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Znanje je vredno več kot bogastvo. 

Za bogastvo moraš skrbeti,  

medtem ko znanje skrbi zate. 

 (Naša mala knjižnica) 
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IZVLEČEK 

Problem današnjega časa je sedeč način življenja. Vse manj je spontanega gibanja in vse 

več pasivnega preživljanja prostega časa. To vodi v prekomerno telesno težo in 

debelost, ki sta med pomembnejšimi dejavniki za nastanek številnih bolezni sodobnega 

sveta. Žal se tovrstni trendi kažejo že pri otrocih in zato je ključnega pomena, da 

namenimo dovolj pozornosti spodbujanju otrok h gibanju in oblikovanju spodbudnega 

okolja oziroma pogojev, ki omogočajo aktivno preživljanje prostega časa. V 

teoretičnem delu so prikazana strokovna spoznanja na tem področju.  Pomembna naloga 

odgovorne družbe, predvsem pa staršev in učiteljev je zagotoviti vsakodnevno gibalno 

aktivnost otrok in omejiti negativne vplive sodobnega načina življenja. Kljub 

deklarativno višjem zavedanju pomena in vloge dejavnikov zdravega življenjskega 

sloga pa še vedno ugotavljamo pomanjkanje vključevanja gibalnih in športnih vsebin ter 

nadaljevanje trenda zdravstvenih težav, ki še vedno narašča. To nakazuje, da so 

obstoječe intervencije še vedno premalo intenzivne ali pa ponujene otrokom na 

neustrezen način in jih slednji ne sprejmejo. Ena izmed možnosti, ki jih danes lahko 

ponudi šola, so dodatne gibalne/športne dejavnosti (GŠD) v okviru podaljšanega 

bivanja. Te so namenjene obogatitvi rednega pouka športa, seznanjanju otrok z 

različnimi oblikami športne aktivnosti in navajanju otrok na aktivno preživljanje 

prostega časa. Naše izhodiščno raziskovalno vprašanje je, ali in koliko izbrane dodatne 

intervencije vplivajo na telesne značilnosti in razvoj gibalnih sposobnosti otrok. V 

raziskavi smo preverili vpliv dodatnih gibalnih/športnih vsebin. V ta namen smo 

organizirali enoletno longitudinalno raziskavo, v kateri je bila eksperimentalna skupina 

deležna posebne gibalne/športne intervencije. Pri intervenciji je bila eksperimentalna 

skupina deležna trikrat tedensko dodatnih gibalnih vsebin eno šolsko leto, medtem ko 

kontrolna ne. Izvedli smo testiranje telesnih značilnosti, gibalnih sposobnosti in gibalnih 

navad na začetku in koncu enoletnega obdobja. Po končanem enoletnem  obdobju smo 

vrednotili učinkovitost izbrane intervencije na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti 

otrok. Izvajana intervencija je vplivala na količino celokupne aktivnosti otrok v 

eksperimentalni skupini. Ugotovili smo, da aktivno preživljanje podaljšanega bivanja ni 

spremenilo telesnih značilnosti in večine gibalnih sposobnosti, razen preprečilo izgubo 

gibljivosti za -6.4%. Pri gibalnih navadah pa smo v eksperimentalni skupini ugotovili 

povečanje celokupne dnevne gibalne aktivnosti (11%), časa srednje (33%) in visoke 

(81%) intenzivne gibalne aktivnosti in zmanjšanje časa gibalne neaktivnosti (3%). Pod 



vplivom izbrane intervencije so otroci skupno preživeli za 46% več časa v srednji in 

visoki intenzivni gibalni/športni aktivnosti (GŠA). Celokupna gibalna/športna aktivnost 

(GŠA) pa se je povečala za 16%. 

Sklenemo lahko, da izbrana intervencija spremeni gibalne navade, a verjetno smo jo 

izvajali premalo časa, da bi pustila učinke tudi na telesnih značilnostih in gibalnih 

sposobnostih, ki so v tem starostnem obdobju tudi pod zelo intenzivnim vplivom rasti in 

razvoja. 

  

KLJUČNE BESEDE: otroci, gibalna aktivnost, šport, merilnik pospeška, življenjski 

slog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IMPACT OF EXTRA CURRICULAR PHYSICAL ACTIVITY ON BODY 

CHARACTERISTICS, MOTOR ABILITIES AND PHYSICAL HABITS IN 7-9 

YEAR OLD CHILDREN 

 

ABSTRACT 

Sedentary lifestyle is the problem of modern lifestyle. There is less spontaneous 

movement and more passive free time activities. This leads to negative consequences, 

e.g. body weight gain and obesity, which are two of the most significant factors of many 

modern time diseases. Unfortunately, these trends have already been found in children, 

therefore it is essential how much attention is paid to encouraging children to get active 

and providing an encouraging environment and circumstances that enable active leisure 

activities.  

The theoretical part presents professional findings in this area. An important purpose of 

a conscious society, mostly parents and teachers, is to provide children with adequate 

everyday physical activities and limit negative effects of modern lifestyle. Despite the 

declarative awareness of the importance and role of healthy lifestyle, there is still a lack 

of additional  sports activities, and the trend of medical conditions is still increasing. 

This indicates that the interventions are either not intensive enough or offered to 

children in an unsuitable way which the children do not accept.  

One of the options that schools can provide are extra-curricular sports activities during 

after-school extended time. These activities are intended to enrich regular PE lessons, to 

present different sports activities to children and get them used to active leisure time. 

Our starting research question is: Do chosen additional interventions have  effect on 

physical characteristics and development of motor abilities of children and to what 

extent? 

In our research we investigated the influence of extra curricular sports activities. To do 

this, we organized a one-year longitudinal research, during which one group 

experienced sports intervention. The experimental group was given additional three 

hours of physical activities weekly and the control group was not. We performed testing 

of motor abilities and physical  habits at the beginning and end of the experimental 

period.  

After the period of one year, we valued the efficiency of chosen intervention regarding 

motor abilities and body characteristics of children. The intervention influenced the total  

amount of physical activities in  experimental group. We found out that active spending 



of after-school additional time did not change body characteristics and most of motor 

abilities, except for 6.4%  prevention of  flexibility loss.  

In regard to physical habits in the experimental group there was an increase of total 

daily  physical  activity (11%),  in time of moderate (33%) and vigorous intensive 

physical activity (88%) and decrease of physical inactivity (3%). Under the influence of 

chosen intervention the children spent 46% more time in moderate to vigorous physical 

activity. Overall physical/sports activity increased by 16%. We can conclude that the 

chosen intervention can change physical habits, but the period of time was probably too 

short to show effects on body characteristics and motor abilities. These are in this age 

group under very intensive influence of growth and maturity.    

  

KEYWORDS: children, physical activity, sports, accelerometer, lifestyle 
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1.0  UVOD 

Gibalna/športna aktivnost ali GŠA, je bila in je tudi danes pomembna sestavina 

kakovosti življenja, lahko rečemo tudi zdravstvena nuja. Kot pravi Škof (2007a, str. 27) 

»Potreba po gibanju je za človeka naravna«. V preteklosti so se bili ljudje primorani več 

gibati kot danes. Danes se ljudje premalo gibljemo zaradi drugačnega načina življenja. 

Zelo velik odstotek odraslih ljudi v Evropi je zelo malo ali nič gibalno aktivnih (Sport 

and physical activity, 2014). Podobni podatki veljajo tudi za Slovenijo (J. Zajec idr., 

2010). Opaža se negativni trend v gibalnih navadah. Priporočila o količini gibanja so za 

otroke vsaj 60 minut dnevne aktivnosti in vsaj 30 minut dnevne aktivnosti za odrasle 

(EU smernice o telesni dejavnosti, 2008). Zelo malo otrok in odraslih dosega ta 

priporočila in v prihodnosti kaže, da se bo ta negativni trend še nadaljeval.  

Otroci danes predstavljajo rizično skupino za različne bolezni. Živimo v času epidemije 

sladkorne bolezni tipa 2, ki je vse bolj pogosta tudi pri otrocih. Vse bolj pereč problem 

je prekomerna hranjenost in debelost tako pri otrocih kot pri odraslih. Gibanje je zato 

zelo pomemben element pri preprečevanju in zmanjševanju tega pojava.   

Količina in kakovost gibanja imata ključni pomen v otroškem obdobju, ko se razvije 

največ pomembnih gibalnih sposobnosti. Spodbudno okolje otroku omogoča, da lahko 

razvije gibalne sposobnosti in spretnosti do potrebne ravni. Pišot in Planinšec (2005) 

pravita, da prenizka raven gibalnih sposobnosti pogosto zmanjšuje možnosti uspešnega 

učenja na gibalnem področju in nasprotno visoka raven gibalnih sposobnosti omogoča 

usvajanje vse zahtevnejših gibalnih spretnosti. Otroku je potrebno že v zgodnjem 

otroštvu omogočiti čim več raznovrstnega gibanja in igre. Na to lahko najbolj vpliva 

tisti, ki z otrokom preživi največ časa. To so pri otroku družina, vrtec in šola.  

V šolah je pouk športa pogosto samo eden od drugih predmetov in se mu ne posveča 

dovolj pozornosti. Tudi pouk športa se izvaja preveč pasivno. Tako učitelje kot starše bo 

potrebno ozavestiti, da je šport edini predmet, ki spodbuja gibanje, pri vseh ostalih 

predmetih se sedi. Tri ure športa na teden ne more zadostiti osnovni potrebi otroka po 

gibanju. V šolah je potrebno spodbujati razširjen program športa in uvajanje intervencij 

za povečanje količine gibanja otrok. Če želimo povečati količino gibanja v šoli, bo 

potrebno uvajati nove programe. Zdrav življenjski slog se oblikuje postopno z učenjem 

in delovanjem. Vzorci obnašanja se oblikujejo, če se izvajajo dovolj pogosto in dovolj 
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časa. Samo s tremi urami športa se tak slog ne bo oblikoval. Pogosto otroci tudi pri urah 

športa niso dovolj aktivni in ne dosegajo spodnje meje priporočil (50% časa otrok 

preživi v srednje do visoki intenzivnosti gibanja).  

Danes se izvaja več ukrepov na tem področju, zelo malo pa je raziskav, ki bi merile 

količino gibanja otrok ali odraslih v Sloveniji. Ni še podanih povratnih informacij o 

tem, kaj  učinkovito zvišuje aktivnost otrok in pripomore k oblikovanju zdravih navad 

na področju šolskega športa.  
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2.0 PREDMET IN PROBLEM  

Za ustrezen gibalni razvoj otroka so najprej odgovorni starši, ki ga morajo naučiti prvih 

gibalnih znanj. Kasneje je šola prostor, kjer otrok pridobiva znanje za življenje. Gibanje 

je osnova našega delovanja. Gibanje nam omogoča raziskovanje sveta in učenje. V 

nalogi bomo ugotavljali, kako poteka gibalni razvoj otroka, kaj je pomembno za 

področje gibalnega razvoja in kaj je pomembno za zdravo življenje posameznika in 

družbe nasploh. Zavedati se moramo težav, ki se kažejo na področju gibalnih navad in 

zdravja otrok ter oblikovati učinkovite strategije za izboljšanje stanja. Življenje danes 

postaja vse bolj pasivno. Tako otroci kot odrasli preveč časa presedimo, kar pomeni, da 

ni zadovoljena osnovna potreba po gibanju. Telo se na to odziva z različnimi 

bolezenskimi stanji in neučinkovitostjo na različnih področjih. Obstajajo zavedanje in 

številne pobude za spodbujanje gibanja, vendar na drugi strani način dela in življenja 

ljudi izniči pozitivne učinke. Na splošno v družbi ostaja problem neaktivnosti 

populacije. Šole imajo potencial za korenite spremembe, ki ga je potrebno izkoristiti.  

2.1  RAZVOJ OTROKA 
V obravnavi otrokovega razvoja se postavlja vprašanje, kakšno vlogo imata dednost in 

na drugi strani okolje. Kakšno je to razmerje in kakšno vlogo ima pri tem zorenje. M. 

Batistič Zorec (2006) navaja da se v filozofiji to pojavlja kot nasprotje med nativizmom 

in empirizmom. V psihologiji se pojavljajo druge formulacije istega nasprotja, narava 

proti vzgoji, biologija proti družbi, zorenje proti učenju. V vseh primerih gre za 

vprašanje, v kolikšni meri in kako na človekov razvoj vplivajo prirojeni dejavniki v 

primerjavi z dejavniki okolja. Poglede, ki upoštevajo oba dejavnika, tako okolje kot 

dednost, imenujemo interakcionalizem. Kako se bodo dani dedni vplivi izrazili, je 

odvisno od vplivov specifičnega okolja, kar pomeni, da se isti genetski vplivi lahko 

pokažejo kot različno vedenje v različnih okoljih in obratno. Isto okolje različno vpliva 

na ljudi z različno genetsko strukturo. Za uspešen razvoj so potrebni določeni pogoji in 

spodbude iz okolja, ki pomagajo, da se iz dispozicij razvijajo sposobnosti. Enako trdijo 

tudi J. Zajec, M. Videmšek, Štihec, Pišot in Šimunič (2010), da  se vsak otrok rodi z 

določenimi dispozicijami, ki so mu prirojene, njihov razvoj pa je odvisen od okolja in 

lastne aktivnosti. 

Shore (1997, v Pišot in Planinšec, 2005) pravi, da razvoj ne poteka linearno. Odvisen je 

od količine ter kakovosti ponujenih izkušenj. Enako trdi tudi S. Tancig (1987), ki 
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navaja, da se vsak otrok razvija po lastnem urniku razvoja. Ta urnik razvoja določa 

posameznikova posebna kombinacija dednosti in vplivov okolja. Vrstni red pojavljanja 

razvojnih značilnosti lahko napovemo, zelo različna pa je hitrost njihovega pojavljanja. 

Obstajajo veliko individualne razlike v hitrosti zorenja, bodisi v višini in teži telesa, 

razvoju strukture kosti in začetku pubertete. Kristan pravi podobno (2009), da ima vsak 

otrok svoj tempo razvoja, da se zdravi, enako stari otroci včasih razlikujejo v 

sposobnostih tudi od štiri do šest let. Torej zorenje poteka po svojem urniku. 

Zajec idr. (2010) pravijo, da razvoj poteka po načelih psihomotoričnega učenja po 

določenih fazah, ki jih ne moremo prehitevati. Tudi Shore (1997, v Pišot in Planinšec, 

2005) opisuje, da obstajajo ključna obdobja za usvajanje različnih znanj in sposobnosti. 

Kot navajata Pišot in Planinšec (2005) je zelo pomembno, da ne zamudimo 

najprimernejšega obdobja, ko je otrok najbolj dojemljiv za različne učinke, ki jih lahko 

dosežemo v procesu vadbe in da kasneje ni mogoče nadoknaditi izgub. Enako trdijo 

Matej Tušak, Marinšek in Maks Tušak (2009), da je veliko raziskav že potrdilo dejstvo, 

da kar zamudimo v otrokovem zgodnjem razvoju, ne moremo več nadoknaditi. 

Vsi navedeni avtorji navajajo, da imata na razvoj vpliv tako dednost kot okolje ter da se 

dopolnjujeta in delujeta recipročno. Faz pri razvoju ni mogoče preskakovati in niso 

točno določene s starostjo. S. Tancigova (1987) pravi, da se dejavnosti še vedno 

pojavljajo v določenem vrstnem redu in niso odvisne od okolja. Vzorec je enak za vse 

otroke. Tudi posamezna čustva se razvijejo v določenem zaporedju ne glede na okolje. 

Malina (2014) navaja, da sta rast in zorenje biološka procesa, medtem ko je razvoj 

vedenjski proces, na katerega vplivata socializacija in prevladujoča kultura.  

Otrok se v  prvih letih intenzivno fizično spreminja. Hkrati pa se pospešeno spreminjajo 

njegove sposobnosti in veščine. S. Tancigova (1987) pravi, da rast pomeni spremembe v 

velikosti celega telesa oziroma je povečanje v strukturi telesa zaradi povečanja števila 

celic. Razvoj pa pomeni spremembe na individualni ravni delovanja in razvijanje 

otrokovih sposobnosti delovanja na višji ravni, bodisi na psihomotoričnem, kognitivnem 

ali emocionalno-socialnem področju (Malina, 2014; Tancig, 1987). Tako pri zorenju kot 

razvoju gre za nadgradnjo in doseganje višje stopnje. V prvih treh letih življenja poteka 

razvoj najhitreje, nato se upočasni in traja vse do konca adolescence. Kljub temu se 

razvojne spremembe dogajajo tudi še kasneje v odraslem obdobju. Razvoj poteka od 

splošnih k posebnim oblikam vedenja. Hkrati poteka tudi proces integracije oziroma 
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postopnega povezovanja posameznih specializiranih sposobnosti, kar človeku omogoča 

izvajanje kompleksnejših dejavnosti. V vsakem otroku obstajajo težnje po razvoju in 

težnje po ohranjanju obstoječega stanja. Otrok ves čas aktivno ohranja ravnovesje in se 

prilagaja novim potrebam zorenja. Takšno aktivno prilagajanje, ki obstaja vse življenje, 

imenujemo adaptacija (Pišot in Planinšec, 2005).  

Torej lahko trdimo, da se otrok rodi z določenimi dispozicijami, ki so genetsko dane in 

da okolje ne vpliva na rast in zorenje telesa. Lahko pa vplivamo na to, kako bo 

posameznik razvil svoje dispozicije in do kakšne mere. Velike razlike so lahko v 

sposobnostih in razvoju otrok pri določeni starosti, ki pa se do določne starosti uravnajo.  

Piaget (v Hill,1998) loči naslednja razvojna obdobja pri otroku: 

- senzomotorična faza – od rojstva do dveh let, 

- predoperacijska faza – od 2 do 7 let, 

- obdobje konkretnih operacij – od 7 do 11 let, 

- obdobje formalnih operacij – od 11 let naprej. 

Opažamo, da so otroci različno veliki pri določeni starosti. Nekateri otroci zrastejo prej, 

drugi kasneje. Pišot in Planinšec (2005) pravita, da meje rasti določajo genski dejavniki. 

V kolikšni meri bodo te meje dosežene, pa vplivajo okoljski dejavniki, to so prehrana, 

gibalna dejavnost, bolezni, poškodbe in podnebne razmere. Hitrejša rast je značilna za 

obdobje pred petim letom in po desetem letu starosti. Telesna teža v obdobju zgodnjega 

otroštva praviloma enakomerno narašča. 

Z zorenjem nastajajo tudi strukture, ki omogočajo razne oblike dejavnosti, vendar se te 

ne pojavijo brez učenja. Takšne so razne športne spretnosti in celo govor. V zvezi s tem 

govorimo o principu zorenje-učenje, ki je zelo pomemben, kadar govorimo o 

pripravljenosti za učenje. To nam kaže, da učenje ni zaželeno, dokler otrok ni 

pripravljen. Takšno učenje, ki se izvaja, preden so otroci dosegli ravan zrelosti, lahko 

škoduje fizičnemu in čustvenemu področju otroka. Poleg tega je takšno učenje naporno 

in dolgotrajno (Tancig, 1987).  

Po navadi govorimo o treh temeljnih vidikih kognitivnega razvoja, to so senzomotorični 

razvoj, razvoj postopnega pridobivanja in razumevanja raznih teoretičnih pojmov in 

znanj ter razvijanje različnih ravni intelektualnega delovanja. Senzorične sposobnosti se 

najbolj razvijejo v predšolskem obdobju. Čim več je senzoričnih in motoričnih izkušenj, 
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tem bolj se ujemajo senzorični in motorični podatki. Otroci se hkrati, ko se učijo 

gibanja, tudi učijo z gibanjem. Jezik, govor in motorična dejavnost so med seboj tesno 

povezani. Besedno komunikacijo vedno spremljajo razni gibi okončin, trupa in obraznih 

mišic (Tancig, 1987). 

Da se otrok lahko uči in sprejema informacije, mora imeti razvite določene sposobnosti. 

Tudi Piagetova teorija kognitivnega razvoja pravi, da povečano razumevanje nastane 

samo, če je otrok v aktivnih interakcijah z okoljem in odkriva svet. Po njegovi teoriji je 

pomembna ideja pripravljenosti. Novo znanje je potrebno graditi na prej obstoječih 

shemah. Kognitivni razvoj je odvisen od biološkega razvoja (v Hill, 1998). L. Bačanac 

in Škof (2007,b) definirata, da je kognitivna pripravljenost sposobnost opazovanja, 

spomina in procesiranja informacij, ima obseg in trajnost pozornosti, sposobnost 

koncentracije na nalogo, logičnega mišljenja, abstraktnega mišljenja, reševanja 

problemov, govorne sposobnosti in razumevanje tujih stališč. Da se športnik lahko uči, 

je pomembno, da lahko spremlja in si zapomni velike količine podatkov. V nižjih 

razredih osnovne šole otroci postanejo sposobni daljše koncentracije, povečajo se 

obseg, stabilnost, selektivnost in trajnost pozornosti, razvijajo se sposobnosti ocenitve 

prostorskih in vremenskih relacij, hitrost in prilagodljivost mišljenja, razumevanje 

jezika, logičnega mišljenja, reševanja problemov. Vse intelektualne lastnosti se razvijajo 

progresivno, tako da so otroci pri starosti 10 in 11 let v stanju sprejeti skupinsko 

perspektivo, razumejo tuja stališča in naravo tekmovalnega procesa (svojo vlogo, vlogo 

drugih članov in pravila igre).  

Pri razvoju otroka obstajajo določeni trenutki, ki so optimalni za razvoj veščin. Teh 

trenutkov ne smemo zamuditi, ker se ne da popravljati izgub. Hkrati pa je potrebno biti 

pozoren na dejavnike, kot sta npr. prehrana in gibalna dejavnost, ki omogočajo 

normalen razvoj otroka.   

2.2 GIBALNI RAZVOJ OTROKA 
Gibanje je osnovna sposobnost ljudi, s katero se vključujemo v vsakodnevne dejavnosti. 

Gibalni razvoj so preučevali številni avtorji. Pišot in Planinšec (2005) navajata, da 

gibalni razvoj predstavljajo dinamične in kontinuirane spremembe v gibalnem vedenju, 

ki se kažejo v razvoju gibalnih sposobnosti, to so koordinacija, moč, hitrost, ravnotežje, 

gibljivost, natančnost ter gibalnih spretnosti, ki so lokomotorne, manipulativne in 

stabilnostne. Pristotnik (1999) navaja, da je osnovna motorika področje, ki obravnava 
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osnove človekovega gibanja. Ukvarja se z ohranjanjem in razvojem gibalnih 

sposobnosti na bazičnem, torej uporabnem nivoju. Osnovna motorika je povezana tudi z 

ostalimi kineziološkimi disciplinami, kot so biomehanika, anatomija, fiziologija, teorija 

treniranja in drugimi. Pišot in Planinšec (2005) pravita, da je človekovo gibalno vedenje 

ena od osrednjih tem kineziologije. Obsega različna področja, kot so gibalno učenje, 

gibalna kontrola in gibalni razvoj, ki se medsebojno dopolnjujejo, čeprav jih 

obravnavamo ločeno. Pišot in Planinšec (prav tam) pravita, da je gibalne sposobnosti  

mogoče razumeti in korektno pojasniti le na osnovi poznavanja povezav z ostalimi 

biopsihosocialnimi razsežnostmi. Zato je potrebno podrobneje raziskati povezave 

gibalnih, kognitivnih in  morfoloških razsežnosti, še posebej ko gre za mlajše otroke, 

ker nam to zagotavlja podrobnejše razumevanje zapletenih razvojnih procesov.  

Razvoj v prvih letih poteka najhitreje. Gibanje otroku omogoča preživetje, samostojnost 

in raziskovanje sveta okoli sebe. Prav je, da mu omogočimo čim več situacij za gibalni 

razvoj. Pišot in Planinšec (2005) navajata, da je gibanje orodje, s katerim se uči tudi 

drugih veščin. Kot pravi S. Tancigova (1987), se otrok v predšolskem in deloma tudi v 

šolskem obdobju z igro uči gibanja, uči pa se tudi z gibanjem. Spodbudno okolje bo 

otroka v razvoju motiviralo, revno pa razvoj lahko tudi zavira. Spremembe in napredek 

na enem področju otrokovega življenja vplivajo na napredek in spremembe na vseh 

ostalih področjih. 

Malina (2014) pravi, da je razvoj gibalnih kompetenc rezultat interakcij med telesom in 

okoljem. Pišot (2012) navaja teorijo o večdimenzionalnem modelu gibalnega razvoja. 

Opisuje, da je gibalni razvoj proces, ki omogoča prehod na višjo raven gibalnih 

kompetenc. Gibalne kompetence pomenijo razvoj gibalnih sposobnosti in pridobivanje 

zahtevnejših in izpopolnjenih gibalnih spretnosti v nenehni korelaciji in interakciji z 

okoljem. Gibalna kompetenca se razvije v interakciji med gibalnim znanjem in 

gibalnimi spretnostmi, ki jih človek pridobi. Gibalne spretnosti so odvisne od gibalnega 

znanja in tudi obratno. Da  človek lahko razvije gibalno kompetenco, potrebuje tako 

gibalno znanje kot gibalne spretnosti. Gibalna kompetentnost pa je osnova  za človeški 

gibalni kapital, ki je temeljni vzvod in ena nujnih spretnosti, ki pomembno prispevajo h 

kakovosti življenja. Obdobje otroštva je ključnega pomena za vseživljenjske gibalne 

kompetence. Neutrezno pridobljeni temeljni gibalni vzorci negativno vplivajo na proces 

nadgranje gibalnih stereotipov, kar vodi v pomanjkanje gibalnih kompetenc. Le-to pa 

vodi v neredno športno dejavnost v odraslosti. Model o večdimenzionalnem gibalnem 
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razvoju ima tri faze. V prvi fazi se kompetence oblikujejo, ta faza traja nekje do 20. leta 

starosti, v drugi fazi se pridobljene komeptence uporablja, ta faza traja med 20. in 60. 

letom, v tretji fazi pa pride do upada gibalnih kompetenc, ta faza se zgodi po 60. letu 

starosti. Dobro razvite gibalne kompetence lahko veliko bolj vplivajo na oblikovanje 

trajnostnih vedenjskih vzorcev. Torej je pri razvoju otroka pomembna kakovost gibanja 

in pridobivanje gibalnih znanj, kar lahko nudi spodbudno gibalno okolje.  

Zdi se, da se gibalne sposobnosti razvijajo same po sebi. Res pa je, da zorenje samo 

delno razvije gibalne sposobnosti in da veliko otrok nikoli v življenju ne razvije 

določenih gibalnih veščin brez spodbud in učenja. V raziskavi, ki so jo izvedli v 

Avstraliji (Colman, 1996, v R. Pica, 2008) na otrocih starih 5–12 let, kjer so preučevali 

razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti, so ugotovili, da:  

- so 11-letni dečki vsi lahko izvedli vertikalni skok, ampak samo 11% ga je 

izvedlo pravilno, 

- je samo 45% osnovnošolskih otrok znalo pravilno uloviti žogo, 

- je samo 2–3% 12-letnikov znalo pravilno metati žogo, 

- je manj kot 10% otrok pravilno teklo.  

Brez ustreznih spodbud in učenja se sposobnosti ne razvijejo do želene stopnje.  

Gibalne sposobnosti lahko delimo na fine gibalne sposobnosti in grobe gibalne 

sposobnosti. Fine gibalne sposobnosti so tiste, ki vključujejo delo manjših mišic v 

rokah, prstih v koordinaciji z očmi. Groba motorika vključuje uporabo večjih mišičnih 

skupin v telesu (R. Pica, 2008). Groba motorika so gibanja, kot so dvig roke, hoja, 

vrtenje in plazenje (Aki, 2009; Pelligrino, 2009). Groba motorika se običajno razvije po 

vzorcu. Običajno se večje mišice razvijejo prej kot manjše. Razvoj gre običajno od 

zgoraj navzdol. Otrok najprej začne kontrolirati oči. Groba motorika je temelj za razvoj 

veščin na drugih področjih (Pelligrino, 2009).  

Razlikujemo tudi pojme sposobnosti, značilnosti in spretnosti. Pristotnik (1999) opiše, 

da so sposobnosti naravne danosti človeka, ki so odvisne od nivoja delovanja različnih 

upravljavskih sistemov v njegovem telesu. Značilnosti so tisti elementi, ki opredeljujejo 

zunanji videz človeka ter njegove reakcije na okolje. Spretnosti pa predstavljajo z 

učenjem pridobljena gibalna znanja, katerih realizacija bazira na sposobnostih in 

značilnostih človeka.   Stopnja razvitosti le-teh je pri različnih ljudeh na različni ravni, 



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

15 
 

kar v največji meri povzroča individualne razlike v gibalni učinkovitosti posameznika. 

Zato posamezniki niso sposobni na enak način izvesti zastavljenih gibalnih nalog in se 

med seboj razlikujejo. Tukaj je pomembno spodbudno okolje, ki omogoča razvoj 

spretnosti do uporabne ravni.  Spretnosti lahko poimenujemo tudi kompetence, kot jih 

opisuje Pišot (2012).  

Pri delu z učenci je potrebno upoštevati razlike med spoloma. Razlike v razvoju so med 

spoloma pri določeni starosti. Šest in polletne deklice in dečki se v svoji motorični 

strukturi deloma razlikujejo, predvsem v tem, da je raven diferenciacije gibalnih 

sposobnosti pri deklicah veliko višja kot pri dečkih. To samo potrjuje, da se deklice v tej 

starosti hitreje razvijajo kot njihovi vrstniki moškega spola (Pišot in  Planinšec, 2005). 

S. Tancigova (1987) deli faze in stopnje gibalnega razvoja glede na starost otroka na 

refleksno-gibalno fazo, rudimentarno-gibalno fazo, temeljno-gibalno fazo in športno-

gibalno fazo. Prve oblike zavestnega ali namernega gibanja so rudimentarna gibanja. V 

temeljni gibalni fazi se razvijajo lokomotorne dejavnosti, kot so teki in skoki, 

manipulativne dejavnosti, kot so metanje in lovljenje, ter stabilnostne dejavnosti, kot je 

hoja po gredi.  Glavna zmota glede razvoja temeljne gibalne faze je mnenje, da temeljna 

gibanja niso nič pod vplivom okolja in so določena skoraj izključno z zorenjem. 

J. E. Clark in Metcalfe (2002) sta gibalni razvoj primerjala z metaforo »Gora 

motoričnega razvoja«. Če plezaš na to goro, si omejen z osebnimi sposobnostmi, naravo 

gore, vremenskimi pogoji in kombinacijo vseh treh. Torej je vpliv okolja pomemben.  
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Slika 1: J.  E. Clark in  Metcalfe (2002). THE MOUNTAIN OF MOTOR 

DEVELOPMENT: A METAPHOR 

Po Tancigovi (1987) delitvi temeljno fazo gibalnega razvoja delimo na tri stopnje: 

začetna, osnovna in zrela stopnja, ki se med seboj prepletajo. Začetno stopnjo 

predstavljajo prvi otrokovi poskusi k cilju usmerjene temeljne gibalne dejavnosti. Za to 

fazo je značilno pomanjkljivo ali neustrezno zaporedje posameznih gibov. Ta faza 

nastopi okoli drugega leta starosti. Prostorska in časovna integracija gibanja je še precej 

slaba. Osnovna stopnja vključuje večji nadzor in boljšo ritmično usklajenost temeljnih 

gibanj. Otroci z normalnim telesnim in umskim razvojem napredujejo k tej stopnji 

predvsem zaradi zorenja organizma. To fazo dosežejo otroci pri treh ali štirih letih 

starosti, ni pa redko, da posamezniki nekaterih gibalnih vzorcev ne uspejo razviti preko 

te osnovne gibalne stopnje in ostanejo na njej vse življenje zaradi pomanjkanja 

priložnosti za vadbo, pomanjkanja spodbud in ustreznih inštrukcij. Za zrelo stopnjo 

temeljne gibalne faze so značilne večja učinkovitost, usklajenost, kontrola pri 

izvrševanju raznih gibalnih dejavnosti. Na zreli stopnji so običajno 6 ali 7 let stari 

otroci. Že opazovanje gibanja otrok nam pove, da niso vsi razvili temeljne gibalne 

dejavnosti do zrele stopnje. Nekateri dosežejo to stopnjo z zorenjem in minimalnimi 

Meja profesionalnosti 
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vplivi okolja, veliko pa jih potrebuje ustrezne priložnosti in spodbude za vadbo ter 

primerne inštrukcije. Če tega ni, potem ne dosežejo zrele stopnje gibalnega razvoja, kar 

zaustavi gibalni razvoj v naslednji fazi.  

