) in spremenljivko 

kakovost v vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež 

variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem 

primeru je R2 = 0,034, kar pomeni, da je 3,4 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene 

z neodvisno spremenljivko. 

Preglednica 62: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 

domovi, dijaški domovi – kakovost namestitve, R, R-kvadrat, 

prilagojen R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,185 0,034 0,026 0,55269 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Počitniški domovi, 
dijaški domovi (kakovost namestitve) 

V preglednici 63 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da kakovost namestitve 

statistično značilno vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,116, p = 0,049). 

Zaradi tega zavrnemo ničelno hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da kakovost 

namestitve statistično značilno vplivata na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 63: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 
domovi, dijaški domovi – kakovost namestitve, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,019 0,230   17,499 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

počitniški domovi, dijaški domovi 
(kakovost namestitve) 

0,116 0,058 0,185 1,993 0,049 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Počitniški domovi, dijaški domovi (kakovost programa) 

V preglednici 64 nam korelacijski koeficient (R = 0,209) kaže na zmerno linearno povezanost 

med spremenljivko počitniški domovi, dijaški domovi (kakovost programa) in spremenljivko 

kakovost v vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež 

variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem 

primeru je R2 = 0,044, kar pomeni, da je 4,4 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene 

z neodvisno spremenljivko. 
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Preglednica 64: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 
domovi, dijaški domovi – kakovost programa, R, R-kvadrat, prilagojen 

R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,209 0,044 0,035 0,55070 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Počitniški domovi, 
dijaški domovi (kakovost programa) 

V preglednici 65 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost nižja od 0,05, kar pomeni, da kakovost programa vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,123, p = 0,026). Zaradi tega zavrnemo ničelno 

hipotezo in sprejmemo alternativno hipotezo, da kakovost programa statistično značilno 

vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 65: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 
domovi, dijaški domovi – kakovost programa, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 3,993 0,217   18,371 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

počitniški domovi, dijaški domovi 
(kakovost programa) 

0,123 0,054 0,209 2,256 0,026 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Počitniški domovi, dijaški domovi (cena) 

V preglednici 66 nam korelacijski koeficient (R = 0,152) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko počitniški domovi, dijaški domovi (cena) in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,023, kar pomeni, da je 2,3 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 

Preglednica 66: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 
domovi, dijaški domovi – cena, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat in 

standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,152 0,023 0,014 0,55664 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Počitniški domovi, 
dijaški domovi (cena) 
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V preglednici 67 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da cena storitve ne vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,088, p = 0,108). Zaradi tega nismo uspeli zavrniti 

ničelne hipoteze, da cena storitve statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko. 

Preglednica 67: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, počitniški 
domovi, dijaški domovi – cena, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,119 0,222   18,540 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

počitniški domovi, dijaški domovi 
(cena) 

0,088 0,054 0,152 1,620 0,108 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Turistične kmetije, planinski domovi (kakovost namestitve) 

V preglednici 68 nam korelacijski koeficient (R = 0,109) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko turistične kmetije, planinski domovi (kakovost namestitve) in 

spremenljivko kakovost v vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa 

kaže delež variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V 

našem primeru je R2 = 0,012, kar pomeni, da je 1,2 % variance neodvisne spremenljivke 

pojasnjene z neodvisno spremenljivko. 

Preglednica 68: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – kakovost namestitve, R, R-kvadrat, 

prilagojen R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,109 0,012 0,003 0,55871 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Turistične kmetije, 
planinski domovi (kakovost namestitve) 

V preglednici 69 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da kakovost namestitve 

statistično značilno ne vpliva na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,068, p = 0,249). 

Zaradi tega nismo uspeli zavrniti ničelne hipoteze, da kakovost namestitve statistično značilno 

vpliva na odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 69: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – kakovost namestitve, regresijski koeficient 

B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,203 0,222   18,971 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

turistične kmetije, planinski 
domovi (kakovost namestitve) 

0,068 0,059 0,109 1,158 0,249 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Turistične kmetije, planinski domovi (kakovost programa) 

V preglednici 70 nam korelacijski koeficient (R = 0,157) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko turistične kmetije, planinski domovi (kakovost programa) in 

spremenljivko kakovost v vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa 

kaže delež variance odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V 

našem primeru je R2 = 0,025, kar pomeni, da je 2,5 % variance neodvisne spremenljivke 

pojasnjene z neodvisno spremenljivko. 

Preglednica 70: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – kakovost programa, R, R-kvadrat, 

prilagojen R-kvadrat in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,157 0,025 0,016 0,55028 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Turistične kmetije, 
planinski domovi (kakovost programa) 

V preglednici 71 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da kakovost programa ne vpliva 

na kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,090, p = 0,098). Zaradi tega nismo uspeli 

zavrniti ničelne hipoteze, da kakovost programa statistično značilno vpliva na odvisno 

spremenljivko. 
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Preglednica 71: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – kakovost namestitve, regresijski koeficient 

B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,126 0,207   19,921 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

turistične kmetije, planinski 

domovi (kakovost programa) 

0,090 0,054 0,157 1,669 0,098 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

Turistične kmetije, planinski domovi (cena) 

V preglednici 72 nam korelacijski koeficient (R = 0,106) kaže na šibko linearno povezanost 

med spremenljivko turistične kmetije, planinski domovi (cena) in spremenljivko kakovost v 

vzgoji in izobraževanju. Determinacijski koeficient (R-kvadrat) pa kaže delež variance 

odvisne spremenljivke, ki je pojasnjena z neodvisno spremenljivko. V našem primeru je 

R2 = 0,011, kar pomeni, da je 1,1 % variance neodvisne spremenljivke pojasnjene z neodvisno 

spremenljivko. 

Preglednica 72: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – cena, R, R-kvadrat, prilagojen R-kvadrat 

in standardna napaka 

Model R R-kvadrat Prilagojen R-kvadrat Standardna napaka  

1 0,106 0,011 0,002 0,54883 

a. Neodvisna spremenljivka: (Konstanta), Kaj so prednosti in kaj so slabosti: Turistične kmetije, 

planinski domovi (cena) 

V preglednici 73 nam regresijski koeficient B kaže, za koliko se poveča/zniža vrednost 

regresijske funkcije, če se vrednost neodvisne spremenljivke poveča za eno enoto. Statistična 

analiza prikazuje, da je p-vrednost večja od 0,05, kar pomeni, da cena storitve ne vpliva na 

kakovost v vzgoji in izobraževanju (B = 0,058, p = 0,270). Zaradi tega nismo uspeli zavrniti 

ničelne hipoteze, da cena storitve statistično značilno vpliva na odvisno spremenljivko. 
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Preglednica 73: Učinki šole v naravi – kakovost v vzgoji in izobraževanju, turistične 
kmetije, planinski domovi – cena, regresijski koeficient B 

Model 

Nestandardizirani 

koeficient 

Standardizirani 

koeficient 

t 

P-

vrednost B Std. napaka Beta 

1 (Konstanta) 4,248 0,207   20,500 0,000 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti: 

turistične kmetije, planinski 
domovi (cena) 

0,058 0,052 0,106 1,110 0,270 

a. Odvisna spremenljivka: Kakovost v vzgoji in izobraževanju 

5.6 Predlog trženjskih strategij za ponudnike namestitve in programov za šole v 

naravi –  

Ponudniki namestitve in programov za programe šole v naravi morajo razumeti lastnosti 

storitve, ki jo potrebujejo šole. Namen raziskave je bil tudi skozi poglobljeno razumevanje 

obravnavanega problema in analizo programa šole v naravi predlagati smernice razvoja za vse 

udeležence. Kot smo zapisali že v samem uvodu, je otroški turizem, kamor spadajo tudi šole v 

naravi, opredeljen za otroke med 6. in 14. letom starosti. MGRT (2012) v dokumentu 

Strategija razvoja slovenskega turizma ne podaja nobenih smernic razvoja za ta segment, zato 

morajo ponudniki namestitvenih kapacitet sami proučiti in določiti smernice razvoja 

otroškega turizma. Analiza trženjskega spleta sama po sebi nima pomena, če se njene ključne 

točke ne udejanijo v praksi. Kdaj ima ponudnik dobro izdelan trženjski splet, je razvidno, ko 

pride do dejanske izvedbe storitve, ko se šola sreča in izvede storitev v izbranem okolju z 

izbranim programom. Ko smo obravnavali trženjski splet in citirali Konečnik Ruzzier (2010), 

smo poudarili, da sta ključna dva elementa – storitev in zaposleni v podjetju. Kristan (1998, 

13) je zapisal, da šola v naravi ni slovenska zamisel, zato predlagamo ponudnikom namestitve 

in programov, da raziščejo tako programske sklope podobnih programov v tujini ter kakšna 

znanja in kompetence potrebuje osebje, ki te programe izvaja. Tako lahko ponudniki razvijejo 

ukrepe za večjo prepoznavnost in privlačnost na trgu. To poudarjata tudi Middleton in Clarke 

(2001), ki pravita, da mora imeti vsak segment ustrezno ciljno naravnano podobo.  

V slovenski in tuji literaturi smo zasledili, da so šole v naravi programi, ki otroke spodbujajo 

k spoznavanju in odkrivanju novega. Ponudnikom namestitvenih kapacitet predlagamo, da 

vlagajo v športno infrastrukturo, ki jo OŠ v domačem okolju nimajo. Priporočamo vlaganje v 

infrastrukturo in programe vodnih športov: kajake, supe, čolne s prozornim dnom, kajake za 

večje število oseb. Zanimivo je tudi področje gozdne pedagogike in razvoj aktivnosti v naravi, 

v parku. V MZL je bila pred časom tudi ideja o izgradnji terapevtskega bazena z delfini. Za 

prihodnost predlagamo izgradnjo mini zoo parka, ki bi se lepo umestil v okolje zdravilišča. 

Za obravnavanega ponudnika namestitvenih kapacitet, MZL, predlagamo, da se odloči za 

strategijo ohranjanja tržnega deleža. Iz v raziskavi pridobljenih podatkov ni vidno, da bi lahko 
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MZL-ju s trženjskimi ukrepi uspelo pridobiti znatno več nočitev. V svojem delovanju naj se 

usmeri v posamezno skupino ter skrbi za ohranjanje zadovoljstva. Priporočamo nadaljevanje 

komuniciranja s šolami tako na njihovih strokovnih srečanjih kot tudi preko neposredne pošte 

in elektronskih sporočil. To komuniciranje naj bo usmerjeno v zgodbe, v izjemno naravno 

okolje in naravne danosti. Ponujeni programi morajo biti strokovno pedagoško izoblikovani in 

premišljeni. Predlagamo, da MZL pregleda pedagoške programe CŠOD in poišče svoje 

prednosti ter jih ponudi šolam v okviru že oblikovane cene. Posebno pozornost je treba 

posvetiti ceni, ki je tudi zakonsko opredeljena. MZL ne more konkurirati enotam CŠOD niti s 

ceno in niti s širokim naborom programskih vsebin. Priporočamo, da MZL poudarja svojo 

strokovno zdraviliško dejavnost, saj se je z raziskavo pokazalo, da sta tako varnost kot 

ponudba zdravstvenega osebja pomembna dejavnika pri odločitvah o lokaciji, vendar ne tudi 

odločujoča dejavnika. Poudarja naj svoje poslanstvo tudi kot del RKS. Predlagamo, da razvije 

programe, ki jih že izvaja RKS, vendar prirejene za otroke (nudenje prve pomoči, varovanje 

zdravja, prostovoljstvo in mladi, priprava in ukrepanje ob nesrečah, širjenje znanj, socialna 

dejavnost). To so tudi teme, ki jih v šolah poznajo in jih nekateri tudi izvajajo. MZL naj 

nadaljuje z razvojem športa in športnih dejavnosti. To področje naj še podrobneje izdela in 

razišče novosti, ki jih konkurenca ne ponuja. OŠ iščejo v šolah v naravi športne dejavnosti, ki 

niso običajne (nogomet, košarko, odbojko, namizni tenis lahko otroci igrajo tudi v šoli ali na 

domačem igrišču). Zaradi svoje lege predlagamo, da MZL razvije tudi ponudbo za 

pohodniške šole v naravi. Debeli rtič je prva točka slovenske planinske poti. Nanizanih je 

nekaj priložnosti za razvoj vsebin in dejavnosti. Za dolgoročno strategijo razvoja in rasti 

segmenta otroških skupin predlagamo strateško partnerstvo s Centrom šolskih in obšolskih 

dejavnosti (CŠOD) v smislu ponujanja primernih kapacitet v manj zasedenih mesecih leta, ko 

ima zdravilišče na razpolago še dovolj ležišč. Kristan (1998, 14) navaja, da so v tujini šole v 

naravi bolj športno usmerjene kot v Sloveniji, kjer je program bolj celostno vzgojno-

izobraževalno oblikovan. Zato predlagamo ponudniku namestitve usmeritev na bližnje države 

(npr. Avstrijo), kjer šole svojim učencem ponujajo programe šole v naravi. MZL predlagamo 

tudi sodelovanje pri razvoju programskega sklopa s Pedagoško fakulteto ter izvedba dela 

programa s strani fakultete. 

Za programske sklope, ki jih izvaja zavod UMMI, predlagamo bolj agresiven nastop na trgu. 

Ker ima zavod dobro strokovno usposobljeno ekipo, predlagamo, da se poskuša dogovoriti za 

predstavitev dejavnosti na enem od seminarjev za ravnatelje in pomočnike ravnateljev. 

Odločevalci o lokacijah so poleg ravnateljev tudi učitelji in starši. Z raziskavo nismo dobili 

podatka o tem, ali odločajo tudi o izbiri programskih sklopov. Priporočamo, da utrdi in 

dolgoročno razvija svojo povezanost z MZL. Tako MZL kot zavod UMMI ne moreta 

konkurirati enotam CŠOD s ceno. Cena je pa eden od ključnih in odločujočih dejavnikov. 

Priporočamo tudi promocijo programskih sklopov za nadarjene učence, ki jih izvajajo OŠ v 

devetih razredih. Brezovec (2000, 87) poudarja pomen integralnih storitev, ki združuje več 

različnih storitev. Zato je koristno in dobro sodelovanje za oba ponudnika – MZL in zavod 

UMMI.  
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V nalogi smo analizirali tako priložnosti kot nevarnosti, ki jih lahko zaznamo v okolju. 

Predvidevamo, da glede na trenutno stanje na programu šole v naravi v obdobju petih let ne 

bo prišlo do večjih strateških sprememb, ki bi lahko ogrozile število nočitev iz programov in 

prihodkov iz programskih vsebin. CŠOD v zadnjih letih izrazito ponuja in promovira različne 

programske sklope. O novih namestitvenih kapacitetah pa ni objavljenih podatkov.  

Dolgoročno pa predvidevamo, da bo država vlagala v kapacitete in programe ter usmerjala 

izvajanje šole v naravi v enote CŠOD ter izpeljala strategijo širjenja na celotno tržišče.  

Ali bi moralo biti prodajanje storitev šolam za namen izvajanja programa šole v naravi 

družbeno odgovorno? Da, moralo bi biti. Toda do katere točke? Z našo raziskavo ne 

ugotavljamo, ali tudi je. To je priložnost za nadaljevanje raziskovanja družbene odgovornosti 

v povezavi s poslovanjem. Kaj pomeni družbeno odgovorno v podjetju ali, drugače rečeno, 

koliko je lahko podjetje družbeno odgovorno? Jančič (1999, 115) poudarja, da ko govorimo o 

družbeni odgovornosti govorimo tudi o najnižjih možnih merah. V podjetju moramo 

razmišljati o dobičku, ki je tudi eden od temeljev za uspešno poslovanje. Uspešno poslovanje 

pa je tudi eden od pogojev družbene odgovornosti. Brez ustvarjanja dobička je tudi družbena 

odgovornost podjetja postranska. Ekonomski pogled je osnoven, ni pa edini pomemben 

dejavnik. Zanimivo je njegovo stališče, da lahko najvišjo stopnjo družbene odgovornosti 

najdemo v ljudeh, ki storitev izvajajo.  

MZL kot del RKS je družbeno odgovorna organizacija, ki deluje v dobro ljudi. v glavnem 

deluje na naslednjih področjih: krvodajalstvo, prva pomoč, iskanje pogrešanih oseb, 

pripravljenost na pomoč v primeru elementarnih nesreč, socialni programi, mednarodno 

sodelovanje ter programi varovanja in krepitve zdravja. V slednje je vključeno tudi delovanje 

MZL Debeli rtič. To je eden izmed razlogov, da bi država lahko prepoznala programe in 

poslanstvo MZL ter usmerjala programe letovanj za otroke poleg CŠOD tudi v MZL. MZL že 

60 let skrbi za programe zdravja tudi najbolj ranljivih in pomoči potrebnih skupin. Letno v 

zdravilišču letuje 16.000 otrok. Ocenjeno je, da je v 60-ih letih v zdravilišču letovalo že pol 

milijona otrok. Tradicija, znanje, strokovnost za delo z otroki so prepoznani dejavniki v 

slovenskem in evropskem okolju.  
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6 SKLEP IN PRIPOROČILA  

Zaključki in sklepi so vedno najtežji in najbolj odgovoren del raziskave. V prvem delu 

raziskave smo iz različnih virov odkrivali znana dejstva. V drugem delu smo s pomočjo 

kvantitativne metodologije raziskovali širino, vsebino in glavne lastnosti produkta šole v 

naravi. Zato na začetku sklepa in priporočil podajamo nekaj ključnih misli in dejstev, preko 

katerih bomo laže prišli do zaključka raziskave. Kot smo že zapisali, gre pri produktu šole v 

naravi za sodelovanje treh ključnih akterjev, ki na kancu oblikujejo skupno storitev. Prvi 

element je država, ki je šolo v naravi zakonsko opredelila in določila nekatera njena pravila. 

Drugi element so osnovne šole, ki skupaj z učitelji, učenci in starši šolo v naravi izpeljejo. 

