
 

ŠE VEČJI UPAD GIBALNE UČINKOVITOSTI IN 

ŠE VEČ PREDEBELIH OTROK 

Po letu epidemije 

 

Posledice ukrepov za zajezitev širjenja 

epidemije so v razvoju otrok povzročile 

izjemno negativne učinke, ki jih bomo 

lahko odpravili le s povečanjem 

dostopnosti do vsakodnevne ustrezno 

intenzivne telesne dejavnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekatere ključne ugotovitve 

Več kot 100 dni ponovnega šolanja na 

daljavo med drugim valom epidemije 

COVID-19 je povzročilo:   

1. Nadaljevanje največjega upad 

gibalne učinkovitosti slovenskih otrok 

v zgodovini spremljave ŠVK.   

2. Nadaljevanje zmanjševanja 

deleža visoko gibalno učinkovitih otrok, 

ki je najnižji v zgodovini spremljave ŠVK.   

3. Poglabljanje največjega upada 

gibalne učinkovitosti med 

predhodno najbolj gibalno 

učinkovitimi otroki.   

4. Porast podkožnega maščevja pri 

več kot polovici osnovnošolske 

populacije.   

5. Največji porast deleža otrok 

z debelostjo v zgodovini spremljave. 

 

 

Jeseni 2020 smo sodelavci raziskovalne skupine SLOfit že 

poročali o katastrofalnih posledicah zapiranja šol in športnih 

vadb v prvem valu epidemije Covid-19. Več kot 100 šol je 

namreč uspelo izvesti meritve za Športnovzgojni karton (ŠVK) 

takoj po njenem preklicu v juniju 2020 in še več kot enkrat toliko 

septembra 2020. Kljub nenehnim opozorilom Svetovne 

zdravstvene organizacije, da so šole zadnje institucije, ki zaprejo 

svoja vrata, in prve, ki jih odprejo, pa je bila slovenska politika s 

strokovno skupino na čelu povsem gluha tako za pozive 

Svetovne zdravstvene organizacije kot tudi skupine SLOfit, ki je 

z objektivnimi podatkih dokazala škodljive učinke ukrepov za 

zajezitev epidemije na razvoj naših otrok. 

In sledilo je še daljše zaprtje šol v jesenskem ter zimskem času, 

ki je trajalo vse do aprila letos. Dva meseca po vrnitvi v šolske 

klopi so šole ponovno izpeljale meritve za Športnovzgojni 

karton in v nadaljevanju predstavljamo prve izsledke 

preliminarne analize, v katero sta bili vključeni približno dve  

 



 

Gibalna učinkovitost in pojavnost debelosti  

otrok v šolah, ki so v 2020 uspele izvesti meritve 

in so imele povratno informacijo, ter tiste, ki 

2020 meritev za Športnovzgojni karton niso 

izpeljale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tretjini slovenskih osnovnih šol.  

Osnovna ugotovitev je, da je telesni in gibalni razvoj otrok po 

drugem zaprtju šol še na nižji ravni, kot po prvem. Šole, ki so 

kljub težkim okoliščinam v letu 2020 uspele izvesti meritve in so 

imele naše povratne informacije, pa so se letos bolje pripravile 

na vrnitev otrok. Zato je pri njih praviloma prišlo do rahlega 

izboljšanja stanja, ki kljub temu ostaja globoko pod ravnjo, 

izmerjeno pred epidemijo. 

 

Pri šolah, ki so 2020. izvedle meritve, je bila raven gibalne 

učinkovitosti v letošnjem letu tako za 13,7 % nižja kot v letu pred 

epidemijo, medtem ko je bila v šolah, ki  meritev lani niso 

izpeljale, raven nižja za 16,8 % v primerjavi z letom 2019. Za enak 

odstotek se je v letu 2020 znižala gibalna učinkovitost otrok v 

šolah, ki so izvedle meritve in so se, zaradi povratnih informacij 

uspele bolje odzvati na vrnitev otrok v šolske klopi po drugem 

zaprtju. 

A tudi šolam, ki so lani dobile povratno informacijo, ni uspelo 

ustaviti naraščanja debelosti. Tako je po drugem zaprtju šol 

delež otrok z debelostjo narasel za 3,8 % potem, ko je med 

letoma 2019 in 2020 narasel že za rekordnih 23,4%. Pri šolah, ki 

v letu 2020 niso izvedle meritev, je bil delež otrok z debelostjo 

po drugem zaprtju šol kar za 34,4% višji, kot leta 2019. 