Športna gibalna faza je logično nadaljevanje temeljne gibalne faze. Gibanje sedaj 

postane sredstvo, ki ga uporabljamo v različnih kompetitivnih in kooperativnih igrah, 

atletiki, plesu. Obseg in stopnja razvoja gibanja znotraj te faze sta odvisna od različnih 

psihomotoričnih, kognitivnih in čustveno-socialnih dejavnikov, kot so na primer moč, 

hitrost, koordinacija, višina, teža, reakcijski čas, zaznavanje prostora, vrstniški odnosi, 

čustva in vzdušje (Tancig, 1987). Zgodnje spodbude so zelo pomembne, da otrok ob 

pravem času usvoji potrebna znanja, ki mu omogočajo učenje naprej. Če otrok živi v 

spodbudnem okolju, bo lahko učenje potekalo naprej. Kot pravita Pišot in Planinšec 

(2005), višja kot je ravan gibalnih sposobnosti, uspešnejše bo učenje in izvajanje 

različnih gibalnih spretnosti. Prenizka raven gibalnih sposobnosti pogosto zmanjšuje 

možnosti uspešnega učenja na gibalnem področju in nasprotno visoka raven gibalnih 

sposobnosti omogoča usvajanje vse zahtevnejših gibalnih spretnosti. Zato je 

spodbujanje gibalnega razvoja v otroštvu ena temeljnih razvojnih nalog. Balyi (2001) 

pravi, da je najprimernejše obdobje za razvoj osnovnih veščin starost 9–12 let. Osnovne 

gibalne sposobnosti je potrebno razvijati, preden se otrok začne učiti športno 

zahtevnejših veščin. Razvoj osnovnih veščin s pozitivnim pristopom lahko pripomore h 

kasnejšim atletskim uspehom. Priporočljivo je tudi sodelovanje v širokem naboru 

športov. Malina idr. (2004, v Pišot in Planinšec, 2005) navajajo, da procesi zorenja, ki 

pomembno vplivajo na razvoj gibalne kontrole in posledično na gibalni razvoj, potekajo 

približno do 13. leta. Malina (prav tam) daje pred okoljem prednost sposobnostim. 

Navaja, da imajo možgani in drugi deli centralnega živčnega sistema nedvomno 

odločilno vlogo v gibalnem razvoju. Pravi, da so vplivi okolja zelo kompleksni in 

vključujejo številne dejavnike, kot so stil vzgoje, število otrok v družini, vrstni red 

rojstva, letni čas rojstva, priložnosti za gibalne dejavnosti, gibalne navade, 

socioekonomski status, status prehranjenosti, posebnosti ob rojstvu in drugo. 

Sklenemo lahko, da  gibalni razvoj pri otroku ne poteka linearno, da zorenje vpliva na 

razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti, hkrati pa sta zelo pomembna spodbudno okolje in 

učenje. Skladno gibalno delovanje telesa je rezultat interakcije številnih procesov. 

Gibalni razvoj se prepleta z drugimi področji razvoja in vpliva tako na kognitivni kot 

čustveno-socialni razvoj. Stopnja razvitosti gibalne spretnost pri ljudeh je na različni 
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ravni, ki nas razlikuje glede gibalno učinkovitost. Zmotno je mišljenje, da vsi ljudje 

dosežejo temeljno fazo gibalnega razvoja, res pa je, da višja kot je raven gibalnih 

sposobnosti, lažje se učimo zahtevnejših gibalnih spretnosti. Pišot in Planinšec  (2005) 

pravita, da naj bi do 7. leta otrok razvil temeljne gibalne sposobnosti, ker se po sedmem 

letu začne obdobje specializirane gibalne stopnje. Kot po Tancigovi (prav tam) delitvi, 

naj bi otrok usvojil temeljno gibalno fazo.  Kristan (2009) tudi navaja, da je največji 

vpliv gibalne dejavnosti na celostno otrokovo zorenje do šestega leta starosti. A. 

Martinez Hernandez in P. Cocola (2015) sta preučevali, ali gibalno znanje napoveduje 

umske sposobnosti pri štiriletnikih. Ugotovili sta povezave med gibalnimi sposobnostmi 

in kognicijo, kar kaže na pomembnost zgodnjega razvoja gibalnih sposobnosti. Pravita, 

da se večina najpomembnejših gibalnih sposobnosti razvije v zgodnjem otroštvu. 

Pomembno pa je zagotoviti metode poučevanja in okoljske pogoje, da bodo otroci lahko 

dosegli optimalni razvoj. Kot navaja Pišot (2012) v svojem večdimenzionalnem modelu 

gibalnega razvoja, je prva faza odločilna za razvoj in vzpostavitev gibalnih kompetenc.  

Da je spodbudno okolje zelo pomembno, nazorno podpre zgodba o divjem dečku 

Viktorju iz Aveyrona (Papalia, Wendkos Olds in  Duskin Feldman, 2003), ki govori o 

fantku, ki je živel v divjini. Pojavil se je 8. januarja leta 1800 v Franciji. Star je bil 

videti kakšnih 12 let. Videli so ga, kako je živel kot žival v naravi. Ko je prišel med 

ljudi, je zavračal pripravljeno hrano in trgal oblačila s sebe. Ni znal govoriti in se ni 

odzival na govor. V tistem času so se znanstveniki začeli spraševati o tem, kaj je 

prirojeno in kaj je pridobljeno. Poslali so ga v šolo za gluhe in naglušne v Pariz, kjer ga 

je pod okrilje vzel zdravnik in znanstvenik Itard. Verjel je, da je osamitev zavrla njegov 

razvoj in da ga je potrebno naučiti veščin. V petih letih ga je postopoma udomačil. 

Deček je opazno napredoval, naučil se je poimenovati mnogo stvari, lahko je prebral in 

napisal nekatere povedi. Lahko je izrazil želje, ubogal ukaze in izmenjeval misli. Znal je 

izkazovati naklonjenost in čustva, kot so ponos, sram, kesanje in želja po ugajanju. 

Vendar pa se nikoli ni naučil govoriti. Ostal je tudi povsem osredotočen le na lastne 

potrebe in želje. Ni bilo mogoče spregledati njegovega hrepenenja po svobodi in 

ravnodušnosti do večine radosti, ki jih nudi družabno življenje. Umrl je v zgodnjih 

štiridesetih letih.    
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2.2.1 Osnovne gibalne sposobnosti 
J. Zajec idr. (2010) so izpostavili 6 primarnih pojavnih oblik gibalnih sposobnosti: moč, 

hitrost, gibljivost, koordinacija, ravnotežje in natančnost, ki pojasnjujejo celoten gibalni 

spekter. Pristotnik navaja (1999) enako delitev gibalnih sposobnosti na 6 primarnih 

gibalnih sposobnosti: gibljivost, moč, koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost. 

Vzdržljivost sodi med funkcionalne sposobnosti, saj je odvisna predvsem od dihalnega 

in srčnožilnega sistema. Primarnim gibalnim sposobnostim sta nadrejeni dve splošni ali 

sekundarni gibalni sposobnosti, in sicer sposobnost za regulacijo energije in sposobnost 

za regulacijo gibanja. Prva omogoča optimalen izkoristek energijskih potencialov pri 

izvedbi gibanja. Ta sposobnost je nadrejena moči in hitrosti. Druga je odgovorna za 

oblikovanje, uresničevanje in nadziranje izvedbe gibalnih nalog v prostoru in času. Obe 

sposobnosti drugega reda opredeljujeta gibalni prostor človeka v celoti, to je generalni 

faktor motorike. M. Videmšek in Pišot (2007) navajata, da so gibalne sposobnosti tiste, 

ki so v osnovi odgovorne za izvedbo naših gibov. Določajo gibalno stanje človeka. Za 

uspešnost izvedene gibalne naloge so vedno aktivirane različne gibalne sposobnosti, 

vsaka s  svojim relativnim deležem.  

Z odraščanjem se povečujejo ekonomičnost gibanja in anaerobne učinkovitosti, kar 

prispeva k večji vzdržljivosti. Empirične študije kažejo tudi na tendenco, da imajo 

otroci aktivnejši maščobni metabolizem, višji izkoristek maščob v svoji energijski 

produkciji. Pogosto pravimo, da so otroci aerobni tipi. Športno aktivni otroci imajo višjo 

aerobno zmogljivost kot neaktivni. Vadba vzdržljivosti pri otrocih vpliva na aerobno 

učinkovitost otrok, vendar je učinek vadbe v adolescenci v primerjavi z odraslimi 

manjši. Vadba vpliva na aerobno učinkovitost otrok le, če je dovolj intenzivna in 

obsežna. Otroci imajo hiter razvoj aerobne funkcije in zelo učinkovito obnovo ATP in 

CrP, postanejo manj utrujeni in lahko visoko intenzivno dejavnost opravljajo že z zelo 

kratkimi odmori. Zato jim je prekinjajoča vadba, kot so igre lovljenja, pisana na kožo. V 

pubertetnem obdobju je rast največje aerobne moči (VO2 Max) največja (Škof, 2007c).   

Pristotnik (1999) v svoji knjigi Osnove gibanja v športu opisuje osnovne gibalne 

sposobnosti.  

Gibljivost je gibalna sposobnost maksimalnih obsegov gibov v sklepih ali sklepnih 

sistemih posameznika. Predstavlja pomemben dejavnik optimalne telesne 

pripravljenosti tako v športu kot pri vsakodnevnih opravilih. Na osnovi mnogih 
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raziskav, ki so bile opravljene na tem področju, bi lahko spoznanja strnili v naslednje 

zaključke: 

 primerna stopnja gibljivosti je dejavnik splošnega dobrega počutja, saj je 

mišična sproščenost, ki je pogojena z ustrezno stopnjo gibljivosti, v tesni 

povezavi z zmanjšanjem psihične napetosti;  

 z zmanjševanjem telesne aktivnosti se slabša splošna sposobnost za delo. Z 

neaktivnostjo se zmanjšuje gibljivost v sklepih, zato lahko amplituda giba pade 

pod raven, ki je potrebna za izvajanje vsakodnevnih opravil;  

 zmanjšana gibljivost vpliva na siromašenje gibalne izraznosti človeka na tiste 

prvine, ki predstavljajo pomemben dejavnik v polnosti življenja posameznika; 

 pri mlajših starostnih skupinah je skoraj 80% bolečin v križu predvsem posledica 

zmanjšanja gibljivosti v nekaterih sklepih gibalnega aparata in od neustreznega 

mišičnega steznika, ki naj bi podpiral hrbtenico; 

 gibljivost je pomembna kvaliteta pri vseh športnih aktivnostih in pomemben 

dejavnik pri izrazu vseh drugih gibalnih sposobnostih.  

Stopnja prirojenosti je za gibljivost sorazmerno nizka, kar pomeni, da se na njen razvoj 

lahko vpliva sorazmerno veliko. Na obliko sklepov se lahko vpliva samo v mladosti, ko 

je kostno in sklepno tkivo še mehkejše. Delta mišično stanje je zelo pogost pojav pri 

šolski mladini, ko se, kot posledica dolgotrajnega sedenja, pojavi skrajšanje mišic 

upogibalk kolka. Zato upogibalke potegnejo gornji rob medenice naprej, kar povzroči 

povečanje hrbtenične lordoze, to je pretirana ukrivitev v ledvenem delu hrbtenice. M. 

Videmšek in Pišot (2007) navajata, da od 7. leta starosti dalje začne sposobnost 

gibljivosti postopoma upadati. Zato je vadba za ohranjanje gibljivosti priporočljiva za 

vse življenje, sicer njena raven pade tako, da človek težko izvaja tudi najpreprostejša 

opravila.  

M. Videmškova in Pišot (2007) pravita, da je moč osnovna gibalna sposobnost, saj brez 

nje ni gibanja. Pristotnik (1999) navaja, da je moč sposobnost za učinkovito 

izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. V mišici se namreč kemična 

energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri čemer se izzove mišična 

kontracija (napenjanje, krčenje). Aktivno gibanje v prostoru se lahko izvede le ob 

uporabi njegove lastne sile mišic. Zato je moč najbolj raziskano področje gibalnih 

sposobnosti. Moč ima sorazmerno nizek povprečen koeficient prirojenosti, katerega 
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vrednost znaša 0,50, kar pomeni, da jo je mogoče v veliki meri pridobiti. Tip mišičnih 

vlaken je namreč v veliki meri prirojen in se nanj ne da kaj dosti vplivati, predvsem na 

pridobivanje hitrih vlaken ne. Med spoloma obstaja bistvena razlika v izrazu moči, tako 

da se lahko statistično govori že kar o dveh različnih populacijah. Moški so značilno 

superiornejši od žensk. Ta razlike so takšne, da se najmočnejše ženske prepletajo z 

najšibkejšimi moškimi. Ženske lahko v povprečju izrazijo le okrog 70% moči 

povprečnega moškega. Pri delu z mladino je potrebno upoštevati, da njihov biološki 

razvoj še ni zaključen, zato naj bo krepilna vadba bolj raznovrstna in ne ozko 

specializirana. Pri vadbi naj vadeči premaguje predvsem lastno telesno težo. Moč je 

eden pomembnejših dejavnikov hitrosti, omogoča boljši nadzor nad mišično aktivnostjo 

pri koordinaciji in ravnotežju, omogoča večjo manifestacijo aktivne gibljivosti in vpliva 

na boljšo vzdržljivost. Enako navaja Škof (2007c), da mora vadba za moč pri otrocih 

temeljiti na vajah z lastno težo in učenju različnih vaj. Najprej je treba okrepiti center 

telesa. Vadba z lastno težo poskrbi tudi za primerno krepitev kosti, kit in vezi.  

Pristotnik (1999) pravi, da je koordinacija sposobnost za učinkovito oblikovanje in 

izvajanje kompleksnih gibalnih nalog. V dobro koordiniranem gibanju se uporabi le 

toliko energije, kolikor jo je za izvedbo gibanja nujno potrebno, da bo le-to potekalo 

lahkotno in sproščeno. Zahteva tudi dobre programske potenciale, ki se oblikujejo le na 

osnovi že usvojenih gibanj. Človek s številnimi gibalnimi izkušnjami ima na voljo večje 

količino podatkov o različnih gibanjih in s tem večje možnosti za združevanje v nove. 

Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so pravilnost, pravočasnost, racionalnost, 

izvirnost in stabilnost. Koordinacija je sposobnost, ki je med živimi bitji najbolj 

značilna za človeško vrsto, koeficient prirojenost ni natančno določen, predvideva se, da 

je sorazmerno visok. V največji meri lahko otroci te izkušnje pridobivajo do približno 6. 

leta starosti. Živčni sistem je še plastičen in nanj se lahko z različnimi gibalnimi 

dejavnostmi na še značilno vpliva. Do začetka pubertete, do 11. leta, je ta razvoj še 

dokaj strm, v obdobju pubertete pa sposobnost koordinacije nekoliko upade. M. 

Videmškova in Pišot (2007) navajata, da razvoj koordinacije doseže svoj vrhunec pri 

20. letih, nato pa po 35. letu postopno upada. Zato Pritotonik (1999) pravi,  da je zelo 

pomembna kakovost dela predvsem v nižjih letih otroka, ki pa je naš sistem 

izobraževanja strokovno ne zagotavlja. Faze gibalnega učenja koordinacije so 

generalizacija, kje se učenec sreča z novim gibanjem, diferenciacija, kjer določeno 

gibanje čim večkrat ponovi in ga utrjuje, tretja pa je avtomatizacija, kjer gibanje poteka 
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lahkotno in tekoče, energija je natančno izmerjena, s čimer je gibanje popolnoma 

racionalizirano. Nastopi lahko še en faza, in sicer modifikacija, kjer posameznik začne 

razvijati osebni slog v izvedbi gibanja. Koordinacija je v veliki meri povezana z 

manifestacijo vseh ostalih gibalnih sposobnosti, zato morajo biti le-te ustrezno razvite, 

da se koordinacija lahko tudi z njihovo pomočjo izrazi na višjem nivoju. M. 

Videmškova in Pišot (2007) navajata, da so za razvoj koordinacije najbolj primerne 

naravne oblike gibanja, poligoni, elementarne igre, plesne igre in različne manipulativne 

dejavnosti.  

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem možnem 

času. Od vseh motoričnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna od dednih 

lastnosti, saj koeficient prirojenosti znaša nad 90%. To kažejo tudi dosežki na 

olimpijskih igrah nekoč in danes. Rezultati v tekih na dolge proge, v metih in v skokih 

so se v tem času izboljšali za 15–50%, medtem ko so se v sprintih izboljšali za manj kot 

10%. Sredstva za razvoj hitrosti so lahko naravne oblike gibanja, elementarne igre, 

gimnastične vaje in vaje za izboljšanje tehnike gibanja (Pristotnik, 1999). Za razvijanje 

hitrosti je potrebno otrokom ponuditi različne tekalne igre in možnost sodelovanja v 

različnih tekmovanjih (M. Videmšek in Pišot, 2007).  

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so potrebni za 

vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je le ta porušen. Vložena sila mora biti enaka 

sili, ki izzove gibanje, zato lahko ravnotežje opredelimo kot sposobnost za natančno 

določitev smeri in intenzivnost kompenzacijskih gibov,  s katerimi se ohranja in 

vzpostavlja ravnotežni položaj v prostoru. Težišče človekovega telesa, ki je v stoji, 

stalno oscilira zaradi vplivov sile gravitacije na telo. Nihanje težišča v bočni ravnini se 

vrši s frekvenco 40–85 odklonov v minuti, pri čemer so amplitude nihajev od 5 pa celo 

do 30 mm. Sorazmerno z višjim razvojem ravnotežja so amplitude manjše in stabilen 

položaj se lažje ohranja. Razvoj sposobnosti ohranjanja ravnotežnega položaja naj 

temelji na rušenju ravnotežja, izključevanju čutil ter na zmanjšanju podporne ploskve. 

Sposobnost manifestacije ravnotežja je pod velikim vplivom treninga in se z njegovo 

količino tudi izboljšuje, po prenehanju treninga pa se dokaj hitro povrne na nižji nivo 

(Pristotnik, 1999). M. Videmškova in Pišot (2007) navajata, da je za razvoj ravnotežja 

otrokom potrebno ponuditi različne gibalne probleme, kot so hoja po valju, srečanje na 

ozki gredi, smučanje, drsanje.  
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Preciznost ali natančnost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmeritvi 

telesa proti želenemu cilju v prostoru. Pomembna je pri gibalnih akcijah, kjer se zadeva 

cilj ali pri tem, kjer je potrebno izvesti gibanje po natančno določeni tirnici. Enako 

ravnotežju je tudi ta lastnost slabo raziskana, zato o njej ne obstaja podrobnejših 

informacij. Dejavniki, od katerih je odvisna, so slabo poznani, zato se tudi ne pozna 

natančnega koeficienta njene prirojenosti (Pristotnik, 1999). M. Videmšek in Pišot 

(2007) navajata, da je ta sposobnost odvisna od čustvenega stanja človeka, zato lahko 

rezultati zelo nihajo.  

Stopnja dednosti je pri različnih osnovnih gibalnih sposobnostih različna. Sklepamo 

lahko, da lahko z vajo najbolj vplivamo na razvoj gibljivosti, kjer je koeficient 

prirojenosti zelo nizek, moč ima koeficient prirojenosti 0,50, kar pomeni, da jo z vajo še 

lahko razvijemo. Najmanj lahko vplivamo na razvoj hitrosti, kjer je koeficient 

prirojenosti nad 90%. Ravnotežje in preciznost pa sta še dokaj neraziskani področji, kjer 

se še ne pozna točnega koeficienta prirojenosti.  

Škof (2007c) pravi, da je gibalna učinkovitost človeka produkt usvojenega gibanja in 

sposobnosti za razvoj ustrezne mišične sile, skratka gibalnih sposobnosti. Razvoj 

gibalne učinkovitosti je odvisen od zrelosti živčevja, kosti, mišic in hormonskega stanja 

v telesu ter v največji meri od telesnih dejavnosti otroka. Če je otrok v predšolskem 

obdobju deležen dovolj obsežnih in kakovostnih gibalnih spodbud, če je usvojil naravna 

gibanja, bo čas poznega otroštva zaradi relativno visoke razvitosti in plastičnosti 

živčnega sistema čas priložnosti. Je čas učenja in razvijanja široke gibalne podkovanosti 

v kompleksnih in specifičnih gibanjih, čas polnjenja gibalnega spomina. V času otroštva 

je treba pozornost usmeriti v učenje novih kompleksnih gibanj, v razvoj širokega 

spektra koordinacij in tistih sposobnosti, ki temeljijo na mehanizmih natančne regulacije 

gibanja. Pomembni so tehnični elementi, kot so hitrost, agilnost, ravnotežje in ne razvoj 

zmogljivosti v moči, vzdržljivosti in hitrosti. Ni dovolj se samo naučiti gibanja, ampak 

mora otrok naučeno gibanje uporabiti v različnih situacijah, torej mora biti sposoben 

posplošiti pridobljeno znanje. Raznovrstnejša in informacijsko zahtevnejša vadba, ki 

razvija občutenje in zavedanje gibanja, je naložba za kasneje. Vadba gibalne inteligence 

omogoča razvoj vseh ostalih gibalnih sposobnosti. 
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2.2.2  Pomen gibanja v skladnem razvoju posameznika 
Kaj je gibanje opisuje Pišot (2010. str. 43,44) »Gibanje je nenehno premagovanje sile 

težnosti. Če želimo, da je to skladno in koordinirano, pa mora biti proces premagovanja 

težnosti usklajen še s časom. Gibanje je osnova preživetja, transporta in komunikacije. 

Pogojuje preživetje večine živalskih vrst. Posamezniki in skupine najboljših so lahko 

preživeli in se razvijali, ker so temeljne mehanizme gibalne učinkovitosti izpopolnili do 

najvišje ravni«.  

Hosta (2004) navaja, da gibanje vključuje igro, vadbo, gospodinjska opravila in tudi 

šport, ki pa je prostovoljna oblika umetnega, k cilju naravnanega telesnega gibanja, ki 

sledi določenim pravilom, v standardiziranih okoliščinah, katere uravnava institucija in 

tako omogoča tekmovanje. Torej imata pojma gibanje in šport različen pomen.  

Škof (2007a) navaja, da otrok ob gibanju razvija in krepi svoje telo, usklajuje svojo 

motoriko, v povezovanju posameznih telesnih in športnih dejavnosti uri svoje 

spretnosti. Z ustreznimi spodbudami v družini in kasneje v šoli pri otroku vplivamo na 

njegov kasnejši življenjski slog ter ga opremimo za vsa samostojna in dejavna 

obvladovanja preizkušenj, obremenitev in stresov, ki mu jih bo prinašalo življenje«. 

Podobno navajajo J. Zajec idr. (2010), da otrokovo doživljanje in dojemanje sveta 

temelji na dražljajih, ki izvirajo iz okolja in njegovega telesa ter iz izkušenj, ki jih 

pridobi z gibalnimi dejavnostmi. Torej je gibanje pomembno za fazo odraščanja, ko se 

postavljajo temelji za kasnejše življenje. Kot trdijo  Matej Tušak, Marinšek in Maks 

Tušak (2009), če je okolje, v katerem otrok odrašča, naravnano v prid športa in telesne 

dejavnosti, potem je otrok na dobri poti, da ustvari pozitivne vzorce, ki bodo kasneje 

vplivali na njegov razvoj in življenje. Pišot in Planinšek (2005) pravita, da bodo 

usvojeni gibalni programi ostali trajno zapisani v gibalnem spominu. Več informacij bo 

imel gibalni spomin, lažje bo posameznik usvajal nova gibalna znanja. Bailey (2009) 

tudi navaja, da se v mladosti naučeni zdravju koristni vzorci obnašanja prenašajo tudi v 

odraslo dobo. Kristan (2009) pravi, da so za najboljši celostni razvoj otroka 

najpomembnejše gibalne dejavnosti, ki razvijajo koordiacijo gibanja, ravnotežje, 

gibalno natančnost in deloma moč. Pomen količinsko zadostne in kakovostne gibalne 

dejavnosti je največji v času, ko proces mielinizacije živčnih vlaken še ni končan, to je v 

predšolskem obdobju. Hkrati pa je gibanje povezano tudi z drugimi področji. A. L. 

Fedewa in Ahn (2011) sta pregledala 59 študij, ki so preučevale vpliv gibalne dejavnosti 
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na kognitivne sposobnosti. Ugotovila sta, da ima gibanje statistično značilen pozitivni 

vpliv na otrokove kognitivne sposobnosti in akademske dosežke.  

Zadostna količina gibanja v zgodnjem otroštvu je ključna za razvoj in za življenje. 

Predvsem so pomembne spodbude iz okolja, ki omogočajo ali nasprotno lahko zavirajo 

razvoj genetskih potencialov. Gibanje vpliva tudi na druga področja razvoja, obstajajo 

dokazi, da je gibanje povezano z razvojem kognitivnih sposobnosti. Pomembno je, da 

ne zamudimo ključnih trenutkov za učenje, ker jih kasneje ne moremo nadoknaditi. 

Pomembno obdobje pri otroku je do sedmega leta starosti, ko naj bi usvojil bazična 

gibanja, da se lahko kasneje uči kompleksnih in specifičnih gibanj.  

2.3  VLOGA PRIMARNEGA OKOLJA NA GIBANJE 

OTROKA 
Primarno okolje je okolje, ki otroka obkroža takoj po njegovem rojstvu. Sem uvrščamo 

starše in sorodnike (Kropej, 2007). Na majhnega otroka ima največji vpliv družina. 

Način življenja družine vpliva na razvoj otroka in ga prvotno oblikuje. Kot pravijo 

Matej Tušak idr. (2009, str. 81) »Glede na veliko vlogo družine pri razvoju 

posameznika lahko mirno zapišemo, da ima že komaj rojeni otrok veliko večje 

možnosti, da poseže po športu kot obliki življenja, če mu mladi starši v novo nastali 

družinski skupnosti predstavljajo ustrezen model športnega delovanja«. Danes vemo, da 

mora športna rekreacija že v mladi družini postati sestavina kakovosti njenega življenja. 

S prvimi gibalnimi izkušnjami moramo zato poseči v najbolj zgodnje obdobje razvoja 

otroka in v njemu najbolj prijaznem okolju (Matej Tušak, 2008).  Družina, kjer je šport 

visoko cenjena vrednota, ima zelo dobra izhodišča, da bodo njihovi otroci uspešni v 

športu (Matej Tušak idr., 2009). 

Nato navajajo Matej Tušak idr. (2009), da si otrok skozi družino postavlja prve motive, 

izraža svoje želje, v družini doživlja prve zmage, poraze in razočaranja. Najbolj osnovni 

vedenjski vzorci vsakega posameznika imajo koren v družini. Družina ima poleg ostalih 

funkcij tudi vzgojno funkcijo. Otroku daje družbeno priznane vzorce, duhovne vrednote 

in oblikuje njihov odnos do ljudi. Družina daje in nudi svojim članom možnost učenja, 

razvoja in zaupanja vase, ustrezni vrednotni sistem do sebe, drugih, sveta, čustvene 

odnose, varnost, bližino, možnost ustvarjanja pozitivne samopodobe, komunikacijske 

spretnosti, modele ravnanja v stiskah, načine premagovanja stresa, možnost 

samostojnega opredeljevanja in odločanja, spretnost za ustvarjalnost, podatke o okolju, 
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odzivanje na osebnostni razvoj in občutek pripadnosti skupini. Torej otrok vse kar rabi, 

lahko dobi v družini. Matej Tušak idr. (2009) pravijo, da v zgodnjem otroštvu starši 

otroku postanejo model, po katerem se bodo zgledovali. Otroci se od staršev učijo, 

povzemajo mnenja, aktivnosti in navade in jih tudi ponotranjijo, vzamejo za svoje. Tudi 

šport na tak način postane vrednota. Berčič (2005b) pravi, da se odnos do gibanja in 

športa najbolje in najhitreje oblikuje ravno v družini. Če rast in razvoj otroka potekata 

normalno in če je vsak otrokov dan zapolnjen z veliko raznovrstnega gibanja, potem 

lahko z veliko verjetnostjo trdimo, da bo otrok take izkušnje sprejel kot način življenja. 

Enako pravi Matej Tušak (2008), da je vloga družine v zgodnjem otroštvu, da vzbudi 

navdušenost za šport pri otroku, da pokaže otroku nešteto možnosti športnega 

udejstvovanja in mu dopušča izbiranje med različnimi športnimi dejavnostmi. Naloge 

staršev so spodbujanje, pomoč in podpora otroku pri prvem srečanju z zmago in porazi 

pri izbranem športu. Z naraščajočo intenzivnostjo in samostojnostjo pri ukvarjanju s 

športom morajo starši narediti korak nazaj in pustiti otroku samostojnost. S športom 

obarvano življenje družin prinaša pozitivne rezultate na gibalnih spretnostih otrok in pri 

vedenjskih navadah.  

K sreči je ozaveščenost staršev o koristnosti športnega udejstvovanja vse večja. K temu 

je pripomoglo več dejavnikov, kot so vrtci, šole, bogata ponudba športnih dejavnosti v 

prostem času in mediji. Naloga vseh, ki kakorkoli delujejo v športu, je še boljše in 

kvalitetnejše delo. Rezultati dobrega dela niso vidni takoj, pokažejo se v širšem 

socialnem okolju kot vrednota, ki nekoga osrečuje in mu omogoča kvalitetnejše 

življenje. Tudi izobrazba je dejavnik, ki vpliva na to, kakšno mnenje imajo starši o 

športni aktivnosti (Matej Tušak idr., 2009).  

Tudi Berčič (2005b) navaja, da imajo starši odločilno vlogo pri prehranjevalnih in 

gibalnih/športnih navadah svojih otrok. Otroci staršev, ki so gibalno/športno dejavnejši, 

so tudi sami gibalno/športno dejavnejši in ti starši otroke pogosteje vključujejo v 

različne GŠD  ter počitnice preživljajo bolj aktivno, kot tisti, ki so gibalno/športno manj 

aktivni. J. Zajec  idr. (2010) pravijo, da imajo starši večji vpliv na otroka v času počitnic 

in med vikendi, zato morajo ta čas še posebej pozorno načrtovati. Starši in vzgojitelji 

morajo biti otrokom zgled zdravega načina življenja. Pravijo, da so prehranjevalne 

navade otrok in staršev povezane. Starši, katerih otroci jedo več kot štiri obroke dnevno, 

so pogosteje gibalno/športno dejavni. Sentočnikova (2005, v J. Zajec idr., 2010) 
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poudarja, da se prehranjevalne navade ustvarjajo do petega leta starosti in se kasneje 

težko spremenijo.  

J. Zajec idr. (2010) navajajo raziskavo, kjer je analiza rezultatov anketiranih staršev in 

njihovih otrok  pokazala, da se 31% staršev med tednom ne ukvarja z nobeno GŠD. 

Izmed 69% staršev, ki so gibalno/športno aktivni, je kar 35,4% takih, ki športnim 

dejavnostim namenijo manj kot dve uri na teden, kar ne zadovolji niti minimalnih 

standardov za ohranjanje zdravja. Z organizirano vadbo se ukvarja samo 14,2% staršev, 

le 33,7% staršev pa nameni denar za različne športne dejavnosti. Število športnih 

pripomočkov doma je relativno skromno, med njimi prevladujejo žoge, kolesa, sani in 

loparji za tenis. Ostalih športnih pripomočkov nima niti polovica družin. Razlogi so 

lahko v pomanjkanju motivacije, času, ponudbi. Smiselno bi bilo načrtovati 

organizirane  GŠD ali pa družinske rekreacije, saj bi tako prihranili pri denarju in času. 

Lokalne skupnosti bi lahko v okviru različnih projektov organizirale GŠD  za družine 

tudi med počitnicami in vikendi. 

Danes na življenje družin vpliva veliko negativnih dejavnikov. Starši so dlje časa v 

službah in zato imajo manj časa za druženje. Otroci se manj časa samostojno igrajo z 

vrstniki. Predvsem je problem družba, v kateri živimo. Zdrave življenjske navade je 

težko zasnovati zaradi vpliva privatizacije, globalizacije in individualizacije. Jurak in 

M. Kovač (2009) pravita, da imajo z vidika privatizacije javnega življenja v oblikovanju 

življenjskega sloga otrok posebno pomembno vlogo starši. Danes se razraščajo 

zaščitniške prakse staršev, ki otrokom omejujejo dostop do javnih prostorov. Življenjski 

prostor otrok je omejen in nadzorovan, ker je odvisen od staršev in njihovega časa. 

Kljub temu pa otroci živijo skupaj, a hkrati ločeno od njih. Proces individualizacije se 

kaže, ko starši otrokom postavljajo cilje in jih spodbujajo, da živijo načrtno in 

sistematično. Konec 20. stoletja se je uveljavila praksa, po kateri se morajo otroci 

nekako usmeriti na pričakovano življenjsko pot, tako kot načrtujejo starši. Življenjski 

slog otrok danes zaznamuje tudi globalizacija. Porabniška oblika vrstniške kulture 

nezadržno vdira v domove. Otroci so postali pomembni porabniki v gospodinjstvih. 

Mladi tudi obvladajo medijski prostor in nove tehnologije, ki zavzemajo velik del 

prostega časa. S tem sprejemajo veliko sporočil, ki zaznamujejo njihov okus. Mediji 

danes narekujejo navade in življenjski slog mladih.  
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Sklenemo lahko, da ima družina zelo pomembno vlogo pri oblikovanju odnosa do 

športa in GŠD. Starši so model, po katerem se otroci ravnajo in prevzemajo vzorce 

vedenja, zato je prav, da so tudi sami aktivni udeleženci GŠD. V družini se lahko 

oblikuje GŠA kot vrednota in vpliva na zdrav življenjski slog članov. Otrokom je 

potrebno omogočiti raznovrstno gibanje. Gibanja mora biti tudi količinsko zadosti. 

Starše in družine je potrebno ozaveščati o pomenu gibanja. Kljub zavedanju o pomenu 

gibanja v krogu družine pa se težko spoprijemamo z vplivi okolja in množične kulture. 

Produktivnost je vse večja, razvoj novih tehnologij pa zavira in onemogoča naravne 

oblike gibanja, ki so človeškemu telesu naravne in nujno potrebne.  