Tretji element pa so ponudniki programov in namestitve, ki šolo v naravi gostijo. Da bo 

končna storitev kakovostna, morajo vsi med seboj sodelovati, poznati svoja pričakovanja, 

želje in zahteve. Gre za prepletanje šolstva in turizma. Pri raziskavi smo želeli poudariti 

glavne programske elemente, ki izhajajo iz kurikuluma OŠ in koncepta šole v naravi, ter 

turistične elemente, ki smo jih analizirali preko elementov trženjskega spleta. Ugotovili smo, 

da program šole v naravi po svojih značilnostih sodi v otroški izobraževalni turizem, MGRT 

pa nima razvite strategije razvoja tega segmenta turizma. Tudi v zbiranju statističnih podatkov 

ni informacije, koliko nočitev je ustvarjenih v segmentu otrok. MIZŠ je prepoznalo potencial 

in pomen programa šole v naravi, saj vlaga v programe in namestitvene kapacitete javnega 

zavoda CŠOD. Ker so otroci prihodnost vsake države in je njihovo znanje eden ključnih 

elementov, v katerega bi država morala načrtno vlagati, predlagamo sodelovanje ter skupno 

strategijo razvoja otroškega turizma obeh ministrstev. 

6.1 Povzetek ugotovitev  

Država je po pritisku strokovne javnosti in po pozitivnih izkušnjah, ki so prihajale iz tujine, 

uzakonila šolo v naravi kot vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka v strnjeni obliki najmanj 

tri dni izven prostorov šole. Določila je tudi druga pravila, ki pogojujejo izvajanje in 

financiranje rednega programa šol v naravi. Po zgledu iz tujine je tudi oblikovala javni zavod 

– CŠOD, ki ponuja programske in namestitvene možnosti OŠ. Priznati moramo, da so to zelo 

pozitivne spremembe in dopolnitve sistema izobraževanje, ki uspešno potekajo že vrsto let. 

Zakonska opredelitev šole v naravi je bil prvi vidik, ki nas je v raziskavi zanimal. V drugem 

poglavju smo podrobno opisali glavne značilnosti šole v naravi, ki jih poleg Zakona o osnovni 

šoli (ZOsn, Ur. l. RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – ZUJF in 63/13) 

opredeljuje tudi koncept šole v naravi za devetletno OŠ. Šolo v naravi lahko opredelimo kot 

program, če se odvija strnjeno tri ali več dni izven prostora šole. Raziskava MIZŠ (2015a) 

govori, da je bilo leta 2014 organiziranih 1.590 programov šole v naravi, od tega jih je 295 

trajalo manj kot tri nočitve. Iz tega osnovnega vidika je povsem jasno, da so OŠ kršile načelo 

programa šole v naravi, saj so izvedle program, ki je bil krajši od treh noči. V naši raziskavi 

smo v petem vprašanju ravnateljem postavili vprašanje, ali šola izvaja program šole v naravi. 

V dveh primerih smo dobili odgovor, da ga ne izvajajo. Žal nam je, da nismo postavili 



 

94 

dodatnega vprašanja o razlogih. V 24. vprašanju smo anketirance povprašali po nadzoru 

izvajanja programa. Odgovori so bili, da je to najpogosteje stvar šole, tako ravnateljev kot 

učiteljev. V 48 primerih pa je nadzor izvajalo MIZŠ. Menimo, da bi z dodatnim nadziranjem 

dosegli pri šolah negativen odziv in da šole ne bi več organizirale nadstandardnih programov, 

ki pa z zakonom niso predpisani. Oblikovati bi morali pozitivne sistemske rešitve, ki bi šolam 

olajšale organizacijo iz izvedbo programa. V pomoč bi bile tudi licence, ki bi jih MIZŠ 

podelilo za programske sklope in namestitvene kapacitete. V raziskavi smo anketirance v 25. 

in 26. vprašanju vprašali po tej možnosti. Dobili smo deljeno mnenje. 

Šola v naravi je razširjeni program in je njena organizacija za šolo obvezna (Kristan, 1998). 

Za izvedbo šole v naravi je odgovoren ravnatelj OŠ. V tem primeru bi moralo veljati, da je on 

tista oseba, ki odloča kje se bo šola v naravi izpeljala, s kakšno vsebino in v katerem razredu. 

Iz raziskave opravljene pri ravnateljih OŠ, pa smo dobili podatke, da obstajajo razlike pri 

organizaciji od šole do šole.  

OŠ spadajo pod nepridobitne organizacije, za katere je značilno vodenje po drugih načelih, 

kot velja v tržnih podjetjih. Osnovni namen njihovega delovanja so storitve, ki veljajo za 

družbeno odgovorne in dragocene ter jih profitna podjetja in organizacije ne znajo ali nočejo 

izvajati. OŠ morajo po zakonu izvajati redni program šole v naravi. Redni program je tudi 

sofinanciran. Poleg rednega programa pa OŠ skupaj z učitelji, učenci in starši organizirajo 

tudi nadstandardni program šole v naravi, ki vključuje širok nabor izobraževalnih vsebin. Šole 

so pri izvajanju programov zelo uspešne. Velika večina programov je nadstandardnih in jih 

financirajo starši. To je razvidno tudi iz odgovorov na deveto in 20. vprašanje. Z vidika 

odgovornosti je sprejemljivo, da je šola oz. ravnatelj tista, ki odloča o programu, vendar je 

sprejemljivo tudi sodelovanje staršev, saj so oni tisti, ki na koncu program tudi plačajo. Iz 

raziskave je razvidno, da v 30,8 % odloča ravnatelj, v 50,7 % učitelj in le v 18,5 % starši. 

V nalogi smo opredelili program šole v naravi kot kompleksen proces z mnogimi pravili in 

različnimi akterji. Z raziskavo smo ugotovili, da so v veliki večini splošna načela programa 

šole v naravi upoštevana ter da mnoge šole imajo dobre prakse in spodbudne rezultate glede 

izvedbe programa. Program šole v naravi smo preverjali preko hipotez, ki smo si jih zastavili 

pred izvedbo raziskave. S prvo hipotezo smo želeli dobiti odgovor na vprašanje, ali izvedba 

šole v naravi po mnenju odločevalcev v OŠ pozitivno vpliva na vzgojno-izobraževalni proces. 

Analizirali smo odgovore na 18. vprašanje, kakšni so zaznani učinki šole v naravi v razredih 

od 1. do 9. razreda. Vsi učinki so dosegli stopnjo pomembnosti. Izstopali so socializacija, 

večja samostojnost otrok, učenje v naravnem okolju in sproščeno vzdušje. Vsi so se strinjali, 

da je program pomemben za pedagoški proces in otrokov razvoj. S hipotezo smo preverjali 

učinek šole v naravi glede na kakovost v vzgoji in izobraževanju. Povprečna vrednost je bila 

pri vsakem razredu statistično značilno večja od tri. 

Z drugo hipotezo smo se spraševali, ali je kakovost izvedbe šole v naravi po mnenju 

odločevalcev bolj odvisna od kakovosti programa kot od kakovosti in cene namestitvenih 
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kapacitet. Analizirali smo vse namestitvene kapacitete (enote CŠOD, hotele in zdravilišča, 

hostle, počitniške in dijaške domove, planinske domove in turistične kmetije). Preverili smo 

vpliv proučevanih dejavnikov (kakovost namestitve, kakovost programa in cena) na kakovost 

izvedbe šole v naravi. Če povzamemo vse ugotovitve in jih strnemo, lahko zapišemo, da 

kakovost namestitve vpliva na kakovost izvedbe programa šole v naravi pri enotah CŠOD, 

počitniških in dijaških domovih, turističnih kmetijah in planinskih domovih ter statistično ne 

vpliva pri hostlih, zdraviliščih in hotelih. Kakovost programa statistično značilno vpliva na 

kakovost izvedbe programa šole v naravi pri enotah CŠOD, hostlih, zdraviliščih in hotelih, 

počitniških in dijaških domovih ter turističnih kmetijah in planinskih domovih. Cena 

statistično značilno vpliva na kakovost izvedbe programa šole v naravi pri enotah CŠOD, 

zdraviliščih in hotelih, počitniških in dijaških domovih,turističnih kmetijah in planinskih 

domovih ter statistično ne vpliva pri hostlih. 

Tako domači kot tuji strokovnjaki so enotni v prepričanju, da je program šole v naravi največ, 

kar lahko ponudimo otroku, in da razvija tako otrokovo osebnost in telesne zmožnosti kot tudi 

razum ter nudi nova znanja, pridobljena na izkustven način. Programi šole v naravi v tujini so 

pretežno usmerjeni na dve področji – športno in naravoslovno. V Sloveniji pa je program 

celostno naravnan ter se v njem prepletajo vsa področja. Poslanstvo šole v naravi je obsežno, 

povezano z okoljem in naravo. Tukaj lahko potegnemo tudi skupne smernice razvoja 

slovenskega zelenega turizma in programov šole v naravi. Kot smo zapisali v tretjem 

poglavju, je za turizem na eni strani značilna povezanost z namestitvijo in produktivnostjo 

osebja, na drugi strani pa psihološki odziv osebe, ki storitve koristi. Turizem je dejavnost z 

velikim vplivom na okolje (Otto in Ritchie 1996). 

Otroški turizem kot del mladinskega turizma lahko opišemo kot eno izmed pomembnejših 

tržnih niš v prihodnosti. Otroški turizem vključuje otroke, stare do 14 leta. Za otroke so to 

prve izkušnje potovanja. To so trenutki odraščanja in socializacije, spoznavanja okolja in 

zaznavanja okolice. So izkušnje, ki vsakemu posamezniku pustijo spomine in so lahko dobra 

popotnica za prihodnost. Iz teh otrok se bodo razvili mladostniki, odrasli in starejši, ki bodo v 

prihodnosti sooblikovali turistične dejavnosti bodisi kot udeleženci v izvajanju storitev bodisi 

kot njihovi uporabniki. S tega vidika je otroški turizem, turizem z najvišjo stopnjo 

odgovornosti. Konečnik Ruzzier (2010) poudarja, da gre za proces prostovoljne menjave, pri 

čemer morata biti zadovoljni obe strani, ki v menjavi sodelujeta. Ciljno trženje mora biti 

ciljno naravnano, doživetja pa posredovana z ustrezno kombinacijo elementov trženjskega 

spleta. Ker so programi šole v naravi zaradi svoje kompleksnosti in posebnosti zahteven 

turistični produkt, smo preko trženjskega spleta analizirali njihove značilnosti in preko 

raziskave poiskali ključne elemente, ki vplivajo na kakovost in uspešnost njihove izvedbe. 

Izpostavimo lahko predvsem občutljivost na storitev, prodajne pogoje in ceno, ljudi ter fizične 

dokaze. 
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Nanizali smo tri ključne elemente, ki sestavljajo produkt šole v naravi. Pomočnica 

ravnateljice ene izmed anketiranih šol nam je podala kritiko že pri samem naslovu raziskave, 

da šole v naravi niso turizem, da so nekaj več. S to ugotovitvijo se moramo strinjati, vendar pa 

moramo izhajati tudi iz dejstva, da imajo šole v naravi vse značilnosti turističnega produkta, 

kar smo tudi dokazali z obrazložitvijo v trženjskem spletu. 

V turizmu bi jih lahko poimenovali produkt z visoko stopnjo družbene odgovornosti. Če 

imamo torej takšen produkt, se moramo do njega tudi pravilno obnašati in ga pravilno in 

odgovorno obravnavati. Da bo turistično podjetje sposobno takšnega preskoka v razmišljanju, 

mora zelo dobro poznati značilnosti zahtevane storitve. Osnovna želja in motivacija raziskave 

je bila predstaviti storitve šole v naravi. 

V teoretičnem delu smo se dotaknili problematike spremljanja otroškega turizma na 

nacionalni ravni. Predvidevamo lahko, da je na strani otrok opravljenih določeno število 

nočitev, ki jih lahko kategoriziramo po starosti in značilnostih opravljene storitve v otroški 

turizem (šole v naravi, zdravstvena letovanja, zdraviliško zdravljenje, kolonije, športne 

priprave, kulturne priprave, taborniki, skavti …). Statistični urad vodi evidenco vseh 

opravljenih nočitev. Ta evidenca se vodi po tipu objekta, nacionalnosti in po mesecih. Žal ni 

javno dostopnih podatkov o starostni strukturi gostov. S tega vidika imamo občutek, da 

otroški turizem za Slovenijo ni strateško pomembna razvojna naloga, saj ga niti ne 

spremljamo. Tudi v dokumentu Strategiji razvoja slovenskega turizma 2012–2016 (MGRT 

2012) je o otroškem turizmu zapisanih le nekaj besed. Po drugi strani pa imamo državo in 

MIZŠ, ki sta poskrbela za uzakonjenje šole v naravi. Še več, država je ustanovila javni zavod 

enote CŠOD-jev  za te namene. Preko MIZŠ poteka sofinanciranje programov šole v naravi iz 

državnega proračuna, kar priča o vlaganju v produkt šole v naravi in v pozitivno strateško 

naravnanost. Kot zunanji opazovalci na tej točki dobimo občutek, da država ni razvojno 

povezana ali da ne vidi možnih sinergij in povezovanj.  

6.2 Priporočila za prakso  

Šola v naravi je turistična storitev, ki ima značilnosti turističnega trženjskega spleta. Trženjski 

splet smo uporabili zato, da bi predstavili njen globlji pomen, njeno kompleksnost in 

zahtevnost. Da bi se ponudniki namestitve in ponudniki programov bolje in bolj uspešno 

pripravili za izvajanje programa šole v naravi, smo s pomočjo raziskave odpirali določena 

vprašanja ter iskali povezave in rešitve za uspešen razvoj najpomembnejših elementov 

trženjski spleta. Iz rezultatov raziskave izhaja, da so ključni elementi storitev, cena in fizični 

dokazi. Šolam priporočamo izbiro ponudnikov namestitvenih kapacitet, ki imajo kakovostne 

in preverjene storitve. Ponudnikom namestitvenih kapacitet naj dobro proučijo potrebe, ki jih 

program zahteva od šole. Vzpostaviti je treba sinergijo in sodelovanje. V nadaljevanju 

podajamo analizo produkta šole v naravi skozi vse elemente trženjskega spleta. 
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Storitev šole v naravi vključuje v prvi vrsti upoštevanje zakonskih določil ter program in 

njegovo izvedbo. Druge sestavine so namestitev, prehrana, prevoz, zdravstvene storitve. 

Storitev šole v naravi je predvsem vzgojni in pedagoški proces, ki zagotavlja osebnostni 

razvoj otroka, njegovo socializacijo, samostojnost v sproščenem vzdušju. Njen osnovni cilj je 

gibanje v naravi, učenje iz narave, izkustveno učenje in seveda prvo raziskovanje sveta v 

vlogi »turistov«. Programi šole v naravi se izvajajo v vseh starostnih obdobjih osnovnošolskih 

otrok. V Sloveniji je največ šol, tudi po velikosti, v osrednji slovenski regiji, sledita ji 

podravska in savinjska regija. Večina programov šole v naravi se izvede od četrtega do 

šestega razreda, ko je tudi doba bivanja najdaljša (povprečno pet dni, štiri nočitve). Večina 

otrok se z avtobusom odpelje na kraj izvajanja, ki je od kraja OŠ oddaljen več kot 100 km. 

Izvedba je povezana z letnimi časi in vremenskimi razmerami. Prisotno je tudi nihanje 

povpraševanja med letom. OŠ program šole v naravi opisujejo predvsem kot nadstandardni 

program, povezan z naravoslovnimi vsebinami. Redni program, ki ga iz proračuna financira 

država, se izvaja predvsem v šolah plavanja in smučanja. Zanimiv podatek, ki smo ga dobili z 

raziskavo, je, da se lokacija izvedbe programa spreminja. Predvidevamo, da je ta podatek v 

smislu, da šole menjajo lokacije CŠOD-jev bolj pogosto, kot, pa da bi se odločile za druge 

ponudnike. Če se že odločijo za druge ponudnike, so najbolj dojemljivi za boljše ponudbe 

programskega in pedagoškega področja ter ugodnejše cene. Za šole je najbolj pomemben 

dejavnik izbire določene lokacije zadostno število namestitvenih kapacitet ter varnost. Tu je 

na področju šole v naravi zaznati ozko grlo. Znano je, da se CŠOD odloča za širjenje in 

povečevanje lastnih kapacitet, kar bo lahko dolgoročno gledano še bolj utrdilo njihovo 

pozicijo na trgu. Anketiranci so ocenili, da ima CŠOD v svojih enotah najbolj kakovostne 

storitve med vsemi ponudniki tako na namestitvenem kot programskem področju in ceni 

storitev.  

V raziskovalni nalogi smo si zadali preverjanje dveh hipotez. Prva hipotezo (Izvedba šole v 

naravi po mnenju odločevalcev v OŠ pozitivno vpliva na vzgojno-izobraževalni proces v šoli) 

smo z našo raziskavo potrdili. Exeter (2010, 286-288) predstavlja uspešen primer sodobne 

pustolovske šole učenja v Veliki Britaniji. Šola razvija učenje v naravi na tako visokem 

nivoju, da učenci ne dosegajo le visokih akademskih standardov, ampak s poudarkom na 

pustolovščini povečujejo njihove lastne pristojnosti. Učenci, razvijajo svojo osebnosti in 

ustvarjajo bolj učinkovito učno okolje zase, ter tako postajajo državljani globalnega sveta. 

Učenje v naravi ni le prijetno, ampak vodi do resničnih dosežkov z najvišjim doseženim 

standardom v pisanju in računanju. Učenci razvijajo spoštovanje do sebe, drugih in do družbe 

ter postanejo bolj aktivni in ustvarjalni državljani. Hraf Arngrimsson (2010, 317) predstavlja 

model šole v naravi iz Irske, kjer je program s pozitivnimi vplivi na šolski proces predstavljen 

tudi s pozitivnimi vplivi na samo družino, saj otroci preživljajo premalo časa s starši na 

prostem, v naravi. Vsi otroci obiskujejo šolo in zato je šola arena, ki vsem otrokom zagotovi, 

da se učenci odkrivajo naravo kot del svojega izobraževanja. Njihova želja je tudi, da se ob 

spoznavanju narave počutijo varne, da jih narava navdihuje in razvija občutek sreče. Na ta 

način otroci s prijatelji n družinami se odločajo odkrivati naravo. V naravi izpeljejo programe 
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skozi vse leto, včasih gredo za eno uro, včasih za cel dan ali pa za dlje časa. Vse je povezano s 

cilji učnega načrta. 

