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Ključne zahteve: 

1. Vrtec, osnovna in srednja šola morata zagotoviti vsakodnevni univerzalni minimum 
zadovoljitve po telesni aktivnosti in igri. Gibanje je naravna potreba, igrivost pa 
človekova značilnost. 

 
2. Telesna identiteta ja prva, ki se je človek zave in zadnja, ki jo ob smrti zavrže. Zato smo 

proti ocenjevanju in sistematičnemu testiranju celotne populacije (obsojamo tatove 
teles, ki si sedaj jemljejo pravico, da merijo življenje v metrih, sekundah in kilogramih). 
 

 
3. Zaradi ugotovljenih družbenih vplivov na nezadostno gibalno dejavnost otrok in iz 

tega izhajajočih zdravstvenih in socialnih patologij, morajo vzgojno-izobraževalne 
institucije od vrtca do srednje šole nuditi vsakodnevno sistematično telesno 
dejavnost. 

 
4. Sistematična telesna dejavnost v institucijah VIZ ohranja ravnovesje med učinki 

načrtovanega telovadbenega procesa in spontane igrivosti pri tem. Dovoljuje ustvarjanje 
v gibanju, stimulira nevronsko mreženje in v ospredje postavlja spoznavanje samega 
sebe in drugih soudeležencev.  
 

 
5. Sodelovanje je ključni socializacijski dejavnik pri vseh telesnih dejavnostih. Sredstvo 

sodelovanja ni zgolj rekvizit ali didaktični pripomoček, temveč se spodbuja tudi telesni 
dotik preko katerega se ustvarja temeljno medčloveško zaupanje in toplina. 

 
6. Tekmovanje je odrinjeno iz univerzalnega minimuma, ki ga zahtevamo v prvi točki. 

Ker gre za kulturno nagnjenost, se tekmovanje lahko ohranja kot obšolska ali pošolska 
oblika selekcioniranja v smeri razvijanja športne odličnosti. 
 

7. Vsakega otroka obravnavamo kot kompetentno osebo, ob tem pa izkazujemo 
spoštovanje do njegove integritete in telesne nedotakljivosti. Zavedamo se, da z vadbo 
posegamo v telesno-kognitivni prostor otroka in s tem do neke mere določamo možnosti 
in okvire življenjske pestrosti v nadaljnjih starostnih obdobjih. 
 

8. Materialne/prostorske kapacitete so ključne za izvajanje kakovostnega in 
sistematičnega zadovoljevanja potrebe po gibanju. Zato zahtevamo, da ima vsaka VIZ 
ustanova sodobno urejene in primerno velike notranje in zunanje površine 
namenjene izključno za uveljavitev nove igralno-športne kulture.  
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9. Sodobno učno okolje, v katerega v grobem umeščamo otrokom resnično prilagojeno 
sodobno športno tehnologijo (tehnična športna oprema, didaktični pripomočki in športni 
rekviziti), notranje in zunanje športne površine ter igrala, motiviran učenec in 
ustvarjalen in inovativno naravnan izkušen učitlej, lahko največ doprinese h 
kakovosti gibalno/športnih dejavnosti otrok. 
 

10. Oblikovanje trajnih navad zdravega načina življenja za kasnejša življenska obdobja 
lahko izoblikujemo zgolj s sistematičnim pristopom do nove igralno-športne kulture ki 
se prične v predšolskem obdobju in primerno nadgrajuje v osnovni šoli. Ključno obdobje 
je obdobje do drugega triletja osnovne šole. 
 
 

 
 

Cilj nove igralno-športne kulture je zdrav, srečen in ustvarjalen otrok, ki si želi sodelovanja 
znotraj pridobivanja novih znanj in izkušenj, pri tem pa mu vzgojni elementi pomagajo 

uresničevati oblikovanje celovite osebnosti. 