2.4  GŠA/NEAKTIVNOST – DEJAVNIKI 

TVEGANJA  
Danes se poraja problem neaktivnosti oziroma sedeči način življenja. Modernizacija je 

ljudi prisilila, da veliko časa presedimo. Potrebno je povečati GŠA in ljudi vključiti v 

različne dejavnosti. Moramo pa ločiti med pojmoma šport in gibalno/športno 

aktivnostjo. Pišot  (2004, str. 25) navaja »Izraz gibalna/športna aktivnost je splošni 

izraz, ki vključuje kakršnokoli gibanje, ki se odraža v večji energetski porabi, kot je to 

značilno za mirovanje. Šport se mnogokrat (neustrezno) uporablja namesto 

gibalne/športne aktivnosti, saj predstavlja le tisti njen del, ki vključuje sestavljeno in 

strukturirano gibalno/športno aktivnost, ki je običajno nadzirana in katere vodilo je 

ohranjanje ali razvijanje motorične učinkovitosti s ciljem doseganja športnega rezultata. 

V želji, da se izboljša raven gibalno/športno aktivne populacije in s tem prispeva k 

izboljšanju njihovega zdravstvenega statusa, splošnega počutja in pripravljenosti, pa je 

pomembno vključevati in obravnavati vse načine in oblike gibalne/športne aktivnosti 

(vključno z gibanjem med delom, doma oz. v prostem času) kakor tudi šport«. 

Malina (2014) razlaga, da sta GŠA in gibalna  neaktivnost  večdimenzionalni obliki 

vedenja, ki se pojavljata v različnih kontekstih. Obe obliki sta pomembni za učenje, 

socialne odnose in samorazumevanje. Pod gibalno/športno aktivnost ali GŠA spadajo 

igra, šport v šoli, rekreacija, šport, ples in še druge oblike gibanja. Gibalna neaktivnost 

ali sedeč način življenja pa ima tudi več dimenzij. Veliko oblik gibalne neaktivnosti je 

visoko vrednoteno pri sodobni družbi, kot so šolanje, študij, branje, slikanje, gledanje 

televizije, prevozi z avtomobili na delo.  

Kristan (2009) pravi, da pomanjkanje na gibalnem področju negativno vpliva na 

celostni razvoj otroka in mladega človeka. Razlike v aktivnosti so tudi med spoloma. 
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Količina aktivnosti je pri različni starosti različna. M. Mišigoj-Durakovič in Durakovič 

(2008; T. Volmut, 2014) pravijo, da je aktivnost višja pri fantih kot pri dekletih  enake 

starosti. Otrokova aktivnost znatno upade v času adolescence, kar je pogojeno z  

biološkimi, okoljskimi in socialnimi vplivi.  

Zaskrbljujoč je podatek upada količine gibanja pri predšolskih in šolskih otrocih. 

Količina gibanja se s prehodom v šolo znatno zmanjša, predvsem se zmanjša čas 

srednje in visoke intenzivne gibalne aktivnosti in poveča se čas sedenja, ki predstavlja 

najbolj zastopan fenotip gibalnih navad (Volmut, Pišot in Šimunič, 2013). 

Škof in D. Boben (2005) sta v svoji raziskavi leta 2000 o stališčih otrok in mladostnikov 

do GŠA in športne vzgoje na vzorcu 1148 učencev ugotovila, da GŠA slovenskih 

mladostnikov ni zadostna. Redno gibalno/športno aktivnih po eno uro na dan je samo 

45% učencev osmih razredov osnovne šole in le 30% dijakov. Aktivnost deklet v 

primerjavi s fanti močno zaostaja. Telesna in športna aktivnost mladostnikov s starostjo 

pada, vendar fantje v vseh starostnih obdobjih namenjajo športu več časa in izražajo bolj 

pozitivna stališča do gibanja kot dekleta. Izrazit upad v pozitivnosti stališč do 

kondicijskih aktivnosti se zgodi v obdobju 12. –16. leta, kasneje pa pride do 

stabilizacije.   

S. Cecić Erpič, V. Zabukovec in D. Boben (2005) so v raziskavi o motivaciji otrok do 

športne vzgoje ugotovile, da s starostjo upada njihova motiviranost za delo pri urah 

športne vzgoje. Primerjava štirih starostnih skupin je pokazala, da motivacija stalno 

upada od petega razreda osnovne šole do prvega letnika srednje šole, potem se ustali. 

Vzroki so lahko, ker se poveča obseg šolskega dela, veliko bolj pomembno postane 

druženje z vrstniki ali vpliv pubertete.     

Leta 2007 je nastal Bel papir (White paper) – listina  Evropske komisije, ki je prvi 

politični dokument, kateri se nanaša na šport v okviru Evropske unije. Lisbonska 

pogodba daje Evropski uniji novo podporno kompetenco za šport. Ta članek ima 

določbe za promocijo športnih vprašanj in poziva k oblikovanju evropske športne 

dimenzije. V začetku 2011 so oblikovali sporočilo z naslovom Razvijanje Evropske 

dimenzije v športu. Sprejeli so resolucijo Evropski delovni načrt za šport 2011–2014. 

Ta načrt določa socialne vrednote športa, predvsem pa promocijo sodelovanja v športu 

in GŠA  med prednostnimi temami. V letu 2012 je svet sprejel odločitev, da bo 

promoviral krepitev zdravja z gibalno aktivnostjo in spodbujal oblikovanje športne 
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politike. Finančna podpora je tudi vključena v EU program Erasmus plus 2014–2020. 

Razlogi za takšno politiko so v naslednjih ugotovitvah (Sport and physical activity, 

2014): 

- 41% Evropejcev se ukvarja s športom vsaj enkrat tedensko, medtem ko se 59% 

nikoli ali redko ukvarja s športom.  

- 48% ljudi se ukvarja z nekakšno drugo obliko GŠA, kot so kolesarjenje, ples ali 

vrtnarjenje vsaj enkrat tedensko, medtem ko se 30% nikoli ne ukvarja takšnimi 

aktivnostmi.  

- Moški v EU se ukvarjajo s športom ali pa so vključeni v kakšno GŠA večkrat 

kot ženske. To neskladje je še posebno izrazito v starostni skupini 15–24 let, 

moški jemljejo ukvarjanje s športom precej bolj resno in redno kot pa mlade 

ženske (74% proti 55%). Količina rednih aktivnosti, ki jih ljudje počnejo, se 

zmanjšuje z leti, 71% žensk in 70% moških v skupini 55+ se nikoli ali zelo 

redko ukvarjajo s športom ali telovadijo.  

- Državljani v severnem delu Evrope so najbolj gibalno aktivni. Delež vadečih, ki 

se vsaj enkrat tedensko ukvarjajo s športom, je 70% na Švedskem, 68% v 

Nemčiji,  66% na Finskem, 58% na Nizozemskem in 54% v Luksemburgu. 

Najnižja stopnja udeležbe ali GŠA je v južnem delu Evrope. Največ oseb, ki se 

nikoli ne ukvarja s športom, lahko najdemo v Bolgariji z 78%, Malti 75%, 

Portugalski 64%, Romuniji 60% in Italiji 60%. V Sloveniji je ta delež 22% in 

smo na petindvajsetem mestu od devetindvajsetih držav.   

- Na običajen dan dve tretjini (69%) vprašanih preživi med 2,5 do 8,5 ur sede, 

11% ljudi sedi več kot 8,5 ur in 17% manj kot 2,5 ur.  

- GŠA se izvaja na različnih lokacijah, najbolj pogosto v parkih ali zunaj (40%), 

doma (36%) ali na poti domov (25%).  

- Skoraj tri četrtine EU državljanov (74%) pravi, da niso člani nobenega kluba, 

kar je zaskrbljujoče naraslo od leta 2009.   

- Najbolj pogost razlog za ukvarjanje s športom ali GŠA je izboljšanje zdravja. 

Drugi najbolj pogosti razlogi pa so izboljšanje kondicije, sproščanje in  zabava.  

- Pomanjkanje časa je glavni razlog, da se s športom ne ukvarjajo bolj redno. 

Drugi omenjeni razlogi so pomanjkanje motivacije, bolezen, visoki stroški.  

- Tri četrtine vprašanih (76%) se strinja, da je v njihovi lokali skupnosti dovolj 

priložnosti,  da si lahko gibalno/športno aktiven in večina EU državljanov (74%) 
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meni, da jim njihovi lokalni športni klubi nudijo dovolj priložnosti za ukvarjanje 

s športom.  

Berčič (2005a) navaja podobne podatke za Slovenijo. Pravi, da postaja športna 

rekreacija pri nas pomemben dejavnik razvoja in sestavina vsakdanjega življenja 

določenega dela prebivalstva. Manj je športno neaktivnih in več športno in redno 

dejavnih. Razmerje med neaktivnimi, občasno aktivnimi in redno aktivnimi je danes 4 : 

3 : 3, pred 31 leti pa je bilo 6 : 3 : 1. V raziskavi o GŠD  odraslih Slovencev in Slovenk 

(Slovensko javno mnenje, 2006) so  J. Zajec idr. (2010) ugotovili, da je še vedno 

37,91% državljanov gibalno športno nedejavnih in 18,48% minimalno gibalno športno 

dejavnih. Razveseljivo je dejstvo, da se gibalno/športno dejavni s športnimi dejavnostmi 

ukvarjajo povprečno 5 ur in 15 minut na teden, kar zadostuje kriterijem za ohranjanje 

zdravja. Če primerjamo podatke z Evropo, smo Slovenci nekje v evropskem povprečju. 

Hkrati se z neaktivnostjo pojavlja problem prekomerne teže in debelosti tako pri otrocih 

kot pri odraslih. Nacionalni inštitut za javno zdravje v svojem poročilu Determinante 

zdravja – dejavniki tveganja (b.d.) poročajo o zaskrbljujočem stanju debelosti v 

Sloveniji. V Sloveniji je bilo v letu 2012 po podatkih nacionalne raziskave z naslovom 

»Z zdravjem povezan vedenjski slog« 43,7% normalno hranjenih, 37,2% čezmerno 

hranjenih in 17,4% debelih odraslih anketirancev (starih 25–64 let). Vidne razlike se 

kažejo v spolu, starosti in izobrazbi. Višji delež čezmerne hranjenosti in debelosti 

opažamo pri moških, pri nižje izobraženih ter med starejšimi. Zaznan je trend upadanja 

čezmerno hranjenih moških in naraščanje deleža debelih moških, kar nakazuje, da se del 

moškega prebivalstva v zadnjih letih premika iz skupine čezmerno hranjenih med 

debele. Po podatkih mednarodne raziskave »Z zdravjem povezano vedenje v šolskem 

obdobju« (HBSC) je zaznan trend naraščanja čezmerno hranjenih in debelih 15-letnikov 

tako pri fantih kot pri dekletih. Očitna razlika se kaže med spoloma, saj je v povprečju 

dvakrat več čezmerno hranjenih in debelih fantov kot deklet. S 23% 15-letnih fantov in 

13% 15-letnih deklet, ki so čezmerno hranjeni ali debeli, se je Slovenija v letu 2010 

uvrstila na 3. mesto med državami Evropske unije, ki so sodelovale v omenjeni 

raziskavi. 

Tudi v resoluciji o prehrani in gibanju je zapisano, da se v Sloveniji srečujemo s 

porastom čezmerne telesne mase in debelosti. Delež čezmerno hranjenih in debelih 

otrok in mladostnikov se je v zadnjih tridesetih letih podvojil, bolj izrazito je bilo to 

povečanje pri fantih, kjer se je delež prekomerno težkih dečkov povečal s 13,5 % na 
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18,8 %, delež debelih dečkov pa se je povečal z 2,8% na 6,1%. Čezmerna telesna masa 

in debelost sta tudi pri odraslih v Sloveniji v zadnjih desetletjih naraščali. Podatki za 

leto 2012 kažejo, da ima v Sloveniji telesno maso, večjo od priporočene, 42% žensk in 

66,6% moških. Pomembna je ugotovitev, da je trend naraščanja in obseg debelosti 

izrazitejši pri moških (»Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015–2025«, 2015). 

Debelost in prekomerna teža pri otrocih in mladostniki postaja vse bolj pereč problem 

družbe. Tudi drugje po svetu v razvitih državah se soočajo s podobnimi težavami. 

Predvsem v Ameriki, ki je v razvoju vedno pred ostalim svetom, se s tem problemom 

soočajo že dalj časa.  G. S. Lovasi idr. (2013) so  raziskovali povezanost debelosti z 

gostoto dreves v velemestu New Yorku in povezavo med debelostjo in številom 

umorov, ki se zgodijo. Ali lahko varnost in število dreves vplivata na debelost 

predšolskih otrok iz nižjega socialnega sloja? V raziskavo so bili vključeni otroci stari 

3–5 let iz družin z nižjim socialnim statusom. V vzorec je bilo vključenih 11562 otrok. 

Ugotovili so, da je večja gostota dreves ob cestah povezana z 12% nižjo razširjenostjo 

debelosti. Tudi število umorov v soseski je povezano z 22% višjo prisotnostjo 

prekomerne teže. Pravijo, da naj bi bilo preučevanje uspešnih okoljskih strategij za 

izboljšanje zdravja in zmanjšanje debelosti pomembna prioriteta družbe. Tudi M. 

Wanner idr. (2016) so raziskovali povezavo med gibalno aktivnostjo in debelostjo. 

Rezultati so pokazali povezanost. Pri neaktivnih udeležencih je bil procent telesne 

maščobe večji. Če so bili udeleženci aktivni, so bile meritve teže ugodnejše. Študija je 

bila longitudinalna, trajala je 10 let. Končna ugotovitev je, da ima GŠA lahko 

pomemben doprinos k uravnavanju teže.  

Podobno navajajo Richards, Hillsdon, M. Thorogood in Foster (2013), da naj bi bila 

redna GŠA cilj vse odrasle populacije in lahko povzroči socialne, čustvene in psihične 

zdravstvene koristi. Večina odraslih ni aktivnih, kot naj bi bili po priporočilih. 

Gibalna neaktivnost in pojav debelosti pri ljudeh sta danes zelo pereč problem družbe. 

Neaktivnost je posledica modernizacije, drugačnih oblik dela in globalizacije. 

Neaktivnost in slabe prehranjevalne navade vodijo v množičen pojav debelosti, kar pa 

povzroča različne zdravstvene težave. Zaskrbljujoče je dejansko stanje pri vseh 

starostnih skupinah. Navedene raziskave (gl. gor) kažejo, da se gibalna aktivnost 

drastično zmanjšuje v času šolanja. Tudi odrasla populacija je premalo gibalno/športno 
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aktivna. Do GŠA smo lahko tudi kritični, ker se ljudje lahko veliko ukvarjajo s športom 

in hkrati veliko časa tudi presedijo.  

2.4.1 Priporočena količina gibalne/športne aktivnosti 
V današnjem času strokovnjaki izpostavljajo, da naj bi bil zaradi raznovrstnih pozitivnih 

vplivov na rast in razvoj vsak mladostnik deležen vsakodnevno vsaj ure kakovostne 

športne vadbe (Hardman, 2008, v M.  Kovač in M. Jurak, 2010). Priporočila CDC 

(Centers for Disease Control and Prevention) so, da naj bi bili otroci in mladostniki vsaj 

60 minut ali več dnevno gibalno/športno aktivni. Večina vadbe naj bi bila aerobnega 

značaja, kot sta hitra hoja ali tek. Vsaj trikrat na teden bi bilo potrebno vključiti višje 

intenzivno vadbo. V teh 60 minut je potrebno vključiti vaje za krepitev mišic, kot je 

gimnastika, in vaje za krepitev kosti (CDC;  O. Donovan idr., 2009). Podobno navaja 

Ameriško združenje za srce (American Heart Association, 2005), ki priporoča zmerno 

do visoko intenzivno GŠD otrokom in mladostnikom najmanj 60 minut na dan, podobna 

priporočila dajejo tudi slovenski zdravniki ( J. Zajec idr., 2010). Hardman (2008) ravno 

tako navaja, da raziskave kažejo, da je vsaj 60 minut dnevne zmerne ali intenzivne 

vadbe nujno za vzdrževanje zdravja. V EU smernicah o telesni dejavnosti (2008) je 

zapisano priporočilo »Smernica 1 – v skladu z usmeritvenimi dokumenti Svetovne 

zdravstvene organizacije Evropska unija in njene države članice priporočajo najmanj 60 

minut dnevne zmerne telesne dejavnosti za otroke in mlade ter najmanj 30 minut 

dnevne zmerne telesne dejavnosti za odrasle, vključno s starejšimi.« Tudi v Angliji je 

vlada podala enaka priporočila o gibalni aktivnosti otrok in mladostnikov, to je 

minimalno 60 minut vsaj nizko intenzivne vadbe vsak dan. Ta priporočila so nastala 

glede na trenutno stanje v družbi in so podobna drugim državam (Payne, Townsend in 

Foster, 2013). Trenutno v razvitih in razvijajočih se državah veljajo podobna 

priporočila, torej 60 minutna vsakodnevna vadba. R. Martin in E. M. Murtagh (2015) 

sta ugotovili, da otroci ne dosegajo priporočil o 60 minutni dnevni aktivnosti. 

Poudarjata potrebo po povečanju GŠA otrok v šoli, kjer se preveč sedi.   

Nader, Bradley, Houts, McRitchie in O’Brien (2008) so v longitudinalni raziskavi, ki so 

jo izvedli na National Institute of Child Health and Human Development Study of Early 

Child Care and Youth Development, na 1032 otrocih, starih  9–15 let, merili gibalno 

aktivnost otrok. Z merilniki pospeška so merili srednje do visoko intenzivnost GŠA v 

minutah na dan. Ugotovili so, da se pri starosti 9 let otroci gibljejo v srednje do visoki 

intenzivnosti gibanja približno tri ure na dan tako med vikendi kot med tednom. Potem 
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količina gibanja z leti upada, med tednom za 37 minut na leto, med vikendom pa pade 

za 39 minut na leto. Pri starosti 15 let so se otroci zadrževali v srednje do visoki  

intenzivnosti gibanja 50 minut na dan čez teden in 36 minut na dan čez vikend. Dečki so 

bolj aktivni kot deklice, ker se zadržujejo v srednje do visoki intenzivnosti gibanja 18 

minut več čez teden in 14 minut več čez vikend kot deklice. Starost, pri kateri so dekleta 

padla pod priporočeno mejo aktivnosti čez teden, je 13,2 let v primerjavi z dečki, ko je 

ta meja pri 14,9 letih. Med vikendi pa so dekleta padla pod priporočeno mejo pri 12,7 

let in fantje pri 13,6 letih. Ugotovili so, da se količina GŠA v letih 9–15 drastično 

znižuje. Enako so ugotovili Payne, Townsend in Foster (2013) v študiji Health Survey 

for England (HSE), ki so jo naredili leta 2008, da samo 32% vseh fantov in 24% vseh 

deklet starih 2–15 let v Angliji dosega ta priporočila. Velike razlike so tudi v GŠA pri 

različnih letih starosti, na razlike vplivata tudi spol in socioekonomski status.  

 

                             5–6let   7–8 let   9–10let  11–12let 13–15let            5–6let      7–8let    9–10let    11–12let 13–
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Slika 2: Količina minut GŠA po starosti in spolu za vsako vrsto aktivnosti v Angliji leta 

2008(Payne, Towsend in Foster, 2013) 
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V raziskavi, ki jo opisujejo J. Zajec idr. (2010), katero so delali pri nas na vzorcu 520 

staršev, 3 do 6-letnih otrok, so naključno izbrali 37 vrtcev po vsej Sloveniji in ugotovili, 

da so otroci najpogosteje neorganizirano gibalno/športno dejavni manj kot 400 minut na 

teden. Dobra tretjina otrok se z neorganizirano GŠD ukvarja med 400 in 800 minutami 

na teden, kar pomeni 1–2 uri na dan. Analiza tudi pove, da pred vsemi dejavnostmi 

prevladuje ukvarjanje z gibanjem v krogu družine (43,2% anketiranih), potem sledi 

kombinacija v krogu družine in s prijatelji (16,9% anketiranih), nato v družbi s prijatelji 

(16,5% anketiranih). V povprečju se otroci neorganizirano med vikendi in počitnicami 

skupaj gibljejo slabi 2 uri dnevno. Najpogosteje so otroci med počitnicami 

gibalno/športno dejavni manj kot pol ure na dan, in sicer je takšnih otrok slaba polovica, 

slaba četrtina se z GŠD  ukvarja med 30 do 60 minut dnevno, približno enako število 

otrok pa je gibalno/športno dejavnih 1–2 uri na dan. Več kot dobri 2 uri na dan je 

gibalno aktivnih samo 13% otrok med počitnicami. V isti raziskavi starši visoko cenijo 

pozitiven vpliv GŠA otrok in menijo, da bi lahko bili njihovi otroci bolj aktivni. Več kot 

polovica staršev je mnenja, da bi morala biti športna vzgoja v predšolskem času vodena 

s športnim pedagogom, ki je usposobljen za šport. Skoraj polovica otrok tega vzorca je 

gibalno/športno dejavnih manj kot 60 minut na dan. V raziskavi je bilo ugotovljeno, da 

je mnenje staršev o dovolj pogosti in intenzivni vadbi zelo visoko, saj po večini 

ocenjujejo, da so njihovi otroci dovolj športno/gibalno dejavni, kljub ugotovitvam, da 

več kot polovica otrok ne dosega minimalnih standardov ukvarjanja s GŠD, ki jih 

priporočajo strokovnjaki. To pomeni, da se starši ne zavedajo pomena količine dnevnih 

GŠD svojih otrok. Zato bi bilo potrebno staršem podrobneje predstaviti dejavnike 

tveganja za nastanek kroničnih nalezljivih bolezni, in sicer v povezavi s smernicami za 

primerno gibalno dejavnost otrok. 

A. Pujadas Botey, Bayrampour, Carson, A.Vinturache in S. Tough (2016) so v Kanadi 

raziskovali GŠA otrok. V raziskavo so bili vključeni 2–13 let stari otroci. Raziskava je 

bila narejena leta 2013. Ugotavljali so, koliko dnevnih GŠA imajo otroci in koliko časa 

gledajo televizijo. Sodelovalo je 631 staršev in otrok. Podatke so zbrali po poročanju 

staršev o aktivnosti otrok. 62% otrok, starih 2–4 let, in 26% otrok, starih 5–13 let, ne 

dosega priporočil o GŠA. 64% otrok, starih 2–4 let, in 23% otrok, starih 5–13 let, je 

prekoračilo priporočen čas gledanja televizije. Zelo visok procent neaktivnosti pri 

mlajših otrocih kaže potrebo po uvajanju sprememb v predšolskem času. Rezultati 
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študije kažejo, da bo potrebno povečati strategije za povečanje GŠA. Potrebno je 

povečati ozaveščanje o potrebi po gibanju, predvsem po igri zunaj.  

Strel, Završnik, Pišot, J. Zurc in Kropej (2005) ugotavljajo, da četrtošolci v povprečju v 

prostem času med tednom presedijo skoraj 4 ure, sedmošolci pa skoraj 5 ur na dan. Če 

temu dodamo še sedenje v šoli, ugotovimo, da dnevno presedijo do 10 ur dnevno ali več 

(v J. Zajec idr., 2010). 

Ker se je povečal čas sedenja, se je posledično zmanjšal čas aktivnosti. V povprečju so 

slovenski otroci med tednom skupaj z rednim poukom športne vzgoje športno dejavni le 

5 ur, vse manj je tudi spontanega gibanja (igranja zunaj, pot v šolo peš ali s kolesom), 

opazno pa je zlasti premalo aktivno preživljanje prostega časa med počitnicami (Jurak 

idr. 2003, v M.  Kovač in Jurak, 2009). 

J. Zurc, Pišot in Žerjal (2006) so na reprezentativnem vzorcu 5–9 let starih otrok 

ugotovili, da je največ merjencev (55,2%) gibalno/športno aktivnih dvakrat do trikrat na 

teden. Temu z 19,6% sledijo gibalno/športno povsem neaktivni in 14,4% aktivni enkrat 

na teden. Vsakodnevno športno aktivnih je 9,8% merjencev.  

Cooper (2008) opisuje Peach projekt, ki je longitudinalna študija, kjer so raziskovali 

okoljske vplive na GŠA otrok. Spremljali so razlike med tistimi otroci, ki hodijo v šolo 

peš in tistimi, ki se v šolo vozijo. Raziskovali so tudi gibalno aktivnost pri starosti 11 

let, v zadnjem letu nižje stopnje šolanja in leto kasneje, ko nadaljujejo šolanje na višji 

stopnji šolanja. V raziskavo je bilo vključenih 1307 otrok, starih 11 let. Meritve so 

opravili s pospeškometri in GPS napravami. Navzkrižna analiza je pokazala, da so 

učenci, ki hodijo v šolo peš, pomembno bolj aktivni kot tisti, ki uporabljajo prevozna 

sredstva. V longitudinalnih študijah so bili otroci tudi do 10% manj aktivni v višjem 

razredu kot leto prej na nižji stopnji šolanja. Razlike so bile med tistimi, ki hodijo v šolo 

peš, njim se je gibanje zmanjšalo za 6,5%, medtem ko se tistim, ki se v šolo vozijo, 

gibanje zmanjšalo za 20%. 

Jurak, M. Kovač in Strel (2003a) so v raziskavi Kako slovenski otroci v osnovni šoli 

preživijo poletne počitnice, ki so jo naredili na vzorcu 7344 otrok, starih 7–15 let 

ugotovili, da se otroci ukvarjajo med počitnicami s kolesarjenjem, plavanjem in 

igranjem nogometa. Do 12. leta njihova športna aktivnost narašča, po 14. letu pa upada. 
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Na dan imajo 1 uro in 40 minut delovnih obveznosti, kar je manj kot nekaj let nazaj. 

Okrog 40% otrok se udeleži organiziranih športnih dejavnosti med počitnicami.  

Graf 1: Primerjava dveh raziskav pogostosti GŠA v odstotkih osnovnošolskih otrok med 

poletnimi počitnicami (Strel idr. 1993; Jurak idr. 2001) 
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Rezultati raziskave so spodbudni. Skrajšal se je čas gledanja televizije in povečal čas 

aktivnosti. Ugotovili pa so, da otroci predolgo zjutraj spijo, kar kaže, da njihov čas med 

počitnicami ni organiziran. Predlagajo projekt, kjer bi se ponudilo uporabo šolskih 

telovadnic za športne aktivnosti med počitnicami, ki bi bile cenovno dostopne za vse 

otroke.  
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V naslednji raziskavi so Jurak, M. Kovač in Strel (2003b) primerjali preživljanje 

počitnic po starosti. 

Graf 2:  Primerjava športnih aktivnosti glede na testirane skupine (Jurak, M. Kovač in 

Strel, 2008b) 
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Ugotovili so da se gibalna aktivnost zmanjšuje s starostjo. Da so najbolj aktivni otroci, 

stari 7–10 let, študentje pa so najmanj aktivni. Dnevni ritem otrok med poletnimi 

počitnicami je zaskrbljujoč. Otroci vstajajo prepozno in gredo spat prepozno. Počitnice 

preživijo preveč pasivno. Ponuditi bi jim bilo potrebno več sodelovalnih športnih 

aktivnosti, ki ne temeljijo na tekmovalnosti. Organizirane naj bil bile po načelih »fair 

play-a«, prijateljstva in tolerance in ne toliko s poudarkom tekmovanja.  

Kot vidimo, 60-minutna vsakodnevna GŠA za otroke in mladostnike ter 30-minutna 

GŠA za odrasle ni vsakodnevna praksa v današnjem času. Večina populacije po 

raziskavah sodeč ne dosega priporočil. Še bolj zaskrbljujoči so rezultati, če jih 

primerjamo po spolu ali socioekonomskem statusu. Raziskave kažejo, da se starši otrok 

ne zavedajo problema in da niso dovolj osveščeni o pomembnosti GŠA za zdravje 

otroka. Otroci po podatkih preveč časa preživijo pasivno in premalo časa preživijo pri 
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igri  zunaj. Ta tendenca se kaže že v predšolskem obdobju. Potrebno je ozaveščati 

otroke, mladostnike, starše in vse odrasle o pomembnosti gibanja in GŠA. Spodbujati je 

potrebno dejavnosti  o pomenu vsakodnevne aktivnosti, pozitivnih učinkih mobilnega 

transporta, gibanja na prostem. Dejstvo je, da pri otrocih s starostjo GŠA pada, v šolah 

otroci preveč presedijo, tudi med počitnicami in vikendi niso dovolj aktivni, prepozno 

hodijo spat in prepozno zjutraj vstajajo. Glede na način življenja se bo takšen trend v 

prihodnosti še nadaljeval. Potrebno bo narediti globalno in lokalno korenite spremembe, 

če želimo omiliti takšne oblike vedenja. Problem je toliko večji, ker se slabe navade iz 

mladosti prenašajo na odraslo dobo, kar nakazuje, katerih prioritet bi se bilo potrebno 

čim prej lotiti.   

2.5 GIBALNA/ŠPORTNA DEJAVNOST IN 

ZDRAVJE 
Neaktivnosti otrok v povezavi z zdravjem je področje, ki je danes pogosto predmet 

raziskav. S. Mandic, Bengoechea, E. Steven, S. Barra in P. Skidmore (2012) pravijo, da 

sta  pomanjkanje GŠA in sedeč način življenja pri šolajočih se otrocih globalni problem 

tako v razvitih kot v razvijajočih se državah. Zadostna količina GŠA v otroštvu in 

mladostništvu ima mnogo zdravilnih učinkov. Pristotnik (1999) navaja, da so se kljub 

temu, da si je človek z urbanizacijo okolja olajšal vsakdanje napore preživetja in 

pridobil prosti čas, v sodobni družbi pojavili novi problemi. Organizem se ni mogel tako 

hitro prilagoditi skokovitim spremembam, ki so se pojavile v zadnjem obdobju razvoja. 

Človek je zato, ob pomanjkanju gibanja, ki je izgubilo svoj pomen pri ohranjanju vrste, 

izpostavljen degenerativnim procesom. Ti degenerativni procesi se kažejo v različnih 

civilizacijskih obolenjih, značilnih za razvito družbo, kot so bolezni srca in ožilja, 

debelost, motnje v presnovi ter problemi lokomotornega aparata in problemi slabe 

telesne drže. Kot posledica se kažejo tudi sodobne psihične težave in neprilagojeno 

socialno obnašanje, ki v enaki meri negativno vplivajo na produktivnost in počutje 

človeka. Podobno pravi Berčič (2005b), da epidemiološki podatki kažejo, da pomeni 

telesna nedejavnost najmanj dvakrat večjo ogroženost za nastanek in napredovanje 

koronalne bolezni, podobno kot drugi znani dejavniki tveganja za aterosklerozo. K 

pomembnemu izboljšanju našega zdravja in daljšemu življenju pripomorejo primerno 

izbrane vsebinske oblike športnega udejstvovanja. Enako navajata M. Mišigoj-

Durakovič in Durakovič (2008), da za GŠA danes nedvomno drži, da je pomemben 

faktor v preventivi pred resnimi kroničnimi boleznimi presnove in boleznimi srca in 
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ožilja, kot so prevelika teža, osteoporoza, aterosklerozo, diabetes tipa 2, arterijska 

hipertenzija in koronarne srčne bolezni. Kronične bolezni imajo svoj vzrok v zgodnjih 

letih, v otroštvu in adolescenci. Znatno število mladih ljudi predstavlja vsaj eno 

tveganje za razvoj kronične srčne bolezni v odrasli dobi. S povečevanjem števila 

rizičnih faktorjev se povečuje tudi individualna možnost za razvoj kronične presnovne 

ali srčne bolezni. Dva faktorja v mladosti, ki sta zelo pomembna, sta prehrana in GŠA 

(E. Sluijs, A. McMinn in Griffin, 2007). M. Dobbins, Husson, DeCorby in LaRocca 

(2013) v svoji študiji opisujejo, da WHO (TheWorld Health Organization) opozarja, da 

je 1,9 milijonov smrti povezano z neaktivnostjo in da je 2,6 milijona smrti posledica 

previsoke teže ali debelosti. Poročajo tudi da je 10–16% vzrokov raka, diabetesa tipa 2 

in 22% srčno-žilnih bolezni povezanih s gibalno neaktivnostjo. 

Danes je tudi velik problem stres, ker je človek preobremenjen in pogosto se s tem 

problemom soočajo že otroci. T. Kajtna (2005a) navaja, da stres povzroča številne 

težave in bolezni, če ga je veliko in če traja predolgo. Šport je metoda za zmanjševanje 

stresa in krepi telo, da postane bolj odporno na pritiske okolja. Najpogostejše bolezni, ki 

so povezane s stresom, so bolezni srca in ožilja. Povečana stopna adrenalina, ki se 

sprosti med stresno reakcijo, povzroča zoženje žil, povečanje krvnega pritiska, pospeši 

bitje srca, povzroči nastajanje krvnih strdkov, kar lahko povzroči srčni infarkt. Med 

značilne posledice stresa spada tudi rušenje in oslabitev imunskega sistema. Povečanje 

kortizola med stresno situacijo povzroči upad številnih krvnih teles, ki sodelujejo proti 

okužbam. Telo je bolj dovzetno ne samo za prehlade, ampak tudi za druge bolezni, kot 

so artritis, alergije, rak. Med stresno reakcijo v želodcu nastaja več kisline, kar lahko 

povzroči razjedo ali čir na želodcu, če je stres dolgotrajen. Dolgotrajni stres lahko 

vpliva na izgubo teže, pojavijo se nespečnost, hiperaktivnost, tresavica, spolne težave. 

Stres lahko zmanjšujemo s spremembami življenjskega sloga, najpogosteje se tukaj 

omenja spreminjanje prehrane in aktivnost. Med stresom se poveča potreba po 

vitaminih skupine B, vitaminu C in po magneziju, pomanjkanje kalcija pa lahko 

povzroči krče, po daljšem času pa se kalcij začne nabirati v žilah. Med dolgotrajnim 

stresom naj bi uživali veliko hrane, bogate z beljakovinami. Kristan (2009) navaja, da 

strokovnjaki zatrjujejo, da se negativni učinki posameznih obremenitev seštevajo  in se 

nato nenadoma pokažejo v obliki različnih težav že v srednjih letih.  