Z drugo hipotezo (Kakovost izvedbe šol v naravi je po mnenju odločevalcev bolj odvisna od 

kakovosti programa kot od zaznave kakovosti in cene namestitvenih kapacitet) smo želeli 

preveriti, kakšen je vpliv kakovosti namestitve, kakovosti programa in cene na zaznano 

kakovost izvedbe programa šole v naravi. Potrdili smo vpliv vseh treh sklopov (kakovost 

namestitve, programa in cene) samo v primeru enot CŠOD. Podobne izkušnje navaja tudi 

Bender (2010, 305-309), kjer se pozitivni učinki učenja v naravi vidijo predvsem zaradi 

poistovetenja otroka z naravo. Otrok, ki postane v času izobraževanja del narave je bolj 

fizično in socialno močen, ima večje zaupanje v svoje sposobnosti, je pripravljen timskega 

dela, poveča svoje znanje o naravi in se z njo duhovno poveže, naravo bolj spoštuje. 

Tržne poti so seveda neposredno povezane z odločevalci šole v naravi. Zakonsko je določeno, 

da je OŠ zadolžena za organizacijo in izvedbo programa. Z raziskavo pa smo ugotovili, da pri 

odločanju poleg ravnateljev in njihovih pomočnikov pri odločanju zelo aktivno sodelujejo 

tudi učitelji in v nekaterih primerih celo starši. Ali je dopustno, da o izvedbi programa šole v 

naravi in o izbiri lokacije odločajo starši, je iz zornega kota odgovornosti odgovor ne. Če pa 

se dotaknemo programa šole v naravi, ali gre za redni ali nadstandardni program in ali gre za 

sofinanciran program, pa moramo dopustiti tudi to možnost, saj kot financerji šole v naravi (v 

primeru nadstandardnih programov in programov, ki niso financirani) morajo imeti možnost 

sodelovanja pri odločitvah. V raziskavi nismo spraševali, ali so starši aktivni tudi pri 

vsebinskem programu šole v naravi. Odgovor na to vprašanje bi bil zanimiv, vendar 

predvidevamo, da je programska vsebina v domeni šole.  

Cena programa šole v naravi je odvisna od dobe bivanje, od programskih stroškov in od 

prevoznih stroškov. Cena je eden od elementov, ki je najbolj občutljiv na spremembe. Je tudi 

zakonsko omejen in šole kot organizatorji so dolžni upoštevati ceno. Enote CŠOD imajo tukaj 

prednost pred ostalimi ponudniki, saj tudi te sofinancira država ter obenem določa tudi ceno 

programov. Ostali tržni ponudniki pa morajo biti izjemno pazljivi pri določanju svoje cene, če 

želijo s svojimi kapacitetami sodelovati pri izvedi programov šole v naravi. Hoteli, hostli, 

zdravilišča in drugi tržni ponudniki gostijo predvsem plavalne šole (če imajo bazene in 

možnost kopanja v morju), smučarske šole (če so v bližini smučišč) ter druge programe 

(planinska šola, naravoslovna šola). 

Promocija in trženjsko komuniciranje poteka v zelo tradicionalnih okvirih – preko pošte, tako 

navadne kot elektronske. Iz raziskave je vidno, da so ponudniki namestitve in programov 

aktivni ter da komunicirajo z OŠ. Komunikacija pa je zaznana predvsem na ravni 

predstavitve. Vpliv na odločitve o nakupu storitve ali o spremembi lokacije je dokaj majhen. 

Če želijo ponudniki uspešno komunicirati, morajo biti dejavni na programskih sklopih in 

cenovni politiki, saj sta to dve področji, ki najmočneje vplivata na odločitev. Pravilo OŠ in 

programov šole v naravi je, da za nižjo ceno želijo dobiti več. Vsem tržnim ponudnikom 



 

99 

priporočamo, da svojo komunikacijo usmerijo na ravnatelje in njihove pomočnike, vendar naj 

ne pozabijo na učitelje in starše, ki so tudi odločevalci o lokaciji izvedbe programa. 

Ljudje, ki so vključeni v izvajanje storitev šole v naravi, so izjemno pomembni. V proces 

zasnove so vključeni ravnatelji, njihovi pomočniki, učitelji, otroci in starši. Storitev 

sestavljajo še zunanji izvajalci – vozniki. Pred prihodom šole v naravi v objekt je tukaj še 

prodajna in rezervacijska služba, ki poskrbi, da je terminsko in finančno šola organizirana. Ob 

prihodu na kraj izvajanja se kot izvajalci vključijo predvsem pedagogi, reševalci iz vode in 

žičničarji ter drugi člani ekipe (kuharji, natakarji, medicinsko osebje). Bistvo vseh 

udeležencev je, da medsebojno dobro sodelujejo ter da poskrbijo za uspešno izvedbo 

programa.  

Fizični dokazi so za vsak program šole v naravi drugačnega pomena. V primeru plavalnih šol 

sta odločilna dejavnika dostopnost bazena ali morja. V primeru smučarske šole so to 

smučišča, sankališča in drsališča. V primeru naravoslovja so to park, gozd, naravne 

znamenitosti. Ponudniki namestitve in programov morajo v svojih informativnih gradivih 

jasno in realno predstaviti, kaj nudijo. Iz raziskave smo dobili informacije, da fizični dokazi 

so pomemben, vendar ne odločujoč dejavnik. 

Politika in omejena količina sredstev sta elementa trženjskega spleta. Vodilo je oblikovanje 

storitev v povezavi z doživetji. Programi šole v naravi potrebujejo takšne vsebine. Ponudniki 

namestitev in programov morajo skupaj z lokalno skupnostjo in vsemi skupinami na določeni 

destinaciji oblikovati skupno trženje destinacije. 

V raziskavi smo se dotaknili tudi ideje o oblikovanju sistema licenciranja za ponudnike 

namestitvenih kapacitet in ponudnike programov. Presenetljivo velik delež anketiranih se je 

strinjal s tem predlogom. Ideja za celotno razmišljanje se je porodila iz dveh dejstev. Prvo 

dejstvo je, da je v konceptu šole v naravi zapisano, da naj bo šola v naravi priložnost za 

socializacijo, samostojnost, gibanje in učenje v naravi. Drugo dejstvo pa je, da se v praksi 

nekateri programi šol v naravi izvajajo v hotelih, v dvoposteljnih sobah. Na tem mestu se nam 

poruši osnoven koncept programa šole v naravi. Proces socializacije se lahko odvija le pri 

namestitvi v več-posteljnih sobah, kjer so skupne sanitarije, kjer se otroci ne družijo ob 

televiziji in kjer so dane možnosti raznovrstnega gibanja. Vsekakor bi s točno opredelitvijo po 

pravilnikih, ki veljajo za OŠ, določili standarde namestitve (minimalno število ležišč v sobi bi 

bilo npr. vsaj šest). Pri programskih sklopih bi poskrbeli za pravila, kdo in s kakšno izobrazbo 

lahko izvaja program za otroke. Na ta način bi poskrbeli, da bi tudi šole bile manj 

obremenjene s tem, kakšno storitev jim bodo nudili. Na tem področju bi tako naredil tudi red, 

saj bi se točno vedelo, kateri objekti so primerni za izvedbo programa šole v naravi in kdo je 

za to tudi programsko usposobljen.  

V raziskavi smo obdelali tržnega ponudnika programov šole v naravi. MZL samostojno izvaja 

predvsem šole plavanja, v sodelovanju z zavodom UMMI pa tudi program šole v naravi z 
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naravoslovno in družboslovno vsebino. Glede na delež vseh šol v naravi lahko ocenimo, da 

ima majhen, vendar stabilen delež. Vezano na raziskavo lahko predvidevamo, da ne bo 

dosegel velike rasti, vendar se mora truditi, da ohrani trenuten obseg. Ključni nevarnosti sta 

programske vsebine in določena ter pričakovana cena storitev. Cilj MZL je ustvarjati nočitve, 

zato bi bilo smiselno strateško povezovanje tudi s CŠOD, in sicer v smislu MZL na področju 

namestitve, CŠOD pa na področju programskih sklopov. MZL predlagamo pogovore z javnim 

zavodom CŠOD-ja o možnostih sodelovanja in dopolnjevanja tako namestitvenih kot 

programskih vsebin. Koristno bi se bilo povezati tudi s Pedagoško fakulteto in razvijati 

programe pod njenim okriljem. Vlaganje v infrastrukturo naj bo usmerjeno predvsem v 

novosti, ki jih OŠ v svojem okolju nimajo. To bi predstavljalo konkurenčno prednost pred 

ostalimi ponudniki. 

Da so šole v naravi danes uspešen program, se gre zahvaliti predvsem OŠ, ki uspešno in 

vestno organizirajo programe že vrsto let, strokovni javnosti, ki podpira programe, in staršem, 

ki veliko večino šol v naravi tudi financirajo. Seveda ne gre brez ustrezne namestitve in 

programskih sklopov, predvsem enot CŠOD, ki pomagajo organizirati in izvesti največ 

programov. 

6.3 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Za nadaljevanje raziskovanja otroškega turizma v povezavi s produktom šole v naravi bi bilo 

smiselno redno spremljanje produkta, predvsem zaradi zaznavanja trendov in sprememb. 

Idealno bi bilo, da bi bile v raziskavo vključene vse OŠ. S to raziskavo smo raziskovali 

produkt z vidika odločevalcev, ki so odgovorni za organiziranje programa šole v naravi. 

Verjetno bi bilo smiselno raziskovati tudi stališča namestitvenih in programskih ponudnikov 

za šole v naravi ter pripraviti primerjalno analizo med ponudbo in povpraševanjem ter podati 

predloge za razvoj produkta. V raziskavi smo odprli tudi vprašanje družbene odgovornosti v 

povezavi s storitvijo namestitve in programskih slopov za programe šole v naravi. 

6.4 Prispevek k znanosti 

Prispevek raziskovalne naloge v stroki je v tem, da je produkt šole v naravi opazovan z vidika 

turizma. V prvem delu so se nam odpirala nova videnja otroškega turizma in njegove 

povezanosti s šolstvom. V empiričnem delu pa smo šolo v naravi opazovali in raziskovali kot 

turistično storitev skozi trženjski splet. Na podlagi opravljene analize podatkov smo 

predstavili storitev šole v naravi kot skupek lastnosti, zahtev in značilnosti, ki jih mora 

vključevati, da doseže svoj cilj.  

Z raziskavo spodbujamo vse vključene v snovanju in izvajanju programov šole v naravi, da 

iščejo sinergije in rešitve, ki bi bistveno vplivale na uspešnejše izvajanje storitve šole v 

naravi. Vsi odločevalci o šolah v naravi morajo izoblikovati pozitivno vzpodbudno okolje, 
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zaradi katerega bodo šole organizirale še več šol v naravi in otrokom ponudile najbolj bogato 

in najbolj dragoceno izkušnjo. 

Država in MIZŠ bi se morala dejavno vključiti v pogajanja z največjimi slovenskimi 

prevozniškimi podjetij ter doseči ugodno ceno prevoza ter poskrbeti, da bi vse OŠ za 

programe izobraževanja in šole v naravi lahko otroke vozile po ugodnejših cenah. V kratkem 

času bi lahko vključiti Slovenske železnice, ki bi z ugodno ceno vozovnice spodbudile 

uporabo vlaka kot prevoznega sredstva. V tem primeru bi bilo treba urediti transfere do kraja 

izvedbe šole v naravi. S tem načinom potovanja bi bili bolj ekološki, potovanje bi bilo bolj 

varno in za otroke še bolj zanimivo. Predlagamo uvedba ugodnih transferjev do železniških 

postaj, vozovnico za vožnjo z vlakom za en evro, programe z vsebino na vlakih (oživitev 

potovanja in pridobitev pozitivne izkušnje za potovanje z vlakom). 

Kristan (1998) je poudarjal, da je šola v naravi zametek mladinskega turizma, ta pa je 

predstopnja turizma odraslih. Od države se pričakuje bolj resen odnos do cca. 40.000 otrok, ki 

letno odide na programe šole v naravi. Država in MIZŠ bi morala na OŠ spodbujati, naj 

programe šole v naravi izvajajo v Sloveniji ter naj otroci svoje prve potovalne izkušnje 

doživijo v lastni državi. Vpliv na domoljubnost in dobro poznavanje lastne države, njenih 

značilnosti in posebnosti, kulturnih in naravnih danosti bi moral biti predvsem v mladih letih 

še bolj poudarjen. 





 

103 

LITERATURA IN VIRI 

Alič, A. in H. Cvikl 2011. Uvod v turizem in destinacijski management. Ljubljana: Zavod 

IRC. 

Bender, J. The Children`s Forest School.  

Http://www.eoe-network.eu/fileadmin/PDFs/Zbornik_2010_4.pdf (10. 7. 2016). 

Birkett, D. 2002. Are you a tourist or a traveller. 

Http://www.theguardian.com/travel/2002/aug/24/ecotourism.guardiansaturdaytravelsectio

n (6. 3. 2016). 

Booms, B. H. in M. J. Bitner. 1981. Marketing strategies and organization structures for 

service firms: marketing for services. Chicago: AMA. 

Brezovec, A. 2000. Marketing v turizmu: izhodišča za razmišljanje in upravljanje. Portorož: 
Fakulteta za turistične študije –Turistica. 

Cooper, G. 2010. Outdoor learning, environment and sustainability: seeing the big picture. 

Http://www.eoe-network.eu/fileadmin/PDFs/Zbornik_2010_4.pdf (10. 2. 2016). 

Cooper, G. 2015. Šole v naravi v Veliki Britaniji. Šola v naravi: revija za spodbujanje in 

razvoj šole v naravi 7 (junij): 7.  

Cooper, S., S. Wanhill, J. Fletcher, D. Gilbert in A. Fyall. 1998. Tourism: principles and 

practice. Harlow: Longman. 

CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti. 2015a. Letni delovni in finančni načrt 
javnega zavoda CŠOD za leto 2015. 

Http://www.csod.si/uploads/file/LDN%20in%20FN%20za%20l%20%202015.pdf (15. 

11. 2015).  

CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti. 2015b. Razvoj šole v naravi. 
Http://www.csod.si/stran/razvoj-sole-v-naravi?language=en (23. 11. 2015). 

CŠOD – Center šolskih in obšolskih dejavnosti. 2015c. Cenik. 

Http://www.csod.si/stran/cenik-solsko-leto (16. 3. 2016). 

Devetak, G. 2007. Marketing management. Koper: Fakulteta za management. 

Easterby-Smith, M., R. Thorpe in A. Lowe. 2007. Raziskovanje v managementu. Koper: 

Fakulteta za management. 

EOE – European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning. 2010. 

Encountering, experiencing and exploring nature in education: collection of conference 

papers. Ljubljana: Center šolskih in obšolskih dejavnosti.  

European Commission. 2012. EU Youth Report. Http://ec.europa.eu/youth/library/reports/eu-

youth-report-2012_en.pdf (10. 2. 2016). 

Exeter, D. Adventure Learning Schools – A New Design for Schooling. Http://www.eoe-

network.eu/fileadmin/PDFs/Zbornik_2010_4.pdf (10. 7. 2016). 

Fill, C. 1999. Marketing communications: contexts, contents and strategies. London: Prentice 

Hall. 

Gregorčič, B. 2005. Izkušanje in konstruiranje izvirov v šoli v naravi. Ljubljana: CŠOD. 



 

104 

Gros, J. 2004. Interdisciplinarnost in šola v naravi. 
Http://www.csod.si/uploads/file/SVN_CLANKI/Interdisciplinarnost_in_SVN_gabrijel_g

ros.pdf (3. 12. 2015). 

Gros, J. 2005. Zakaj, kako v šolo v naravi. Ljubljana: CŠOD. 

Grošelj, V. 2015. Šole v naravi – največ, kar lahko ponudimo otrokom. Šola v naravi: revija 
za spodbujanje in razvoj šole v naravi 7 (junij): 5.  

Handler, D. in A. S. Epstein. 2011. Nature education in preschool. Extensions 25 (2): 1–7. 

Hus, V. 2015. Zakaj je šola v naravi dobra za otroke? Šola v naravi: revija za spodbujanje in 
razvoj šole v naravi 7 (junij): 6.  

Hraf Arngrimsson, G. 2010. Outdoor Education Failities.-From Idea to Reality – An example 

from Iceland. Http://www.eoe-network.eu/fileadmin/PDFs/Zbornik_2010_4.pdf (10. 7. 

2016). 

Jančič, Z. 1999. Celostni marketing. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede. 

Konečnik Ruzzier, M. 2010. Trženje v turizmu. Ljubljana: Meritum. 

Kotler, P. 2004. Management trženja. Ljubljana: GV Založba. 

Kotler, P. in G. Armstrong. 1996. Principles of marketing. New Jersey: Prentice Hall. 

Kristan, S. 1998. Šola v naravi. Radovljica: Didakta. 

Kristan, S. 2010. Pogledi na šport 2. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Lewis, R. C. in R. E. Chambers. 2000. Marketing leadership in hospitality: foundations and 

practices. New York: Wiley. 

Lumsdon, L. 1997. Tourism marketing. Oxford: International Thomson Business Press. 

Lunder Lazar, B. 2013. Uspešen turizem potrebuje dober marketing. Ljubljana: Finance 

Akademija.  

Mahne Male, M. 2016. Ustvarjaj z nami v poletju 2016. Http://www.ummi.net/ (10. 3. 2016). 

Mariani, M. M., W. Czakon, D. Buhalis in O. Vitouladiti. 2015. Tourism management, 

marketing, and development: performance, strategies, and sustainability. London: 

Palgrave Macmillan. 

MGRT – Ministrstvo za gospodarstvo. 2012. Strategija razvoja slovenskega turizma 2012–
2016. Http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-

strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf (15. 2. 2016). 

MGRT– Ministrstvo za gospodarstvo. 2002. Strategija razvoja slovenskega turizma 2002–
2006. 

Http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/turizem_strategija.pd

f (15. 2. 2016). 

Middleton, V. in J. Clarke. 2001. Marketing in travel and tourism. Oxford: Butterworth-

Heinemann. 

Mihalič, T. 2008. Turizem: ekonomski vidiki. Ljubljana: Ekonomska fakulteta. 

MIZKŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, Urad RS za mladino. 2014. 
Mladi in prosti čas, analiza stanja izven Brez izgovora Slovenija. 

Http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/ESS_2/Mladi_in_prosti_

c__as__analiza_stanja.pdf (27. 2. 2016). 



 

105 

MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 2006. Analiza ŠVN za koledarsko leto 
2005. Https://www.google.si/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Analiza+%C5%A0VN+za+koledarsko+leto+2005 (3. 3. 2016). 

MIZŠ – Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 2015a. Analiza ŠVN za koledarsko 
leto 2014. 

Http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnov

no_solstvo/osnovno_solstvo/sola_v_naravi/ (3. 3. 2016). 

MIZŠ– Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 2015b. Šola v naravi. 
Http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_predsolsko_vzgojo_in_osnov

no_solstvo/osnovno_solstvo/sola_v_naravi/ (10. 3. 2016). 

Morgan, N. in A. Pritchard. 2000. Advertising in tourism and leisure. Oxford: Butterworth-

Heinemann. 

Morrison, A. M. 2013. Marketing and managing tourism destinations. London: Routledge. 

MZL – Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič. 2015. Prodajno poročilo. Interni 

dokumenti, Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič. 

MZL – Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič. 2016. Prodajno poročilo. Interni 

dokumenti, Mladinsko zdravilišče in letovišče RKS Debeli rtič. 

Odlok o ustanovitvi Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Uradni list RS, št. 53/1992, 

35/1997, 99/2001, 100/2003. 

Otto, J. E. in J. R. B. Ritchie. 1996. The service experience in tourism. Tourism management 

17 (3): 165–174.  

Potočnik, V. 2000. Trženje storitev. Ljubljana: Gospodarski vestnik. 

Pravilnik o financiranju šole v naravi. Uradni list RS, št. 61/04, 70/08 in 61/09. 

Pravilnik o izobrazbi učiteljev in drugih strokovnih delavcev v izobraževalnem programu 

osnovne šole. Uradni list RS, št. 109/2011. 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole. Uradni list RS, št. 
57/2007.  

Pravilnik o posebnih pogojih za vozila, s katerimi se prevažajo skupine otrok. Uradni list RS, 

št. 23/2009. 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli. Uradni list RS, št. 75/2004. 

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole. Uradni list RS, št. 50/2012. 

Pravilnik o zdravstveno-higienskih zahtevah, katerim morajo ustrezati poslopja in prostori 

osnovne šole. Uradni list SRS, št. 20/69 in 5/80.  

Pyle, R. 2002. Eden in a vacant lot: special places, species and kids in community of life. V 

Children and nature: psychological, socio-cultural and evolutionary investigations, ur. P. 

H. Kahn in S. R. Kellert, 305–327. Cambridge: MIT Press. 

Rožen, T. 2002. Konceptualni model in empirična preverba integriranega tržnega 
komuniciranja za storitvena podjetja. Magistrska naloga, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta. 

Seaton, A. V. in M. M. Bennett. 1996. Marketing tourism products: concepts, issues, cases. 

London: Thomson Business. 



 

106 

Simondi, S. 2009. Tourism and learning: the touristic behaviour of secondary school students 

in a provincial town. 

Https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/93659/tezis_angol.pdf?sequence=6 

(10. 10. 2015). 

Sklep o določitvi kadrovskih pogojev za učitelje in sodelavce – laborante v programih 

srednjih in osnovnih šol. Uradni list RS, št. 68/1995. 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Uradni list RS, št. 
20/2013. 

Stein, A. 2015. Attracting attention: promotion and marketing for tourism attractions. Berlin: 

Peter Lang. 

STO – Slovenska turistična organizacija. 2015. Turizem v številkah 2014. 

Http://www.slovenia.info/pictures/TB_board/atachments_1/2015/spirit_tvs_2014_A5_SL

O-zadnja_za_objavo_20139.pdf (8. 4. 2016). 

Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 2001. Šola v naravi za 9-letno OŠ: koncept. 
Ljubljana: Strokovni svet RS za splošno izobraževanje. 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014a. Turistična potovanja domačega 
prebivalstva. Udeleženost prebivalcev na turističnih potovanjih, letno. 

Http://pxweb.stat.si/pxweb/Database/Ekonomsko/21_gostinstvo_turizem/06_potovanja/1

0_21698_udelezenost_letno/10_21698_udelezenost_letno.asp (27. 2. 2016). 

SURS – Statistični urad Republike Slovenije. 2014b. Turistična potovanja domačega 
prebivalstva. Http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-

novico?id=5040&idp=24&headerbar=21 (10. 2. 2016). 

Šafarič, N. 1999. In(out)ernet – slovesnka turistična ponudba na internetu. Interno gradivo, 

Turistica – visoke šole za turizem, Portorož. 

Štamberger, V. 2015. Šola v naravi. Šola v naravi: revija za spodbujanje in razvoj šole v 
naravi 7 (junij): 3–5. 

UNWTO – United Nations World Tourism Organization. 2008. Youth travel matters: 

understanding the global phenomenon of youth travel. Madrid: UNWTO. 

Uran, M. 2003. Kakovost storitev kot strategija diferenciacije za ustvarjanje konkurenčne 
prednosti slovenskega hotelirstva. Doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, 

Ekonomska fakulteta. 

Ursič, D. 2015. Na poti k odgovornosti. Šola v naravi: revija za spodbujanje in razvoj šole v 
naravi 7 (junij): 6.  

WYSETC – World Youth Student & Education Travel Confederation. 2011. Fast facts. 

Https://www.wysetc.org/research/fast-facts/ (14. 2. 2016). 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn). Uradni list RS, št. 81/06 – UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12 – 

ZUJF in 63/13. 

Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI). Uradni list RS, št. 
115/03. 

 



 

107 

PRILOGE  

Priloga 1 Anketni vprašalnik  

Priloga 2 Tabele in grafi anketnega vprašalnika, podrobno 
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Ta vprašalnik je namenjen ravnateljicam in ravnateljem osnovnih šol, pomočnicam in 

pomočnikom ravnateljev osnovnih šol, ki organizirajo šole v naravi. 

Sem Veronika Grmek Vilhar, študentka magistrskega študija na UP Fakulteti za management. 

Trenutno zaključujem študij in pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Trg otroškega 

turizma: ponudba šole v naravi«. Njen osnovni namen je poiskati predloge za razvoj šol v 

naravi z namenom dviga kakovosti programske in namestitvene ponudbe. Z raziskavo bodo 

zbrane informacije o šolah v naravi v osnovnih šolah. Naprošam vas, da odgovorite na vsako 

vprašanje in se potrudite, da bo vaš odgovor kar najbolj točen. Tudi če se vam zdi, da noben 

od navedenih odgovorov ni primeren, prosim, ne puščajte vprašanj brez odgovora. V ta 

namen je podana možnost lastnega zapisa. Anketa je popolnoma anonimna. S sodelovanjem v 

anketi boste bistveno prispevali k višji kakovosti dobljenih podatkov. Že vnaprej se vam 

najlepše zahvaljujem za sodelovanje. 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

1. V kateri regiji se nahaja šola (izberite eno možnost)? 

o Pomurska regija o Podravska regija 

o Koroška regija o Savinjska regija 

o Zasavska regija o Posavska regija 

o Jugovzhodna Slovenija o Osrednjeslovenska regija 

o Gorenjska regija o Primorsko-notranjska regija 

o Goriška regija o Obalno-kraška regija 

2. V kakšnem okolju se nahaja vaša šola (izberite eno možnost)? 

o v velikem mestu o v predmestju velikega mesta 

o v manjšem mestu o na vasi 

3. Kolikšno je skupno število učencev na šoli (vpišete številko)? 

_________ število učencev in učenk v šolskem letu 2015/2016 

4. Kako ocenjujete povprečni dohodek na prebivalca v okolju, kjer se nahaja šola (izberite 

eno možnost)? 

o nad povprečjem o povprečen o pod povprečjem 

5. Ali na vaši šoli izvajate šolo v naravi? (Če ste odgovorili z da, vprašanja tečejo za vsak 
razred od 5 do vključno 16 vprašanja; če je odgovor ne, gre vprašanje na naslednji razred.) 

o da  o ne 
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6. Če da, v katerih razredih izvajate šolo v naravi?  

o 1. razred o 2. razred o 3. razred 

o 4. razred o 5. razred o 6. razred 

o 7. razred o 8. razred o 9. razred 

7. Kakšen program šole v naravi izvajate v posameznih razredih (od 1 do 9 razreda)? 

o družboslovna  o plavalna 

o smučarska  o planinska  

o tehnični in projektni dnevi  o programi za nadarjene  

o drugo ali opomba 

8. Ali je šola v naravi subvencionirana? 

o da o ne 

o razno (komentar):____________ 

9. Program šole v naravi je (izberite eno možnost): 

o redni program o nadstandardni program 

10. Kolikšna je povprečna cena na otroka z vsemi vključenimi stroški? (Izberite eno 

možnost!) 

o pod 60 EUR o 60 EUR-70 EUR 

o 70 EUR-80 EUR o 80 EUR-90 EUR 

o 90 EUR-100 EUR o nad 100 EUR 

11. V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o zima o pomad 

o poletje o jesen 

12. Čas trajanja šole v naravi (izberite eno možnost):  

o 1 dan (brez nočitve) o 2 dni (1 nočitev) 

o 3 dni (2 nočitvi) o 4 dni (3 nočitve) 

o 5 dni (4 nočitve) o 6 dni (5 nočitev) 

o 7 dni (6 nočitev) o 8 dni (7 nočitev) 

13. Kraj izvedbe šole v naravi, število kilometrov do kraja izvedbe šole v naravi: __________ 

14. Kako greste v šolo v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o z avtobusom o z vlakom 

o peljejo starši o drugo: ______________ 
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15. Kje izpeljete šolo v naravi (za vsako šolo v naravi posebej)? (Izberite eno možnost!) 

o CŠOD-ji o hoteli in zdravilišča 

o hostli o počitniški in dijaški domovi 

o turistične kmetije in planinski domovi o drugo: ________________________ 

16. Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o da (če je odgovor »da«, potem pojdite na 16a) o ne 

16a. Na podlagi katerih dejavnikov spremenite lokacijo izvedbe? (Možnih je več odgovorov.) 

o bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 

o bolj ugodne cene prevoza 

o boljše namestitve 

o boljše športne infrastrukture 

o boljših pedagoških in programskih vsebin 

o vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 

17. Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? Ocenite 

glede na pomen (sploh ni pomembno, ni pomembno, neodločen, je pomembno, je zelo 
pomembno)! 

o cena namestitve 

o celotna ponudba namestitve (vključuje brisače, posteljnino) 

o zadostno število kapacitet 

o možnost izbire termina izvedbe 

o bazen in športna infrastruktura 

o smučišča in športna infrastruktura  

o vključen prevoz v ceno  

o dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu vstopnin, vozovnic …)  

o organizacija izletov in ogledov  

o pedagoška pomoč pri izvedbi programa  

o ponujena paleta raznih pedagoških vsebin  

o ponujena paleta raznih športnih vsebin  

o ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja šole v naravi 

o ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se brezplačno vključi v skupino 

18. Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? Ocenite glede na pomen (sploh ni pomembno, ni 

pomembno, neodločen, je pomembno, je zelo pomembno)! 

o večdnevno kontinuirano delo o sproščeno vzdušje 

o socializacija o pridobitev na samostojnosti otrok 

o nova znanja o učenje v naravnem okolju 

o ekonomizacija pouka o kakovost v vzgoji in izobraževanju 
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19. Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? Ocenite glede na pomen (sploh ni pomembno, ni 

pomembno, neodločen, je pomembno, je zelo pomembno)! 

o cena o namestitev in športna infrastruktura 

o varnost  o program izvedbe in pedagoška kakovost 

o možnost zdravstvene oskrbe 

20. Kdo odloča o destinaciji šole v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o ravnatelj o učitelji o starši 

21. Kaj so prednosti in kaj so slabosti ponudnikov izvedbe šol v naravi? Ocenite glede na 

pomen (sploh ni pomembno, ni pomembno, neodločen, je pomembno, je zelo 
pomembno!) 

 

 

sploh ni 

pomembno 

ni 

pomembno neodločen 

je 

pomembno 

je zelo 

pomembno 

  1 2 3 4 5 

CŠOD-ji  Kakovost 

namestitve 

1 2 3 4 5 

Kakovost programa 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Hostli  Kakovost 

namestitve 

1 2 3 4 5 

Kakovost programa 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Zdravilišča in 
hoteli  

Kakovost 

namestitve 

1 2 3 4 5 

Kakovost programa 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Počitniški 
domovi, dijaški 
domovi 

Kakovost 

namestitve 

1 2 3 4 5 

Kakovost programa 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

Turistične 
kmetije, 

planinski 

domovi 

Kakovost 

namestitve 

1 2 3 4 5 

Kakovost programa 1 2 3 4 5 

Cena 1 2 3 4 5 

22. Ali turistični ponudniki z marketinškimi prijemi vplivajo na šolo o izbiri lokacije izvede 
šole v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o da o ne 

23. Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v naravi informirajo o ponudbi? 

(Možnih je več odgovorov.) 

o preko pošte (letaki, brošure) 

o preko elektronih sporočil z oglasi 

o preko osebnih obiskov 

o prisotnosti na sejmih in raznih strokovnih dogodkih 

o drugo: _______________________________________________________________ 
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24. Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? (Možnih je več odgovorov.) 

o Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in znanost 

o ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali strokovni delavec 

o učitelji 

o starši 

o drugi: ________________________________________________________________ 

25. Ali smatrate, da bi bilo smiselno vpeljati licence za namestitvene kapacitete, kjer bi šole 
lahko izpeljale šolo v naravi? (Izberite eno možnost!) 

o da o ne 

26. Ali bi bilo smiselno vpeljati licence za programske sklope, kjer bi se lahko izvajale šole v 

naravi? (Izberite eno možnost!) 

o da o ne 

Hvala za vaš čas, razmišljanje in trud. 

Veronika Grmek Vilhar 
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TABELE IN GRAFI ANKETNEGA VPRAŠALNIKA, PODROBNO 

Preglednica 1: Vprašanje št. 1: V kateri regiji se nahaja šola? 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Pomurska regija 19 9,5 9,6 9,6 

Podravska regija 33 16,5 16,8 26,4 

Koroška regija 5 2,5 2,5 28,9 

Savinjska regija 22 11,0 11,2 40,1 

Zasavska regija 2 1,0 1,0 41,1 

Posavska regija 6 3,0 3,0 44,2 

Jugovzhodna Slovenija 12 6,0 6,1 50,3 

Osrednjeslovenska regija 51 25,5 25,9 76,1 

Gorenjska regija 13 6,5 6,6 82,7 

Primorsko-notranjska regija 9 4,5 4,6 87,3 

Goriška regija 13 6,5 6,6 93,9 

Obalno-kraška regija 12 6,0 6,1 100,0 

Skupaj 197 98,5 100,0   

Manjkajočih Ni odgovoril 3 1,5     

Skupaj 200 100,0     

 

Preglednica 2: Vprašanje št. 2: V kakšnem okolju se nahaja vaša OŠ? 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih v velikem mestu 27 13,5 13,7 13,7 

v predmestju velikega mesta 28 14,0 14,2 27,9 

v manjšem mestu 60 30,0 30,5 58,4 

na vasi 82 41,0 41,6 100,0 

Skupaj 197 98,5 100,0   

Manjkajočih Ni odgovoril 3 1,5     

Skupaj 200 100,0     

 

Preglednica 3: Vprašanje št. 3: Skupno število učencev in učenk na šoli v letu 2015/2016 

Skupno število učencev in učenk na šoli v letu 2015/2016 

N Veljavnih 195 

Manjkajočih 5 

Povpr. vredn. 412.67 

Std. odklon 214.283 

Min 15 

Max 1128 
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Preglednica 4: Vprašanje št. 4: Kako ocenjujete povprečni dohodek na prebivalca v okolju, kjer se 
nahaja šola? 

Kako ocenjujete povprečni dohodek na prebivalca v okolju, kjer se nahaja šola? 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih nad povprečjem 13 6,5 6,7 6,7 

povprečen 112 56,0 57,7 64,4 

pod povprečjem 69 34,5 35,6 100,0 

Skupaj 194 97,0 100,0  

Manjkajočih Ni odgovoril 6 3,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 5: Vprašanje št. 5: Ali na vaši šoli izvajate šolo v naravi? 

Ali na vaši šoli izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 196 98,0 99,0 99,0 

Ne 2 1,0 1,0 100,0 

Skupaj 198 99,0 100,0  

Manjkajočih Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 200 100.0   

 

Preglednica 6: Vprašanje št. 6a: Ali v 1. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 1. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 18 9,0 9,4 9,4 

Ne 174 87,0 90,6 100,0 

Skupaj 192 96,0 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 6 3,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 8 4,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 7: Vprašanje št. 6b: Ali v 2. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 2. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 38 19,0 20,5 20,5 

Ne 147 73,5 79,5 100,0 

Skupaj 185 92,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 15 7,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 8: Vprašanje št. 6c: Ali v 3. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 3. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 61 30,5 35,5 35,5 

Ne 111 55,5 64,5 100,0 

Skupaj 172 86,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 28 14,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 9: Vprašanje št. 6č: Ali v 4. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 4. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 73 36,5 46,2 46,2 

Ne 85 42,5 53,8 100,0 

Skupaj 158 79,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 42 21,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 10: Vprašanje št. 6d: Ali v 5. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 5. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 115 57,5 77,2 77,2 

Ne 34 17,0 22,8 100,0 

Skupaj 149 74,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 51 25,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 11: Vprašanje št. 6e: Ali v 6. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 6. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 84 42,0 58,3 58,3 

Ne 60 30,0 41,7 100,0 

Skupaj 144 72,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 56 28,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 12: Vprašanje št. 6f: Ali v 7. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 7. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 72 36,0 50,0 50,0 

Ne 72 36,0 50,0 100,0 

Skupaj 144 72,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 56 28,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 13: Vprašanje št. 6g: Ali v 8. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 8. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 51 25,5 35,4 35,4 

Ne 93 46,5 64,6 100,0 

Skupaj 144 72,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 56 28,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 14: Vprašanje št. 6h: Ali v 9. razredu izvajate šolo v naravi? 