Danes se tudi vse pogosteje srečujemo s psihičnimi težavami otrok. L. J. Griffiths, M.  

Dowda, Dezateux in Pate (2010) so raziskovali, da ima 10 % otrok, starih 5–16 let, 
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psihično motnjo, kot so hiperaktivnost, čustvene težave ali vedenjske motnje. Ti otroci 

so rizična skupina za izključitev iz šole, antisocialno vedenje, zlorabo drog in alkohola 

ter imajo potencialne možnosti za psihične težave kasneje v življenju. Revščina, zlorabe 

in ločitve so nekateri znani rizični faktorji za socialne in čustvene težave. Faktorji 

življenjskega stila, ki lahko pripomorejo ali ščitijo pred psihičnimi boleznimi, pa niso 

dovolj raziskani. Raziskovanje na tem področju bi lahko pripomoglo k razvoju 

učinkovitih intervencij za zdravje. GŠA je pomembna za psihično dobro počutje. 

Ugotovljeno je, da zmanjšuje anksioznost, depresijo in vedenjske probleme. Pravijo 

tudi, da je več raziskav narejenih na odraslih in mladostnikih, zelo malo študij je 

narejenih na otrocih.  

Poleg vsega naštetega se srečujemo z vse bolj perečim problemom prekomerne telesne 

teže ne samo pri odraslih, ampak tudi pri otrocih. Pišot in Planinšek (2005) navajata, da 

se skozi več generacij nekateri pokazatelji telesne rasti, predvsem telesna višina in teža, 

spreminjajo, kar imenujemo sekularni trend. Danes sekularni trend kaže, da indeks 

telesne mase otrok in mladostnikov povsod po svetu neprestano strmo narašča. Vzroki 

so kulturno pogojene spremembe, za katere so značilni vse manjša GŠD in spremenjeni 

vzorci prehranjevanja. M. Kovač in Jurak (2009) pravita, da sta prekomerna telesna teža 

in debelost eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja. Druga zelo opazna 

negativna posledica je sprememba v gibalnih potencialih mladih, predvsem tistih, ki so 

povezani z dalj časa trajajočim delom. Taglieri Grazia, Rocco Pantalone, Di Blasio, 

D´Ercole in Ripari (2008) enako navajajo, da je debelost brez dvoma rizični faktor za 

srčno-žilne bolezni, bolezni dihal, bolezni žlez z notranjim izločanjem, prebavnih in 

ortopedskih anomalij. E.  Sluijs, A. McMinn in Griffin (2007) pravijo, da dokazi o 

povezanosti med GŠA in težo zaslužijo razmislek. Vseeno je za zaustavitev ali oviranje 

trenda glede porasta debelosti promocija GŠA pri otrocih in mladostnikih ključna 

usmeritev za promocijo zdravja.  

Čezmerna telesna masa in debelost sta povezani tudi s porastom števila bolnikov s 

sladkorno boleznijo. Sladkorna bolezen tipa 2, ki je bila še nedavno značilna predvsem 

za starejše, se danes pojavlja tudi pri otrocih s povečano telesno maso, pri katerih hkrati 

ugotavljamo tudi povišan krvni tlak in vrednosti holesterola v krvi ter zamaščenost jeter. 

Po ocenah ima pri nas kar 7,3% prebivalcev sladkorno bolezen, napovedi pa 

predvidevajo njen porast za 3% vsako leto. To bo v prihodnjih letih brez ustreznega 

ukrepanja pomembno povečalo breme kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjšalo 
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delovno zmožnost že pri aktivni populaciji. Pretirano uživanje sladkorja je predvsem 

problematično med otroci in mladostniki, saj njihov vnos presega priporočila za 60%. 

Sadja in zelenjave v povprečju zaužijemo le dve tretjini oziroma eno tretjino od 

priporočene. Polnozrnati žitni izdelki in ribe pa bi morali uživati vsaj štirikrat toliko, kot 

jih zaužijemo (»Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni dejavnosti za 

zdravje 2015–2025«, 2015).   
Tudi J. Zajec idr. (2010) navajajo, da je prehrana slovenskega prebivalstva nezdrava. 

Število dnevnih obrokov in ritem prehranjevanja povprečnega prebivalca nista ustrezna. 

Energijska vrednost povprečnega obroka je previsoka. V naši prehrani je premalo sadja 

in zelenjave ter prehranskih vlaknin. Po podatkih nacionalne raziskave Z zdravjem 

povezan življenjski slog, ki je bila opravljena leta 2001, se v Republiki Sloveniji zdravo 

in pretežno zdravo prehranjuje samo 22,9% prebivalstva. 

 

Graf 3: Delež v odstotkih prekomerno hranjenih in debelih otrok v dveh časovnih 

obdobjih  v Sloveniji glede na socialni ekonomski status  (Buzeti idr., 2011) 
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Zato imajo zelo pomembno vlogo vrtci in šole, ki lahko vplivajo na spremembe vedenja 

in prehranjevanja. Ling, L. B. Robbins in Wenc (2016) pravijo, da je predšolsko 

obdobje ključno za oblikovanje zdravega življenjskega sloga, da se oblikujejo zdrave 

gibalne navade in ustrezne prehranjevalne navade. 
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Zaradi vse bolj zaskrbljujočih posledic sedečega načina življenja in naraščajoče 

debelosti, se moramo zavedati, da postaja vsakodnevna športna vadba nuja in ne 

nadstandardna storitev, namenjena le otrokom bolj ozaveščenih staršev (M. Kovač in  

Jurak, 2010). Razvoj in izvajanje intervencij za pospeševanje  GŠA naj bi bila prioriteta 

družbe (E. Sluijs, A. McMinn in Griffin, 2007).  

Prekomerna teža in debelost je posledica sedentarnega načina življenja in nezdravega 

prehranjevanja. Otroci vse preveč časa preživijo pred računalniki in pri gledanju 

televizije. Povezava z debelostjo in številom ur, presedenih pred tv ekrani, je po 

raziskavah statistično značilna. Zaščita zdravja in preventiva pred debelostjo, bi se 

morala začeti čim bolj zgodaj, s posebno pozornostjo na privzgajanju ustreznih 

prehranskih navad in GŠA predšolskim in šolskim otrokom (M. Mišigoj-Durakovič in 

Durakovič, 2008). Mourao idr. (2005) na vzorcu 4511 otrok, starih 5–9 let, pridejo do 

ugotovitev, da debeli otroci več časa gledajo televizijo, več časa igrajo igrice na 

računalniku, več časa namenijo učenju in manj igranju. Na osnovi teh rezultatov je 

očitno, da debeli otroci živijo bistveno bolj pasiven način življenja (v J. Zajec idr., 

2010). Tudi M. Kovač in Jurak (2009) pravita, da življenjske sloge današnjih otrok in 

mladine zaznamuje sedeči način življenja, povečuje se tudi čas, ki ga otroci presedijo v 

šoli. Zaradi ponudbe informatike in medijev, ki hitro zadovoljijo potrebe otrok, pa tudi 

v prostem času izbirajo dejavnosti, pri katerih pretežno sedijo.  

Da sta debelost in neaktivnost povezani, dokazujejo Videmškova, Štihec, Karpljuk in 

Starmanova (2008). V raziskavi so anketirali mladostnike, ki so obiskovali center za 

zdravljenje debelosti, kjer so ugotovili, da več kot polovica teh otrok v času svojega 

otroštva ni bila gibalno/športno dejavna (v J.Zajec in dr., 2010). Taglieri Grazia idr. 

(2008) so v svoji raziskavi prikazali povezavo med  debelostjo in ortopedskimi 

napakami. Študijo so izvedli v univerzitetnem medicinskemu centru Chieti-Pescara na 

primeru 13.633 otrok obeh spolov, starih 6–14 let. 28,3% otrok je bilo s prekomerno 

telesno težo ali debelih. Velik odstotek otrok s prekomerno telesno težo ima zelo resne 

ortopedske težave, 98,7% otrok v kategoriji ima plosko nogo tretje stopnje. 

Torej po vseh ugotovitvah lahko sklepamo, da je GŠA ključni element za ohranjanja 

zdravja. Predvsem lahko prispeva k zmanjševanju porasta debelosti. Izkazalo se je tudi, 

da je redna GŠD v kombinaciji s spremembo prehranskih navad najbolj učinkovit način 

za zdravljenje debelosti (J. Zajec idr., 2010; Fras, 2002). Primerna GŠD pozitivno 
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vpliva na uravnavanje telesne teže, mineralizacijo kosti, učinkovito delovanje srca, 

krepi duševno zdravje, pozitivno samopodobo in omogoča vzpostavitev trdnih temeljev 

zdravega življenjskega sloga, ki ga je mogoče obdržati v kasnejšem odraslem 

življenjskem obdobju. V sedanjem času pa se je zato potrebno odpovedati lagodnim 

navadam in sprejeti zdrav življenjski slog  (J. Zajec idr., 2010). Za zdrav življenjski slog 

naših otrok se je potrebno potruditi tako v krogu družine kot v šolah, ker v teh okoljih 

otroci preživijo največ časa in se na vedenje lahko najbolj vpliva.  

Z gibanjem se krepi telo, pridobiva kondicijo, ki jo človek potrebuje za vse ostale 

dejavnosti v življenju. Ihan (2003) navaja, da ljudje, ki so se navadili svojo energijo 

usmerjati tudi v telesno naprezanje, lažje prenašajo različne duševne obremenitve in ob 

njih tudi ustrezno ukrepajo. Sam telesni napor je neke vrste stres. Če želimo pozitiven 

stres, moramo svoje sile primerno razporediti tako časovno kot energetsko. Opravljen 

telesni napor daje zadoščenje in zadovoljstvo obvladovanja. Telesna dejavnost daje 

človeku občutek, da je nekaj opravil z lastnim trudim in prizadevanjem. Taka izkušnja 

je lahko vir samozaupanja tudi ob kasnejših stresih in obremenitvah. Telesna dejavnost 

je tudi model aktivnega načina življenja. Ob GŠD se človek nauči aktivne sprostitve. 

Telesna sprostitev je namreč pogoj za duševno sprostitev. Zakrčenost mišičja, ki je po 

navadi povezana tudi z občutenjem neugodne notranje napetosti, otežuje sproščeno 

razmišljanje in spontano doživljanje. Kdor se zna aktivno razbremeniti duševnih 

napetosti, lahko svojo energijo bolj učinkovito usmerja v ustvarjalne dejavnosti.  

Ihan (2003, str. 72) navaja tudi »Občutek tesnobe (anksioznost) je znana vsakemu 

človeku. Takšna občutja so lahko sestavni del vsakodnevnega doživljanja ali pa le 

prehodna stanja. Številne raziskave so pokazale, da telesna aktivnost  zmanjšuje občutje 

tesnobe in povečuje sposobnost za odpravljanje neprijetnih tesnobnih doživetij. Pri 

dovolj intenzivnem gibanju pride do podobnih telesnih sprememb kot pri doživljanju 

tesnobe. Vendar človek pospešenega bitja srca, potenja in povečane mišične napetosti 

ne doživlja kot nekaj mučnega in neugodnega, ampak kot povečano pripravljenost na 

zelo konkretno in zaželeno akcijo. S to izkušnjo tudi take telesne spremljevalce tesnobe 

lažje prenaša in jim ne posveča pozornosti. Gibanje odvrača pozornost od mučnih tem, 

človeku daje občutek, da stvar obvladuje, da ima počutje v svojih rokah, kar je najboljša 

obramba pred doživljanjem tesnobe«. Predvsem pa, kot pravi M. Tomori (2005), so 

pozitivni učinki gibanja še posebej pomembni v obdobju adolescence. V tem obdobju 
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ima GŠD še dodaten pomen, saj je to čas intenzivnega telesnega razvoja v odraslega in 

lahko pripomore k oblikovanju zdravega življenjskega sloga.    

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) ugotavlja, da bi lahko z primerno GŠA in z 

vzdrževanjem normalne telesne teže preprečili eno tretjino primerov raka. Navajajo še, 

da je kombinacija neprimerne prehrane, pomanjkanje telesne dejavnosti in kajenje vzrok 

za 80% bolezni srca in ožilja in da je verjetnost pri tistih, ki so športno nedejavni, 50% 

večja  za bolezni srca in ožilja (J. Zajec idr., 2010). L. J. Griffiths, M. Dowda, Dezateux 

in Pate (2010) so v svoji študiji ugotovili povezave med GŠA in boljšim zdravjem. 

Mlade je potrebno spodbujati k večji GŠA in jim omogočiti več priložnosti s promocijo 

prednosti GŠA, intervencij na področju javnega zdravja in politik, ki omogočajo 

mladim vključevanje v GŠA in različne športe.  M. R. Eime, A. J. Young, Harvey, J.M. 

Charity in Payne (2013) so preučevali različne psihološke in socialne prednosti 

vključevanja v športne dejavnosti otrok in mladostnikov. Generalni konsenz študije je, 

da je vključevanje v različne športe otrok in mladostnikov povezano s psihičnim in 

socialnim zdravjem. Ugotovili so, da je sodelovanje v skupinskih športih bolj kot v 

individualnih povezano z boljšim zdravjem. Kar lahko povezujemo z naravo skupinskih 

športov in da na to vpliva druženje z vrstniki in starejšimi, kar so ugotovili v presečnih 

študijah. Zato predlagajo udeležbo v skupinskih športih za otroke in mladostnike kot 

obliko preživljanja prostega časa. Ne samo zaradi povečanja časa GŠA pri otrocih in 

mladostnikih, ampak tudi zaradi psihičnega in socialnega zdravja. Predlagajo tudi, da bi 

bilo potrebno dodatno raziskati vzročno-posledične zveze med GŠA in zdravjem.  

V resoluciji za prehrano je zapisana vizija »V Sloveniji ustvariti pogoje in oblikovati 

okolja, ki bodo prebivalcem omogočali boljše prehranjevalne in gibalne navade oziroma 

več telesne dejavnosti ter zdrave izbire, s tem pa boljše zdravje in kakovost življenja«. 

Želja je izboljšati prehranske in gibalne navade v vseh življenjskih obdobjih. Želja je 

zaustaviti trend naraščanja telesne mase in s tem spodbuditi boljšo vzdržnost 

zdravstvenega sistema (»Resolucija o nacionalnem programu o prehrani in telesni 

dejavnosti za zdravje 2015–2025«, 2015, str. 7).   

Današnji način življenja pa nas sili v neaktivnost, kar pa je vzrok za številna obolenja. 

Vse nezdrave oblike vedenja se seštevajo in povzročijo zdravstvene težave. Po 

pregledanih raziskavah je dokazana povezava med gibalno neaktivnostjo in debelostjo, 

dokazana je povezava med debelostjo in ortopedskimi težavami ter dokazano je, da se 

večina ljudi ne prehranjuje zdravo, kar razloži pojav debelosti. Dokazano je tudi, da 
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GŠA zmanjšuje anksioznost, depresijo in vedenjske težave. Že prej smo ugotovili, da na 

splošno ne dosegamo priporočil o GŠA. Sklenemo lahko, da je nujno še bolj pospešeno 

raziskovati to področje, predvsem pa predlagati načine, kako stanje izboljšati.   

2.6  ŠPORT 
Besedo ali pojem šport lahko razumemo kot znanost, vedo ali kot gibalno/športno 

dejavnost(GŠD). Tudi v zgodovini so si različno razlagali ta pojem. Vodeb (2005) 

navaja, da beseda šport izvira najverjetneje iz latinščine in pomeni »desport«, kar 

pomeni oditi od, skozi mestna vrata. Takrat se je vse dogajalo zunaj obzidja. Prvotnemu 

pomenu besede, ki je označeval zabavo, sprostitev in razvedrilo, je bilo kasneje v 

zgodovini dodano telesno gibanje. Nekje do 13. stoletja šport v takšnem pomenu ni bil 

tekmovalne narave z izjemo olimpijskih iger, ampak je bil razumljen kot sprostitev in 

razvedrilo. Kaj je šport, navaja Kristan (2000, str. 31) v svoji definiciji: »Šport je 

prostovoljna prostočasna gibalna tekmovalna in netekmovalna dejavnost, ki se je človek 

udeležuje iz igralnih nagibov in katere glavni namen je razvedriti in hkrati povečati ali 

ohranjati človekove telesne zmogljivosti (bodisi zaradi uravnovešenega 

biopsihosocialnega razvoja in stanja, boljših gibalnih dosežkov ali dejavnega počitka in 

obnove moči)«. V Evropski listini za šport je zapisana naslednja definicija: »Za potrebe 

te listine, pomeni šport vse oblike telesne aktivnosti, ki so s priložnostnim ali 

organiziranim ukvarjanjem usmerjene k izražanju ali izboljšanju telesne vzdržljivosti, k 

duševnemu blagostanju in k oblikovanju družbenih odnosov ter pridobivanju rezultatov 

na tekmovanjih na vseh ravneh« (Evropska listina o športu, 1998). Če primerjamo ti dve 

definiciji, prva bolj poudarja osebno zadovoljstvo, pri drugi pa bolj zasledimo 

poudarjanje pomena tekmovalnega športa. Še ena izmed mnogih definicij športa (Šport, 

2016) pravi »šport  je fizična aktivnost, izvedena v okviru javno določenih pravil z 

rekreativnim namenom za tekmovanje, uživanje, pridobitev spretnosti, ohranjanje 

zdravja, ali pa je kar kombinacija več izmed naštetih elementov. Različni motivi za 

ukvarjanje s športom in želja po doseganju dobrih rezultatov sta glavni značilnosti 

športa«. 

Pojem šport se razlikuje od pojma gibanje. Pišot (2010, str. 48) navaja »Gibanje je 

osnovna sestavina športa. Razumno lahko sprejmemo dejstvo, da brez gibanja ni športa. 

Četudi vsako gibanje še ni šport. Zato se zdi v tem kontekstu primerno uporabljati 

termin gibalna/športna aktivnost«. Ki ga v nalogi tudi uporabljamo. 
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McKibbin (2011) pravi, da se šport skozi zgodovino pojavlja v okviru kulturne 

zgodovine. Razlikovati moramo tudi med pojmoma šport in igra. Igra je nekakšna vrsta 

živalske aktivnosti, ki vključuje spontanost, svobodo. Šport pa vključuje disciplino, 

organizacijo in tekmovanje. Vodeb (2005) vedo o športu poimenuje športologija. Enako 

poimenovanje zagovarja tudi Kristan (2000). Jošt (2012) deli telesno-gibalno kulturo in 

športno kulturo na dve področji: področje, ki obsega gibanje človeka in z njim povezano 

psihofizično aktivnost in področje, ki obsega šport kot družbeno kulturni fenomen. Prvo 

področje obravnava  znanost o gibanju, to je kinantropologija ali kineziologija. Drugo 

področje pa obravnava znanost o športu, ki ga poimenujemo športologija ali nauk o 

športu. Gerjolj (2003) pravi, da šport, vzgojo in kulturo v zahodni civilizaciji pogosto 

interpretiramo kot sicer tri različna, a med seboj povezana in prepletena življenjska 

področja. Zdi se, da ima za takšno mišljenje največji vpliv grška antična miselnost, ki je 

šport, vzgojo in kulturo razumela kot eno samo, pravzaprav kar kultno področje. 

Berčič (2005a) pravi, da je danes šport svojevrsten civilizacijski fenomen, vključen v 

vse segmente družbenega dogajanja. Sestavlja pojem športne kulture, ta pa je del 

splošne kulture naroda. Mnogi ga uvrščajo med dobrine in vrednote posebnega 

družbenega pomena. Enako navaja Kristan (2009), da šport ni le telesna dejavnost, 

ampak je svetovni kulturni pojav z biopsihosocialnimi razsežnostmi in učinki. Macura 

(2003) pravi, da je šport področje najbolj razširjene in tržno najbolj pomembne oblike 

kulturnega delovanja. Pomembna vprašanja glede tega pojava so vloga športne kulture v 

sodobni družbi, prisotnost športa v javnem življenju in množičnih oblikah zabave ter 

vloga športa v političnem in tržnem managementu. Decembra 2000 so voditelji v okviru 

Evropskega sveta priznali pomembno vlogo športa v evropski družbi in njegov poseben 

značaj in podpisali izjavo o posebnostih športa in njegovi družbeni vlogi v Evropi, ki jo 

je treba upoštevati pri izvajanju skupnih politik (Bela knjiga o športu, 2007).  

S sociološkega vidika je šport socialna institucija, ker ima svojo lastno socialno bazo v 

družbi, lastna pravila in predpise, kazni, vloge, kulturne in družbene odnose, načela in 

doktrino. Ni nekaj naravno danega, ampak je družbeno konstituiran proces, ki se 

spreminja pod vplivom ljudi. S športom se ljudje učijo osnovnih vrednot in norm 

družbe, v kateri živijo. Šport ni sam sebi namen, nima pomena samo v okviru telesne 

aktivnosti, rekreacije in vrhunskosti, ampak je lahko sredstvo, s katerim se ljudje 

usmerjajo, vzgajajo, se jim vsiljuje določene vrednote in miselni vzorci ter so z njimi 

lahko tudi manipulirani (Topič Doupona, Petrović in Strel, 2004). V beli knjigi o športu 
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(2007) je zapisano, da je šport področje človekove aktivnosti, ki ima izjemen potencial, 

da združuje ljudi. Kristan (2009) pravi, da športna kultura danes postaja samoumevna 

kulturna in higiensko-zdravstvena potreba vsakega človeka. Šport je zelo pomembna 

sestavina današnje družbe.   

Ukvarjanje s športom je rezultat delovanja tako osebnih kot družbenih dejavnikov. 

Osnovna družbena vrednost športa je v tem, da kot posebna družbena dejavnost lahko 

pomembno prispeva k vzpostavljanju ravnotežja med cilji družbe in posameznikom 

(Smerdu, Pinter in  Hosta, 2005). V beli knjigi o športu (2007) je zapisano, da naj bi se 

razvile nove smernice za GŠA. Priporoča se krepitev sodelovanja zdravstvenega, 

izobraževalnega in športnega sektorja, ki ga je potrebno spodbujati na ministrski ravni v 

državah Evropske unije. Podali so tudi predlog, naj se preuči načine, kako v okviru 

nacionalnih izobraževalnih sistemov, vključno z usposabljanjem učiteljev, spodbujati 

koncept aktivnega življenja.  

Šport ali GŠA je potrebno v današnjem času opredeliti kot vrednoto. Smerdu idr. (2005) 

navajajo, da nam cilji, ideali in vrednote pomagajo, da usmerjamo in uravnavamo svoje 

vedenje. Šport ali GŠA predstavlja tudi osebno vrednoto, ki izpolni najpomembnejše 

značilnosti tistega, kar športnik pričakuje od športa.  

Šport ali GŠA se pojavlja kot osebna vrednota na dva načina:  

- šport je nekaj vrednega in koristnega, je rezultat intenzivne indoktrinacije in 

vztrajnega ponavljanja stereotipnih pozitivnih ocen o efektih športa;  

- šport je bistven za zadovoljevanje osebnih potreb, kar je odvisno od osebnih 

izkušenj. 

Kristan (2009, str. 63) navaja, »odrasel človek bo našel priložnost za bogatenje svojega 

prostega časa s športnimi vsebinami takrat, kadar bo sprejel šport kot vrednoto in to 

spoznanje vgradil svoj osebni  vrednotni sistem«. Vrednotni sistem in usmeritev pa se 

začneta pospešeno razvijati v dobi spolnega dozorevanja. V tej dobi mladostniki še 

nimajo trdnih notranjih prepričanj, stališč in vrednot. Odločajo se v skladu z zunanjimi 

okoliščinami, kasneje po šestnajstemu letu pa jih že vodijo notranji nagibi (Smerdu idr., 

2005). To opredeli pomembnost športnega izobraževanja in promocijo športa in GŠD v 

šolah in v družbi.  



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

49 
 

Napredek v čustvenem odnosu do športnih vsebin in razumskemu sprejemanju 

koristnosti telesnega gibanja je pravi napredek. Od tega napredka je bistveno odvisno 

kasnejše ukvarjanje s športom ali GŠD v okviru zdravega načina življenja (Kristan, 

2009).  

Danes je šport ali GŠA ena najbolj razširjenih oblik kulturnega delovanja, lahko 

rečemo, da je vrednota in ima izjemen potencial za združevanje ljudi in oblikovanje 

zdravih vedenjskih navad. Šport ali GŠA ima v družbi visoko vrednost, predvsem pri 

ozaveščenih ljudeh.  Način življenja nam onemogoča dovolj gibanja in povzroča veliko 

zdravstvene škode. Zato sta GŠA in tudi šport zelo pomembna in ključna elementa na 

področju preventive.  

2.6.1  Zdrav življenjski slog 
Ihan (2003) pravi, da je zavest o tem, da redno ukvarjanje s športom krepi zdravje, 

posledica ugodnih učinkov telesne vadbe na človekovo telesno in psihično počutje. 

Zmerna telesna vadba ugodno vpliva na odpornost proti nalezljivim boleznim. Poleg 

tega gibanje povečuje zdrav občutek svoje moči in sposobnosti obvladovanja, s tem pa 

spodbuja samozavest. Poleg tega, navajata T. Kajtna in T. Jeromen (2007), nam šport 

poleg zdravega telesa, druženja in spoznavanja lastnih zmožnosti nudi možnost za 

učenje življenjsko pomembnih spretnosti, kot so organizacija, načrtovanje lastnega časa, 

natančnost, vztrajnost in skrbnost. Pravita, da če so mladi vključeni v GŠD tudi v 

popoldanskem času, se zelo zgodaj naučijo pametno razporejati svoj čas in ga dobro 

izkoristiti. Dobro namreč vedo, da imajo popoldan samo omejeno količino časa za 

naloge in učenje, ta čas potem tudi izkoristijo za to, da opravijo svoje obveznosti. Škof 

(2007b) pravi, da je razvijanje pozitivnega odnosa do telesnega in psihičnega napora, 

pozitivnega odnosa do vztrajanja, do nepopustljivosti tudi v neprijetnem počutju, ena od 

najpomembnejših vrlin človeka in zato izjemno pomembna naloga šolskega športa. 

Torej želimo ozaveščati mlade o pomenu gibanja za zdravje in jih pripraviti na življenje. 

Kot pravi Hardman (2008), športno izobraženega človeka lahko opišemo kot psihično 

pismenega, ki  ima osvojene kulturne norme, katere mu omogočajo sodelovanje v 

različnih športnih aktivnostih in ki ohranja zdravo dobro počutje skozi celotno 

življenjsko dobo, se redno vključuje v športne dejavnosti, ker v tem uživa, razume in 

ceni športno dejavnost in njen pomen za zdrav način življenja. 



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

50 
 

Zdrav življenjski slog pomeni, da nas šport ali GŠA spremlja skozi celo življenje. 

Berčič (2005a) navaja, da ukvarjanje z rekreativnim športom spada med pomembne 

sestavine kakovosti življenja posameznikov in prebivalstva v celoti, zato ga v državah z 

razvito športno kulturo visoko cenijo in vrednotijo. V Evropi se zanimanje za športno 

rekreacijo oziroma za redno in sistematično športno rekreativno udejstvovanje 

prebivalstva povečuje. Rekreativni šport posega v vse pore družbenega življenja. V to 

dejavnost so vključene različne institucije, nevladne organizacije, različne športne 

organizacije, športna podjetja in društva. Užitek, veselje, zadovoljstvo, sprostitev in 

razvedrilo, zdravje in druženje so imperativi športne rekreacije. Kultura športne 

rekreacije pa zahteva ustrezno pripravo človeka in pridobitev športnih znanj in izkušenj 

v najbolj zgodnjem obdobju otroštva in v obdobju šolanja, kar lahko dosežemo v okviru 

družine in šole.  

O zaskrbljujočem stanju telesne neaktivnosti in s tem povezanih težav se danes veliko 

govori. Kristan (2009) pravi, da sodoben način življenja peha človeka v gibalno 

zanemarjenost, ki se nadaljuje z različnimi prezgodnjimi obolenji, invalidnostjo, 

prezgodnjo opešanostjo in prezgodnjo smrtnostjo. Razumen šport je sploh eno 

pomembnejših rehabilitacijskih sredstev. Besedno zvezo »športni življenjski slog« 

danes razumemo kot vseživljenjsko dejavno skrb za redno higiensko telesno gibanje, 

skrb za ohranjanje zdrave telesne teže ter opustitev slabih navad. Z drugimi besedami 

opiše Bailey (2009), da lahko primerno strukturirane in predstavljene aktivnosti 

doprinesejo k razvoju prosocialnega vedenja in lahko deluje preventivno proti 

antisocialnemu in kriminalnemu vedenju v mladosti.  

Katere športne vsebine so primerne in na kakšne način lahko privzgojimo zdrav 

življenjski slog, opisuje Škof (2007b), ki pravi, da so kondicijske dejavnosti 

vseživljenjske dejavnosti. So primerne in potrebne za pridobivanje in ohranjanje 

vitalnosti skozi celo življenje. Zaradi izrazitega vpliva na strateške funkcionalne sisteme 

in vseživljenjske primernosti imajo kondicijske vsebine tako specifičen kot zdravstveni 

pomen. Zlasti aerobne dejavnosti v naravi, kot so smučarski teki, hoja, planinarjenje, 

kolesarjenje, plezanje. Imajo pa tudi pustolovski značaj, kar je lahko vzrok, da se 

začnejo mladi ukvarjat s športom. Kondicijske dejavnosti v osnovi niso tekmovalnega 

značaja. Vzgoja za zdrav življenjski slog je hkrati vzgoja odnosa do narave. Čim več 

športa v šoli naj se izvaja v naravi. Narava v srcu mladega človeka je najboljša naložba 

za zdravo življenje. Enako poudarja Cankar (2003) odnos športa in narave. Marsikaj je 
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mogoče narediti v organiziranem vzgojno-izobraževalnem procesu v šoli, ki omogoča 

načrtno povezanost teoretičnega pouka s prakso in vpliva na ravnanje mladih ljudi. Zato 

bo pedagogika športa morala bolj poudarjati in razvijati koncept, ki vzpostavlja pristni 

stik z naravo. Človekova telesnost je temeljno izhodišče njegove povezanosti z naravo. 

Otrokom, ki jim v razvoju ni bil omogočen stik z naravo, je s tem odvzeta osnovna 

povezanost s svetom. V času, ko družina in druge socialne sredine vedno manj 

izpolnjujejo svojo funkcijo, odnosi z naravo dobivajo še posebej pomembno funkcijo. 

Športna vzgoja, povezana z naravo in izražena bodisi kot moralna, okoljska in druge 

vzgoje, vpliva na estetsko oblikovanje mladih in prinaša številne izkušnje smisla. 

Zalokarjeva pravi (1998, v Cankar, 2003), da se mladi ob doživljanju narave in vsega 

lepega v njej dokopljejo do stališča, da se splača živeti, ker je okoli njih veliko lepega. 

Ob doživljanju narave se pri otrocih oblikuje njihova socialna bit, skrb za bližnjega, za 

dobro počutje cele skupine, za spoštljiv odnos do avtoritete. S poglobljenim 

doživljanjem narave vplivamo tudi na krepitev otrokove volje in vzgojo čutil. Vsak 

otrok se pripravlja na življenje tako, da vse preizkusi, preišče in z rečmi nekaj naredi. 

Ravno ta naravna potreba po gibanju je danes v veliki meri omejena in celo 

zanemarjena.  

Da je potrebno spremeniti politiko športa se zavedajo tudi snovalci programov in 

zakonov. Zavedajo se pomembnosti vzgajanja zdravega življenjskega sloga pri mladih, 

kar je zapisano v Nacionalnem programu športa za republiko Slovenijo 2014–2023, str. 

5:  

- zagotoviti vsem mladim kakovostno zunajšolsko športno udejstvovanje, ki jim 

bo skupaj s kakovostnim poukom športne vzgoje omogočilo pridobiti gibalne in 

druge kompetentnosti na taki ravni, da bo šport postal del njihovega zdravega 

življenjskega sloga;  

- varovati in spodbujati uveljavljanje moralnih in etičnih vrednot v športu, 

spoštovali človekovo dostojanstvo in varnost vseh, ki so povezani s športom;  

- skladno z načeli trajnostnega razvoja ustvarjati spodbudno okolje za razvoj 

različnih oblik GŠD za vse skupine prebivalstva, dejavnega transporta ljudi 

(pešačenje, kolesarjenje, rolanje ipd.), njihovega druženja in preživljanja 

prostega časa (igrišča, parki, naravne poti idr.).  



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

52 
 

Enaki  in podobni cilji so navedeni tudi v priporočilih o GŠA za šole in skupnosti 

(Department of Health and Human Services, 1997, str. 341, v Biddle, Mutrie, 2001): 

- oblikovati politiko, ki spodbuja gibalno aktivnost, ki je prijetna in traja skozi 

celo življenje; 

- urediti okoljske pogoje, ki spodbujajo varno in sproščeno GŠA, 

- zasnovati učni načrt, ki poudarja pozitivne učinke telesne dejavnosti, ki je v 

pomoč učencem in spodbuja k zdravemu življenjskemu slogu; 

- izvajati zdravstveno vzgojo, ki ozavešča o pomenu gibanja na zdravje in 

zdravem življenjskem slogu; 

- zasnovati dodatne kulikularne programe po meri potreb in interesov otrok,  

- vključevanje in izobraževanje staršev v dodatne programe GŠA, jih spodbujati k 

sodelovanju v rekreativnih aktivnostih; 

- omogočiti izobraževanje za učitelje, trenerje, zdravstvo in drugo osebje, ki 

potrebuje znanje za promocijo zdravega življenjskega sloga; 

- potrebno je narediti raziskave na področju GŠA mladih, jim svetovati o količini 

in vrsti GŠA, jih vključiti v programe in podučiti o zdravilnih učinkih vadbe na 

telo; 

- zasnovati vrsto programov, društev, ki so privlačni za mlade; 

- redno je potrebno vrednotiti šolske programe in programe, ki delujejo na 

področju športa in njihove učinke ter preveriti ustreznost objektov namenjenih 

športu in rekreaciji. 