Ali v 9. razredu izvajate šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 7 3,5 4,8 4,8 

Ne 138 69,0 95,2 100,0 

Skupaj 145 72,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 5 2,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 55 27,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 15: Vprašanje št. 6a-6h: Ali v posameznem razredu (1.–9. razredu) izvajate šolo v 
naravi? – združena tabela 

Ali v posameznem razredu (1.–9. razred) izvajate šolo v naravi? 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Da 9,4 20,5 35,5 46,2 77,2 58,3 50 35,4 4,8 

Ne 90,6 79,5 64,5 53,8 22,8 41,7 50 64,6 95,2 

 

Preglednica 16: Vprašanje št. 7aa: Kakšen program šole v naravi izvajate v 1. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 1. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 9 4,5 52,9 52,9 

smučarska 2 1,0 11,8 64,7 

Tehnični in projektni dnevi 1 0,5 5,9 70,6 

planinska 1 0,5 5,9 76,5 

drugo 4 2,0 23,5 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 17: Vprašanje št. 7ab: Kakšen program šole v naravi izvajate v 1. razredu? 

Drugo: (tekst) 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1: Ni odgovoril 1 0,5 0,5 0,5 

-2: Preskok (if) 195 97,5 97,5 98,0 

3 dni 1 0,5 0,5 98,5 

drsalna 1 0,5 0,5 99,0 

naravoslovno športni tabor 1 0,5 0,5 99,5 

pohodništvo in naravoslovje 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 18: Vprašanje št. 7ba: Kakšen program šole v naravi izvajate v 2. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 2. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 30 15,0 78,9 78,9 

plavalna 5 2,5 13,2 92,1 

planinska 1 0,5 2,6 94,7 

drugo 2 1,0 5,3 100,0 

Skupaj 38 19,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Skupaj 162 81,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 19: Vprašanje št. 7bb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 2. razredu? 

Drugo: (tekst) 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -2 191 95,5 95,5 95,5 

-3 6 3,0 3,0 98,5 

-4 1 0,5 0,5 99,0 

naravoslovno športna 1 0,5 0,5 99,5 

življenje na kmetiji 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 20: Vprašanje št. 7ca: Kakšen program šole v naravi izvajate v 3. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 3. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 20 10,0 33,3 33,3 

plavalna 25 12,5 41,7 75,0 

smučarska 3 1,5 5,0 80,0 

družboslovna 3 1,5 5,0 85,0 

Tehnični in projektni dnevi 3 1,5 5,0 90,0 

planinska 2 1,0 3,3 93,3 

drugo 4 2,0 6,7 100,0 

Skupaj 60 30,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 140 70,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 21: Vprašanje št. 7cb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 3. razredu? 

Drugo: (tekst) 3. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 1 0,5 0,5 0,5 

-2 175 87,5 87,5 88,0 

-3 19 9,5 9,5 97,5 

-4 1 0,5 0,5 98,0 

naravoslovna in tehnični in projektni dnevi 1 0,5 0,5 98,5 

program ni strogo usmerjen v določeno smer, 
izvajamo program ponudbe CŠOD 

1 0,5 0,5 99,0 

socializacija 1 0,5 0,5 99,5 

tabori 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 22: Vprašanje št. 7ča: Kakšen program šole v naravi izvajate v 4. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 4. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 24 12,0 33,3 33,3 

plavalna 36 18,0 50,0 83,3 

smučarska 8 4,0 11,1 94,4 

Tehnični in projektni dnevi 2 1,0 2,8 97,2 

planinska 1 0,5 1,4 98,6 

drugo 1 0,5 1,4 100,0 

Skupaj 72 36,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 128 64,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 23: Vprašanje št. 7čb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 4. razredu? 

Drugo: (tekst) 4. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 1 0,5 0,5 ,5 

-2 163 81,5 81,5 82,0 

-3 34 17,0 17,0 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

naravoslovna in družboslovna 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 24: Vprašanje št. 7da: Kakšen program šole v naravi izvajate v 5. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 5. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 10 5,0 8,8 8,8 

plavalna 74 37,0 65,5 74,3 

smučarska 23 11,5 20,4 94,7 

družboslovna 1 0,5 0,9 95,6 

Tehnični in projektni dnevi 1 0,5 0,9 96,5 

planinska 2 1,0 1,8 98,2 

drugo 2 1,0 1,8 100,0 

Skupaj 113 56,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 87 43,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 25: Vprašanje št. 7db: Kakšen program šole v naravi izvajate v 5. razredu? 

Drugo: (tekst) 5. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 2 1,0 1,0 1,0 

-2 152 76,0 76,0 77,0 

-3 43 21,5 21,5 98,5 

-4 1 0,5 0,5 99,0 

Multidisciplinarna (pokriva vsa prej našteta 
področja) 

1 0,5 0,5 99,5 

ob morju 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 26: Vprašanje št. 7ea: Kakšen program šole v naravi izvajate v 6. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 6. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 7 3,5 8,5 8,5 

plavalna 3 1,5 3,7 12,2 

smučarska 67 33,5 81,7 93,9 

družboslovna 3 1,5 3,7 97,6 

planinska 1 0,5 1,2 98,8 

drugo 1 0,5 1,2 100,0 

Skupaj 82 41,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 118 59,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 27: Vprašanje št. 7eb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 6. razredu? 

Drugo: (tekst) 6. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 2 1,0 1,0 1,0 

-2 150 75,0 75,0 76,0 

-3 46 23,0 23,0 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

v skladu s programom CŠOD 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 28: Vprašanje št. 7fa: Kakšen program šole v naravi izvajate v 7. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 7. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 45 22,5 62,5 62,5 

smučarska 12 6,0 16,7 79,2 

družboslovna 2 1,0 2,8 81,9 

Tehnični in projektni dnevi 3 1,5 4,2 86,1 

planinska 4 2,0 5,6 91,7 

Programi za nadarjene 1 0,5 1,4 93,1 

drugo 5 2,5 6,9 100,0 

Skupaj 72 36,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 128 64,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 29: Vprašanje št. 7fb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 7. razredu? 

Drugo: (tekst) 7. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-2 148 74,0 74,0 74,5 

-3 45 22,5 22,5 97,0 

-4 1 0,5 0,5 97,5 

80 1 0,5 0,5 98,0 

naravoslovno tehnična 1 0,5 0,5 98,5 

naravoslovno-plavalna 1 0,5 0,5 99,0 

projektni teden 1 0,5 0,5 99,5 

šport, naravoslovje, družboslovje 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 30: Vprašanje št. 7ga: Kakšen program šole v naravi izvajate v 8. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 8. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 33 16,5 66,0 66,0 

smučarska 2 1,0 4,0 70,0 

družboslovna 2 1,0 4,0 74,0 

Tehnični in projektni dnevi 5 2,5 10,0 84,0 

planinska 2 1,0 4,0 88,0 

drugo 6 3,0 12,0 100,0 

Skupaj 50 25,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 150 75,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 31: Vprašanje št. 7ga: Kakšen program šole v naravi izvajate v 8. razredu? 

Drugo: (tekst) 8. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 1 0,5 0,5 1,0 

-2 146 73,0 73,0 74,0 

-3 45 22,5 22,5 96,5 

-4 1 0,5 0,5 97,0 

naravoslovno tehnična 1 0,5 0,5 97,5 

naravoslovno-družboslovna 1 0,5 0,5 98,0 

projektni teden – tečaj prve pomoči 1 0,5 0,5 98,5 

šport, naravoslovje, družboslovje 1 0,5 0,5 99,0 

športno-naravoslovna 1 0,5 0,5 99,5 

v skladu s programom CŠOD 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 32: Vprašanje št. 7ha: Kakšen program šole v naravi izvajate v 9. razredu? 

Kakšen program šole v naravi izvajate v 9. razredu? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih naravoslovna 3 1,5 42,9 42,9 

Tehnični in projektni dnevi 2 1,0 28,6 71,4 

drugo 2 1,0 28,6 100,0 

Skupaj 7 3,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 193 96,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 33: Vprašanje št. 7hb: Kakšen program šole v naravi izvajate v 9. razredu? 

Drugo: (tekst) 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-2 151 75,5 75,5 76,0 

-3 45 22,5 22,5 98,5 

-4 1 0,5 0,5 99,0 

družboslovno-naravoslovna 1 0,5 0,5 99,5 

športni tabor 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 34: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Kakšen program šole v naravi izvajate v 
posameznih razredih? 

Kakšen program šole v naravi se izvaja v posameznih razredih 

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Naravoslovna 52,9 78,9 33,3 33,3 8,8 8,5 62,5 66 42,9 

Plavalna 0 13,2 41,7 50 65,5 3,7 0 0 0 

Smučarska 11,8 0 5 11,1 20,4 81,7 16,7 4 0 

Družboslovna 0 0 5 0 0,9 3,7 2,8 4 0 

Tehnični in projektni dnevi 5,9 0 5 2,8 0,9 0 4,2 10 28,6 

Planinska 5,9 2,6 3,3 1,4 1,8 1,2 5,6 4 0 

Programi za nadarjene 0 0 2 0 0 0 1,4 0 0 

Drugo 23,5 5,3 6,7 1,4 1,8 1,2 6,9 12 28,6 
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Preglednica 35: Vprašanje št. 8a: Ali je šola v naravi subvencionirana? 1. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 3 1,5 17,6 17,6 

Ne 14 7,0 82,4 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Preskok (if) 181 90,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 36: Vprašanje št. 8b: Ali je šola v naravi subvencionirana? 2. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 7 3,5 18,4 18,4 

Ne 31 15,5 81,6 100,0 

Skupaj 38 19,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Skupaj 162 81,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 37: Vprašanje št. 8c: Ali je šola v naravi subvencionirana? 3. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 28 14,0 45,9 45,9 

Ne 33 16,5 54,1 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 38: Vprašanje št. 8č: Ali je šola v naravi subvencionirana? 4. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 42 21,0 59,2 59,2 

Ne 29 14,5 40,8 100,0 

Skupaj 71 35,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 129 64,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 39: Vprašanje št. 8d: Ali je šola v naravi subvencionirana? 5. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 98 49,0 86,7 86,7 

Ne 15 7,5 13,3 100,0 

Skupaj 113 56,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 87 43,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 40: Vprašanje št. 8e: Ali je šola v naravi subvencionirana? 6. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 36 18,0 44,4 44,4 

Ne 45 22,5 55,6 100,0 

Skupaj 81 40,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 119 59,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 41: Vprašanje št. 8f: Ali je šola v naravi subvencionirana? 7. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 17 8,5 23,6 23,6 

Ne 55 27,5 76,4 100,0 

Skupaj 72 36,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 128 64,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 42: Vprašanje št. 8g: Ali je šola v naravi subvencionirana? 8. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 6 3,0 12,5 12,5 

Ne 42 21,0 87,5 100,0 

Skupaj 48 24,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 3 1,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 152 76,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 43: Vprašanje št. 8h: Ali je šola v naravi subvencionirana? 9. razred 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Ne 7 3,5 100,0 100,0 

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 193 96,5   

Skupaj 200 100,0   

 



Priloga 2 

 

Preglednica 44: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Ali je šola v naravi subvencionirana? 

Ali je šola v naravi subvencionirana? 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Da 17,6 18,4 45,9 59,2 86,7 44,4 23,6 12,5 0 

Ne 82,4 81,6 54,1 40,8 13,3 55,6 76,4 87,5 100 

 

Preglednica 45: Vprašanje št. 9a: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 1. razred 

Program šole v naravi je: 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Redni 1 0,5 5,9 5,9 

Nadstandardni 16 8,0 94,1 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 46: Vprašanje št. 9b: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 2. razred 

Program šole v naravi je: 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 14 7,0 37,8 37,8 

Nadstandardni 23 11,5 62,2 100,0 

Skupaj 37 18,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 163 81,5   

Skupaj 200 100,0   

 



Priloga 2 

 

Preglednica 47: Vprašanje št. 9c: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 3. razred 

Program šole v naravi je: 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 28 14,0 45,9 45,9 

Nadstandardni 33 16,5 54,1 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 48: Vprašanje št. 9č: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 4. razred 

Program šole v naravi je: 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 36 18,0 52,9 52,9 

Nadstandardni 32 16,0 47,1 100,0 

Skupaj 68 34,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 5 2,5   

Skupaj 132 66,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 49: Vprašanje št. 9d: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 5. razred 

Program šole v naravi je: 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 74 37,0 67,3 67,3 

Nadstandardni 36 18,0 32,7 100,0 

Skupaj 110 55,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 5 2,5   

Skupaj 90 45,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 50: Vprašanje št. 9e: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 6. razred 

Program šole v naravi je: 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 36 18,0 45,6 45,6 

Nadstandardni 43 21,5 54,4 100,0 

Skupaj 79 39,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 5 2,5   

Skupaj 121 60,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 51: Vprašanje št. 9f: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 7. razred 

Program šole v naravi je: 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 25 12,5 34,7 34,7 

Nadstandardni 47 23,5 65,3 100,0 

Skupaj 72 36,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 128 64,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 52: Vprašanje št. 9g: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 8. razred 

Program šole v naravi je: 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 17 8,5 34,0 34,0 

Nadstandardni 33 16,5 66,0 100,0 

Skupaj 50 25,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 150 75,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 53: Vprašanje št. 9h: Program šole v naravi je redni ali nadstandardni? 9. razred 

Program šole v naravi je: 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Redni 1 0,5 20,0 20,0 

Nadstandardni 4 2,0 80,0 100,0 

Skupaj 5 2,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 195 97,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 54: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Program šole v naravi je, redni ali 
nadstandardni? 

Program šole v naravi je: 
 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Redni 5,9 37,8 45,9 52,9 67,3 45,6 34,7 34 20 

Nadstandardni 94,1 62,2 54,1 47,1 32,7 54,4 65,3 66 80 

 

Preglednica 55: Vprašanje št. 10a: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 1. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 8 4,0 44,4 44,4 

60 do 70 eur 2 1,0 11,1 55,6 

70 do 80 eur 3 1,5 16,7 72,2 

80 do 90 eur 2 1,0 11,1 83,3 

90 do 100 eur 1 0,5 5,6 88,9 

nad 100 eur 2 1,0 11,1 100,0 

Skupaj 18 9,0 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 56: Vprašanje št. 10b: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 2. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 14 7,0 37,8 37,8 

60 do 70 eur 8 4,0 21,6 59,5 

70 do 80 eur 6 3,0 16,2 75,7 

80 do 90 eur 4 2,0 10,8 86,5 

90 do 100 eur 1 0,5 2,7 89,2 

nad 100 eur 4 2,0 10,8 100,0 

Skupaj 37 18,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 163 81,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 57: Vprašanje št. 10c: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 3. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 10 5,0 16,4 16,4 

60 do 70 eur 8 4,0 13,1 29,5 

70 do 80 eur 9 4,5 14,8 44,3 

80 do 90 eur 3 1,5 4,9 49,2 

90 do 100 eur 12 6,0 19,7 68,9 

nad 100 eur 19 9,5 31,1 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 58: Vprašanje št. 10č: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 4. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 8 4,0 11,6 11,6 

60 do 70 eur 5 2,5 7,2 18,8 

70 do 80 eur 4 2,0 5,8 24,6 

80 do 90 eur 7 3,5 10,1 34,8 

90 do 100 eur 14 7,0 20,3 55,1 

nad 100 eur 31 15,5 44,9 100,0 

Skupaj 69 34,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 131 65,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 59: Vprašanje št. 10d: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 5. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 5 2,5 4,5 4,5 

60 do 70 eur 10 5,0 8,9 13,4 

70 do 80 eur 3 1,5 2,7 16,1 

80 do 90 eur 5 2,5 4,5 20,5 

90 do 100 eur 23 11,5 20,5 41,1 

nad 100 eur 66 33,0 58,9 100,0 

Skupaj 112 56,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 88 44,0   

Skupaj 200 100,0   

 



Priloga 2 

 

Preglednica 60: Vprašanje št. 10e: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 6. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 2 1,0 2,4 2,4 

60 do 70 eur 1 0,5 1,2 3,7 

70 do 80 eur 1 0,5 1,2 4,9 

80 do 90 eur 4 2,0 4,9 9,8 

90 do 100 eur 14 7,0 17,1 26,8 

nad 100 eur 60 30,0 73,2 100,0 

Skupaj 82 41,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 118 59,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 61: Vprašanje št. 10f: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 7. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 3 1,5 4,2 4,2 

60 do 70 eur 7 3,5 9,9 14,1 

70 do 80 eur 6 3,0 8,5 22,5 

80 do 90 eur 11 5,5 15,5 38,0 

90 do 100 eur 18 9,0 25,4 63,4 

nad 100 eur 26 13,0 36,6 100,0 

Skupaj 71 35,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 129 64,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 62: Vprašanje št. 10g: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 8. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih pod 60 eur 2 1,0 4,1 4,1 

60 do 70 eur 3 1,5 6,1 10,2 

70 do 80 eur 5 2,5 10,2 20,4 

80 do 90 eur 10 5,0 20,4 40,8 

90 do 100 eur 15 7,5 30,6 71,4 

nad 100 eur 14 7,0 28,6 100,0 

Skupaj 49 24,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 151 75,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 63: Vprašanje št. 10h: Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? 9. razred 

Kolikšna je povprečna cena programa na otroka? (vključuje vse stroške) 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 70 do 80 eur 1 0,5 16,7 16,7 

80 do 90 eur 2 1,0 33,3 50,0 

90 do 100 eur 3 1,5 50,0 100,0 

Skupaj 6 3,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 194 97,0   

Skupaj 200 100,0   

 



Priloga 2 

 

Preglednica 64: Združeni podatki od 1 do 9 razreda – Kolikšna je povprečna cena programa na 

otroka (veljavni %) z vsemi vključenimi stroški  

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

pod 60 eur 44,4 37,8 16,4 11,6 4,5 2,4 4,2 4,1 0 

60 do 70 eur 11,1 21,6 13,1 7,2 8,9 1,2 9,9 6,1 0 

70 do 80 eur 16,7 16,2 14,8 5,8 2,7 1,2 8,5 10,2 0 

80 do 90 eur 11,1 10,8 4,9 10,1 4,5 4,9 15,5 20,4 16,7 

90 do 100 eur 5,6 2,7 19,7 20,3 20,5 17,1 25,4 30,6 33,3 

nad 100 eur 11,1 10,8 31,1 44,9 58,9 73,2 36,6 28,6 50 

 

Preglednica 65: Vprašanje št. 11a: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 1. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 4 2,0 23,5 23,5 

Pomlad 13 6,5 76,5 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 66: Vprašanje št. 11b: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 2. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 2 1,0 5,6 5,6 

Pomlad 27 13,5 75,0 80,6 

Poletje 2 1,0 5,6 86,1 

Jesen 5 2,5 13,9 100,0 

Skupaj 36 18,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 164 82,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 67: Vprašanje št. 11c: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 3. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 4 2,0 6,7 6,7 

Pomlad 39 19,5 65,0 71,7 

Poletje 7 3,5 11,7 83,3 

Jesen 10 5,0 16,7 100,0 

Skupaj 60 30,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 140 70,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 68: Vprašanje št. 11č: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 4. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 12 6,0 17,4 17,4 

Pomlad 28 14,0 40,6 58,0 

Poletje 15 7,5 21,7 79,7 

Jesen 14 7,0 20,3 100,0 

Skupaj 69 34,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 131 65,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 69: Vprašanje št. 11d: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 5. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 23 11,5 20,5 20,5 

Pomlad 22 11,0 19,6 40,2 

Poletje 54 27,0 48,2 88,4 

Jesen 13 6,5 11,6 100,0 

Skupaj 112 56,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 88 44,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 70: Vprašanje št. 11e: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 6. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 66 33,0 82,5 82,5 

Pomlad 6 3,0 7,5 90,0 

Poletje 4 2,0 5,0 95,0 

Jesen 4 2,0 5,0 100,0 

Skupaj 80 40,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 120 60,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 71: Vprašanje št. 11f: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 7. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 15 7,5 22,4 22,4 

Pomlad 29 14,5 43,3 65,7 

Poletje 3 1,5 4,5 70,1 

Jesen 20 10,0 29,9 100,0 

Skupaj 67 33,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 5 2,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 133 66,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 72: Vprašanje št. 11g: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 8. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Zima 8 4,0 17,0 17,0 

Pomlad 23 11,5 48,9 66,0 

Poletje 5 2,5 10,6 76,6 

Jesen 11 5,5 23,4 100,0 

Skupaj 47 23,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 4 2,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 153 76,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 73: Vprašanje št. 11h: V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 9. razred 

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Pomlad 3 1,5 60,0 60,0 

Jesen 2 1,0 40,0 100,0 

Skupaj 5 2,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 195 97,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 74: Združeni podatki od 1 do 9 razreda – V katerem letnem času izvajate šolo v naravi?  

V katerem letnem času izvajate šolo v naravi? 

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Zima 23,5 5,6 6,7 17,4 20,5 82,5 22,4 17 0 

Pomlad 76,5 75 65 40,6 19,6 7,5 43,3 48,9 60 

Poletje 0 5,6 11,7 21,7 48,2 5 4,5 10,6 0 

Jesen 0 13,9 16,7 20,3 11,6 5 29,9 23,4 40 

 

Preglednica 75: Vprašanje št. 12a: Čas trajanja šole v naravi? 1. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 1 dan (brez nočitve) 1 0,5 5,6 5,6 

2 dni (1 nočitev) 2 1,0 11,1 16,7 

3 dni (2 nočitvi) 12 6,0 66,7 83,3 

5 dni (4 nočitve) 3 1,5 16,7 100,0 

Skupaj 18 9,0 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 76: Vprašanje št. 12b: Čas trajanja šole v naravi? 2. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 2 dni (1 nočitev) 2 1,0 5,3 5,3 

3 dni (2 nočitvi) 28 14,0 73,7 78,9 

4 dni (3 nočitve) 3 1,5 7,9 86,8 

5 dni (4 nočitve) 5 2,5 13,2 100,0 

Skupaj 38 19,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Skupaj 162 81,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 77: Vprašanje št. 12c: Čas trajanja šole v naravi? 3. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 2 dni (1 nočitev) 2 1,0 3,3 3,3 

3 dni (2 nočitvi) 18 9,0 29,5 32,8 

4 dni (3 nočitve) 3 1,5 4,9 37,7 

5 dni (4 nočitve) 38 19,0 62,3 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 78: Vprašanje št. 12č: Čas trajanja šole v naravi? 4. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 2 dni (1 nočitev) 1 0,5 1,4 1,4 

3 dni (2 nočitvi) 5 2,5 7,1 8,6 

4 dni (3 nočitve) 3 1,5 4,3 12,9 

5 dni (4 nočitve) 58 29,0 82,9 95,7 

6 dni (5 nočitev) 3 1,5 4,3 100,0 

Skupaj 70 35,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 130 65,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 79: Vprašanje št. 12d: Čas trajanja šole v naravi? 5. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 2 dni (1 nočitev) 1 0,5 0,9 0,9 

3 dni (2 nočitvi) 1 0,5 0,9 1,8 

4 dni (3 nočitve) 3 1,5 2,7 4,4 

5 dni (4 nočitve) 97 48,5 85,8 90,3 

6 dni (5 nočitev) 7 3,5 6,2 96,5 

7 dni (6 nočitev) 4 2,0 3,5 100,0 

Skupaj 113 56,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 87 43,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 80: Vprašanje št. 12e: Čas trajanja šole v naravi? 6. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 4 dni (3 nočitve) 3 1,5 3,8 3,8 

5 dni (4 nočitve) 75 37,5 93,8 97,5 

6 dni (5 nočitev) 2 1,0 2,5 100,0 

Skupaj 80 40,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 120 60,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 81: Vprašanje št. 12f: Čas trajanja šole v naravi? 7. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 3 dni (2 nočitvi) 6 3,0 8,5 8,5 

4 dni (3 nočitve) 5 2,5 7,0 15,5 

5 dni (4 nočitve) 59 29,5 83,1 98,6 

6 dni (5 nočitev) 1 0,5 1,4 100,0 

Skupaj 71 35,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 129 64,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 82: Vprašanje št. 12g: Čas trajanja šole v naravi? 8. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 3 dni (2 nočitvi) 5 2,5 10,2 10,2 

4 dni (3 nočitve) 5 2,5 10,2 20,4 

5 dni (4 nočitve) 38 19,0 77,6 98,0 

6 dni (5 nočitev) 1 0,5 2,0 100,0 

Skupaj 49 24,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 151 75,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 83: Vprašanje št. 12h: Čas trajanja šole v naravi? 9. razred 

Čas trajanja šole v naravi: 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 3 dni (2 nočitvi) 2 1,0 33,3 33,3 

4 dni (3 nočitve) 1 0,5 16,7 50,0 

5 dni (4 nočitve) 3 1,5 50,0 100,0 

Skupaj 6 3,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 194 97,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 84: Združeni podatki od 1 do 9. razreda – Čas trajanja šole v naravi?  

Čas trajanja šole v naravi  
 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 dan (brez noč.) 5,6 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 dni (1 nočitev) 11,1 5,3 3,3 1,4 0,9 0 0 0 0 

3 dni (2 nočitvi) 66,7 73,7 29,5 7,1 0,9 0 8,5 10,2 33,3 

4 dni (3 nočitve) 0 7,9 4,9 4,3 2,7 3,8 7,0 10,2 16,7 

5 dni (4 nočitve) 16,7 13,2 62,3 82,9 85,8 93,8 83,1 77,6 50 

6 dni (5 nočitev) 0 0 0 4,3 6,2 2,5 1,4 2,0 0 

7 dni (6 nočitev) 0 0 0 0 3,5 0 0 0 0 

 

Preglednica 85: Vprašanje št. 13: Kraj izvedbe šole v naravi, (število kilometrov od šole do kraja 
izvedbe)? 

Kraj izvedbe 

šole v naravi 
N 

Povpr. vredn. Std. odklon Min Max 
Veljavnih Manjkajočih 

1. r 16 184 84,38 62,099 5 200 

2. r 36 164 80,39 54,288 14 250 

3. r 59 141 105,10 70,735 15 400 

4. r 66 134 142,03 81,771 30 300 

5. r 111 89 168,50 84,822 8 360 

6. r 79 121 115,70 52,658 15 300 

7. r 67 133 158,21 79,046 50 400 

8. r 43 157 114,77 63,863 5 300 

9. r 5 195 102,00 83,187 50 250 

 

Preglednica 86: Vprašanje št. 14aa: Kako greste v šolo v naravi? 1. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 16 8,0 94,1 94,1 

druga 1 0,5 5,9 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 87: Vprašanje št. 14ab: Kako greste v šolo v naravi? 1. razred 

Drugo: (tekst) 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 1 0,5 0,5 0,5 

-2 198 99,0 99,0 99,5 

peš 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 88: Vprašanje št. 14ba: Kako greste v šolo v naravi? 2. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 37 18,5 97,4 97,4 

peljejo starši 1 0,5 2,6 100,0 

Skupaj 38 19,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Skupaj 162 81,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 89: Vprašanje št. 14bb: Kako greste v šolo v naravi? 2. razred 

Drugo: (tekst) 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -2 193 96,5 96,5 96,5 

-3 6 3,0 3,0 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 90: Vprašanje št. 14ca: Kako greste v šolo v naravi? 3. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 60 30,0 98,4 98,4 

druga 1 0,5 1,6 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   

 



Priloga 2 

 

Preglednica 91: Vprašanje št. 14cb: Kako greste v šolo v naravi? 3. razred 

Drugo: (tekst) 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 1 0,5 0,5 0,5 

-2 179 89,5 89,5 90,0 

-3 19 9,5 9,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 92: Vprašanje št. 14ča: Kako greste v šolo v naravi? 4. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 68 34,0 98,6 98,6 

z vlakom 1 0,5 1,4 100,0 

Skupaj 69 34,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 131 65,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 93: Vprašanje št. 14čb: Kako greste v šolo v naravi? 4. razred 

Drugo: (tekst) 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 4 2,0 2,0 2,0 

-2 161 80,5 80,5 82,5 

-3 34 17,0 17,0 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 94: Vprašanje št. 14da: Kako greste v šolo v naravi? 5. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih 1 106 53,0 94,6 94,6 

2 5 2,5 4,5 99,1 

4 1 0,5 0,9 100,0 

Skupaj 112 56,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 88 44,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 95: Vprašanje št. 14db: Kako greste v šolo v naravi? 5. razred 

Drugo: (tekst) 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 3 1,5 1,5 1,5 

-2 152 76,0 76,0 77,5 

-3 43 21,5 21,5 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

kombi 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 96: Vprašanje št. 14ea: Kako greste v šolo v naravi? 6. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 76 38,0 96,2 96,2 

z vlakom 1 0,5 1,3 97,5 

druga 2 1,0 2,5 100,0 

Skupaj 79 39,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 5 2,5   

Skupaj 121 60,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 97: Vprašanje št. 14eb: Kako greste v šolo v naravi? 6. razred 

Drugo: (tekst) 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 5 2,5 2,5 2,5 

-2 146 73,0 73,0 75,5 

-3 46 23,0 23,0 98,5 

-4 1 0,5 0,5 99,0 

kombi 1 0,5 0,5 99,5 

z lastnim minibusom 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 98: Vprašanje št. 14fa: Kako greste v šolo v naravi? 7. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 66 33,0 95,7 95,7 

z vlakom 3 1,5 4,3 100,0 

Skupaj 69 34,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 131 65,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 99: Vprašanje št. 14fb: Kako greste v šolo v naravi? 7. razred 

Drugo: (tekst) 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 3 1,5 1,5 2,0 

-2 150 75,0 75,0 77,0 

-3 45 22,5 22,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 



Priloga 2 

 

Preglednica 100: Vprašanje št. 14ga: Kako greste v šolo v naravi? 8. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 46 23,0 93,9 93,9 

z vlakom 1 0,5 2,0 95,9 

peljejo starši 2 1,0 4,1 100,0 

Skupaj 49 24,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 151 75,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 101: Vprašanje št. 14gb: Kako greste v šolo v naravi? 8. razred 

Drugo: (tekst) 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 2 1,0 1,0 1,5 

-2 151 75,5 75,5 77,0 

-3 45 22,5 22,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 102: Vprašanje št. 14ha: Kako greste v šolo v naravi? 9. razred 

Kako greste v šolo v naravi? 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih z avtobusom 5 2,5 83,3 83,3 

z vlakom 1 0,5 16,7 100,0 

Skupaj 6 3,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 194 97,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 103: Vprašanje št. 14hb: Kako greste v šolo v naravi? 9. razred 

Drugo: (tekst) 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 1 0,5 0,5 1,0 

-2 152 76,0 76,0 77,0 

-3 45 22,5 22,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 104: Združeni podatki od 1 do 9. razreda – Kako greste v šolo v naravi?  

Kako greste v šolo v naravi?  

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

z avtobusom 94,1 97,4 98,4 98,6 94,6 96,2 95,7 93,9 83,3 

z vlakom 0 0 0 1,4 4,5 1,3 4,3 2 16,7 

peljejo starši 0 2,6 1,6 0 0 2,5 0 4,1 0 

drugo 5,9 0 0 0 0,9 0 0 0 0 

 

Preglednica 105: Vprašanje št. 15aa: Kje izpeljete šolo v naravi? 1. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 1. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 11 5,5 64,7 64,7 

hoteli in zdravilišča 3 1,5 17,6 82,4 

počitniški in dijaški domovi 1 0,5 5,9 88,2 

turistične kmetije in planinski domovi 1 0,5 5,9 94,1 

drugo 1 0,5 5,9 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 106: Vprašanje št. 15ab: Kje izpeljete šolo v naravi? 1. razred 

drugo: (tekst) 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih -1 1 0,5 0,5 0,5 

-2 198 99,0 99,0 99,5 

drsališče 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 107: Vprašanje št. 15ba: Kje izpeljete šolo v naravi? 2. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 2. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 26 13,0 68,4 68,4 

hoteli in zdravilišča 5 2,5 13,2 81,6 

počitniški in dijaški domovi 1 0,5 2,6 84,2 

turistične kmetije in planinski domovi 5 2,5 13,2 97,4 

drugo 1 0,5 2,6 100,0 

Skupaj 38 19,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Skupaj 162 81,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 108: Vprašanje št. 15bb: Kje izpeljete šolo v naravi? 2. razred 

drugo: (tekst) 2. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -2 192 96,0 96,0 96,0 

-3 6 3,0 3,0 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

glede na proste kapacitete, cenejšo izbiro 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 109: Vprašanje št. 15ca: Kje izpeljete šolo v naravi? 3. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 3. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 37 18,5 60,7 60,7 

hoteli in zdravilišča 17 8,5 27,9 88,5 

počitniški in dijaški domovi 4 2,0 6,6 95,1 

turistične kmetije in planinski domovi 1 0,5 1,6 96,7 

drugo 2 1,0 3,3 100,0 

Skupaj 61 30,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Skupaj 139 69,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 110: Vprašanje št. 15cb: Kje izpeljete šolo v naravi? 3. razred 

drugo: (tekst) 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -2 178 89,0 89,0 89,0 

-3 19 9,5 9,5 98,5 

-4 1 0,5 0,5 99,0 

ČŠOD, MNZ Debeli rtič 1 0,5 0,5 99,5 

Razlicno 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 111: Vprašanje št. 15ča: Kje izpeljete šolo v naravi? 4. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 4. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 28 14,0 40,0 40,0 

hoteli in zdravilišča 25 12,5 35,7 75,7 

hostli 1 0,5 1,4 77,1 

počitniški in dijaški domovi 11 5,5 15,7 92,9 

turistične kmetije in planinski domovi 2 1,0 2,9 95,7 

drugo 3 1,5 4,3 100,0 

Skupaj 70 35,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 130 65,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 112: Vprašanje št. 15čb: Kje izpeljete šolo v naravi? 4. razred 

drugo: (tekst) 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 3 1,5 1,5 1,5 

-2 159 79,5 79,5 81,0 

-3 34 17,0 17,0 98,0 

-4 1 0,5 0,5 98,5 

počitniški dom 1 0,5 0,5 99,0 

počitniško naselje 1 0,5 0,5 99,5 

počitniško naselje ZPM 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 113: Vprašanje št. 15da: Kje izpeljete šolo v naravi? 5. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 5. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 21 10,5 18,9 18,9 

hoteli in zdravilišča 43 21,5 38,7 57,7 

hostli 1 0,5 0,9 58,6 

počitniški in dijaški domovi 34 17,0 30,6 89,2 

turistične kmetije in planinski domovi 4 2,0 3,6 92,8 

drugo 8 4,0 7,2 100,0 

Skupaj 111 55,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 89 44,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 114: Vprašanje št. 15db: Kje izpeljete šolo v naravi? 5. razred 

drugo: (tekst) 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 5 2,5 2,5 2,5 