V učnem načrtu za športno vzgojo za osnovno šolo (M . Kovač idr., 2011, str. 4) je 

zapisano:  

 »Šolska športna vzgoja je nenehen proces bogatenja znanja, razvijanja sposobnosti in 

lastnosti ter pomembno sredstvo za oblikovanje osebnosti in odnosov med posamezniki. 

Z redno in kakovostno športno vadbo prispevamo k skladnemu biopsihosocialnemu 

razvoju mladega človeka, sprostitvi, nevtralizaciji negativnih učinkov večurnega 

sedenja in drugih nezdravih navad. Ob sprotni skrbi za zdrav razvoj ga vzgajamo in 

učimo, kako bo v vseh obdobjih življenja bogatil svoj prosti čas s športnimi vsebinami. 

Z zdravim življenjskim slogom bo tako lahko skrbel za dobro počutje, zdravje, vitalnost 

in življenjski optimizem«. Šola ima velik vpliv na oblikovanje zdravega odnosa do 

športa in GŠD, ampak je potrebno smernice začrtati tudi globalno. Kot pravi Hardman 

(2008), se za zdrav življenjski slog in zdravo življenje športna vzgoja ne začne in konča 
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samo v šoli. Hardman (prav tam) tudi navaja, da se v kontekstu sprememb v reformah v 

izobraževanju in kot odziv na epidemijo debelosti, ki se pojavlja, ter zaradi različnih 

konceptov o aktivnem življenjskem slogu, dogajajo določene kurikularne spremembe v 

določenih delih Evrope. Povečuje se tudi pozornost, namenjena kvaliteti šolskim 

športnim programom. V zadnjem času se je vloga športne vzgoje razširila.  

Pomembnost športne vzgoje je bila zapisana v resoluciji o vlogi športa v izobraževanju, 

ki jo je sprejel Evropski parlament novembra leta 2007. V preambuli je navedeno, da je 

športna vzgoja edini šolski predmet, ki pripravlja otroke na zdrav način življenja in je 

usmerjen na splošni psihični in mentalni razvoj, hkrati pa posreduje pomembne socialne 

veščine, kot so poštenost, samodisciplino, solidarnost, skupinski duh, toleranco in fair 

play. Šport je torej eno izmed najpomembnejših orodij za socialno integracijo. 

Učencem je treba vsaditi v zavest vedenje o tem, da je različnost normalen pojav, 

športni življenjski slog je radost in ne pritisk, zato naj bi bila tudi vzgoja za tak 

življenjski slog kar najbolj radostna (Kristan, 2009).   

Življenje, ki ga zaznamuje zdrav življenjski slog ima veliko pozitivnih posledic, kot so  

samozavest, boljša organizacija, sprostitev, socializacija in seveda najpomembnejše 

zdravje. Predvsem je pomembno gojiti odnos do narave in spodbujati GŠA v naravi, ker 

s tem dosegamo tudi druge cilje. V šolah morajo biti učni načrti za šport oblikovani 

tako, da  spodbujajo interes otrok za športno udejstvovanje. Dejstvo je, da je GŠD danes 

vrednota, je element kakovosti življenja. Udejstvovanje v GŠA in rekreativnem športu 

je vse večja. Predvsem je potrebno zagotoviti šolsko in zunajšolsko GŠD  za mlade, in 

spodbudno okolje, če želimo privzgajati zdrav življenjski slog.  

2.6.2  Šport v šoli 
Če pogledamo zgodovino pouka športa, je ta sestavni del šolskega programa že od 

samega začetka, samo njegova vloga se je do danes bistveno spremenila. Proti koncu 

19. stoletja se v ZDA začnejo gibanja za bolj kakovostno izobraževanje in prijaznejšo 

šolo, ki ne temelji samo na umski dejavnosti. V učnih načrtih se pojavijo težnje po 

uveljavljanju gibalnih aktivnosti, igre in zdravstvene vzgoje. Napredni pedagogi želijo 

opravičiti vzgojo, ki presega okvire tradicionalne, negibljive in neprilagodljive šole. 

Prebujevalci nove vzgoje so bili: Dewey, Hall, Thorndike, McCloy, Cassidy. Leta 1910 

Wood opredeli novo telesno vzgojo, sledijo mu še drugi avtorji. Razlikovanje njihovih 

teorij bi lahko delili na dva metodološka vidika: vzgoja telesa, ki se nagiba k zdravju in 
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biološkosti človeka, ter vzgoja skozi telesnost, ki cilja na pozitivne družbene učinke in 

osebnostno rast (Hosta, 2003).  

Podobna gibanja so se začela tudi pri nas, ko je šport postal obvezen del šolskega 

pouka. Kristan (2009) pravi, da je leta 1869 avstrijski zakon predpisal šport kot obvezen 

predmet v osnovni šoli. Tudi v Kraljevini Jugoslaviji je bila telovadba v šolah obvezna 

po zakonu. Zakon iz leta 1930 je predpisal enotno sokolsko telovadbo po Tyrševem 

sistemu. Poimenovanje predmeta se je skozi zgodovino ves čas spreminjalo. S šolsko 

reformo leta 1953 se izraz »telovadba« zamenja  z izrazom »telesna vzgoja«, 1996 pa so 

jo preimenovali v športno vzgojo. Tudi to poimenovanje se je spremenilo leta 2011  z  

Zakonom o osnovni šoli (Ur. l. RS, št. 87/11) v »šport«. Preimenovanje ima svoje 

znanstvene utemeljitve. Zakaj so se te spremembe v poimenovanju dogajale razlaga 

Kristan (prav tam). Poimenovanje telesna vzgoja je bilo sporno, tako formalno logično 

kot dualistično pojmovanje duše in telesa, čeprav vemo, da gre za organsko enost. Niso 

želeli vzgojno-izobraževalnega pojma, ki bi vplival zgolj na telo. Telesna vzgoja se je  

imenovala zgolj po anatomskem pojmu,  medtem ko sta se glasbena in likovna vzgoja 

imenovali po dejavnosti. Vzgojni predmet se mora imenovati po osrednji dejavnosti. 

Naloga vsake vede je, da si oblikuje medsebojno povezan terminološki sistem, ki bo 

logično usklajen znotraj vede in stroke ter z izrazjem drugih ved. Izraz športna vzgoja je 

nastal kasneje, ker je učenje športa, športna vzgoja. Športna izraža vsebino predmeta, 

vzgoja pa namembnost predmeta. So pa že takrat razmišljali o preimenovanju v šport, 

ker ima vzgoja ideološki prizvok. Kristan (prav tam) tudi pravi, da je delitev na učne in 

vzgojne predmete nesmisel. Danes velja, da brez izobraževanja ni vzgoje in obratno. 

Čustveni, gibalni in intelektualni razvoj so neločljive razsežnosti organske celosti z 

nevrološko podlago in logično je, da mora šola poskrbeti za najboljše spodbude na vseh 

teh področjih. Dejstvo pa je, da je športu v šolah namenjeno zelo malo časa. 

Mednarodni svet za šport ICSSPE je že leta 1972 izdal Manifest o športu, ki priporoča 

šolam, naj tretjino časa namenijo športnim dejavnostim. Pri nas je  razmerje 1 : 8 in ne 

dosegamo spodnje meje, to je 1 : 6. Ker je razmerje med gibalnimi in intelektualnimi 

spodbudami neustrezno, je predmet šport nenadomestljiv predmet, predvsem ker 

razvojni psihologi ugotavljajo, da zamujenih telesnih oziroma gibalnih spodbud ter 

učinkov pozneje ni več mogoče ustrezno nadoknaditi. Učinkovitost udejanjanja tega 

vzgojno izobraževalnega smotra naj bi se kazala v kasnejših življenjskih obdobjih.  
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M. Kovač, Jurak, Strel in Starc (2003) navajajo, da danes športna vzgoja vključuje več 

dimenzij: učenje športnih veščin, spodbujanje motoričnega razvoj, motivacijo za razvoj 

zdravih življenjskih navad ali zdravega življenjskega sloga in proces indirektne 

socializacije. Prejšnji kurikulum športne vzgoje je bil napisan leta 1999 za vse vrste šol. 

Šole poleg vsebin v učnem načrtu ponujajo še razširjen program, ki ga sestavljajo Zlati 

sonček, Krpan, Ciciban planinec, minuta za zdravje, rekreativni odmor in druge vsebine. 

Koliko pa se po šolah ti programi izvajajo, je pa odvisno od politike na šoli in 

osveščenosti o pomenu GŠA.  

V okviru pouka športa se torej lahko izvaja več dodatnih vsebin, ki spodbujajo GŠA. 

Predlagane vsebine so poleg zgoraj naštetih še projekt Zdrav življenjski slog, športni 

izbirni predmeti in različne športne interesne dejavnosti. Koliko teh vsebin šole 

vključujejo v svoj program je odvisno od vodstva in usposobljenosti učiteljev. Po 

pregledu različni spletnih strani slovenskih šol ima veliko šol v urnike umeščene 

rekreativne odmore, kar je spodbujajoče. Vsi ti dodatni programi so dobro zasnovani, 

ker zvišujejo kakovost dela in obogatijo program. Koliko in kako se v praksi izvajajo, bi 

bilo potrebno raziskati. S. M. Lee, C. R. Burgeson, J. Fulton in C. G. Spain, (2007) so 

raziskovali, kaj sestavlja šolski šport v Ameriki. Raziskavo so naredili v vseh državah 

Amerike z vprašalnikom in intervjuji. Le nekaj šol ima šport vsak dan na urniku. Večina 

šol izvaja tudi dodatne športne aktivnosti. Učiteljem je bilo ponujeno dodatno 

izobraževanje o določenih temah, vendar se niso odzvali, oziroma se niso udeležili tega 

izobraževanja. Poudarjajo, da če želimo povečati gibalno aktivnost otrok, je potrebno 

oblikovat celovit pristop na ravni  države in skupnih politik ter ustrezno izobraziti 

kader.  

D. Boben, S. Cecić Erpič, Škof in V. Zabukovec (2005) pravijo, da je učinkovitost 

športne vzgoje kot vzgojno-izobraževalnega področja šole odvisna od številnih 

dejavnikov (materialne možnosti, kadrovskih potencialov, normativne ureditve, tradicije 

na šoli in v kraju). Daleč najpomembnejši je človeški dejavnik, torej znanje, 

motiviranost in pedagoška nadarjenost učitelja športne vzgoje. D. Boben idr. (2005) 

pravijo, da je v slovenski šoli športna vzgoja še vedno storilnostno naravna, preveč je 

usmerjena v testiraje sposobnosti, ocenjevanje znanj, v tekmovalne oblike in premalo v 

ustvarjanje spodbudnega okolja s premišljenimi vzgojnimi ravnanji s trajnimi 

posledicami. Pomembno je v mladih spodbuditi športno motivacijski potencial. Pravijo, 

da je bolj pomemben šport v srcih kot pa hitre noge.   
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Hardman (2008) navaja, da je kvaliteta in pomembnost kurikula športne vzgoje postalo 

glavno vprašanje ne samo v Evropi, ampak tudi po svetu. Hardman (prav tam) pravi, da 

je  veliko kurikulov športne vzgoje neprimernih in nerealnih. Interes učencev za 

udejstvovanje v  GŠA v času šolanja upada in učenci postajajo manj aktivni v višjih 

razredih osnovne šole. Hardman (prav tam) ima zadržke glede izboljšave politike in 

prakse športne vzgoje, verjame pa, da je možno sestaviti okvir oziroma nabor globalnih 

standardov, ki bi bili uporabni za vsakdanjo rabo. Ena od univerzalnosti bi bila, da bi 

opredelili, kaj je to kvalitetno športno izobraževanje. Te karakteristike bi bile lahko 

napisane kot set principov ali načel, ki so povzeti, kot je spodaj opisal: 

 uravnotežen in koherenten kurikul ali učni načrt, ki je primeren s svojo širino in 

globino za vse otroke, napisan tako, da zagotovi diferenciacijo učnih nalog in 

stilov poučevanja; 

 kurikul, ki formalno in razvojno temelji na napredku in sosledju dogodkov z 

jasno opredeljenimi cilji in željenim učinkom športne vzgoje;  

 kurikul, ki predvideva priložnosti in izkušnje za povečanje znanja, razumevanje 

gibalnih spretnosti v raznolikih gibalnih aktivnostih;  

 kurukul, ki spodbuja aktivno življenje tudi izven šole; 

 kurikul, ki vključuje redno in stalno udejstvovanje v GŠD; 

 kurikul, ki spodbuja oblikovanje zdrave osebnosti in zdrav življenjski slog; 

 kurikul, ki spodbuja refleksijo in kreativnost; 

 kurikul, ki pospešuje zdravo obnašanje in odnos do rizičnih situacij in drugih 

izzivov; 

 kurikul, ki spodbuja pozitivne osebne koncepte in socialno interakcijo, nabor 

psihosocialnih kvalitet in moralne vrednote; 

 kurikul. ki hkrati predvideva tudi prijetnost sodelovanja. 

Te značilnosti učnega načrta pa lahko pripeljejo do pozitivnih učinkov kvalitetnega  

programa, kot so: 

 učenčeva predanost športni in gibalni aktivnosti; 

 razumevanje, kaj in kako lahko doseže z naučenimi načeli; 

 razumevanje bistvene vloge športne aktivnosti kot doprinos k dobremu počutju 

in uravnoteženemu  zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu; 
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 zaupanje za sodelovanje v športnih aktivnostih v različnih okoliščinah kot tudi 

prevzemanje iniciative; 

 pridobiti spekter znanj in tehnik za dobro telesno kontrolo in gibanje;  

 željo po sodelovanju v različnih tipih GŠA; 

 premišljeno razmišljanje, primerno odločanje in prilagodljivost; 

 odločnost in predanost k napredku in dosežkom; 

 razvoj vzdržljivosti, voljnosti, moči in fleksibilnosti ter 

 predstavitev navdušenja za interes in motivacijo za sodelovanje. 

V našem učnem načrtu za športno vzgojo pa so zapisani naslednji cilji (M . Kovač idr., 

2011, str. 7):  

 ustrezna gibalna učinkovitost in oblikovanje zdravega življenjskega sloga; 

 skladna telesna in gibalna razvitost, pravilna telesna drža; 

 zavesten nadzor telesa pri izvedbi položajev in gibanj; 

 zdrav način življenja (ustrezna kondicijska pripravljenost, telesna nega); 

 zdrava prehrana; 

 razbremenitev in sprostitev;  

 ravnovesje med učenjem, GŠA, počitkom in spanjem;  

 odpornost proti boleznim;  

 sposobnost prenašanja naporov;  

 nevtralizacija negativnih učinkov sodobnega življenja; 

 usvajanje spretnosti in znanj, ki omogočajo sodelovanje v različnih športnih 

dejavnostih; 

 seznanjanje z varnim in odgovornim športnim udejstvovanjem; 

 spodbujanje gibalne ustvarjalnosti; 

 razumevanje koristnosti rednega gibanja in športa ter njune vloge pri 

kakovostnem preživljanju prostega časa; 

 pozitivno doživljanje športa, ki bogati posameznika: 

 zadovoljstvo ob gibanju, premagovanju naporov in doseganju osebnih ciljev; 

 krepitev zdravega občutka samozavesti in zaupanja vase; 

 oblikovanje pristnega, čustvenega, spoštljivega in kulturnega odnosa do narave 

ter okolja kot posebne vrednote; 
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 oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega 

sodelovanja, strpnosti in sprejemanja drugačnosti); 

  razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – fair play). 

Če primerjamo naš posodobljen učni načrt in predloge Hardmana (prav tam), vidimo, da 

se cilji v učnem načrtu in njegovi predlogi v več točkah ujemajo. Cilji našega učnega 

načrta naj bi realizirali vse, kar je Hardman pred leti predlagal. Lahko sklepamo, da smo 

naredili na tem področju velik korak, vprašanje pa je, kako se učni načrt udejanja v 

praksi. Na neustreznost šolskega programa sta pri nas opozarjala že Jurak in M. Kovač 

(2009) in predlagala kurikularne spremembe, kjer naj bi bilo upoštevano praktično 

izvajanje pouka in družbene potrebe. Ugotovila sta tudi, da je včasih imela športna 

vzgoja kot predmet manjši formalni pomen pri prenosu družbenega znanja.  

M. Kovač in Jurak (2010) pravita, da mora športna vzgoja ali predmet šport učence 

seznaniti s temeljnimi znanji in spretnostmi. Če želimo, da se bodo kot odrasli ukvarjali 

z različnimi športi ali GŠD, jih mora učni proces pripraviti na pridobivanje, analiziranje 

in uporabljanje različnih znanj v različnih situacijah. Torej Škof (2005a) navaja, da 

lahko o uspešni športni vzgoji govorimo takrat in tam, kjer programi temeljijo na 

vsebinah in pedagoških strategijah, ki uresničujejo vse temeljne naloge in ki resnično 

prispevajo k razvoju vzorcev življenja mladostnika z redno GŠA. Torej lahko vidimo, 

da so ti predlogi zajeti v ciljih v prenovljenem učnem načrtu.  

Šport v šoli naj bi upošteval vse predlagane smernice, pri samem izvajanju pa 

ugotavljamo, da otroci niso dovolj gibalno/športno aktivni pri samem pouku športa. J. 

L. Hollis idr. (2016) so ugotavljali, koliko časa preživijo učenci v srednji do visoki 

intenzivnosti gibanja med poukom športa. Pregledali so raziskave, ki so bile narejene na 

tem področju.  Pregledali so študije od leta 2005 do 2014. V študije so bili vključeni 4–

12 let stari otroci. Ugotovili so, da nivo srednje do visoke intenzivnosti gibanja ne 

zadošča standardom United States Centre for Disease Control and Prevention in United 

Kingdom's Association of Physical Education. Priporočila so, da naj bi učenci 50% časa 

med uro športa preživeli v srednje do visoki intenzivnosti gibanja. Je pa delež višji, kot 

so ugotovili v prejšnjih raziskavah, saj predstavlja 34,2%. Pravijo, da so intervencije za 

dvig srednje do visoke intenzivnosti gibanja potrebne. Tudi V. Štemberger in Kopač 

(2009) sta raziskovala, kako se pouk športa izvaja pri nas. Opazovala sta 65 ur pouka 

športa v drugem in tretjem triletju osnovne šole. Ugotovila sta, da je uvodni del ure 
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običajno bistveno krajši, kot je priporočeno. Premalo pozornosti se nameni ogrevanju. 

Glavni del ustreza priporočilom, zaključek ure pa je spet prekratek. Tudi čas učne ure je 

krajši od 45 minut. Zato je GŠA otrok manjša od pričakovane.  

V čas pouka šport je potrebno všteti še preoblačenje, kar spet skrajša čas dela. Hkrati je 

potrebno med poukom športa nekaj časa nameniti razlagi in demonstraciji vaj, ko otroci 

niso aktivni. Učitelji bi morali biti pozorni na količino gibanja med urami športa.   

Tudi Pušnik, T. Volmut in Šimunič (2014) so raziskovali kakšna je količina srednje do 

visoke intenzivnosti gibalne aktivnosti med poukom športa. Gibalno aktivnost so merili 

pri 8–9 let starih otrocih. Ugotavljali so tudi, kakšna je aktivnost otrok, če jih poučujejo 

učitelji razrednega pouka ali športni pedagogi. Ugotovili so, da je povprečje trajanja ure 

športa 36,6 ± 7,7 minut. Ogrevanje je trajalo 14,9 ± 7,7, glavni del 19,3 ± 7,1 minut in 

zaključek ure  1,8 ± 2,4 minut. Čas, preživet v srednji do visoki intenzivnosti gibanja, je 

bil 13,2 ± 4,1 minut. Ura športa, ki je bila izvedena na zunanjih površinah, je v povrečju 

trajala 7 minut manj kot ura, izvedena v telovadnici in efektivni čas se je zmanjšal za 

1,5 minute. Če sta učence poučevala dva učitelja naenkrat, se je čas v srednje do visoki 

intenzivnosti gibanja skrajšal za 3,5 minute. Niso pa zaznali razlik, če jih poučuje učitelj 

razrednega pouk ali športni pedagog. Ugotovili so tudi, da se čas, preživet v srednje do 

visoki intenzivnosti gibanja, manjša premosorazmerno z naraščanjem števila učencev v 

razredu. Torej pouk športa ne omogoča dovolj gibanja otrokom. Poleg tega navajajo 

Šimunič idr. (2015), da v preteklosti še nikoli niso bili ljudje manj gibalno/športno 

aktivni tako na delovnem mestu kot v prostem času. Posebej so problematični otroci in 

mladostniki, ki ne dosegajo priporočil o GŠA za zagotavljanje zdravja. Podajajo, da bi 

bilo potrebno oblikovati kurikulum, ki bi zagotavljal zadostno količino, intenzivnost in 

kvaliteto GŠA med poukom športa. Učitelji pa bi se morali zavzemati za zagotavljanje 

zadostne količine gibanja pri učencih.   

L. Bačanac in Škof (2007b) navajata, da če bo otrok vsaj nekaj let deležen dobrega 

učitelja ali trenerja z značajem, humanega ravnanja z njim, vsebinsko in organizacijsko 

dobro izpeljanih programov, bo dobil vse tisto najboljše, kar šport lahko nudi mlademu 

človeku. Delavnost, samostojnost, samodisciplina, osebna urejenost, želja po 

napredovanju, različne izkušnje in ljubezen do športa ali GŠD so osebnostne vrline, ki 

ga bodo krasile celo življenje. Skrbno načrtovan in izpeljan proces vadbe v otroštvu in 

mladostništvu ne pomeni le odprtih vrat v svet vrhunske športne ustvarjalnosti, temveč 

v svet vsake ustvarjalnosti in zadovoljstva v življenju. Razvija vse tisto, kar mlad človek 
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potrebuje za uspešen vstop v življenje. Pomeni najkakovostnejšo šolo za življenje. 

Enako trdi Kristan (2009), ki pravi, da sta ustrezna filozofija pouka športa in na njej 

utemeljen učni načrt najpomembnejši podlagi učinkovitega vzgojno-izobraževalnega 

dela. Dober učni načrt je manj prizadevnemu učitelju dober vodnik, dobremu učitelju pa 

najboljša podlaga za razcvet njegove inovativnosti in ustvarjalnosti. Dober pouk športa 

mora dati otrokom bogato raznovrstno gibalno izobrazbo, teoretično osmisliti gibalno 

znanje, hkrati pa naj bi bila doživljajsko čim bolj načrtovana, izvajana in učinkovita. 

Raznovrstni športni interesi se lahko prebujajo in oblikujejo le z raznovrstno in 

programirano dejavnostjo. Zato mora šola ponuditi učencem raznovrsten obsežen 

program z namenom, da bi sleherni učenec razvil svoje individualizirane posebnosti, 

zmožnosti in nagnjenja ter si v skladu s tem spoznanjem izoblikoval lasten športen 

interes za svoje življenje. M. Kovač in Jurak (2010) pravita, da ustrezne telesne 

značilnosti in razvitost gibalnih sposobnosti pripomorejo k učinkovitejšemu in bolj 

nadzorovanemu gibanju. Hkrati je potrebno pri najmlajših oblikovati osnovne gibalne 

vzorce, ki so pogoj za usklajeno vsakodnevno gibanje. Na podlagi teh vzorcev je 

mogoče kasneje učiti prve posamezne športe in športne dejavnosti. Je pa šport v šoli, 

kot pravita M. Kovač in Jurak (2009), edina redna GŠD za celotno populacijo otrok ter 

velik delež mladine, zato sta njen obseg in kakovost izjemnega pomena za zdrav razvoj, 

oblikovanje zdravega življenjskega sloga in ustrezno socializacijo otrok in mladine. 

Pri mlajših otrocih je zelo pomembna igra. Berčič (2005a) navaja, da naj bi bilo športno 

udejstvovanje igrivo, izhajati mora iz igre in se vanjo znova zlivati. Le če raznolika 

dejavnost temelji na igri, zagotavlja udeležencem radostno doživljanje, razvedrilno in 

sproščujočo izživetje in notranje bogatenje. Z igro in ob njej se na najbolj naraven način 

izraža človekova svobodna ter neprisiljena odločitev za udejanjanje svojih potreb in 

želja po gibanju, gibalni ekspresiji in gibalni izraznosti. Kljub naporom, ki so lahko pri 

rekreativni vadbi visokih vrednosti, je to ob vključevanju igrivosti mogoče prenesti. 

Škof navaja (2007c), da je šport ali GŠD otroku predvsem igra in učenje, veliko manj pa 

trening in razvoj telesnih sposobnosti. Temelji naj na igralnih oblikah in za otroke 

zabavnih vsebinah. Enako opisujeta Marjanovič Umek in Zupančič (2001) igro. Pravita, 

da v gibalni igri otrok razvija mišičevje in okostje, pridobiva gibalne spretnosti in 

razvija zaznavno gibalno koordinacijo, hkrati pa mu gibalna igra omogoča sproščanje 

nakopičene energije. Kot posebno igro Rice (1998) izpostavlja igro prerivanja (rouge 

and tumble), ki vključuje igrivo pretepanje in nenadzorovano sproščanje agresivnosti. 
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Preko nje se otrok uči nadzorovanja lastnih impulzov in občutkov ter njihovega 

izražanja na socialno sprejemljiv način. Pišot (2012)  pa navaja, da je kakovostno 

gibanje, pri katerem ljudje pridobivajo znanje in razvijajo gibalne kompetence, veliko 

bolj pomembno kot samo količina gibanja in razvoj gibalnih sposobnosti. 

Kristan (2009) navaja, da je za skladen razvoj posameznika smotrna naslednja gostota 

spodbud:  

- do tretjega razreda vsak dan po eno uro, 

- v drugi triadi štiri ure na teden,  

- v tretji triadi ne manj kot tri ure na teden, 

- v srednji šoli ne manj kot tri ure na teden,  

- na fakulteti v prvem in drugem letniku vsaj dve uri na teden.  

Pri manjši gostoti je težko pričakovati trajne športne navade, ki je temeljni splošni 

vzgojno-izobraževalni smoter predmeta športa. Malo manj predlaga Škof (2007,c), ki 

pravi, naj vadba v starostnem obdobju 6–8, 9  poteka 2 do3-krat tedensko.  

Šport kot šolski predmet ima dolgo razvojno pot, začetki segajo že v 19. stoletje. Tudi 

oblika in izvajanje sta se skozi zgodovino zelo spremenila. V zadnjem času se poudarja, 

da bi bilo potrebno oblikovati nove strategije v učnih načrtih, kar se je delno že 

realiziralo. Učni načrt naj bi bil začrtan tako, da bi pri otrocih razvil vse veščine, ki 

omogočajo zdravo, strpno in učinkovito življenje. Poudarja, da je potrebno v vzorec 

vedenja otrok in mladostnikov privzgojiti GŠA. Predvsem je pomembno, da ponudimo 

otrokom v okviru predmeta šport čim več različni vsebin. Zelo pomembna je igra, s 

katero dosegamo tudi druge cilje. Po raziskavah sodeč so otroci pri urah športa premalo 

gibalno/športno aktivni, kar bi bilo potrebno spremeniti. GŠA pa lahko povečamo samo, 

če se tega problema zavedamo in posledično spremenimo način poučevanja. Na tem 

področju imajo razredni učitelji in športni pedagogi veliko vlogo.  

2.6.3  Kakšen naj bo učitelj pouka šport 
Učitelji, ki želijo učencem približati šport in privzgojiti zdrav življenjski slog, morajo 

najprej sami imeti šport radi. Vsebine športa mora učitelj najprej sam dobro poznati, da 

lahko nauči otroke. Poleg tega mora biti pozoren in obvladati tudi na druge okoliščine, 

ki so specifične za pouk športa. L. Bačanac in Škof (2007b) pravita, da je učiteljevo 

vodenje odvisno od njegovih znanj in izkušenj, njegove intuicije, energije ali erosa ter 
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osebnostnih lastnosti. L. Bačanac in Škof (prav tam) pravita, da mladih športnikov ne 

morejo voditi neizobraženi učitelji ali neizobraženi trenerji in še zlasti ne morejo 

osebnosti mladih ljudi oblikovati tisti, ki niti sami pri sebi niso zgradili trdne osebnosti 

in značaja. V učnem načrtu za športno vzgojo (2011, str. 4) so zapisani cilji, ki naj bi jih 

učitelji pri poučevanju športa upoštevali. Zagotoviti je potrebno, da so vsi učenci 

uspešni, učitelj mora načrtno spremljati njihov razvoj in jih spodbujati k redni 

dejavnosti, v delo vključevati igro kot sredstvo vzgoje, delo načrtovati medpredmetno 

ter učence spodbujati k humanim odnosom, predvsem pa poskrbeti za varnost.  

Pouk športa zahteva tudi drugačen pristop. D. Boben, S. Cecić Erpič, Škof in V. 

Zabukovec (2005) pravijo, da je poučevanje športne vzgoje specifično in se vsaj v 

nekaterih elementih pedagoškega dela razlikuje od poučevanja pri drugih šolskih 

predmetih. L. Bačanac in Škof (2007b) navajata, da je v procesu športne vadbe rezultat 

vedno odvisen od učenčevega in učiteljevega prizadevanja ter njunega medsebojnega 

sodelovanja. Pedagoška ravnanja in organizacija športne vadbe dobrega učitelja so 

naravnani na razvoj motivacijskih vzvodov, ki temeljijo na notranji motivaciji 

posameznika. Zadovoljevanje potreb po pripadnosti in povezanosti omogoča varno 

ozračje, v katerem lahko mladi neogroženo tvegajo raziskovanje in širjenje meja svoje 

identitete. Kot pravi Škof (2005a), si bo lahko učitelj samo z ljubeznijo in spoštovanjem 

učencev, z resnico in pravico ter znanjem lahko oblikoval pristno avtoriteto. Ta deluje 

vzgojno in ima daljnosežne pedagoške posledice, kar je pri vzgoji za kakovost življenja 

s športom morda najpomembnejše.  

Hardman (2008) opisuje program PETE, kjer je opisano, kakšen naj bi bil model 

učitelja športa. Učitelj razume, da imajo učenci individualne potrebe, na katere se 

odziva, je kompetenten in dobro pozna učni načrt ter delo v razredu, je kot praktik 

analitičen, kritično odziven, profesionalen in odprt za nove ideje. Učitelji se morajo tudi 

učiti in se spoprijeti s problemi in hkrati razvijati svojo prakso v spreminjajočem se 

svetu. S. Cecić Erpič in D. Boben (2005) sta v okvirni študiji Vzdržljivostni tek v šoli, v 

kateri je sodelovalo 76 učiteljev športne vzgoje po Sloveniji, ugotavljali osebnostne 

lastnosti učiteljev. Osebnostne lastnosti idealnega športnega pedagoga v slovenskih 

osnovnih šolah je ocenjevalo tudi 34 strokovnjakov s področja športa s Fakultete za 

šport Univerze v Ljubljani. Navedli so, da naj bi imel idealen učitelj športne vzgoje 

močno izraženo dimenzijo energije ter dokaj izražene dimenzije sprejemljivosti, 

vestnosti, čustvene stabilnosti in odprtosti. Torej naj bi aktivno iskal družbo drugih 
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ljudi, imel predispozicije za vodjo, moral bi biti zelo komunikativen in se v različnih 

situacijah sproščeno vesti. Rezultati raziskave kažejo, da se ocene dejanskih in želenih 

osebnostnih dimenzij statistično značilno razlikujejo. Strokovnjaki s področja športa 

ocenjujejo, da naj bi imeli učitelji visoko razvite pravkar naštete lastnosti, sami učitelji 

pa se ocenjujejo bolj povprečno. Škof in D. Boben (2005) sta v svoji raziskavi leta 2000 

o stališčih otrok in mladostnikov do športnih aktivnosti in športne vzgoje na vzorcu 

1148 učencev ugotovila, da učitelji z bogatimi pedagoškimi izkušnjami bolj pozitivno 

ocenjujejo odnos učencev do vzdržljivostnih aktivnosti in drugih telesno zahtevnejših 

aktivnosti.  

J. E. Rink (2013) raziskuje učinkovitost učitelja športa skozi zgodovinsko perspektivo. 

Pravi, da če hočemo preveriti učinkovitost učiteljev športa, bi bilo potrebno ne samo iti 

v telovadnice in jih opazovati pri delu, ampak narediti več različnih meritev. Opozarja, 

da politika ni pripravljena na tem področju narediti ničesar, ni pripravljena investirati v 

tak projekt. Če hočemo, da bo šport v šoli podprt, potem morajo biti učitelji pripravljeni 

definirati svoje rezultate in načine, kako bi jih lahko merili. Dobro je, da se udeležujejo 

programov za učinkovito učenje. Če bi imeli skupno vizijo, kakšni naj bi bili ti rezultati, 

bi bili lahko v oporo stroki. Potrebno bi bilo oblikovati uporabno orodje in prijeme za 

merjenje učinkovitosti pri pouku. Potencial za razvoj pouka športa vidi kot rezultat  

raziskav na tem področju. Pišot, Plevnik in V. Štemberger (2014) pravijo, da obstaja v 

Sloveniji več predlogov o vrednotenju učinkovitosti učitelja pri pouku športa,vendar še 

noben predlog ni postal del učnega načrta.  