-2 144 72,0 72,0 74,5 

-3 43 21,5 21,5 96,0 

-4 1 0,5 0,5 96,5 

apartma 1 0,5 0,5 97,0 

Celje ima dom na Baški 1 0,5 0,5 97,5 

Dom 1 0,5 0,5 98,0 

Mladinsko zdravilišče 1 0,5 0,5 98,5 

Savudrija 1 0,5 0,5 99,0 

Turistično naselje (bungalovi) 1 0,5 0,5 99,5 

ZPM 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 115: Vprašanje št. 15ea: Kje izpeljete šolo v naravi? 6. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 6. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 36 18,0 44,4 44,4 

hoteli in zdravilišča 32 16,0 39,5 84,0 

počitniški in dijaški domovi 8 4,0 9,9 93,8 

turistične kmetije in planinski domovi 4 2,0 4,9 98,8 

drugo 1 0,5 1,2 100,0 

Skupaj 81 40,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 3 1,5   

Skupaj 119 59,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 116: Vprašanje št. 15eb: Kje izpeljete šolo v naravi? 6. razred 

drugo: (tekst) 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih -1 3 1,5 1,5 1,5 

-2 149 74,5 74,5 76,0 

-3 46 23,0 23,0 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

apartmajsko naselje 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 



Priloga 2 

 

Preglednica 117: Vprašanje št. 15fa: Kje izpeljete šolo v naravi? 7. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 7. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 63 31,5 88,7 88,7 

hoteli in zdravilišča 3 1,5 4,2 93,0 

počitniški in dijaški domovi 3 1,5 4,2 97,2 

turistične kmetije in planinski domovi 2 1,0 2,8 100,0 

Skupaj 71 35,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 129 64,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 118: Vprašanje št. 15fb: Kje izpeljete šolo v naravi? 7. razred 

drugo: (tekst) 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 1 0,5 0,5 1,0 

-2 152 76,0 76,0 77,0 

-3 45 22,5 22,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 119: Vprašanje št. 15ga: Kje izpeljete šolo v naravi? 8. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 8. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 41 20,5 85,4 85,4 

hoteli in zdravilišča 1 0,5 2,1 87,5 

počitniški in dijaški domovi 2 1,0 4,2 91,7 

turistične kmetije in planinski domovi 3 1,5 6,3 97,9 

drugo 1 0,5 2,1 100,0 

Skupaj 48 24,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 3 1,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 152 76,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 120: Vprašanje št. 15gb: Kje izpeljete šolo v naravi? 8. razred 

drugo: (tekst) 8. razred 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 3 1,5 1,5 2,0 

-2 149 74,5 74,5 76,5 

-3 45 22,5 22,5 99,0 

-4 1 0,5 0,5 99,5 

športno-rekreacijski center z možnostjo 
prenočevanja 

1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 121: Vprašanje št. 15ha: Kje izpeljete šolo v naravi? 9. razred 

Kje izpeljete šolo v naravi? 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih CŠOD-ji 5 2,5 83,3 83,3 

počitniški in dijaški domovi 1 0,5 16,7 100,0 

Skupaj 6 3,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 194 97,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 122: Vprašanje št. 15hb: Kje izpeljete šolo v naravi? 9. razred 

drugo: (tekst) 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 1 0,5 0,5 1,0 

-2 152 76,0 76,0 77,0 

-3 45 22,5 22,5 99,5 

-4 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 123: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Kje izpeljete šolo v naravi?  

Kje izpeljete šolo v naravi?  

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

CŠOD-ji 64,7 68,4 60,7 40 18,9 44,4 88,7 85,4 83,3 

Hoteli in zdravilišča 17,6 13,2 27,9 35,7 38,7 39,5 4,2 2,1 0 

Hostli 0 0   1,4 0,9 0 0 0 0 

Počitniški in dijaški domovi 5,9 2,6 6,6 15,7 30,6 9,9 4,2 4,2 16,7 

Turistične kmetije in planinski 
domovi 

5,9 13,2 1,6 2,9 3,6 4,9 2,8 6,3 0 

Drugo 5,9 2,6 3,3 4,3 7,2 1,2 0 2,1 0 
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Preglednica 124: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 1. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 1. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 12 6,0 70,6 70,6 

Ne 5 2,5 29,4 100,0 

Skupaj 17 8,5 100,0  

Manjkajočih Preskok (if) 182 91,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 183 91,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 125: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 2. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 2. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 16 8,0 43,2 43,2 

Ne 21 10,5 56,8 100,0 

Skupaj 37 18,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 6 3,0   

Preskok (if) 155 77,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 163 81,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 126: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 3. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 3. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 34 17,0 56,7 56,7 

Ne 26 13,0 43,3 100,0 

Skupaj 60 30,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 19 9,5   

Preskok (if) 119 59,5   

Ni odgovoril 1 0,5   

Skupaj 140 70,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 127: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 4. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 4. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 31 15,5 43,7 43,7 

Ne 40 20,0 56,3 100,0 

Skupaj 71 35,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 34 17,0   

Preskok (if) 92 46,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 129 64,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 128: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 5. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 5. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 37 18,5 33,3 33,3 

Ne 74 37,0 66,7 100,0 

Skupaj 111 55,5 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 43 21,5   

Preskok (if) 41 20,5   

Ni odgovoril 4 2,0   

Skupaj 89 44,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 129: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 6. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 6. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 42 21,0 51,2 51,2 

Ne 40 20,0 48,8 100,0 

Skupaj 82 41,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 46 23,0   

Preskok (if) 69 34,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Skupaj 118 59,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 130: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 7. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 7. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 50 25,0 71,4 71,4 

Ne 20 10,0 28,6 100,0 

Skupaj 70 35,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 81 40,5   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 130 65,0   

Skupaj 200 100.0   

 

Preglednica 131: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 8. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 8. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 27 13,5 58,7 58,7 

Ne 19 9,5 41,3 100,0 

Skupaj 46 23,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 102 51,0   

Ni odgovoril 5 2,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 154 77,0   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 132: Vprašanje št. 16: Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 9. razred 

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 9. razred 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih Da 4 2,0 66,7 66,7 

Ne 2 1,0 33,3 100,0 

Skupaj 6 3,0 100,0  

Manjkajočih Naknadno vprašanje 1 0,5   

Prekinjeno 45 22,5   

Preskok (if) 146 73,0   

Ni odgovoril 1 0,5   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 194 97,0   

Skupaj 200 100,0   

 

Preglednica 133: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Ali spreminjate lokacijo šole v naravi?  

Ali spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 

 1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred 

Da 70,6 43,2 56,7 43,7 33,3 51,2 71,4 58,7 66,7 

Ne 29,4 56,8 43,3 56,3 66,7 48,8 28,6 41,3 33,3 

 

Preglednica 134: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 1–9. razred 

 Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Deleži N Deleži N Deleži 

1. razred 8 4,0 192 96,0 200 100,0 

2. razred 11 5,5 189 94,5 200 100,0 

3. razred 33 16,5 167 83,5 200 100,0 

4. razred 28 14,0 172 86,0 200 100,0 

 5. razred 36 18,0 164 82,0 200 100,0 

6. razred 38 19,0 162 81,0 200 100,0 

7. razred 47 23,5 153 76,5 200 100,0 

8. razred 21 10,5 179 89,5 200 100,0 

9. razred 4 2,0 196 98,0 200 100,0 
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Preglednica 135: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 1. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 1. razred  

 
Odgovori 

Delež anketirancev 
N Deleži 

1. razred bolj ugodne cene prevoza 2 22,2 25.0 

boljših pedagoških in programskih vsebin 7 77,8 87.5 

Skupaj 9 100,0 112,5 

 

Preglednica 136: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 2. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 2. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

2. razred bolj ugodne cene prevoza 5 33,3 45,5 

boljše namestitve 1 6,7 9,1 

boljše športne infrastrukture 1 6,7 9,1 

boljših pedagoških in programskih vsebin 7 46,7 63,6 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 1 6,7 9,1 

Skupaj 15 100,0 136,4 

 

Preglednica 137: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 3. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 3. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

3. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 19 30,6 57,6 

bolj ugodne cene prevoza 8 12,9 24,2 

Na podlagi katerih dejavnikov: boljše namestitve 6 9,7 18,2 

boljše športne infrastrukture 9 14,5 27,3 

boljših pedagoških in programskih vsebin 20 32,3 60,6 

Skupaj 62 100,0 187,9 
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Preglednica 138: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 4. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 4. razred 

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

4. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 20 32,8 71,4 

bolj ugodne cene prevoza 5 8,2 17,9 

boljše namestitve 11 18,0 39,3 

boljše športne infrastrukture 12 19,7 42,9 

boljših pedagoških in programskih vsebin 11 18,0 39,3 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 2 3,3 7,1 

Skupaj 61 100,0 217,9 

 

Preglednica 139: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 5. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 5. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

5. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 30 37,0 83,3 

bolj ugodne cene prevoza 12 14,8 33,3 

boljše namestitve 10 12,3 27,8 

boljše športne infrastrukture 15 18,5 41,7 

boljših pedagoških in programskih vsebin 12 14,8 33,3 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 2 2,5 5,6 

Skupaj 81 100,0 225,0 

 

Preglednica 140: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 6. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 6. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

6. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 23 26,4 60,5 

bolj ugodne cene prevoza 8 9,2 21,1 

boljše namestitve 12 13,8 31,6 

boljše športne infrastrukture 20 23,0 52,6 

boljših pedagoških in programskih vsebin 20 23,0 52,6 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 4 4,6 10,5 

Skupaj 87 100,0 228,9 
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Preglednica 141: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 7. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 7. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

7. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 20 22,7 42,6 

bolj ugodne cene prevoza 12 13,6 25,5 

boljše namestitve 13 14,8 27,7 

boljše športne infrastrukture 14 15,9 29,8 

boljših pedagoških in programskih vsebin 27 30,7 57,4 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 2 2,3 4,3 

Skupaj 88 100,0 187,2 

 

Preglednica 142: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 

v naravi? 8. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 8. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

8. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 9 20,9 42,9 

bolj ugodne cene prevoza 4 9,3 19,0 

boljše namestitve 5 11,6 23,8 

boljše športne infrastrukture 5 11,6 23,8 

boljših pedagoških in programskih vsebin 17 39,5 81,0 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 3 7,0 14,3 

Skupaj 43 100,0 204,8 

 

Preglednica 143: Vprašanje št. 16a: Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole 
v naravi? 9. razred 

Na podlagi katerih dejavnikov spreminjate lokacijo izvedbe šole v naravi? 9. razred  

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

9. razred bolj ugodne cenovne ponudbe namestitve 1 14,3 25.0 

bolj ugodne cene prevoza 1 14,3 25.0 

boljše športne infrastrukture 1 14,3 25.0 

boljših pedagoških in programskih vsebin 3 42,9 75.0 

vpliva in zahtev staršev po spremembi lokacije 1 14,3 25.0 

Skupaj 7 100.0 175,0 
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Preglednica 144: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 1. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 1. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 17 183 4,41 0,507 4 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

17 183 3,47 1,125 2 5 

zadostno število kapacitet  17 183 4,53 0,624 3 5 

možnost izbire termina izvedbe 17 183 4,00 0,791 2 5 

bazen in športna infrastruktura 16 184 2,69 1,195 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 17 183 2,76 1,348 1 5 

vključen prevoz v ceno 17 183 3,41 1,326 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
17 183 3,12 0,993 2 5 

organizacija izletov in ogledov 17 183 3,59 0,939 2 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 17 183 3,94 0,966 2 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 17 183 4,00 0,866 2 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 17 183 3,94 0,827 2 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
17 183 3,76 0,831 2 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja–varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

17 183 3,29 1,047 2 5 
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Preglednica 145: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 

šole v naravi? 2. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 2. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 36 164 4,19 0,710 2 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

36 164 3,42 1,273 1 5 

zadostno število kapacitet  36 164 4,64 0,543 3 5 

možnost izbire termina izvedbe 34 166 3,94 0,851 2 5 

bazen in športna infrastruktura 33 167 2,64 1,295 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 31 169 2,42 1,057 1 5 

vključen prevoz v ceno 34 166 3,29 1,169 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic,…) 
33 167 3,15 1,093 1 5 

organizacija izletov in ogledov 34 166 3,62 0,985 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 34 166 3,76 1,075 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 33 167 4,18 0,769 2 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 33 167 4,03 0,847 2 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
33 167 3,97 0,810 2 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

34 166 3,29 1,115 1 5 
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Preglednica 146: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 3. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 3. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 61 139 4,25 0,767 1 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje brisače, 
posteljnino) 

60 140 3,50 1,112 1 5 

zadostno število kapacitet  60 140 4,50 0,624 2 5 

možnost izbire termina izvedbe 58 142 4,21 0,614 2 5 

bazen in športna infrastruktura 59 141 3,59 1,403 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 54 146 2,81 1,319 1 5 

vključen prevoz v ceno 59 141 3,12 1,146 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
59 141 3,53 1,104 1 5 

organizacija izletov in ogledov 59 141 3,59 1,019 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 60 140 3,97 1,057 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 60 140 4,10 0,915 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 60 140 3,93 0,861 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
60 140 3,93 0,778 2 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

58 142 3,29 1,124 1 5 
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Preglednica 147: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 4. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 4. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 67 133 4,33 0,705 2 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

66 134 3,62 1,019 1 5 

zadostno število kapacitet  66 134 4,41 0,679 2 5 

možnost izbire termina izvedbe 66 134 4,06 0,857 1 5 

bazen in športna infrastruktura 65 135 3,57 1,380 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 65 135 2,65 1,473 1 5 

vključen prevoz v ceno 65 135 3,23 1,027 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
65 135 3,43 1,212 1 5 

organizacija izletov in ogledov 66 134 3,42 1,068 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 65 135 3,75 1,173 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 66 134 3,91 1,077 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 66 134 3,91 1,003 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
66 134 4,09 0,779 2 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

64 136 3,31 1,139 1 5 
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Preglednica 148: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 5. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 5. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 111 89 4,40 0,607 2 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

110 90 3,73 1,040 1 5 

zadostno število kapacitet  111 89 4,57 0,566 2 5 

možnost izbire termina izvedbe 108 92 4,43 0,700 1 5 

bazen in športna infrastruktura 104 96 4,06 1,205 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 101 99 2,94 1,611 1 5 

vključen prevoz v ceno 107 93 3,27 1,248 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
106 94 3,66 1,086 1 5 

organizacija izletov in ogledov 108 92 3,59 1,094 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 109 91 3,68 1,231 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 107 93 3,75 1,166 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 107 93 3,85 1,053 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
108 92 4,16 0,909 1 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

108 92 3,16 1,216 1 5 
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Preglednica 149: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 

šole v naravi? 6. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 6. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 76 124 4,54 0,599 2 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

75 125 3,57 1,093 1 5 

zadostno število kapacitet  76 124 4,57 0,596 2 5 

možnost izbire termina izvedbe 75 125 4,29 0,712 2 5 

bazen in športna infrastruktura 75 125 3,16 1,424 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 73 127 4,51 1,002 1 5 

vključen prevoz v ceno 75 125 3,33 1,256 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
75 125 4,11 0,967 1 5 

organizacija izletov in ogledov 75 125 3,49 1,120 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 76 124 3,88 1,200 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 76 124 3,86 1,092 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 74 126 4,03 0,875 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
76 124 4,16 0,767 2 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

74 126 3,30 1,268 1 5 
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Preglednica 150: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 7. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 7. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 67 133 4,40 0,719 2 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

67 133 3,76 1,060 1 5 

zadostno število kapacitet  68 132 4,50 0,635 2 5 

možnost izbire termina izvedbe 65 135 4,06 0,768 2 5 

bazen in športna infrastruktura 67 133 3,21 1,149 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 67 133 3,09 1,311 1 5 

vključen prevoz v ceno 67 133 3,22 1,253 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
66 134 3,67 1,072 1 5 

organizacija izletov in ogledov 67 133 3,99 0,896 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 68 132 4,43 0,779 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 66 134 4,44 0,704 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 68 132 4,28 0,789 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
67 133 4,12 0,896 1 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

68 132 3,69 1,110 1 5 
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Preglednica 151: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 8. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 8. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 41 159 4,32 0,850 1 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

41 159 3,61 1,070 1 5 

zadostno število kapacitet  41 159 4,51 0,840 1 5 

možnost izbire termina izvedbe 41 159 4,15 0,853 2 5 

bazen in športna infrastruktura 41 159 3,05 1,224 1 5 

smučišča in športna infrastruktura 40 160 2,60 1,355 1 5 

vključen prevoz v ceno 41 159 3,02 1,332 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
41 159 3,49 1,186 1 5 

organizacija izletov in ogledov 41 159 3,85 1,014 1 5 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 41 159 4,49 0,952 1 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 41 159 4,44 0,923 1 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 41 159 4,32 0,960 1 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
41 159 4,15 0,910 1 5 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

41 159 3,78 1,215 1 5 
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Preglednica 152: Vprašanje št. 17: Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro destinacije in ponudnika 
šole v naravi? 9. razred 

Kateri so odločujoči dejavni za izbiro destinacije in ponudnika šole v naravi? 9. razred 

Odločujoči dejavniki za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena namestitve 5 195 5,00 0,000 5 5 

celotna ponudba namestitve (vključuje 
brisače, posteljnino) 

5 195 4,20 0,837 3 5 

zadostno število kapacitet  5 195 4,20 0,447 4 5 

možnost izbire termina izvedbe 5 195 4,40 0,548 4 5 

bazen in športna infrastruktura 5 195 3,80 0,447 3 4 

smučišča in športna infrastruktura 5 195 2,60 1,140 1 4 

vključen prevoz v ceno 5 195 3,20 1,789 1 5 

dodatna ponudba (ugodnosti pri nakupu 

vstopnin, vozovnic …) 
5 195 3,80 1,643 1 5 

organizacija izletov in ogledov 5 195 3,80 0,447 3 4 

pedagoška pomoč pri izvedbi programa 5 195 4,60 0,548 4 5 

ponujena paleta raznih pedagoških vsebin 5 195 4,40 0,548 4 5 

ponujena paleta raznih športnih vsebin 5 195 4,40 0,548 4 5 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju izvajanja 

šole v naravi 
5 195 3,60 0,894 2 4 

ponudba dodatnega vzgojitelja-varuha, ki se 

brezplačno vključi v skupino 

5 195 3,40 1,673 1 5 
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Preglednica 153: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Kateri so odločujoči dejavniki za izbiro 

destinacije in ponudnika šole v naravi? 