Kaj bi bilo potrebno narediti za boljši pouk športa in delo učitelja je opisal tudi Dyson 

(2014). Primerjal  je   tri članke o učinkovitosti učitelja pri športu. Pravi, da je učitelj 

odgovoren za kvaliteto pouka športa, razvijanje veščin, znanja in pozitivnega obnašanja, 

ki spodbujajo zdrav in aktivni življenjski slog. Tudi on poudarja, da je igra zelo vredna 

izobraževala izkušnja. Poudarja, da je pouk športa veliko širši pojem kot samo gibalna 

aktivnost in gibanje ter mu lahko škodujemo, če ga gledamo preveč ozko. Navaja, da je 

potrebno postaviti vprašanja, katere vsebine so najpomembnejše, da je potrebno 

razmišljati o kvaliteti pouka športa in se osredotočiti na sam proces pouka. Potrebno je 

raziskati več sodelovalnih pristopov z udeležbo otrok. Pri pregledu člankov je ugotovil, 

da je preveč raziskav narejenih na učiteljih in premalo z učitelji, starši in otroci. 

Priporoča tudi kvalitativni pristop raziskovanja.  
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Dober učitelj športa je tisti, ki ima veliko znanja, je empatičen, pozna didaktiko športa 

in učni načrt, zna vzpostaviti avtoriteto in tudi sam verjame v pomen GŠA.  Hkrati se 

mora ves čas izobraževati in izpopolnjevati svojo prakso. S športom se učenci naučijo 

vztrajati, sprostiti, sodelovati, organizirati, spoznati sebe in svoje zmožnosti. Šport v 

šolah naj bi bil šport za vse, da se poskuša vsem otrokom ponuditi čim več znanja in 

omogoči vsem čim več gibanja. Sam pouk športa se razlikuje od drugih predmetov, 

pogosto je na šolah  zanemarjen in se mu ne posveča dovolj pozornosti. Če želimo 

boljši pouk športa, bo potrebno izboljšati pogoje dela v šolah, v sodelovanje bolj 

aktivno vključiti starše in motivirati učitelje, tako učitelje športa kot razredne učitelje. 

Izvesti bi bilo potrebno več raziskav o izvajanju pouka športa, tudi kvalitativne narave. 

Učencem, učiteljem in staršem  pa ponuditi več znanja o prehrani in  pomenu gibanja ter 

trenutnem zaskrbljujočem stanju. Potrebno bo spodbujati razširjen program športa in 

otrokom ponuditi dodatne vsebine. Ena od možnih sprememb so intervencije. Še boljše 

rezultate bi lahko dosegli z bogatenjem učnega načrta.  

2.7  INTERVENCIJE  
 Če želimo povečati GŠA otrok, je potrebno izvesti dodatne dejavnosti, kar lahko 

storimo z intervencijami. Športne intervencije so način, kako zmanjšati prekomerno težo 

in povečati gibalno aktivnost otrok, mladostnikov in celotne populacije. So različne po 

oblikah, trajanju in metodah izvajanja. Lahko se izvajajo v šolah, lahko vključujejo 

družino, lahko so okoljske ali multikomponentne, ki zajemajo več področij. T. Volmut 

(2014) navaja  delitev na intervencije, ki spodbujajo povečanje GŠA, intervencije, ki so 

povezane s prehrano, intervencije, ki združujejo obe področji, tako gibanje kot 

prehrano, in intervencije za zmanjšanje neaktivnosti. Barborič (2005) pravi, da ločimo 

makro in mikro intervencije. Makro intervencije se izvajajo na širši populaciji ljudi, 

mikro intervencije so na nivoju manjših ciljnih skupin. C. E. L. Evans, S. A. Albar,  E. 

J. Vargas-Garcia in Xu  (2015) pravijo, da so intervencije na področju prehranjevanja, 

ki temeljijo na šolah, relativno nove in so bile prvič predstavljene v Ameriki v letu 

1990. Sprva so bile samo izobraževalne narave. Intervencijam na področju prehrane se 

kasneje pridružijo športne. Šolske športne intervencije sestavljajo dodatne vsebine za 

spodbujanje gibanja, ki so lahko v času pouka, med odmori ali v podaljšanem bivanju. 

Intervencije lahko izvajajo učitelj, šola kot celota ali pa so sugerirane s strani družbe ali 

politike. Kadar učitelji izvajajo intervencijo, lahko v pouk dodajo GŠA, kot so minuta 

za zdravje, gibalne aktivnosti med drugimi predmeti, dodatne ure športa med 
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podaljšanim bivanjem. Na nivoju šole se lahko izvajajo intervencije za spodbujanje 

gibanja, kot so rekreativni odmor, športne interesne dejavnosti, športni popoldnevi. Na 

nivoju države pa se šole lahko vključijo v projekt Zdrav življenjski slog, sodelujejo na 

različnih tekmovanjih, kot je Med dvema ognjema, organizirajo športno prednostno 

naloga šolskega leta in druge. Kako in koliko šole naredijo na tem področju, je odvisno 

od motiviranosti razrednih učiteljev in športnih pedagogov ter od motiviranost vodstva. 

Kot pravi Barborič (2005), povečanje želenega vedenja lahko dosežemo z 

intervencijami vodij, učiteljev in izvajalcev vadbenih programov, s spodbujanjem 

aktivnosti s strani skupnosti, organizacij ter preko politike ter z infrastrukture okolja, 

torej na makro nivoju. Primer je projekt Zdrav življenjski slog, kjer se vsem učencem na 

šoli zagotovi dve dodatni uri športa, kar pomeni, da imajo skupaj s poukom športa pet ur 

športa na teden. Torej imajo učenci vsak dan eno uro športa pod strokovnim vodstvom 

športnega pedagoga. Hkrati učenci, vključeni v projekt, spoznajo veliko novih zvrsti 

športa, spoznavajo delovanje lokalnih športnih klubov, se vključujejo v dejavnosti med 

prostimi dnevi in se izobražujejo na področju zdravega prehranjevanja (Zdrav 

življenjski slog, 2010).  

Glede na izkušnje z intervencijami Barborič (prav tam) pravi, da je enostavno doseči 

kratkoročno povečanje GŠA, težko pa dosežemo dolgoročno spremembo. Navaja, da je 

potrebno uporabiti pristop, ki po fazah povzroči vedenjske spremembe. Prva faza je 

pred namero, kjer pridobivamo informacije o problemu in poosebljamo situacijo. V 

drugi fazi se oblikuje namera, ko spoznavamo priložnosti za izvedbo, oblikuje se ključ 

za akcijo, v tretji fazi se pripravljamo, se spoznavamo z vadbo in pridobivamo povratno 

informacijo o napredku, v četrti fazi izvajamo akcijo in v peti fazi dejanje vzdržujemo.  

V praksi se je uvajalo že veliko različnih intervencij za pospeševanje GŠA, vendar 

predvsem v tujini. Barborič (prav tam) tudi navaja, da promocija aktivnega transporta, 

redna hoja in kolesarjenje na delo pripeljeta do merljivih pozitivnih sprememb v 

številnih zdravstvenih parametrih. 

O intervencijah je v tujini narejenih več raziskav, pri nas je takšnih raziskav malo. 

Rezultati raziskav o učinkovitosti intervencij niso najbolj spodbudni. Barborič (prav 

tam) opisuje družbene intervencije. Pravi, da so načeloma dobre, ker zajemajo široko 

populacijo, hkrati pa je težko meriti njene učinke. Evalvacije družbenih intervencij ne 
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kažejo pretirano spodbudnih rezultatov za spremembo vedenja, so pa bolj optimistične v 

kazanju sprememb v zavedanju in znanju.  

Richards, Hillsdon, Thorogood in Foster (2013) so preučevali učinkovitost intervencij 

za spodbujanje gibanja pri starosti 16 let in več. Ugotovili so, da so intervencije 

popularne, vendar ne dosegajo dolgotrajnih učinkov, vsaj ti učinki niso znani. 

Upoštevali so samo  intervencije, ki so trajale 12 mesecev ali več. Ugotovili so, da so 

bile najučinkovitejše intervencije tiste, ki so ponujale individualno in skupinsko pomoč. 

O pozitivnih rezultatih poročajo intervencije, ki so uporabile določeno zvrst športa. 

Ugotavljajo tudi, da veliko raziskav ne dosega metodološke kvalitete. Na koncu 

sklenejo, da intervencije lahko spodbudijo namere odraslih, da postanejo aktivnejši.  

Če želimo spremembe v vedenju, je potrebno začeti pri otrocih. Zgodaj v razvoju se 

oblikujejo navade za življenje. Šole in vrtci so ustanove, ki imajo na otroke zelo veliko 

vpliv. Preko otrok pa lahko šola vpliva tudi na starše. Kot pravi Barborič (2005), je 

najprimernejši prostor za uvajanje intervencij šola, ker zajemajo obseg kritične starosti, 

pri kateri se najpogosteje kaže, da so spremembe možne in ker vse šolske strategije 

zajamejo praktično vse člane iste starostne skupine.  

Tudi R. Martin in E. M. Murtagh (2015) pravita, da so šole najboljše okolje za 

intervencije, kjer se lahko vpliva na celotno populacijo otrok in ima možnost 

oblikovanja navad za kasnejše življenje. V tujini so začeli oblikovati različne programe 

intervencij, ki bi jih lahko uporabili. Enega izmed njih, ki se nanaša na prehranjevalne 

navade in najstnike, so predstavili Moreno idr. (2006). Program se imenuje HELENA 

(Healthy Lifestyle in Europe by Nutrition in Adolescence). Navajajo, da je največji 

problem pomanjkanje znanja o prehranjevalnih navadah evropskih najstnikov, da 

obstaja premalo podatkov kakšno in koliko  hrane pojedo mladostniki, premalo  znanja 

o pravilih prehranjevanja, pravilni izbiri hrane, premalo je modelov in meril, kakšna naj 

bi bila GŠA, premalo je podatkov o razširjenosti debelosti in premalo podatkov o 

učinkovitih intervencijah za izboljšanje zdravega življenjskega sloga. Študijska skupina 

Helena naj bi razvila, testirala in opisala metode, s katerimi bi dosegli zdrave 

prehranjevalne navade in  zadostno količino  GŠA. Njihova želja je oblikovati nove 

smernice v izobraževalnih intervencijah. O podobnem programu pišejo E. S. Belansky 

idr. (2013), ki so raziskovali število in tipe učinkovitih okoljskih in sistemskih 

sprememb, ki so bili uvedeni in po kakšnih korakih so bili uvedeni. Njihov model se 
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imenuje Adapted Intervention Mapping. Program je začrtan tako, da omogoča 

spremembe tako v okolju kot v samem sistemu šole. Šole, ki so delale po tem sistemu 

AIM so v povprečju dosegle 4,4 učinkovite spremembe na šolo, katere so se v 90% 

obdržale tudi leto kasneje. Ostale šole so v povprečju dosegle 0,6 spremembe, katere so 

se v 66% obdržale v naslednjem letu. AIM šole so uporabile za uvajanje sprememb  

izobraževalne pripomočke, udeležbo vodstva, eksplicitno postavljene cilje, opredelili so, 

kakšno naj bo vedenje otrok, določili so, kakšni naj bosta ugodno okolje in politika, 

razvili so akcijski načrt. Sallis idr. (2012) so zasnovali program SPARK, ki spodbuja 

GŠA v šoli in izven nje. Program je oblikovan za spodbujanje večje aktivnosti otrok pri 

urah pouka športa in tudi za spodbujanje popoldanskih aktivnosti. Program spodbuja 

visoke ravni GŠA, razvija motorične sposobnosti in socializacijo otrok. Otrokova GŠA 

se točkuje. Vloga staršev v programu je preverjati uresničevanje nalog, ki jih otroci 

dobijo v šoli, da dobijo dodatne točke. Hkrati otrok dobi dodatne točke, če je v gibanje 

vključil tudi družinske člane. Učiteljem glede izvajanja učnega načrta svetujejo 

strokovnjaki na področju športa, igre in aktivne rekreacije. Program temelji na 

bogatejšem kurikulumu  pouka športa. Obogaten kurikulum naj bi se izvajal najmanj 

trikrat na teden čez celo šolsko leto. Prve štiri tedne potekajo izobraževanja za učitelje. 

Standardna Spark ura traja 30 minut in ima dva dela, 15 minut se izvaja zdravju koristne 

vaje, 15 minut pa vaje za razvoj gibalnih sposobnosti.  

Intervencija je lahko tudi del pouka. R. Martin in E. M. Murtagh (2015) sta predstavili 

športno intervencijo, kjer sta vključili GŠA v pouk drugih predmetov poleg pouka 

športa. Sodelovali so otroci, stari 8–11 let na Irskem. Intervencija je trajala osem tednov 

s spremembo vedenja pri pouku. Uporabili sta metode učenja, ki vključujejo GŠA. Vsak 

dan so vsaj pri dveh predmetih gibanju namenili deset minut pri vsaki uri. Cilj 

intervencije je bil povečati dnevno količino srednje do visoke intenzivnosti gibanja. 

Za zdrave življenjske navade je potrebno v šolah izvajati intervencije tako na področju 

prehranjevanja kot gibanja. Na področju prehranjevanja se v slovenskih  šolah  spodbuja 

porabo sadja in zelenjave. Že od leta 2008 se izvaja Shema šolskega sadja in zelenjave, 

ki jo je uvedla Evropska unija zaradi premajhne priporočene dnevne porabe (400 g) med 

državami članicami. Sadje in zelenjavo brezplačno delijo učencem in na tak način 

spodbujajo zdrave prehranjevalne navade (Shema šolskega sadja, 2008). Možna oblika 

intervencije za spodbujanje zdravega prehranjevanja, oblikovanje zdravih navad ter 

izobraževanje za samooskrbo, ki jih imamo tudi pri nas že v marsikateri šoli, so šolski 
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vrtovi. C. Evans, S. A. Albar, E. J. Vargas-Garcia in Xu (2015) so preučevali različne 

prehranske intervencije, ki so bile izvedene po Evropi. Pravijo, da je uporaba zdrave 

hrane in uvajanje sadja ter zelenjave v šolski prostor na splošno postala utečena 

dejavnost. Ugotavljajo, da so prehranske intervencije uspešne, ker se je povečal vnos 

zdrave hrane, ne samo v času, ko so učenci v šolah, ampak tudi nasploh. Zmanjšal se je 

vnos sladkarij in sladkih pijač. Pravijo, da so prehranske intervencije uspešne predvsem 

pri mlajših otrocih. Ugotovili so tudi, da so šolske intervencije učinkovite pri 

zmanjševanju debelosti, če se poveča tudi GŠA in zmanjša čas sedenja, niso pa 

učinkovite, če so usmerjene samo na prehrano. Pravijo, da je bilo že veliko raziskav 

narejenih na tem področju v razvitih državah.  

Kaj bi bilo potrebno pri izbiri intervencije za preprečevanje debelosti upoštevati, so 

raziskovali tudi Ling, L. B. Robbins in Wenc (2016). V svojo raziskavo so vključili 2–5 

let stare otroke in ugotavljali, katere oblike so najučinkovitejše. Ugotovili so, da je 

pomembno, da v intervencije vključujejo tudi starše. Izvedene naj bi bile preko 

praktičnih delavnic o zdravi prehrani in pomenu gibanja.   

 

Da se poveča količina GŠA pod vplivom intervencije, je ugotovilo več avtorjev: 

Almond in Harris (1988, v Barborič, 2005),M. Dobbins idr. (2013), Lonsdale idr. 

(2012), R. Martin in E. M. Murtagh (2015), E. Powell idr. (2016), R. Sacchetti idr. 

(2013), Sallis idr. (2012) ter E. Sluijs idr. (2007).  

Almond in Harris (1988, v Barborič, 2005) sta na osnovi pregleda študij intervencij v 

osnovnih in srednjih šolah zaključila:  

- Očitne so pozitivne spremembe v fizioloških in kliničnih izidih.  

- Vse študije so pokazale pozitivne spremembe v GŠA bodisi v šoli bodisi izven 

šole. 

- Nekaj študij je znotraj kognitivnih sprememb zasledilo povišanje znanja, ena 

študija  je pokazala, da se pomembno izboljša akademski nastop, druga pa, da ni 

poslabšanja akademskega nastopa, kljub dodatnemu času za šport ali GŠD.  

- Nekaj študij je pokazalo pozitivne spremembe v stališčih oziroma v odnosu do 

gibanja.  
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Sallis idr. (2012) so ugotavljali učinke dve leti trajajočega športno-zdravstvenega 

programa na akademske dosežke otrok. Raziskava je bila narejena v Ameriki, 

sodelovali so učitelji, strokovnjaki na področju športa in otroci, stari 10 let. Merili so 

GŠA učiteljev med poukom športa in akademske dosežke otrok. V enem tednu so 

učitelji v kontrolni skupini preživeli v GŠA med poukom športa 38 minut, trenirani 

učitelji so bili gibalno/športno aktivni 65 minut in strokovnjaki 80 minut. Med ostalim 

časom pouka učitelji v kontrolni skupini niso preživeli v GŠA 0 minut, trenirani učitelji 

27 minut več od njih in strokovnjaki 29 minut več. Skupaj so bili učitelji kontrolne 

skupne gibalno/športno aktivni 38 minut na teden, učitelji eksperimentalne skupine 92 

minut in strokovnjaki 109 minut na teden. V akademskih dosežkih otrok niso ugotovili 

večjih razlik med skupinama. Če pogledamo po dveh šolskih letih, so trenirani učitelji 

in strokovnjaki porabili veliko manj časa za učenje drugih predmetov, ampak brez 

slabših učnih dosežkov. Po raziskavi lahko trdimo, da so učenci, ki so bolj aktivni in 

gibalno sposobni, lahko tudi boljši učenci. Zaradi intervencije se je povečal čas GŠA 

učiteljev.  

V preglednem članku so šolske intervencije podrobno preučili E. Sluijs, A. McMinn in 

Griffin (2007). Pregledali so vse raziskave na tem področju, ki so bile objavljene do 

decembra 2006. Pri svojem pregledu so upoštevali kriterije, če je imela intervencija 

kontroliran preizkus, če je potekala dovolj dolgo, če sta bili v raziskavo vključeni 

eksperimentalna in kontrolna skupina, če so bili vključeni otroci stari manj kot 18 let in 

če je bila narejena analiza rezultatov GŠA. V pregledu literature je zaznati 57 študij na 

tem področju, 33 jih je vključevalo otroke in 24 najstnike. Nepopolnih in metodološko 

neustreznih je bilo 34 študij, pri 33 študijah pa so bili pomanjkljivi rezultati o učinku 

intervencije. 18 od 33 študij, temelječih na otrocih, je bilo izvedenih v Ameriki, 7 v 

Angliji in ostale v drugih državah. Večina študij, kjer so bili ciljna skupina otroci 

(82%), je bilo šolskih intervencij, 14 od teh je vključevalo družbeno ali družinsko 

komponento. Približno polovica otroških intervencij je bilo izobraževalnih, medtem ko 

je tretjina vključevala multikomponentni pristop. Samo polovica študij  je pri raziskavi 

uporabila vprašalnike ali dnevnike, katere so uporabili  kot glavno merjenje GŠA. 12 

študij je uporabilo objektivno merjenje GŠA, 3 pa so uporabile opazovalne metode. 19 

študij je izmerilo celotno GŠA. 18 od 24 študij mladostnikov je bilo narejenih v 

Ameriki in 6 v drugih državah. Skoraj vse so temeljile na šolskih intervencijah, 6 jih je 

vključevalo tudi družine ali okolico. Torej so preučili 57 študij, ki so ustrezale vsem 
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kriterijem. Od tega jih 38 poroča o pozitivnem intervencijskem učinku, statistično pa 

signifikantnost dosega 27 študij. Raziskave poročajo o povečanju GŠA od 2,6 minute 

pri pouku športa do 283 minutnem povečanju gibanja celokupne aktivnosti čez cel 

teden. Statistična značilnost narašča od 2,6 minute med poukom športa z 42% 

zvišanjem GŠA med dnevom do 83 minutnim zvišanjem GŠA  na teden srednje do 

visoke intenzivnosti. Pri intervencijah za mladostnike so ugotovili, da so učinkovite 

tiste, ki so multikomponentne. 27 študij je vrednotilo intervencije, ki so temeljile na 

šoli. 13 od teh je bilo omejenih samo na šolsko okolje. Ostalih 14 na šoli temelječih 

intervencijah so vključevale družinske ali družbene komponente, kot so domače naloge, 

ki jih delajo s starši ali vključitev v obstoječe družbene dogodke. Intervencije poročajo 

o pozitivnem trendu, vendar ne dosežejo statistično značilnih učinkov. 4 študije so 

vrednotile intervencije, ki so temeljile na družini. Samo 1 raziskava poroča o pozitivnih 

učinkih, ampak v dobro kontrolni skupini. Ugotavljajo, da intervencije, temelječe na 

družini ali skupnosti, ne poročajo o pozitivnih učinkih. Tudi pri raziskavah, ki 

vključujejo samo deklice ali etnično skupino, niso ugotovili pozitivnih učinkov 

intervencije. Ugotovili so, da obstajajo samo delni dokazi o učinkih intervencij, kjer je 

ciljna populacija z nizkim socialno-ekonomskim statusom in pri intervencijah, 

povezanih z okoljem. Na splošno pa so intervencije dosegle pomembne spremembe v 

času, preživetem v srednji do visoki intenzivnosti gibanja.   

Tudi M. Dobbins, Husson, DeCorby in LaRocca (2013) so ugotavljali učinkovitost 

šolskih intervencij za povečanje GŠA. Pregledali so 26 študij. Ugotovili so, da imajo 

šolske intervencije pozitiven učinek na 4 od 9 merjenj. Pozitivni učinki so bili 

ugotovljeni pri trajanju GŠA, zmanjšal se je čas gledanja televizije, izboljšala sta se 

VO2 max in nivo holesterola v krvi. Pravijo, da ima kombinacija izobraževanja in 

gradiva o promociji gibanja ter spremembe v kurikulumu, ki spodbujajo GŠA, pozitivne 

učinke. Čas v srednji do visoki intenzivnosti gibanja se je povečal. Učenci pod vplivom 

intervencije manj časa gledajo televizijo, ta čas je krajši 5–60 minut na dan.  

Hkrati L. Bunketorp Kall idr. (2015) poročajo o učinkih intervencij na druga področja. 

Raziskovali so povezavo med športnimi intervencijami in učnimi dosežki učencev, 

psihičnim počutjem, z zdravjem povezanim počutjem in strukturnimi spremembami v 

možganih. V raziskavo je bilo vključenih 122 otrok v eksperimentalni skupini in 423 v 

kontrolni skupini. Dekleta, ki so bila vključena v intervencijo, so boljše pisala državni 
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test iz jezika in matematike. 4 razredi od 6, vključenih v intervencijo, poročajo o manj 

vzgojnih problemih.  

R. Sacchetti idr. (2013) so raziskovali, ali intervencija vpliva na izboljšanje gibalnih 

sposobnosti in če vpliva na dnevne gibalne/športne navade otrok. V raziskavo je bilo 

vključenih 127 fantov in 120 deklet, starosti 8–9 let, podobno število je bilo v kontrolni 

skupini. Intervencija je trajala 2 leti. Vplivala je na izboljšanje gibalnih sposobnosti 

otrok. Zabeležili so zmanjšanje sedečih aktivnosti. Intervencija dokazuje, da je šola 

idealen prostor za promocijo GŠA in doseganje priporočil o GŠA. Problem je že sam 

pouk športa, kjer se otroci ne gibljejo dovolj. Lonsdale idr. (2012) so raziskovali, koliko 

časa preživijo učenci med uro športne vzgoje v srednje do visoki intenzivnosti gibanja. 

Ta intenzivnost gibanja pri urah športne vzgoje je pogosto zelo nizka. Pregledali so 

učinkovitost intervencij, ki so bile narejene za povečanje časa, ki ga učenci med 

poukom športa preživijo v srednje do visoki intenzivnosti gibanja. V marcu 2012 so 

pregledali vse študije na tem področju med osnovnimi in srednjimi šolami. Ugotovili so, 

da so učenci pod vplivom intervencij preživeli 24% več časa v srednji do visoki 

intenzivnosti gibanja, kot učenci brez posebnih pogojev.  Tudi E. Powell, L. A. 

Woodfield in Nevill (2016) so ugotavljali učinkovitost enoletne intervencije za 

povečanje srednje do visoke intenzivnosti gibanja med poukom športa. V raziskavo so 

bili vključeni otroci, stari 7–9 let. Uporabili so SHARP model intervencije. Intervencija 

je bila učinkovita, povečal se je čas srednje do visoke intenzivnosti gibanja med 

poukom športa.  

Športne intervencije se lahko izvajajo tudi pri drugih predmetih. R. Martin in E. M. 

Murtagh (2015) so opisali intervencijo za spremembo vedenja z integracijo GŠA v pouk 

pri drugih predmetih. Cilj raziskave je bil ugotoviti, koliko minut bodo učenci preživeli 

v srednji do visoki intenzivnosti gibanja med intervencijo. Učenci so dnevno preživeli v 

srednji do visoki intenzivnosti gibanja 8 minut. Izvajali so dve intervencijski uri 

dnevno, eno pri pouku angleščine in drugo pri pouku matematike, v povprečju je trajala 

18 minut in izvajal jo je učeči učitelj vsak dan. Učenci so bili 18 minut v nizki 

intenzivnosti in 8 minut v srednji do visoki intenzivnosti gibanja med dvema urama 

pouka vsak dan. Dekleta (8,3 min) so preživela v srednji do visoki intenzivnosti gibanja 

še malo več časa kot fantje (7,5 min). Običajno otroci med poukom presedijo tri četrtine 

časa. V povprečju je bilo 11,7% časa namenjeno intervenciji med tednom. Vsaka 

intervencija je prispevala 2,7% celotnemu času, ki ga sicer preživijo učenci sede. Vsaka 
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ura intervencije predstavlja 16,1% skupne dnevne srednje do visoke intenzivnosti 

gibanja. 33% srednje do visoke intenzivnosti gibanja čez teden se je zgodilo med dvema 

urama intervencij. To je skoraj primerljivo času, ki ga učenci preživijo v srednji do 

visoki intenzivnosti gibanja med odmorom in kosilom (37,8%). Avtorici navajata, da 

aktivni razredni program lahko izboljša količino gibanja otrok, če je vsakodneven.  

Baker, Francis, Soares, A. L. Weightman in Foster (2015) so raziskovali 

večkomponentne intervencije za spodbujanje GŠA. Pravijo, da je njihov učinek 

povečanja GŠA na celotno populacijo neznan. Pregledali so 33 študij, narejenih na tem 

področju. V celoti študije niso pokazale napredka v GŠA na nivoju populacije. V 

nekaterih študijah z okoljskimi komponentami so ugotovili, da ljudje več hodijo pod 

vplivom intervencije, ampak teh podatkov ne moremo posplošiti na celotno populacijo.   

Tudi v naših šolah se poudarja pomen dodatnih aktivnosti, ki jih učitelji lahko uvajajo v  

razširjen program pouka športa. Če se šola zaveda pomena gibanja za zdravje, potem 

spodbuja dodatne oblike GŠA in jih vključuje v šolski vsakdan. V raziskavi V. 

Štembergerjeve (2003), kjer so preučevali vključenost učencev prve triade v dodatni ali 

razširjeni program športne vzgoje, ki so jo izvedli na vzorcu 2487 učencev prve triade, 

so ugotovili, da so učenci največ vključeni v minuto za zdravje, samo polovica otrok pa 

je vključenih v aktivni odmor. Manj kot polovica otrok je bila vključenih v športne 

interesne dejavnosti. Pravi, da bi bilo dobro, da bi se čim več otrok vključevalo v 

športne interesne dejavnosti, ker s tem pridobivajo različne gibalne izkušnje in so hkrati 

finančna in časovna razbremenitev staršem. Šolskih športnih tekmovanj se je udeležila 

le tretjina učencev. Zelo redko pa imajo učenci možnost različnih tečajev s področja 

športa, šole v naravi oziroma obiskovanja športnih oddelkov. Dopolnilni pouk športne 

vzgoje pa se na šolah skoraj ne izvaja. Rezultati raziskave so pokazali, da se učenci 

največkrat vključujejo  v aktivnosti, ki so jim ponujene med poukom. Kako se izvaja 

dodatni program športne vzgoje je zelo odvisno od učitelja, zato bi morali temu 

nameniti več pozornosti. 

Tudi v vrtcu je poudarek na gibanju večkrat premajhen, kljub temu da je zelo 

pomemben. Pogosto vrtci nimajo zagotovljenih  materialnih pogojev, da bi omogočili 

zadostno količino gibanja. Pišot idr. (2003) so v svoji raziskavi izvajali vsakodnevno 

polurno gibalno aktivnost na prostem ne glede na vremenske razmere. Vključeni so bili 

otroci, stari 4–7 let. Z vprašalnikom so ugotovili, da otroci radi izvajajo GŠD in da se 
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tudi starši zavedajo pozitivnega učinka GŠA za ohranjanje in izboljšanje zdravja.  Starši 

so v raziskavi izrazili mnenje, da morajo postati takšni projekti del kurikuluma vrtcev.  

V Sloveniji študij o športnih intervencijah, ki bi merile učinke, ni zaslediti. T. Volmut 

(2015) navaja, da v Sloveniji še ni narejene študije, ki bi preučevala količino in 

intenzivnost GŠA  otrok med šolskimi odmori in podaljšanim bivanjem, prav tako ni 

študije, ki bi ugotavljala, ali aktivnost med šolskim odmorom in podaljšanim bivanjem 

vpliva na skupno dnevno GŠA otrok. 

Če sklenemo, intervencije predvsem vplivajo na povečanje časa, ki ga otroci preživijo v 

gibanju. Navedeni avtorji ugotavljajo, da je veliko študij, narejenih na tem področju, 

nezanesljivih in slabše kvalitete, kadar so otroci vključeni v intervencijo. Navajajo, da 

pri pregledu člankov ni povsem jasno, kako uspešni so bili poskusi intervencij za 

povečanje GŠA otrok. Pred kratkim objavljeni članki govorijo samo o preventivi pred 

debelostjo ali pa vključujejo samo odrasle ljudi. V veliko študijah so rezultati samo 

opisno predstavljeni, študije pogosto niso metodološko ustrezne. V veliko študijah 

spodbujajo  GŠA, ampak je bil to samo majhen del celotnega predstavitvenega 

programa (E. Sluijs, A. McMinn in Griffin, 2007). Gibanje nedvomno preventivno 

deluje pred debelostjo, kaže se nekaj dokazov o povezanosti učnih dosežkov in gibalnih 

sposobnosti. Večina avtorjev, ki izvajajo intervencije ali jih preučujejo, so ugotovili, da 

prinašajo pozitivne trende v GŠA  otrok in da so učinkovite, vsaj takrat, ko se izvajajo. 

Še vedno pa je vprašljiva njihova dolgotrajna učinkovitost. Kaj bi bilo še potrebno 

narediti na področju izvajanja intervencij navajajo tudi raziskovalci, ki se ukvarjajo z 

izvajanjem le-teh. L. Cale in J. Harris (2006) sta ugotovili, da je promocija intervencij 

za povečanje GŠA pri urah športa v porastu. Preučevali sta učinkovitost šolskih 

intervencij in osvetlili ključne trende in rezultate glede intervencij. Pravita, da so vse 

narejene študije na tem področju preverjale učinkovitost, niso pa predvidele praktičnih 

navodil. Ugotavljata, da intervencije dosegajo pozitivne učinke, če učitelji spodbujajo 

GŠA. Pravita, da bi bilo potrebno oblikovati navodila za učitelje in osnovati navodila za 

izvajanje intervencij. Dokler teh navodil ni, pa naj učitelji izvajajo intervencije, 

spodbujajo aktivnost, oplemenitijo program, naredijo evalvacije svojega dela in zapišejo 

rezultate.  E. Sluijs, A. McMinn in Griffin (2007) so pri pregledu različnih člankov 

ugotovili, da so intervencije lahko potencialno učinkovite strategije za povečanje 

otrokove ravni GŠA. Za mladostnike so uspešne multikomponentne intervencije in 

intervencije, ki vključujejo šole, družino ali lokalno skupnost.  



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

74 
 

Lonsdale idr. (2012) navajajo, da zaradi sodelovanja vseh učencev pri športu v šoli, 

lahko takšne oblike intervencij doprinesejo k javnemu zdravju. Predlagajo, da je 

potrebno to področje še dodatno raziskati in ugotoviti, katere so najučinkovitejše 

strategije za povečanje zmerne do intenzivne GŠA med urami športa. Učitelje športa je 

potrebno poučiti o strategijah intervencij, ki se lahko izvajajo v šolah in jim ponuditi 

dodatno izobraževanje. Potrebne so še kvalitetnejše raziskave, kako najbolje povečati 

zmerne do intenzivne GŠA med urami športa in določiti najbolj učinkovite in primerne 

intervencije. 

Baker, Francis, Soares, Weightman in Foster (2015) so ugotovili, da večkomponentne 

intervencije ne vplivajo na znatno povečanje GŠA za celotno populacijo. Ugotovili so, 

da je intervencije za celotno populacijo težko izvesti in da je težko izmeriti, kakšna je 

GŠA.  

M. Dobbins, Husson, DeCorby in  LaRocca (2013) tudi navajajo, da imajo šolske 

intervencije pozitiven učinek na vedenje in zdravstveno stanje otrok in mladostnikov. 

Pravijo, da bi morali biti otroci več gibalno/športno aktivni med šolskim dnevom. V to 

bi bilo potrebno vključiti starše. GŠA bi morala biti prioriteta šole z drugimi oblikami 

zdravega življenja. Raziskave na tem področju bi bilo potrebno še razširiti in izboljšati. 

Tudi L. Bunketorp Kall idr. (2015) navajajo, da intervencije, ki temeljijo na šolskem 

kurikulumu, lahko izboljšajo učne dosežke in psihično zdravje otrok, predvsem pri 

dekletih. 

C. Evans,  S. A. Albar,  E. J. Vargas-Garcia in Xu  (2015) navajajo, da bo potrebno 

oblikovati strategije za prihodnost, predvsem za rizične ciljne skupine. Potrebno se je 

osredotočiti na mladostnike, ki na tem področju nimajo toliko podpore kot šolski otroci. 

Nasprotno navajajo E. Sluijs, A. McMinn in Griffin (2007), da je generalno gledano več 

dokazov za učinkovitost intervencij pri mladostnikih kot pri otrocih. Več študij pri 

mladostnikih v primerjavi s študijami pri otrocih je bilo visoke kvalitete in je zajelo 

velik vzorec. Navajajo tudi, da so zelo učinkovite šolske intervencije, ki vključujejo 

družine in skupnost ter multikomponentne intervencije. Nobenega dokaza o 

učinkovitosti ni bilo zaznati pri šolskih intervencijah, čeprav je bilo opazovanih veliko 

pozitivnih trendov. Naraščajoče število šolskih intervencij vključuje tudi starše, kar pa 

je običajno omejeno na domače naloge. Intervencije, ki vključujejo starše, so bile 

učinkovite pri mladostnikih, pri mlajših otrocih pa ni dokazov. Pravijo, da bi morale biti 
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strategije vključevanja staršev v intervencije fokus prihodnjih raziskav. Navajajo, da bi 

bile potrebne strukturne okoljske spremembe in spremembe politike, da bi se 

spremenila gibalna aktivnost otrok in kaže se potreba po visoko kvalitetni raziskavi na 

tem področju.  

Glede na napisano lahko sklepamo, da imajo intervencije učinek na povečanje časa, ki 

ga otroci, mladostniki ali odrasli preživimo v GŠA. Uvajati jih je potrebno skozi 

politiko, načrtovati na globalni ravni, če želimo doseči učinek na širšem področju, pred 

tem pa preučiti, kaj je najbolj učinkovito. Družbene intervencije ne dosegajo 

pomembnih rezultatov in jih je težko kontrolirati, šolske intervencije zaznavajo 

pozitiven trend, vendar ne dosegajo statistične značilnosti, o najbolj ugodnih rezultatih 

intervencij poročajo multikomponentne intervencije. Raziskave, narejene na tem 

področju, so pogosto slabe kvalitete in slabo načrtovane, zato ne dobimo zanesljivih 

rezultatov o učinkovitosti. Šole so prostor, kjer je možno doseči spremembe in so 

primerne za uvajanje intervencij.  Potrebno jih je spodbujati, hkrati pa tudi bolj 

sistematično načrtovati, vključiti starše in strokovnjake. Pri vseh intervencijah je bil 

rezultat povečan čas, ki so ga otroci preživeli v aktivnosti, s tem se zmanjša čas sedenja 

oziroma neaktivnosti, učni dosežki so bili v večini študij enaki kljub temu da se je 

zmanjšal čas, ki so ga izkoristili za učenje, zmanjšal se je čas gledanja televizije in 

poročajo o manj vzgojnih težavah, če so povečali čas aktivnosti. O pomenu gibanja bo 

potrebno še bolj ozaveščati vzgojitelje v vrtcih, ker je tudi v predšolskem obdobju 

gibanje zelo pomembno za razvoj gibalnih sposobnosti in gibalnih navad. Potrebno je 

spodbujati in ozaveščati vodstvo šol in učitelje, ki imajo orodja za spremembe in starše, 

ki lahko veliko naredijo za oblikovanje zdravega življenjskega sloga.  
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3.0 CILJI 

Otroci naj bi bili vsak dan vsaj 60 minut gibalno/športno aktivni. Velik odstotek otrok 

teh priporočil ne dosega. Pojavljajo se negativni trendi gibalnih sposobnosti otrok, ki so 

posledica pasivnega načina življenja. S starostjo se količina GŠA drastično zmanjšuje. 

Na področju prehrane in gibanja se izvaja veliko intervencij. Rezultati intervencij 

poročajo predvsem o povečanju količine gibanja v času izvajanja, načeloma pa ne 

poročajo o izboljšanju gibalnih sposobnosti in ne predlagajo sistematičnih rešitev. Ni 

dovolj samo opozarjati na težave, ampak je potrebno načrtno postopoma začeti z 

uvajanjem GŠD v pouk in življenje šol ter posledično tako vplivati na življenje družin. 

Pri naši raziskavi nas zanima, kakšen učinek ima izbrana intervencija na telesne 

značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade 7 do 9- letnih otrok. Cilj naše 

raziskave je podati empirično analizo vpliva izbrane intervencije na telesne značilnosti 

in gibalne sposobnosti otrok. Intervencija je bila izvedena v realnem – situacijskem 

okolju. V intervenciji so bili učenci deležni povprečno 3 ure tedensko dodatnih GŠA v 

enem šolskem letu. V ta namen je eksperimentalna skupina (ES) eno leto izvajala 3 

dodatne ure športnih vsebin v okviru podaljšanega bivanja, kontrolna skupina (KS) pa 

ne. Program izvedene intervencije je podrobno opisan v nadaljevanju.  

Cilj 1: poiskati vzročno-posledični odnos med dodatnimi 3 urami na teden GŠA v 

trajanju 1 leta in telesnimi značilnostmi, gibalnimi sposobnostmi in gibalnimi navadami. 
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4.0 HIPOTEZE 

H1: Dodatne 3 ure na teden gibalnih vsebin vplivajo na telesne značilnosti 

(indeks telesne mase, odstotek telesne maščobne mase in mišične mase) 

otrok v eksperimentalni skupini. 

H2: Dodatne 3 ure na teden gibalnih vsebin vplivajo na gibalne sposobnosti 

(moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje in vzdržljivost) otrok v eksperimentalni 

skupini. 

H3: Dodatne 3 ure na teden gibalnih vsebin vplivajo na gibalne navade 

(količina gibanja, čas, preživet v gibalni/športni neaktivnosti, lahki 

aktivnosti, srednji in visoki aktivnosti) otrok v eksperimentalni skupini. 
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5.0 METODE DELA 

V raziskavo smo vključili otroke 2. razredov iz dveh krajevno primerljivih okolij. 

Otroci iz OŠ Dolenjske Toplice so imeli poleg rednih tedenskih 3 ur pouka športa še 3 

tedenske dodatne ure športnih vsebin med podaljšanim bivanjem (ES). Z učiteljem 

športa sva usklajevala vsebine glede na učni načrt. Vsebina dejavnosti je bila 

nadgradnja oziroma nadaljevanje vsebin pri pouku. Učenci so imeli glede na vremenske 

razmere športne vsebine v podaljšanem bivanju večkrat na zunanjih športnih površinah. 

V eksperimentalno skupino je bilo vključenih 25 učencev, v kontrolno skupino je bilo 

vključenih 19 učencev. Otroci iz OŠ Vavta vas so tedensko izvajali le redne 3 ure športa 

med poukom (KS). Vzorec je bil izbran priložnostno. Na začetku smo preverili 

morebitne razlike med obema skupinama ter jih kontrolirali z analizo kovariance. 

Dodatne ure športa so se izvajale v enem šolskem letu pod strokovnim vodstvom 

profesorja športne vzgoje. Od staršev smo pridobili pisno soglasje za pristop k 

raziskavi. Na začetku in na koncu enoletne raziskave smo izvedli meritve telesnega in 

gibalnega razvoja otrok. Uporabljeni merilni postopki so bili standardni in v nobenem 

primeru niso ogrožali njihovega zdravja. Vse aktivnosti glede izvedbe intervencije in 

testiranja so bile načrtovane z mentorjem in so potekale usklajeno med OŠ Dolenjske 

Toplice, OŠ Vavta vas in Univerzo na Primorskem – Znanstveno raziskovalnim 

središčem – Inštitutom za kineziološke raziskave.  

VZOREC 

Vzorec otrok je bil namensko izbran iz dveh osnovnih šol. Obe šoli sta manjši, a 

primerljivi šoli na podeželju. V raziskavi sta sodelovali dve skupini 7–9 let starih otrok, 

ki so obiskovali 2. razred osnovne šole. Eksperimentalna skupina je bila na Osnovni šoli 

Dolenjske Toplice. Kontrolna skupina so bili učenci iz osnovne šole Vavta vas. V 

eksperimentalno skupino je bilo vključenih 25 otrok, v kontrolni skupini pa je 

sodelovalo 19 otrok, tako sta bili skupini približno enako veliki. Obe skupini sta bili 

uravnotežni po spolu. V predhodnem dogovoru z vodstvom šole smo predstavili namen 

in cilje raziskave ter jim razdelili soglasja za sodelovanje. Na vzorec merjencev je 

intenzivno  vplival proces zorenja in razvoja, kar je vplivalo na rezultate meritev.  

OPIS POSTOPKOV MERJENJA 

Pri začetnem in končnem testiranju prve intervencije smo opravili meritve, ki so 

zajemale naslednje postavke: Izmerili smo telesne značilnosti, kot so telesna višina, 
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masa, indeks telesne mase, odstotek maščobne in mišične mase. Z višinometrom in 

tehtnico smo izmerili telesno višino in maso, z merilnikom električne upornosti pa še 

odstotek telesnih maščob in mišične mase (MALTRON, BioScan 917s). Učenci so 

izvedli gibalne teste, skok v daljino z mesta, navpični skok z mesta, tek na 60 m, tek na 

600 m, premagovanje ovir nazaj, predklon na klopci, test ravnotežja, repetitivno moč 

ramenskega sklepa, gibljivost ahilove tetive in kolenčnih mišic. Izmerili smo tudi 

količino gibanja vsakega otroka. V slednjem merilnem postopku je otrok nosil merilnik 

gibanja 5 zaporednih dni, med osmo uro zjutraj in osmo uro zvečer. Merilnik gibanja 

ima možnost merjenja količine kot tudi intenzivnosti gibanja. Merilnik gibanja je lahek 

in ne ovira gibanja ali vsakodnevnih dejavnosti otrok. Pripomočke in prostor smo 

zagotovili v dogovoru z ravnateljema obeh šol in s športnimi pedagogi. Podatke testiranj 

za športno-vzgojni karton smo pridobili s soglasjem staršev in šole. Meritve smo 

opravili na šolah, ki jih učenci obiskujejo. Testiranje je opravil izurjen tim Inštituta za 

kineziološke raziskave Znanstveno raziskovalnega centra Univerze na Primorskem. 

Začetno testiranje je bilo izvedeno na začetku šolskega leta v dopoldanskem času in 

enako smo meritve ponovili na koncu šolskega leta. Učenci pri testiranjih niso bili 

utrujeni.  

PROGRAM INTERVENCIJE 

Program dodatnih ur GŠA v podaljšanem bivanju je bil načrtovan sistematično. Vsebine 

v podaljšanem bivanju so se navezovale na sam pouk športa v dopoldanskem času. Pri 

izvajanju smo poskušali zagotoviti otrokom vsakodnevno gibanje, v kolikor je bilo 

mogoče. Težave so bile pri uporabi telovadnice. Na šoli, kjer se je izvajala inetrvencija, 

je  telovadnica premajhna za ustrezno izvedbo pouka športa. Istočasno imata lahko pouk 

v telovadnici dva razreda oziroma dve dejavnosti. V dopoldanskem času je imel vsak 

razred na razredni stopnji lahko samo dve uri pouka v telovadnici, tretjo uro smo 

izvajali v manjšem prostoru, ki je namenjen gibalnim dejavnostim, vendar ne ustreza 

standardom za izvedbo pouka športa.  Za potrebe izvedenega projekta smo zagotovili 

uporabo telovadnice za dve dodatni uri v podaljšanem bivanju, tretjo uro je profesor 

športa izvajal v pomožnem prostoru ali na zunanjih površinah.  Učenci so bili za 

izvajanje dodatnih ur športa zelo motivirani. V dopoldanskem času smo pri pouku 

športa sledili ciljem učnega načrta. Pri urah pouka v podaljšanem bivanju sva v 

dogovoru z učiteljem znanje, pridobljeno pri pouku, razširila in nadgradila. Enota ali 

učna ura je bila organizirana po enakem principu kot pri običajnem pouku športa. Ura je 



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

80 
 

bila sestavljena iz uvodnega dela, glavnega dela in zaključka. Uvodni del smo namenili 

ogrevanju in gimnastičnim vajam. Za vse ure, izvajane v podaljšanem bivanju, so se 

učenci preoblekli v športno opremo. Za razliko od dopoldanskega pouka je bil v 

podaljšanem bivanju bolj poudarek na igrah in predvsem spodbujanju gibanja. 

Predvsem je bil pri intervenciji poudarek na enakomernem razvoju vseh gibalnih 

sposobnosti. Glede na učni načrt smo izbirali različne praktične in teoretične vsebine 

tako, da so pridobivali nova gibalna znanja in veščine. Vsebinam, ki zahtevajo več 

učenja, smo namenili več časa. Več pozornosti je bilo namenjeno motoriki z žogo, sicer 

pa smo pokrili vsa področja, ki jih lahko izvajamo v šoli. 

Vsebina programa je opisana v tabelah v prilogi. Predvsem je bil poudarek na količini 

GŠA. Vsebina ure je okvirna, v eni uri GŠA vaje niso bile izključno za eno področje, 

ampak posegajo tudi na druga področja.  

Tabela 1: Program pouka športa in intervencije po področjih 

PODROČJA  

ŠPORTA 

POUK 

ŠPORTA 

Delež INTERVENCIJA Delež SKUPAJ 

UR 

ŠPORTA 

Delež 

Naravne oblike 

gibanja 

12 11,1% 43 35,6% 55 24% 

Vadba 

vzdržljivosti 

17 15,7% 17 14% 34 14,8% 

Vadba 

koordinacije 

64 59,3% 45 37,2% 109 47,6% 

Vadba 

eksplozivne moči 

15 13,9% 16 13,2% 31 13,6% 

Število  izvedenih 

ur 

108 100% 121 100% 229 100% 

 

POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatki so bili obdelani s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for social 

Sciences inc., Chicago IL, različica 21). Za ugotavljanje začetnih razlik smo uporabili 

enosmerno analizo variance in za testiranje lingitudinalnih sprememb enosmerno 

analizo variance za odvisne vzorce (repeated measures). V obeh primerih je bil 

neodvisni faktor skupina otrok (KS in ES). V primeru začetnih razlik smo uporabili 

analizo kovariance. Statistično značilne razlike smo potrjevali s stopnjo tveganja < 0,05, 

medtem ko mešane efekte pri stopnji tveganja 0,10, kar je običajno pri manj 

homogoenih vzorcih, kot so tudi otroci. 
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6.0 REZULTATI  

V tem poglavju bomo predstavili izsledke meritev, ki smo jih izvedli na začetku in na 

koncu izvajanja intervencije. Rezultati so predstavljeni v tabelah, pod njimi pa so 

podane še interpretacije in naše mnenje. Na koncu pa smo podali potrditev oziroma 

zavrnitev hipotez. V interpretaciji podajamo primerjavo z drugimi raziskavami na tem 

področju in pomanjkljivosti, slabosti in prednosti izvedene intervencije.    

Najprej smo preverili razlike med skupinama na začetku izvajanja intervencije. Na 

začetku testiranja sta se eksperimentalna skupina in kontrolna skupina razlikovali le v 

dveh spremenljivkah. Razlike so bile v številu dvigov trupa (KS 20,67±6,67, ES 

16,6±5,10; P = 0,039) in v gibljivosti zadnjih stegenskih mišic (KS 44,41±6,45, ES 

49,05±4,90; P = 0,012).  

 

Pri prvi hipotezi smo preverjali, kakšne so telesne značilnosti otrok na začetku in na 

koncu intervencije (Tabela 2). Pri vseh telesnih značilnostih vidimo napredek, kar je 

bilo tudi pričakovati kot posledico zorenja. Telesna višina se je pri obeh skupinah 

povečala. Telesna masa in indeks telesne mase sta se pri obeh skupinah povečala, v 

eksperimentalni skupini manj kot v kontrolni. Odstotek maščobne mase se je pri obeh 

skupinah po intervenciji zmanjšal. Na začetku intervencije sta bili skupini po odstotku 

maščobne mase primerljivi, po izvedbi intervencije je bil odstotek maščobne mase pri 

eksperimentalni skupini manjši kot v kontrolni skupini. Mišična masa je 

premosorazmerno pri obeh skupinah narasla. Statističnih razlik po izvedeni intervenciji 

nismo zaznali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dular, R. (2016). Vpliv dodatne gibalne aktivnosti na telesne značilnosti, 
gibalne sposobnosti in gibalne navade 7–9 letnih otrok, magistrsko delo. 

 

82 
 

Tabela 2: Telesne značilnosti otrok pred in po izvedeni intervenciji 

  Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina Pčas Pčas x skupina 

  Pred Po Pred Po   

Telesna 

višina/cm 
126±4,6 130±4,9 128±3,3 130±3,9 0,001 0,003 

Telesna 

masa/kg 
26,7±4,4 29,5±5 26,5±3,4 28,6±3,4 0,001 0,033 

Indeks telesne 

mase kg/m
2
 

16,7±1,8 17,2±1,9 16,3±1,9 16,9±1,9 0,001 0,700 

Odstotek 

maščobne mase 
22,1±3,36 17,2±4,21 22,1±1,65 16,0±5,72 0,001 0,424 

Mišična masa 

/kg 
8,6±1,6 9,6±1,8 8,3±0,7 9,2±0,7 0,001 0,192 

 

P čas: Efekt časa enega leta. 

P čas x skupina: Mešani efekt ali interakcija med časom (1 leto) in skupino (ES, KS).  

Na splošno vemo, da otroci v svojem razvoju napredujejo v telesnih značilnostih, kar so 

pokazale tudi meritve v naši raziskavi. To potrjuje značilen efekt časa, enega leta. Sicer 

smo  zaznali tudi interakcijski efekt čas x skupina na telesno višino in maso. In sicer sta 

se telesna višina in masa bolj povečala v kontrolni skupini kot v eksperimentalni 

skupini. Ker sta telesna višina in masa povezani spremenljivki, je povečanje telesne 

mase logična posledica povečanja telesne višine in zato tej ugotovitvi v nadaljevanju 

nismo posvečali posebne pozornosti. To potrjuje tudi neznačilen interakcijski efekt 

indeksa telesne mase. Na ostalih spremenljivkah (mašobna masa, mišična masa) nismo 

ugotovili interakcijskega efekta in lahko sklepamo, da do razlik ni prišlo, ker 

intervencija ni bila dovolj intenzivna in ni trajala dovolj dolgo. Pokazal pa se je trend 

pozitivnih razlik in predvidevamo, da bi z dalj časa trajajočo intervencijo do razlik v 

telesni sestavi prišlo.  

Na  področju telesnih značilnosti smo postavili hipotezo 1: Dodatne 3 ure gibalnih 

vsebin na teden vplivajo na telesne značilnosti (indeks telesne mase, odstotek 

telesne maščobne mase in mišične mase) otrok v eksperimentalni skupini. 

Postavljeno hipotezo smo zavrnili, ker do sprememb v telesnih značilnostih ni 

prišlo.  

Pri drugi hipotezi smo si postavili vprašanje, ali izbrana intervencija vpliva na razvoj 

gibalnih sposobnosti otrok v eksperimentalni skupini (Tabela 3). Ugotovili smo, da ni 

značilnega interakcijskega efekta na nobeno izmed opazovanih spremenljivk gibalnih 
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sposobnosti. Je pa bil prisoten efekt časa (1 leto) na prav vse opazovane gibalne 

sposobnosti. Višina navpičnega skoka se je pri obeh skupinah po izvedeni intervenciji 

povečala in je bila višja kot na začetnem merjenju. Eksperimentalna skupina je pri testu 

dosegla boljši rezultat kot kontrolna skupina. Pri teku na 60 metrov sta obe skupini svoj 

čas izboljšali. Ravno tako pri teku na 600 metrov, kjer pa je boljše rezultate dosegla 

kotrolna skupina. Pri premagovanju ovir nazaj je eksperimentalna skupina dosegla 

krajši čas kot kontrolna skupina. Tudi moč se je pri obeh skupinah izboljšala. Pri obeh 

skupinah se je izboljšalo ravnotežje. Moč ramenskega obroča je pri obeh skupinah 

večja.  

Tabela 3: Gibalne sposobnosti otrok pred in po izvedeni intervenciji  

 

 

Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina Pčas Pčas x skupina 

  Pred Po Pred Po   

Višina 

navpičnega skoka 

/cm 

14,9±3,7 15,7±3,0 14,7±3,0 16,0±3,5 0,023 0,530 

Povprečna 

eksplozivna moč 

navpičnega skoka 

(W/kg) 

7,63±2,1 8,89±2,5 7,32±1,9 8,95±2,6 0,001 0,503 

Največja 

eksplozivna moč 

navpičnega skoka 

(W/kg) 

47,0±5,4 53,2±6,6 46,9±7,5 55,4±8,6 0,001 0,204 

Tek na 60 m/s 12,7±1,4 12,1±0,9 12,1±1 11,3±0,6 0,001 0,351 

Tek na 600 m/s 214±34,5 184±22,3 205±28,2 187±21,5 0,001 0,161 

Premagovanje 

ovir nazaj /s 
16,7±4,3 15,8±3,6 15,9±3,7 14,9±3,3 0,046 0,999 

Silovitost stiska 

pesti /kg 
13,7±3,2 16,8±3,6 14,3±1,7 16,4±2,0 0,001 0,183 

Test ravnotežja 

/cm 
12,5±2,1 10,6±2,6 13±1,7 11,8±1,7 0,001 0,271 

Repetativna moč 

ramenskega 

obroča /pon 

20,7±6,7 32,6±10,2 16,6±5,1 29,7±13 0,001 0,721 

 

P čas: Efekt časa enega leta. 

P čas x skupina: Mešani efekt ali interakcija med časom (1 leto) in skupino (ES, KS).  

Glede na to, da ni bilo prisotnega interakcijskega efekta, smo opazili trend k večjemu 

izboljšanju rezultatov eksperimentalne skupine. Na začetku šolskega leta je 
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eksperimentalna skupina v primerjavi s kontrolno skupino dosegla slabše rezultate v 

višini navpičnega skoka,  po enoletnem obdobju je bil rezultat v eksperimentalni skupini 

boljši. Enako je bilo pri spremenljivkah povprečna eksplozivna moč navpičnega skoka 

in največja eksplozivna moč navpičnega skoka, kar kaže, da je eksperimentalna skupina 

pod vplivom intervencije bolj napredovala. Pri teku na 60 metrov in premagovanju ovir 

nazaj je eksperimentalna skupina na začetku in na koncu dosegla boljše rezultate, kar 

zopet priča potrditvi vsaj trenda, saj je težje napredovati, ko že dosegaš boljši rezultat. 

Pri teku na 600 metrov je bila eksperimentalna skupina boljša na začetku, na koncu pa 

je boljše rezultate dosegla kontrolna skupina. Verjetno so vzdržljivosti na šoli kontrolne 

skupine namenili več časa kot pri naši ekpserimentalni skupini. Pri moči je večji 

napredek zaznati pri kontrolni skupini, ker je bolj napredovala kot eksperimentalna 

skupina. Ravnotežje sta izboljšali obe skupini, bolj je napredovala kontrolna skupina. 

Pri moči ramenskega obroča je bila kontrolna skupina na začetku in na koncu boljša, je 

pa eksperimentalna skupina bolj napredovala.  

V naši raziskavi smo merili tudi gibljivost mišic na začetku in po izvedbi intervencije 

ter ugotavljali razlike med skupinama (Tabela 4). Tu statističnih testov (Chi
2
) nismo 

mogli izvesti zaradi premajhnega števila preiskovancev in s tem frekvenc kontingenčne 

tabele. Zato poročamo rezultate zgolj deskriptivno. Na začetku intervencije je bilo 18% 

otrok s slabo gibljivostjo Ahilove tetive, slaba gibljivost se je pri kontrolni skupini še 

povečala, pri eksperimentalni skupini je ostal odstotek otrok s slabo gibljivostjo enak. 

Slabo gibljivost sprednjih stegenskih mišic je imelo več otrok v kontrolni skupini že na 

začetku merjenja, po enoletnem obdobju se je ta odstotek pri obeh skupinah znatno 

zmanjšal. Slabo gibljivost zadnjih stegenskih mišic ima skoraj polovica otrok tako v 

kontrolni skupini kot v eksperimentalni skupini in  po intervenciji se stanje ni bistveno 

izboljšalo. Odstotek otrok s slabo gibljivostjo upogibalk kolka se je po enoletnem 

obdobju pri obeh skupinah bistveno povečal, kar je zaskrbljujoče. Podobno je stanje pri 

kontrolni skupini slabše pri gibljivosti lateralnih stegenskih mišic, kjer se je odstotek 

otrok s slabo gibljivostjo bistveno povečal. Pri eksperimentalni skupini je ostal enak.  
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Tabela 4: Odstotek otrok s slabo gibljivostjo mišic pred in po izvedeni intervenciji 

 Kontrolna skupina Eksperimentalna skupina 

 Pred Po Pred Po 

Odstotek otrok s slabo 

gibljivostjo Ahilove 

tetive 

18% 27% 18% 18% 

Odstotek otrok s slabo 

gibljivostjo sprednjih 

stegenskih mišic 

36% 9% 27% 0% 

Odstotek otrok s slabo 

gibljivostjo zadnjih 

stegenskih mišic 

44% 42% 49% 49% 

Odstotek otrok s slabo 

gibljivostjo upogibalk 

kolka 

0% 45% 9% 36% 

Odstotek otrok s slabo 

gibljivostjo lateralnih 

stegenskih mišic 

27% 64% 50% 50% 

 

Na področju gibalnih sposobnosti smo postavili hipotezo 2: Dodatne 3 ure na teden 

gibalnih vsebin vplivajo na gibalne sposobnosti (moč, hitrost, gibljivost, ravnotežje 

in vzdržljivost) otrok v eksperimentalni skupini. Hipotezo zavrnemo, potrdimo jo 

lahko samo v segmentu gibljivosti mišic. Pri eksperimentalni skupini smo ugotovili 

manjšo izgubo gibljivosti za 6,4%.  

Tretjo hipotezo smo preverjali s pospeškometri. Z merilniki pospeška smo merili 

gibalno aktivnost otrok v eksperimentalni skupini in kontrolni skupini v času enega 

tedna (Tabela 5). Merilnike pospeška so otroci nosili cel dan. Ugotavljali smo količino 

posameznih fenotipov GŠA. Iz spodnje tabele je razvidno, da je intervencija vplivala na 

gibalne navade otrok, ker se je povečala celokupna GŠA  za 16%. Gledano podrobneje, 

po posameznih fenotipih gibanja, pa je eksperimentalna skupina preživela za 3% manj 

časa v gibalni neaktivnosti in za 33% več časa v srednji intenzivni GŠA ter za 81% več 

časa v visoki intenzivni GŠA. Gledano skupno srednjo in visoko intenzivnost gibanja se 

je le-ta povečala za kar 46%. 
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Tabela 5: Dnevna količina celokupne GŠA in časa preživetega v posameznih fenotipih 

GŠA med dnevom, ko je bila vodena ura športa med podaljšanim bivanjem in med 

dnevom, ko vodene ure športa med podaljšanim bivanjem ni bilo 

  Z vodeno uro 

športa med 

podaljšanim 

bivanjem 

Brez ure športa 

med 

podaljšanim 

bivanjem 

Pz in brez ure 

športamed 

podaljšanim 

bivanjem in 

(velikost efekta) 

Skupna količina G/Š A (cpm) 744,6 ± 155,6 640,0 ± 165,9 0,019 (0,63) 

G/Š neaktivnost (min/dan) 611,0 ± 34,1 629,3 ± 26,2 0,002 (0,70) 

Nizka G/Š A (min/dan) 61,1 ± 19,2 57,8 ± 15,9 0,091 

Srednja G/Š A (min/dan) 31,9 ± 10,9 24,0 ± 10,0 0,005 (0,79) 

Visoka G/Š A (min/dan) 16,1 ± 9,6 8,9 ± 7,7 0,005 (0,93) 

Srednja in visoka G/Š A 

(min/dan) 
48,0 ± 17,3 32,9 ± 13,1 0,001 (1,15) 

 

Pz in brez ure športamed podaljšanim bivanjem in (velikost efekta): Značilnost razlike med 

obema dnevoma, dnem z vodeno uro športa med podaljšanim bivanjem in dnem brez te 

ure. 

Na področju gibalnih navad smo postavili hipotezo 3: Dodatne 3 ure na teden 

gibalnih vsebin vplivajo na gibalne navade (količina gibanja, čas, preživet v 

gibalni/športni neaktivnosti, lahki aktivnosti, srednji in visoki aktivnosti) otrok v 

eksperimentalni skupini. Postavljeno hipotezo lahko potrdimo in lahko 

zaključimo, da intervencija vpliva na količino GŠA otrok, s srednje do veliko 

velikostjo efekta (velikost efekta med 0,63 in 1,15). Predvsem se je povečal čas 

srednje in visoke intenzivnosti gibalne aktivnosti.  
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7.0 RAZPRAVA  

Pri naši raziskavi smo ugotovili, da se niso spremenile telesne značilnosti na podlagi 

enoletne intervencije. Pomanjkljivost raziskave bi lahko bila v tem, da nismo izločili iz 

raziskave otrok, ki se dodatno ukvarjajo s športnimi vsebinami v popoldanskem času v 

športnih klubih. Vendar so bili le-ti prisotni tako v ES kot tudi v KS. Če so določeni 

otroci trenirali v popoldanskem času, so rezultati teh otrok lahko bistveno vplivali na 

rezultate celotne skupine. Pri meritvah bi bilo potrebno te otroke izločiti, da bi dobili 

bolj objektivne rezultate vpliva intervencije. Vendar princip Newman-Pearsonove 

hipoteze pravi, da je potrebno take otroke, ki pridobijo efekt intervencije izven 

raziskave oziroma ne izvajajo intervencije, zaradi zunanjih dejavnikov obdržati v 

raziskavi (t. i. intention to treat). 

Tudi v drugih raziskavah so raziskovali vpliv inervencije na spremembo telesnih 

značilnosti. M. Safron, A. Cislak, T. Gaspar in A. Luszczynska (2011) so analizirali 

učinkovitost šolskih intervencij, ki so bile usmerjene na zmanjšanje telesne mase, kar 

pri naši intervenciji ni bil primarni cilj. Opravljeno je bilo dvanajst sistematičnih 

pregledov in pet meta analiz, kjer so ugotovili, da intervencije vplivajo na telesno maso 

in indeks telesne mase. Ena tretjina od 196 pregledanih izvirnih študij poroča o 

statistični značilnosti pri spremenljivki indeks telesne mase. Torej tudi, če imajo 

intervencije osnovni cilj zmanjševanje telesne mase, samo tretjina poroča o statistični 

značilnosti pri tej spremenljivki. Ugotovili so tudi, da so intervencije bolj učinkovite, če 

so osredotočene na zmanjševanje sedečega časa in hkrati načrtujejo povečanje srednje 

do visoke intenzivnosti gibanja ter če so v intervencije vključeni starši. Poročajo tudi, da 

bolj uspešne intervencije trajajo vsaj tri mesece ali več. V tem pogledu je naša 

intervencija trajala dovolj dolgo. Ugotavljajo, da so intervencije bolj učinkovite na 

populacijah žensk in mlajših otrok.  

E. Waters idr. (2011) so preučevali intervencije za preventivo pred debelostjo. Ciljna 

skupina 55 študij, ki so jih preučili, so bili otroci, stari 6–12 let. Ugotovili so, da imajo 

preventivni programi velik učinek na indeks telesne mase. Na drugi strani so Guerra, 

Nobre, Cardoso da Silveira in Carrazedo Taddei (2014) preučevali učinkovitost šolskih 

intervencij in prehranskih intervencij na indeks telesne mase otrok in mladostnikov, 

tako da so preučili 38 študij. Ugotovili so, da tovrstne intervencije nimajo učinka na 

zmanjšanje indeksa telesne mase.  
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E. M. Riso, M. Kull, K. Mooses, A. Hannus in Jurimae (2016) so iskali povezave med 

gibalno aktivnostjo in telesnimi značilnostmi. Ugotovili so, da je srednja do visoka 

intenzivnost gibanja negativno povezana z maščobno maso in pozitivno s pusto maso. 

Rezultati študije kažejo, da sta višja vrednost srednje do visoke gibalne aktivnosti in 

krajši čas sedenja pomembna pri razvoju zdrave telesne zgradbe pri mlajših otrocih v 

času rasti. Torej je naša raziskava, kljub temu da nismo zaznali statistični razlik v telesni 

zgradbi, za otroke ugodna in priporočljiva. R. Sacchetti idr. (2013) so v svoji dveletni 

intervenciji ugotovili statistično značilno nižjo rast indeksa telesne mase, kar pomeni, da 

je bila naša intervencija izvajana prekratko časovno obdobje.  