 Razred 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

cena namestitve 4,41 4,19 4,25 4,33 4,40 4,54 4,40 4,32 5,0 

celotna ponudba namestitve  3,47 3,42 3,50 3,62 3,73 3,57 3,76 3,61 4,2 

zadostno število kapacitet  4,53 4,64 4,50 4,41 4,57 4,57 4,50 4,51 4,2 

možnost izbire termina izvedbe 4,00 3,94 4,21 4,06 4,43 4,29 4,06 4,15 4,4 

bazen in športna infrastruktura 2,69 2,64 3,59 3,57 4,06 3,16 3,21 3,05 3,8 

smučišča in športna infrastruktura 2,76 2,42 2,81 2,65 2,94 4,51 3,09 2,60 2,6 

vključen prevoz v ceno 3,41 3,29 3,12 3,23 3,27 3,33 3,22 3,02 3,2 

dodatna ponudba 3,12 3,15 3,53 3,43 3,66 4,11 3,67 3,49 3,8 

organizacija izletov in ogledov 3,59 3,62 3,59 3,42 3,59 3,49 3,99 3,85 3,8 

pedagoška pomoč pri izvedbi 
programa 

3,94 3,76 3,97 3,75 3,68 3,88 4,43 4,49 4,6 

ponujena paleta raznih pedagoških 
vsebin 

4,00 4,18 4,10 3,91 3,75 3,86 4,44 4,44 4,4 

ponujena paleta raznih športnih 
vsebin 

3,94 4,03 3,93 3,91 3,85 4,03 4,28 4,32 4,4 

ponudba zdravstvene oskrbe v kraju 

izvajanja šole v naravi 
3,76 3,97 3,93 4,09 4,16 4,16 4,12 4,15 3,6 

ponudba dodatnega vzgojitelja-

varuha 

3,29 3,29 3,29 3,31 3,16 3,30 3,69 3,78 3,4 

 

Preglednica 154: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 1. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 1. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 17 183 4,18 0,728 3 5 

sproščeno vzdušje 17 183 4,71 0,470 4 5 

socializacija 17 183 4,88 0,332 4 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 17 183 4,82 0,393 4 5 

nova znanja 17 183 4,41 0,618 3 5 

učenje v naravnem okolju 17 183 4,65 0,606 3 5 

ekonomizacija pouka 17 183 4,00 1,000 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 17 183 4,59 0,618 3 5 
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Preglednica 155: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 2. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 2. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 36 164 4,19 0,668 2 5 

sproščeno vzdušje 34 166 4,59 0,500 4 5 

socializacija 33 167 4,82 0,392 4 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 35 165 4,77 0,426 4 5 

nova znanja 34 166 4,53 0,563 3 5 

učenje v naravnem okolju 35 165 4,74 0,561 3 5 

ekonomizacija pouka 34 166 4,00 0,739 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 33 167 4,48 0,566 3 5 

 

Preglednica 156: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 3. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 3. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 61 139 4,38 0,553 3 5 

sproščeno vzdušje 60 140 4,50 0,597 3 5 

socializacija 60 140 4,72 0,490 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 60 140 4,82 0,390 4 5 

nova znanja 60 140 4,48 0,537 3 5 

učenje v naravnem okolju 60 140 4,62 0,555 3 5 

ekonomizacija pouka 60 140 4,03 0,663 3 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 59 141 4,54 0,597 3 5 

 

Preglednica 157: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 4. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 4. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 67 133 4,48 0,587 3 5 

sproščeno vzdušje 67 133 4,58 0,555 3 5 

socializacija 67 133 4,76 0,464 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 66 134 4,80 0,471 3 5 

nova znanja 67 133 4,55 0,530 3 5 

učenje v naravnem okolju 66 134 4,68 0,501 3 5 

ekonomizacija pouka 67 133 3,97 0,797 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 66 134 4,45 0,683 2 5 
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Preglednica 158: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 5. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 5. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 110 90 4,52 0,586 3 5 

sproščeno vzdušje 110 90 4,62 0,542 3 5 

socializacija 110 90 4,81 0,417 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 110 90 4,75 0,566 1 5 

nova znanja 
109 91 4,59 0,548 3 5 

učenje v naravnem okolju 109 91 4,67 0,545 3 5 

ekonomizacija pouka 107 93 4,16 0,754 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 108 92 4,49 0,588 3 5 

 

Preglednica 159: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 6. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 6. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 76 124 4,50 0,702 2 5 

sproščeno vzdušje 76 124 4,62 0,565 3 5 

socializacija 76 124 4,74 0,472 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 75 125 4,59 0,790 1 5 

nova znanja 76 124 4,63 0,538 3 5 

učenje v naravnem okolju 76 124 4,64 0,559 3 5 

ekonomizacija pouka 76 124 4,08 0,845 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 75 125 4,47 0,577 3 5 

 

Preglednica 160: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 7. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 7. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 65 135 4,49 0,562 3 5 

sproščeno vzdušje 65 135 4,55 0,587 3 5 

socializacija 65 135 4,65 0,543 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 64 136 4,64 0,627 2 5 

nova znanja 65 135 4,55 0,531 3 5 

učenje v naravnem okolju 64 136 4,66 0,511 3 5 

ekonomizacija pouka 65 135 4,14 0,704 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 64 136 4,38 0,745 1 5 
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Preglednica 161: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 8. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 8. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 42 158 4,38 0,697 2 5 

sproščeno vzdušje 42 158 4,50 0,595 3 5 

socializacija 42 158 4,74 0,497 3 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 42 158 4,69 0,563 3 5 

nova znanja 42 158 4,52 0,594 3 5 

učenje v naravnem okolju 42 158 4,71 0,508 3 5 

ekonomizacija pouka 42 158 4,02 0,811 2 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 41 159 4,39 0,771 1 5 

 

Preglednica 162: Vprašanje št. 18: Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 9. razred 

Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 9. razred 

Učinki šole v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

večdnevno kontinuirano delo 5 195 4,60 0,548 4 5 

sproščeno vzdušje 5 195 4,80 0,447 4 5 

socializacija 5 195 4,40 1,342 2 5 

pridobitev na samostojnosti otrok 5 195 4,00 1,414 2 5 

nova znanja 5 195 4,20 1,304 2 5 

učenje v naravnem okolju 5 195 4,80 0,447 4 5 

ekonomizacija pouka 5 195 4,40 0,548 4 5 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 5 195 4,40 0,894 3 5 

 

Preglednica 163: Združeni podatki od 1. do 9. razreda – Kakšni so zaznani učinki šole v naravi? 

Učinki šole v naravi 
Razred 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

večdnevno kontinuirano delo 4,18 4,19 4,38 4,48 4,52 4,50 4,49 4,38 4,6 

sproščeno vzdušje 4,71 4,59 4,50 4,58 4,62 4,62 4,55 4,50 4,8 

socializacija 4,88 4,82 4,72 4,76 4,81 4,74 4,65 4,74 4,4 

pridobitev na samostojnosti otrok 4,82 4,77 4,82 4,8 4,75 4,59 4,64 4,69 4,0 

nova znanja 4,41 4,53 4,48 4,55 4,59 4,63 4,55 4,52 4,2 

učenje v naravnem okolju 4,65 4,74 4,62 4,68 4,67 4,64 4,66 4,71 4,8 

ekonomizacija pouka 4,00 4,00 4,03 3,97 4,16 4,08 4,14 4,02 4,4 

kakovost v vzgoji in izobraževanju 4,59 4,48 4,54 4,45 4,49 4,47 4,38 4,39 4,4 
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Preglednica 164: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 1. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 1. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 17 183 4,47 0,624 3 5 

namestitev in športna infrastruktura 17 183 4,24 0,664 3 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 17 183 4,53 0,624 3 5 

varnost 17 183 4,76 0,562 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 17 183 3,94 0,827 3 5 

 

Preglednica 165: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 2. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 2. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 36 164 4,22 0,797 2 5 

namestitev in športna infrastruktura 34 166 4,12 0,913 2 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 35 165 4,37 0,731 2 5 

varnost 35 165 4,69 0,631 2 5 

možnost zdravstvene oskrbe 34 166 3,94 0,886 2 5 

 

Preglednica 166: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 3. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 3. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 60 140 4,35 0,732 1 5 

namestitev in športna infrastruktura 61 139 4,31 0,564 3 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 60 140 4,55 0,675 1 5 

varnost 60 140 4,65 0,606 2 5 

možnost zdravstvene oskrbe 58 142 4,16 0,745 2 5 

 

Preglednica 167: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 4. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 4. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 66 134 4,47 0,638 2 5 

namestitev in športna infrastruktura 66 134 4,38 0,548 3 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 66 134 4,36 0,671 3 5 

varnost 65 135 4,62 0,578 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 66 134 4,29 0,718 2 5 
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Preglednica 168: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 5. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 5. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 111 89 4,48 0,537 3 5 

namestitev in športna infrastruktura 111 89 4,50 0,554 3 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 109 91 4,33 0,721 1 5 

varnost 110 90 4,68 0,506 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 107 93 4,35 0,741 1 5 

 

Preglednica 169: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 6. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 6. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 77 123 4,58 0,570 3 5 

namestitev in športna infrastruktura 76 124 4,70 0,542 3 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 75 125 4,56 0,620 3 5 

varnost 75 125 4,73 0,502 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 74 126 4,30 0,716 2 5 

 

Preglednica 170: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 7. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 7. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 67 133 4,40 0,676 2 5 

namestitev in športna infrastruktura 68 132 4,35 0,787 1 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 68 132 4,50 0,702 1 5 

varnost 67 133 4,57 0,633 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 67 133 4,22 0,670 2 5 

 

Preglednica 171: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 8. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 8. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 42 158 4,36 0,821 1 5 

namestitev in športna infrastruktura 42 158 4,43 0,668 2 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 42 158 4,50 0,944 1 5 

varnost 40 160 4,53 0,716 2 5 

možnost zdravstvene oskrbe 41 159 4,27 0,742 2 5 
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Preglednica 172: Vprašanje št. 19: Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 9. razred 

Kakšni so razlogi za izbiri destinacije? 9. razred 

Razlogi za izbiro destinacije 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

cena 5 195 4,60 0,548 4 5 

namestitev in športna infrastruktura 5 195 4,20 0,447 4 5 

program izvedbe in pedagoška kakovost 5 195 4,20 0,837 3 5 

varnost 5 195 4,20 0,837 3 5 

možnost zdravstvene oskrbe 4 196 3,75 0,500 3 4 

 

Preglednica 173: Vprašanje št. 20: Kdo odloča o destinaciji šole v naravi?  

 

Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Deleži N Deleži N Deleži 

Kdo odloča o 
destinaciji šole v 
naravi 

135 67,5 65 32,5 200 100,0 

 

Preglednica 174: Vprašanje št. 20: Kdo odloča o destinaciji šole v naravi? 

Kdo odloča o destinaciji šole v naravi 

 
Odgovori 

Delež anketirancev 
N Deleži 

Kdo odloča o destinaciji šole v naravi ravnatelj 70 30,8  51,9 

učitelj 115 50,7 85,2 

starši 42 18,5 31,1 

Skupaj 227 100,0 168,1 
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Preglednica 175: Vprašanje št. 21: Kaj so prednosti in kaj so slabosti ponudnikov izvedbe šol v 
naravi? 

Kaj so prednosti in kaj so slabosti 

ponudnikov izvedbe šol v naravi 
N Povpr. 

vredn. 

Standardni 

odklon 
Min Maks 

Veljavnih Manjkajočih 

CŠOD-ji (kakovost namestitve) 134 66 4,22 0,742 2 5 

CŠOD-ji (kakovost programa) 133 67 4,63 0,596 2 5 

CŠOD-ji (cena) 131 69 4,55 0,647 2 5 

Hostli (kakovost namestitve) 114 86 3,61 0,928 1 5 

Hostli (kakovost programa) 113 87 3,61 1,073 1 5 

Hostli (cena) 111 89 3,70 1,041 1 5 

Zdravilišča in hoteli (kakovost namestitve) 124 76 3,98 0,950 1 5 

Zdravilišča in hoteli (kakovost programa) 124 76 3,91 1,067 1 5 

Zdravilišča in hoteli (cena) 120 80 4,13 1,050 1 5 

Počitniški domovi, dijaški domovi 
(kakovost namestitve) 

115 85 3,85 0,891 1 5 

Počitniški domovi, dijaški domovi 
(kakovost programa) 

114 86 3,89 0,957 1 5 

Počitniški domovi, dijaški domovi (cena) 114 86 3,98 0,968 1 5 

Turistične kmetije, planinski domovi 
(kakovost namestitve) 

114 86 3,68 0,897 1 5 

Turistične kmetije, planinski domovi 

(kakovost programa) 

113 87 3,73 0,973 1 5 

Turistične kmetije, planinski domovi (cena) 112 88 3,84 1,000 1 5 

 

Preglednica 176: Vprašanje št. 22: Ali turistični ponudniki z marketinškimi prijemi vplivajo na šolo 
o izbiri lokacije izvede šole? 

Ali turistični ponudniki z marketinškimi prijemi vplivajo na šolo o izbiri lokacije izvede šole? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 24 12,0 17,8 17,8 

Ne 111 55,5 82,2 100,0 

Skupaj 135 67,5 100,0  

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0   

Ni odgovoril 2 1,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 65 32,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 177: Vprašanje št. 23: Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v 
naravi informirajo o ponudbi? 

Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v naravi informirajo o ponudbi? 

 

Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Deleži N Deleži N Deleži 

Na kakšen način vas ponudniki 135 67,5 65 32,5 200 100,0 

 

Preglednica 178: Vprašanje št. 23: Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v 
naravi informirajo o ponudbi? 

Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v naravi informirajo o ponudbi? 

 
Odgovori Delež 

anketirancev N Deleži 

Na kakšen 
način vas 
ponudniki 

informirajo 

preko pošte (letaki, brošure) 108 42,5 80,0 

preko elektronih sporočil z oglasi 102 40,2 75,6  

preko osebnih obiskov 18 7,1 13,3 

prisotnosti na sejmih in raznih strokovnih dogodkih 15 5,9 11,1 

Drugo: 11 4,3 8,1 

Skupaj 254 100,0 188,1 

 

Preglednica 179: Vprašanje št. 23: Na kakšen način vas ponudniki namestitve za izvedbo šol v 
naravi informirajo o ponudbi? 

Na kakšen način vas ponudnik: Drugo: (tekst) 

 Frekvenca Deleži 
Veljavni 

deleži 
Kumulativni 

deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 4 2,0 2,0 2,5 

-2 126 63,0 63,0 65,5 

-3 62 31,0 31,0 96,5 

MIZŠ 1 0,5 0,5 97,0 

organiziramo sami 1 0,5 0,5 97,5 

preko kolegov z dobro/slabo izkušnjo 1 0,5 0,5 98,0 

razpisi 1 0,5 0,5 98,5 

Samo COSD 1 0,5 0,5 99,0 

vsakoletni razpis CŠOD-ja 1 0,5 0,5 99,5 

Vse šole v naravi sami organiziramo in se 
sami direktno dogovarjamo. 

1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  
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Preglednica 180: Vprašanje št. 24: Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? 

Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? 

 Anketiranci 

Veljavnih Manjkajočih Skupaj 

N Deleži N Deleži N Deleži 

Ali kdo kontrolirala izvedbo 132 66,0 68 34,0 200 100,0 

 

Preglednica 181: Vprašanje št. 24: Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? 

Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? 

 Odgovori Delež 
anketirancev N Deleži 

Ali kdo 

kontrolirala 

izvedbo 

Ministrstvo za šolstvo, izobraževanje in znanost 48 18,1 36,4 

Ravnatelj, pomočnik ravnatelja ali strokovni 
delavec 

126 47,5 95,5 

Učitelji 53 20,0 40,2  

Starši 36 13,6 27,3  

Drugi: 2 0,8 1,5 

Skupaj 265 100,0 200,8 

 

Preglednica 182: Vprašanje št. 24: Ali kdo kontrolirala izvedbo šole v naravi? 

Ali kdo kontrolirala izvedbo : Drugi: (tekst) 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih  1 0,5 0,5 0,5 

-1 1 0,5 0,5 1,0 

-2 135 67,5 67,5 68,5 

-3 62 31,0 31,0 99,5 

Opravljena evalvacija 1 0,5 0,5 100,0 

Skupaj 200 100,0 100,0  

 

Preglednica 183: Vprašanje št. 25: Ali smatrate, da bi bilo smiselno vpeljati licence za namestitvene 
kapacitete, kjer bi šole lahko izpeljale šolo v naravi? 

Ali smatrate, da bi bilo smiselno vpeljati licence za namestitvene kapacitete, kjer bi šole lahko 
izpeljale šolo v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 66 33,0 50,4 50,4 

Ne 65 32,5 49,6 100,0 

Skupaj 131 65,5 100,0  

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0   

Ni odgovoril 6 3,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 69 34,5   

Skupaj 200 100,0   
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Preglednica 184: Vprašanje št. 26: Ali bi bilo smiselno vpeljati licence za programske sklope, kjer bi 
se lahko izvajale šole v naravi? 

Ali bi bilo smiselno vpeljati licence za programske sklope, kjer bi se lahko izvajale šole v naravi? 

 Frekvenca Deleži Veljavni deleži Kumulativni deleži 

Veljavnih Da 67 33,5 51,9 51,9 

Ne 62 31,0 48,1 100,0 

Skupaj 129 64,5 100,0  

Manjkajočih Prekinjeno 62 31,0   

Ni odgovoril 8 4,0   

Manjkajočih 1 0,5   

Skupaj 71 35,5   

Skupaj 200 100,0   

 

Vsak, ki je pomagal izpolniti anketo in pripomogel k raziskavi, lahko prejme na svoj naslov 

izsledke raziskave. Prejeli smo 87 elektronskih naslovov. 

 