Program pouka športa je po učnem načrtu  usmerjen na učenje novih vsebin in 

razvijanje veščin. Učitelji pa naj bi program oblikovali tako, da razvijajo vsa področja in 

namenijo več časa sposobnostim, kjer imajo učenci težave. Premalo se poudarja pomen 

vadbe za vzdržljivost in moč. V našem programu intervencije se nismo osredotočili na 

razvijanje določenega področja, ampak je bil naš cilj predvsem povečati čas gibanja 

otrok, poskušati zagotoviti vsakodnevno gibalno aktivnost po priporočilih. Program je 

bil zasnovan tako, da smo pokrivali vsa področja in dali večji poudarek na igri. V 

raziskavi bi bilo potrebno ugotoviti tudi, katerim področjem so dajali poudarek pri 

pouku športa v kontrolni skupini. 

Glede na gibalne sposobnosti smo v naši raziskavi ugotovili, da enoletna intervencija ni 

vplivala na gibalne sposobnosti, je pa vplivala na manjšo izgubo gibljivosti mišic. Tudi 

L. Barnett, Beurden, Morgan, Brooks in Beard (2009) so preučevali, ali so gibalne 

sposobnosti povezane s sodelovanjem v športnih dejavnostih. Ugotovili so pozitivno 

povezanost. Niso pa ugotovili, katere dobro razvite gibalne sposobnosti napovedujejo 

razvoj gibalnih navad. Raziskovali so, ali se mladostniki več ukvarjajo s športom, če so 

kot otroci imeli bolj razvite gibalne sposobnosti. Ugotavljali so, da je 10–20% večja 

možnost, da se mladostniki ukvarjajo s športom, če so kot otroci imeli bolj razvite 

gibalne sposobnosti. Torej je za otroke z bolj razvitimi sposobnostmi bolj verjetno, da 

se bodo tudi kasneje v življenju ukvarjali s športom. Tudi B. Vandorpe idr.(2012) so 

preučevali povezave med gibalnimi sposobnostmi in vključevanjem v športne 

dejavnosti. V raziskavi so sodelovali otroci, stari 6–9 let. Ugotovili so, da otroci, ki 

konstantno trenirajo v športnih klubih, v časovnem obdobju treh let dosegajo boljše 

rezultate v gibalnih sposobnostih kot otroci, ki trenirajo samo občasno ali sploh ne.   
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T. Melekoglu (2015) je ugotovila, da ima povečana količina športnih dejavnosti 

pozitiven učinek na gibalne sposobnosti, predvsem na moč. Raziskava je bila narejena 

med učenci sedmega in osmega razreda. Tudi C. G. Brown (2010) je ugotavljala, ali 

dodatni program razvijanja gibalnih sposobnosti vpliva na razvoj fine motorike otrok, 

starih 8–11 let iz socialno šibkih okolij. Zaznali so statistično značilnost. V naši 

raziskavi nismo zaznali statistične značilnosti pri razvoju gibalnih sposobnosti. Zaznali 

pa smo pozitiven trend, kar nakazuje, da je bila intervencija najverjetneje prekratka in bi 

verjetno v daljšem časovnem obdobju prišlo do značilnih sprememb.  

Na drugi strani pa Ericsson (2011) navaja, da se nekateri otroci ne vključujejo v športne 

aktivnosti, ker niso razvili osnovnih gibalnih sposobnosti. Preučeval je dve skupini 

otrok od 1. do 9. razreda. Na začetku projekta so bili otroci stari 7 let, na koncu 

raziskave so bili stari 15 let. Eksperimentalna skupina je imela 1 uro športnih vsebin 

vsak dan, kontrolna skupina je imela šport običajno 2 uri tedensko. V eksperimentalni 

skupini so izvajali dodatni program MUGI. S programom so izvajali tudi korekcijo 

gibalnih sposobnosti, kjer so se pojavile težave. Intervencija je bila učinkovita že po 

prvem letu izvajanja, pozitivne razlike so ugotovili v ravnotežju in koordinaciji. 

Pozitivne rezultate so dobili tudi po tretjem letu in po devetih letih. Vendar se je 

potrebno zavedati, da je najverjetneje k temu prispevalo napredovanje slabših otrok, ki 

je vedno višje kot pri normalno razvitih otrocih. Dodatno gre učinke pripisati ciljni 

korekcijski vadbi, ki ima pričakovano večje učinke od splošne vadbe, ki temelji na 

naravnih oblikah gibanja in igrah. Zaključuje, da ima šola velik potencial za razvoj 

gibalnih sposobnosti, ampak 2 uri športa  na teden zagotovo nista dovolj.  

Bardaglioa, G., Marassoa, F. Magnoa, E. Rabagliettib in S. Ciairanoa (2015) so 

preučevali, če timska igra vpliva na razvoj gibalnih sposobnosti in če se sposobnosti 

bolj razvijejo, če hkrati  poučujeta dva učitelja. V raziskavi so sodelovali 8 let stari 

učenci. Ugotovili so, da je njihova intervencija vplivala na razvoj gibalnih sposobnosti. 

Poudarjajo pomen strukturiranega programa in vlogo učitelja za razvoj gibalnih 

sposobnosti.  

Holfelder in N. Schott (2014) sta preučila 23 študij, kjer sta ugotavljala povezavo med  

gibalnimi sposobnostmi in organizirano gibalno aktivnostjo. Povezave so našli v več 

študijah. Tudi E. M. Riso, M. Kull, K. Mooses, A. Hannus in Jurimae (2016) so iskali 

povezave med GŠA in telesnimi značilnostmi. Ugotovili so, da je samo 11% otrok, 

starih 7–9 let, dosega pripročila o gibalni aktivnosti (60 min dnevno) in da večje ravni 

http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S1469029214000429
http://www.sciencedirect.com.nukweb.nuk.uni-lj.si/science/article/pii/S1469029214000429
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srednje do visoke intenzivnosti GŠA in zmanjšanje časa neaktivnosti lahko vplivajo na 

razvoj gibalnih sposobnosti pri mlajših otrocih.  

Sklenemo lahko, da vpeljana intervencija kaže pozitivni trend na razvoj gibalnih 

sposobnosti, predvsem na področju gibjivosti mišic. Glede na slabo stanje gibljivosti 

mišic, bi bilo v program intervencije smiselno umestiti vaje za razvoj gibljivosti. Če bi 

želeli razvijati določene sposobnosti, bi bilo za naprej smiselno intervencijo zanovati 

tako, da bi razvijali področja, ki so pri otrocih šibka in na tak način sestaviti program, da 

bi razvijali določeno sposobnost in potem merili rezultate. Osredotočiti bi se morali 

samo na določeno sposobnost in jo sistematično razvijati ter nato preveriti rezultate. V 

drugih raziskavah nismo zasledli podobnih meritev gibljivosti mišic, zato jih ne 

moremo primerjati.  

Sklepamo lahko, da bi morala biti naša intervencija daljša in bolj intenzivna (ciljna), da 

bi ugotovili napredek v gibalnih sposobnostih.  Predvsem bi morala biti bolj 

sistematično načrtovana za razvoj določene sposobnosti.  

Pri naši študiji smo ugotovili, da je vplivala na GŠA otrok.  Da se poveča čas srednje do 

visoke intenzivnosti GŠA so ugotovili tudi  M. Dobbins, Husson, DeCorby in  LaRocca 

(2013), ki so preučili 26 študij in ugotovili, da se je med intervencijo povečal čas 

srednje do visoke intenzivnosti gibanja za 5–45 minut. Tudi E. Sluijs, A. McMinn in 

Griffin (2007) ugotavljajo, da izvedene intervencije vplivajo na povečanje časa v srednji 

do visoki intenzivnosti gibanja za 13%. Pri naši raziskavi se je čas srednje do visoke 

intenzivnosti gibanja povečal za kar 46%. R. Sacchetti idr. (2013) so raziskovali, ali 

intervencija vpliva na izboljšanje gibalnih sposobnosti in če vpliva na dnevne 

gibalne/športne navade otrok. V raziskavo je bilo vključenih 127 fantov in 120 deklet, 

starosti 8–9 let, podobno število je bilo v kontrolni skupini. Intervencija je trajala 2 leti. 

Zabeležili so zmanjšanje sedečih aktivnosti za 10% pri fantih in za 12% pri dekletih. V 

naši raziskavi je eksperimentalna skupina preživela za 3% manj časa v gibalni 

neaktivnosti. R. Martin in E. M. Murtagh (2015) so opisali intervencijo kot spremembo 

vedenja z integracijo GŠA v pouk pri drugih predmetih. S to intervencijo so čas sedenja 

zmanjšali za 30%. Sklenemo lahko, da intervencija vpliva na zmanjšanje časa v 

gibalni neaktivnosti in poveča čas srednje in visoke intenzivnosti GŠA.  

Ugotovili smo, da načrtovana intervencija v času podaljšanega bivanja ni spremenila 

telesnih značilnosti in večine gibalnih sposobnosti, razen preprečila izgubo gibljivosti za 
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6,4%. Pri gibalnih navadah pa smo v eksperimentalni skupini ugotovili povečanje 

celokupne dnevne GŠA (11%), časa srednje (33%) in visoke (81%) intenzivne GŠA in 

zmanjšanje časa gibalne neaktivnosti (3%). Lahko povemo, da izbrana intervencija 

spremeni gibalne navade, a verjetno smo jo izvajali premalo časa, da bi pustila učinke 

tudi na telesnih značilnostih in gibalnih sposobnostih. Kot v vseh dosedanjih raziskavah, 

tudi v naši raziskavi ugotavljamo pozitiven trend glede učinka šolske intervencije na 

telesne značilnosti in gibalne sposobnosti, ne dosegamo pa statistične značilnosti. 

Intervencija pa je bila dokazano učinkovita v količini GŠA. Intervencije je zato 

potrebno načrtovati bolj dolgoročno in bolj podrobno določiti merila za učinkovitost.  

Tudi E. Waters idr. (2011) poročajo, da je več dejavnikov, ki lahko vplivajo na rezultate 

merjenj pri intervencijah. Ti dejavniki so: 

- kurikulum, ki vključuje zdravo prehranjevanje in spodbujanje GŠA;  

- povečanje dejavnosti za GŠA med šolskim tednom;  

- uvajanje novosti v prehrano otrok v šoli; 

- podpora učiteljem, da uvajajo zdrave prehranske navade in GŠA v šolski 

vsakdan;  

- podpora staršem pri domačih dejavnostih za spodbujanje GŠA otrok in 

zmanjševanje časa pri sedečih aktivnostih. 

Tudi Almond in Harris (1988, v Barborič, 2005) sta na osnovi pregleda študij 

intervencij v osnovnih in srednjih šolah zaključila, da so vse študije pokazale pozitivne 

spremembe v GŠA bodisi v šoli bodisi izven šole. Dobra športna intervencija bi bila 

lahko med samim poukom športa z načrtnim spodbujanjem količine gibanja. Z merilniki 

pospeška bi izmerili količino gibanja pri pouku, kot so raziskovali Lonsdale idr. (2012). 

Ugotovili so, da so učenci pod vplivom intervencij preživeli 24% več časa v srednji do 

visoki intenzivnosti gibanja kot učenci brez posebnih pogojev. Tudi E. Powell in L. 

A.Woodfield in  Nevill (2016) so ugotovili učinkovitost enoletne intervencije za 

povečanje srednje do visoke intenzivnosti gibanja med poukom športa.  

Izvedena intervencija je potrebovala veliko vložene energije in brez pripravljenosti 

športnega pedagoga, ki je bil v tem obdobju na delovnem mestu podaljšanega bivanja, 

bi jo bilo zelo težko izvesti. Malo učiteljev bi bilo pripravljenih nameniti toliko časa 

športnim vsebinam v podaljšanem bivanju. Danes se vse bolj spodbuja ozaveščanje o 

pomembnosti gibanja in zdrave prehrane. V šoli bi se lahko izvajale tudi druge oblike 
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intervencij, ki bi z manj truda dosegle enake ali celo boljše učinke. Skozi proces smo 

ugotovili, da bi jo lahko v določenih pogledih izboljšali in obogatili. Oblikovali bi jo 

lahko večdimezionalno in hkrati izvajali več dejavnosti. Poleg dodatnih ur v 

podaljšanem bivanju, bi lahko gibanje vključili tudi med druge ure pouka, izvajali bi 

lahko rekreativne odmore in minute za zdravje v dopoldanskem času. Raziskavo bi 

lahko obogatili z izobraževalnimi delavnicami in vključili  starše. Lahko bi oblikovali 

program domačega popoldanskega dela in z vprašalniki ugotavaljali stališča do športa 

ali GŠD. Izvedena raziskava ima pomanjkljivosti in podobno, kot ugotavljajo drugi 

avtorji, ki raziskujejo to področje, bi bilo v prihodnosti potrebno športne intervencije 

načrtovati in izvajati glede na podane ugotovitve.   

O programih intervencij in izvedenih raziskavah na tem področju lahko preberemo v 

člankih avtorjev Richards idr. (2013), E. S. Belansky idr. (2013), R. Martin in E. M. 

Murtagh (2015), Ling idr. (2016), Sallis idr. (2012), E. Sluijs idr. (2007), M. Dobbins 

idr. (2013), L. Bunketorp Kall idr. (2015), R. Sacchetti idr. (2013), Lonsdale idr. (2012), 

E. Powell idr. (2016) ter Baker idr. (2015). V Sloveniji je raziskav na tem področju 

manj. O problematiki glede gibalne neaktivnosti otrok in izvajanju športa v šolah tudi 

pri nas zasledimo nekaj raziskav, predvsem pa programov. Pri nas na ta problem v 

svojih delih opozarjajo avtorji Barborič (2005), V. Štemberger (2003), Pišot idr. (2003), 

Pišot in Planinšec (2005), Volmut idr. (2013),  Pušnik idr. (2014), Šimunič idr. (2015), 

V. Štemberger in Kopač (2009) ter Pišot idr. (2014). Upamo, da se bo v prihodnosti 

izvajalo več športnih intervencij in tudi bolj načrtno raziskalo, kaj je učinkovito in kaj 

ne.  
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8.0 SKLEP 

Otrok ustrezno razvije gibalne kompetence, če odrašča v spodbudnem okolju že od 

samega začetka življenja. Za otrokov gibalni razvoj je najpomembnejše obdobje do 13. 

leta starosti, torej v času, ko obiskuje vrtec in osnovno šolo. Vsi, ki delajo z otroki, torej 

učitelji, vzgojitelji, učitelji športa in trenerji morajo dobro poznati zakonitosti  različnih 

področij gibalnega razvoja in spodbujati razvoj vseh gibalnih sposobnosti. Hkrati je 

potrebno upoštevati koeficient prirojenosti ter razvojno obdobje, ki je optimalno za 

razvoj določene gibalne sposobnosti. Otrokom je potrebno zagotoviti čim prej čim več 

različnih gibalnih izkušenj, da ustrezno razvijejo gibalne kompetence, kar danes ni 

povsem samoumevno. Če je že v otroštvu zagotovljena zadostna količina gibanja, 

potem kasneje v življenju gibanje postane navada in potreba, ki jo je potrebno 

zadovoljiti. Vemo, da je GŠA pomembna za zdravje, zato jo je potrebno privzgojiti. 

Tukaj imajo zelo pomembno vlogo starši. Zadostna GŠA omogoča kondicijo za 

opravljanje vseh ostalih dejavnosti, kot so učenje, delo, poklic in druge. Tudi vloga 

šolskega športa bi se morala spremeniti. Pomembnost tega predmeta in GŠA se v praksi 

ne poudarja dovolj. Potrebno bi bilo razširiti dodatni program športnih vsebin in jih 

umestiti v redni program šolskega vsakdana.  

V zadnjem času se tako prehranske kot športne intervencije pospešeno izvajajo. Na 

področju politike so se začele dogajati strukturne spremembe. Izvedenih je bilo veliko 

raziskav o intervencijah, ki merijo učinke dodatnih športnih vsebin, vedar predvsem v 

tujini. V Sloveniji znanstvenih raziskav na tem poročju zaenkrat skoraj ni zaslediti. Zato 

smo želeli v naši študiji ugotoviti, do kakšnih sprememb izvedena športna intervencija 

lahko privede. Cilj naše raziskave je bil ugotoviti, kakšen učinek imajo dodatne športne 

vsebine na telesne značilnosti, gibalne sposobnosti in gibalne navade otrok. Izvedena 

športna intervencija se je pokazala kot učinkovita pri zviševanju količine gibanja, ker se 

je povečal preživet čas v srednji do visoki intenzivnosti GŠA za 46%.  To kaže, da je 

bila intervencija na tem področju zelo učinkovita. Povečala se je celokupna GŠA za 

16%. Na gibalne sposobnosti in telesne značilnosti nismo zaznali statistično pomembnih 

razlik, ker verjetno ni bila izvajana dovolj dolgo. Ker se je nakazal pozitiven trend, bi se 

verjetno v daljšem časovnem obdobju pokazale tudi razlike v teh spremenljivkah. To 

sklepamo glede na podobne intervencije, ki so se izvajale daljše časovno obdobje in so 

bile učinkovite. Dejstvo je, da je športne intervencije potrebno uvajati, ker samo 3 ure 
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pouka športa tedensko vsekakor niso dovolj za doseganje priporočil o GŠA otrok. 

Nasploh imajo otroci v podaljšanem bivanju radi športne vsebine. Tudi pri izbrani 

intervenciji so otroci radi sodelovali in so bili navdušeni nad GŠD v podaljšanem 

bivanju. Ugotovili smo tudi, da imajo otroci slabo gibljivost mišic. Po naših podatkih 

sta obe skupini v gibljivosti mišic stagnirali, kontrolna skupina še veliko bolj kot 

eksperimentalna. Eksperimentala skupina je imela po koncu enoletnega obdobja manjšo 

izgubo gibljivosti mišic za 6,4%, kar lahko pripišemo učinku intervencije. Večina 

raziskav, ki so bile narejene na podlagi izvedenih športnih intervencij, poroča o učinkih 

na gibalne navade, kot smo ugotovili tudi v naši raziskavi, ni pa veliko raziskav, ki bi 

ugotavljale, s kakšnimi postopki lahko izboljšamo gibalne sposobnosti. Intervencije, ki 

merijo telesne značilnosti, pa so usmerjene predvsem na področje hujšanja in preventive 

pred debelostjo, kjer je dokazana povezanost med količino gibanja in uravnavanjem 

telesne teže.  

Takšna oblika intervencije je primer, kako povečati količino gibanja otrok v šoli in se 

vsaj delno približati priporočilom o GŠA otrok. Dejstvo je, da otroci v šoli večino časa 

presedijo in slabo je, če se enak vzorec nadaljuje tudi doma. Zato je šola prostor, kjer se 

spremembe lahko zgodijo in jih bo v prihodnosti vsekakor potrebno uvesti. Izkoristiti je 

potrebno naravne danosti v okolici šol in veliko vsebin izvajati v naravi. Organizirati je 

potrebno izobraževanja za vodstvo šol, vse učitelje, starše in otroke preko različnih 

delavnic in seminarjev o pomenu gibanja za zdravje. Predvsem je potrebno ozavestiti 

razredne učitelje o pomembnosti dodatnega razširjenega športnega programa. Pri 

mlajših otrocih je pomembno poudariti pomen igre in pri starejših pomen skupinskih 

športov, kjer dosegamo poleg gibanja tudi veliko drugih ciljev.  

Učitelji bi morali povečati GŠA otrok med urami pouka športa, ki pogosto ni zadostna, 

z novimi metodami dela. Vključiti bi bilo potrebno GŠA tudi med druge ure pouka. 

Otrokom je potrebno razviti raznovrstne športne interese in jih naučiti različnih gibalnih 

vzorcev. Trajne športne navade se razvijejo le ob zadostni količini ponovitev. Učitelji 

naj bi vsem otrokom omogočili, da je šport ali GŠA prijetna dejavnost in da se vsega 

lahko naučijo z vztrajnostjo. Bolj podrobno bi bilo potrebno preučiti, kako se šport 

izvaja v šolah in oblikovati načrt za izboljšanje športnih dejavnosti na njih. Zgraditi je 

potrebno igrišča, športne parke, tekaške steze, kolesarske steze in druge površine, ki 

spodbujajo GŠA. Pri nas je takšnih površin premalo. Družine je potrebno osveščati o 
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pomembnosti pohodništva, kolesarjenja in hoje. Te dejavnosti so vsem dostopne in 

lahko izvedljive.  

Spremembe morajo biti načrtovane dolgoročno. Na področju športa se izvaja veliko 

intervencij, vendar ugotavljamo, da so učinkovite samo v času izvajanja. Ni še 

raziskano in dokazano, kaj povzroča dolgotrajne učinke. V naši raziskavi smo ugotovili, 

kje so bile pomankljivosti in jih je potrebno pri načrtovanju novih intervencij 

upoštevati. Najprej bi bilo potrebno ugotoviti, kaj je najbolj učinkovito in nato 

načrtovati s strani politike za širši krog ljudi ali otrok. Posamezniki, ki se zavzemajo za 

spremembe na tem področju, sami ne morejo  zagotoviti trajnih posledic. Potrebno je 

doseči širši krog odločevalcev in nosilcev politik, odgovorno politično javnost. 

Spremeniti obstoječe politike in oblikovati nove zakone. Samo ozaveščanje ne povzroča 

sprememb, potrebno je oblikovati konkretne akcije, programe za delovanje, ki so 

cenovno dostopni širšemu krogu ljudi. Glede na vse do sedaj izvedene raziskave je več 

kot očitno, da je zadostna GŠA nujno  potrebna za zdravje ljudi. Potrebno je vložiti vse 

napore za večjo količino in intenzivnost GŠA tako otrok kot odraslih. Nujno je 

zmanjšati čas sedenja in pasivnosti in povečati čas GŠA, to pa lahko naredimo samo z 

ustreznimi in kakovostnimi gibalnimi/športnimi intervencijami. 
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10.0 PRILOGE 

Priloga 1: Program intervencije v septembru 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

6. 9 .2010 Podajanje žoge Šport v OPB – dogovori 

7. 9. 2010  Tek na 600 m  

8. 9. 2010 
Štafetne igre z žogo –  

različna prenašanja 
 

9. 9. 2010 Preval naprej Igre z žogo 

10. 9. 2010   

13. 9. 2010 Šola teka 
Poligon – premagovanje ovir z elementi 

plazenja in plezanja 

14. 9. 2010  Igra na igralih 

15. 9. 2010 Preval naprej Igra na igralih 

16. 9. 2010 Pohod Mirna gora  

17. 9. 2010   

20. 9. 2010 
Met žogice v daljino - 

vorteks 
 

21. 9. 2010  Igra na igralih 

22. 9. 2010 Preval naprej  

23. 9. 2010 Tek po trim stezi v naravi  

24. 9. 2010  Met žogice v daljino – vorteks 

27. 9. 2010 Igre z žogo Med dvema ognjema  

28. 9. 2010 Testiranje za projekt – 2 uri Poligon –  naravne oblike gibanja 

29. 9. 2010   

30. 9. 2010 Hitra hoja  
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 Priloga 2: Program intervencije v oktobru 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 10.  2010  Delo po postajah- naravne oblike gibanja 

4. 10. 2010 Podajanje in lovljenje žoge Vodenje žoge 

5. 10. 2010  Igra: Muhce in keglji  

6. 10. 2010 Štafetne igre z žogo  

7. 10. 2010 Hoja po gredi Igra na igralih  

8. 10. 2010  Med dvema ognjema 

11. 10. 2010 Vodenje žoge Vodenje žoge 

12. 10. 2010  Tek na trim stezi 

13. 10. 2010 Kolebnice Igra na igralih 

14.10.2010 
Poligon z 

ravnotežnostnimi nalogami 
 

15. 10. 2010  Igre lovljenja 

18. 10. 2010 Med dvema ognjema Igre z žogo 

19. 10. 2010  Vaje za moč 

20. 10. 2010   

21. 10. 2010 
Delo po postajah – naravne 

oblike gibanja 
 

22. 10. 2010  Plazenje in plezanje  

25. 10. 2010 JESENSKE  POČITNICE 
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Priloga 3: Program intervencije v novembru 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 11. 2010 
DAN SPOMIN NA 

MRTVE 
 

2. 11. 2010  Podajanje in lovljenje žoge 

3. 11. 2010 Igra: keglji, nogomet  

4. 11. 2010 Naskok na skrinjo   

5. 11. 2010  Šola teka 

8. 11. 2010 Gimnatični poligon Gimnastični poligon 

9. 11. 2010  Naskok na skrinjo 

10. 11. 2010 Hoja po gredi  

11. 11. 2010 Preval naprej Igra: muhce in keglji 

12. 11. 2010   

15. 11. 2010 Skok v daljino z zaletom Štafetne igre 

16. 11. 2010  Plezanje, lazenje, valjanje 

17. 11. 2010 Hoja po gredi  

18. 11. 2010 Preval nazaj  

19. 11. 2010  Igra na igrišču- igre lovljenja 

22. 11. 2010 Met žogice v cilj Odbojka z balonom 

23. 11. 2010  Podajanje žoge v dvojicah, igra Pepček 

24. 11. 2010 
Podajanje in lovljenje 

žoge 
 

25. 11. 2010 Preval naprej in nazaj  

26. 11. 2010  Met žogice v cilj 

29. 11. 2010 

Naloge za Zlati sonček – 

skok čez klop, met 

žogice v cilj 

Preskakovanje klopi 

30. 11. 2010  Vaje v vesi – plezanje po letveniku 
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Priloga 4: Program intervencije v decembru 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 12. 2010 Igra med dvema ognjema   

2. 12. 2010 Naskok na skrinjo  

3. 12. 2010  Poligon za razvijanje ravnotežja 

6. 12. 2010 
Delo po postajah – 

ravnotežnostne naloge 
Pantomima – posnemamo gibanja 

7. 12. 2010  Hokej v dvorani 

8. 12. 2010 Vodenje žoge  

9. 12. 2010 Igre na snegu  

10. 12. 2010  Sankanje 

13. 12. 2010 Skok v daljino z mesta Kolebnice 

14. 12. 2010  Sankanje 

15. 12. 2010 Športni dan na snegu  

16. 12. 2010 Preval nazaj  

17. 12. 2010  Kako pravilno izvajamo gimnastične vaje 

20. 12. 2010 Vodenje žoge Preskakovanje nizkih ovir 

21. 12. 2010  Naskok na skrinjo v klek in čep 

22. 12. 2010 Igra med dvema ognjema  

23. 12. 2010 Sankanje in igre na snegu  

24. 12. 2010  Igra na snegu 
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Priloga 5: Program intervencije v januarju 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

3. 1. 2011 Poligon vzdržljivosti Badminton 

4. 1. 2011  Prenašanje žog 

5. 1. 2011 Štafetne igre z baloni Igre na snegu 

6. 1. 2011 
2 uri Brain Gym in igre na 

snegu 
 

7. 1. 2011   

10. 1. 2011 Skok na skrinjo Skok v daljino z zaletom 

11. 1. 2011  Skok v daljino z zaletom 

12. 1. 2011 Igre z žogo  

13. 1. 2011 Preval nazaj Sankanje 

14. 1. 2011  Orientacija v prostoru 

17. 1. 2011 Igra med dvema ognjema Vodenje žoge okoli ovir in naravnost 

18. 1. 2011  Štafetne igre z žogo 

19. 1. 2011 Intervalni teki  

20. 1. 2011 Gimnastični poligon  

21. 1. 2011  Vodenje žoge z nogo 

24. 1. 2011 Gimnastični poligon Gibanje po ritmu 

25. 1. 2011  Ljudski ples 

26. 1. 2011 
Delo po postajah – 

gimnastika 
 

27. 1. 2011 Poligon – atletika  

28. 1. 2011  Kolebnice 

31. 1. 2011 
Preval naprej in nazaj, vaje 

za moč 
Visoki in nizki štart 
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Priloga 6: Program intervencije v februarju 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 2. 2011  Šola teka 

2. 2. 2011   

3. 2. 2011 Ples Igre na snegu – sankanje  

4. 2. 2011  Igre na snegu – sankanje 

7. 2. 2011 Prost dan   

8. 2. 2011 KULTURNI PRAZNIK  

9. 2. 2011 Lovljenje na igrišču  

10. 2. 2011  Ljudski ples 

11. 2. 2011  Sankanje 

14. 2. 2011 Elementarne igre Nogomet 

15. 2. 2011  Med dvema ognjema 

16. 2. 2011 Ples – ljudski plesi  

17. 2. 2011 Ples – hip hop  

18. 2. 2011  Badminton in namizni tenis 

21. 2. 2011 ZIMSKE POČITNICE  

22. 2. 2011   

23. 2. 2011   

24. 2. 2011   

25. 2. 2011   

28. 2. 2011 Skok na skrinjo Plezanje 
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Priloga 7: Program intervencije v marcu 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 3. 2011  Igre z žogo 

2. 3. 2011 Plesne igre Lovljenje v naravi 

3. 3. 2011 Ples – gibanje po ritmu  

4. 3. 2011  Plezanje na drog 

7. 3. 2011 
Met žogice ali vorteksa v 

daljino 
Namizni tenis 

8. 3. 2011  Igre lovljenja 

9. 3. 2011 Ples  

10. 3. 2011  Skok v daljino z mesta 

11. 3. 2011   

14. 3. 2011 
Skok v daljino z mesta in z 

zaletom 
Teki na igrišču 

15. 3. 2011  Med dvema ognjema 

16. 3. 2011 Kolebnice  

17. 3. 2011 Orientacijski tek   

18. 3. 2011  Plezanje 

21. 3. 2011 Premagovanje različnih ovir Badminton 

22. 3. 2011  Poligon (valjanje, plezanje) 

23. 3. 2011 Teki z ovirami Igra na igrišču 

24. 3. 2011 Ljudski ples  

25. 3. 2011  Zadevanje cilja z loparjem in žogico 

28. 3. 2011 Igre z žogo Poligon – plezanje in plazenje 

29. 3. 2011  Vaje za moč 

30. 3. 2011 
Skok v daljino z zaletom in 

z mesta 
Igra na igralih 

31. 3. 2011  Igra na igralih 
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Priloga 8: Program intervencije v aprilu 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 4. 2011  Skok v daljino z mesta 

4. 4. 2011 Tek na 60 m in na 600 m  Igre z žogo 

5. 4. 2011  Nogomet in košarka 

6. 4. 2011 Poligon vzdržljivosti  

7. 4. 2011 Vaje za moč  

8. 4. 2011  Tek na 60 m in 600 m 

11. 4. 2011 

Tek na krajše in daljše  

razdalje – vaje za 

koordinacijo gibanja  

Elementarne igre 

12. 4. 2011  Igra na igrišču 

13. 4. 2011 

 

Vaje za koordinacijo 

gibanja 

 

14. 4. 2011 Vaje za razvoj vzdržljivosti  

15. 4. 2011  Tek v naravi 

18. 4. 2011 Plezanje in kolebnice Intervalni tek 

19. 4. 2011 Vaje za razvoj vzdržljivosti  Igre hitre odzivnosti 

20. 4. 2011  Igra na igrišču 

21. 4. 2011  Tek na trim stezi 

22. 4. 2011  Igra na igrišču 

25. 4. 2011 
PRVOMAJSKE 

POČITNICE 
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Priloga 9: Program intervencije v maju 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

2. 5. 2011 PROSTO  

3. 5. 2011  Štafetne igre 

4. 5. 2011 Preval naprej in nazaj Poligon – vaje za moč 

5. 5. 2011 
Met vorteksa in skok v 

daljino zunaj 
 

6. 5. 2011  Igre z žogo 

9. 5. 2011 Igre z žogo Skok v daljino z zaletom 

10. 5. 2011  Štafetni tek 

11. 5. 2011 Igre z žogo Igra na igralih 

12. 5. 2011 Športni dan pohod  

13. 5. 2011  Štafetni tek 

16. 5. 2011 
Preval naprej in nazaj, 

naskok na skrinjo 
Met žoge v steno 

17. 5. 2011  Odbojka 

18. 5. 2011 Met žogice v cilj  

19. 5. 2011 Športni dan – mnogoboj  

20. 5. 2011  Tek na trim stezi 

23. 5. 2011 Tek na 200 m Igre z obroči 

24. 5. 2011  Hodim, tečem, skačem – delo po postajah 

25. 5. 2011   

26. 5. 2011 Tek na 200 m   

27. 5. 2011  Vodenje žoge dvoročno 

30. 5. 2011 Naloge za razvoj ravnotežja Igre s kolebnico 

31. 5. 2011  Elementarne igre 
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Priloga 10: Program intervencije v juniju 

DATUM POUK PODALJŠANO BIVANJE 

1. 6. 2011 Poligon v naravi  

2. 6. 2011  Borilne igre 

3. 6. 2011 Igre z žogo  

6. 6. 2011 Igre z žogo Obroči 

7. 6. 2011  Zgornja podaja žoge 

8. 6. 2011 Poligon vzdržljivosti  

9. 6. 2011  Prenašanje različnih žog 

10. 6. 2011 
Testiranje za projekt – blok 

ura 
 

13. 6. 2011 Met vorteksa 
Delo po postajah – vaje za razvijanje 

spretnosti 

14. 6. 2011  Rajalne igre 

15. 6. 2011 Med dvema ognjema   

16. 6. 2011  Stare otroške igre 

17. 6. 2011 Športni dan – plavanje  

20. 6. 2011 Igre s kolebnicami Plezanje 

21. 6. 2011 Tek na trim stezi Igre s padalom 

22. 6. 2011 Igra med dvema ognjema  

23. 6. 2011 Igra na igralih Premagovanje ovir 

24. 6. 2011   

 

 

 