 

Povratne informacije, ki jih šole dobijo s sistemom SLOfit, so 

tako več kot očitno zelo pomemben dejavnik za popravljanje 

škode, ki je v telesnem in gibalnem razvoju otrok nastala zaradi 

ukrepov zapiranja šol in športne vadbe. Vendar je na drugi 

strani očitno, da je bila škoda prevelika, da bi jo uspeli popraviti 

zgolj z obsegom športne vzgoje, ki smo ga otrokom ponujali 

pred epidemijo. 

 

Spremembe deleža nizko in visoko gibalno 

učinkovitih otrok v šolah, ki so v 2020 uspele 

izvesti meritve in so imele povratno informacijo, 

ter tiste, ki 2020 meritev za Športnovzgojni 

karton niso izpeljale 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedli smo namreč tudi kohortno analizo, v kateri smo 

primerjali, kaj se je zgodilo z gibalnim razvojem otrok, ki so v 

letu 2020 spadali v različne kvartile gibalne učinkovitosti. In 

pokazalo se je že nekajkrat dokazano dejstvo, da nedejavnim 

otrokom že majhno povečanje telesne dejavnosti lahko 

izboljša gibalno učinkovitost, medtem ko jo za kakršenkoli 

viden učinek dejavni otroci potrebujejo bistveno več.  

V približno dveh mesecih šolanja po drugem zaprtju je 

namreč prišlo do takojšnjega izboljšanja gibalne učinkovitosti 

pri najmanj gibalno učinkovitih otrocih iz leta 2020. Zanje so 

dve ali tri ure športne vzgoje v šoli dejansko pomenile 

velikansko razliko. Tako se je pri otrocih iz 2. kvartila gibalna 

učinkovitost izboljšala za 13,4%, pri najmanj gibalno 

učinkovitih iz 1. kvartila pa kar za 46,4%. A kljub opisanemu 

izboljšanju njihova gibalna učinkovitost ni dosegala niti 20% 

gibalne učinkovitosti najbolj gibalno učinkovitih otrok. 

Zelo zaskrbljujoč je tudi trend naraščanja gibalno 

neučinkovitih otrok in upadanja deleža visoko gibalno 

učinkovitih otrok. Med prve štejemo otroke, ki ne dosegajo 10. 

centila gibalne učinkovitosti, med slednje pa tiste, ki so 

sposobni vrhunskih rezultatov in presegajo 90. centil gibalne 

učinkovitosti in tako spadajo med 10% najbolj gibalno 

učinkovitih otrok.  

Pred epidemijo, v letu 2019, je bilo v Sloveniji okoli 11 % otrok 

nizko gibalno učinkovitih. Po prvem zaprtju šol je ta delež pri 

16,7 % populacije narasel za kar 56%, a je po dvomesečnem 

delu v šolah po drugem zaprtju pri 15,9% populacije spet 

rahlo upadel, in sicer za 4,7%. Medtem ko je na šolah, ki v letu 

2020 niso uspele izvesti meritev in se seznaniti s povratno 

informacijo, delež teh otrok v 2021 ostal na rekordno visokih 

18 %, kar je kar za 63 % več kot leta 2019.  

 

Sprememba indeksa gibalne učinkovitosti med 

letoma 2020-2021 pri otrocih z različno ravnjo 

gibalne učinkovitosti v letu 2020  
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Na drugi strani je delež otrok z vrhunskim gibalnim 

potencialom po prvem zaprtju šol upadel za skoraj 42%. A se 

je v šolah, ki so leta 2020 izvedle meritve in pridobile povratno 

informacijo, v dveh mesecih po drugem zaprtju šol ponovno 

povišal za 17,5%. Kljub temu je bil delež teh otrok še vedno za 

31,4 % nižji, kot leta 2019. Na šolah, ki meritev v letu 2020 niso 

izvedle, je delež visoko gibalno učinkovitih otrok leta 2021 

ostal 40,3% nižji kot leto poprej. 

Očitno je, da je zapiranje šol in onemogočanje športne vadbe 

v drugem valu epidemije povzročilo dodatno škodo v razvoju 

otrok. Njihova vrnitev v razrede po drugem zaprtju je sicer 

prinesla rahle pozitivne učinke na tistih šolah, ki so stanje 

svojih otrok po prvem valu poznale. Kljub temu so bili ti učinki 

zgolj na ravni majhnega deleža negativnih učinkov, ki jih je 

povzročilo že zaprtje v prvem valu. Na šolah, ki informacije o 

stanju telesnega in gibalnega razvoja svojih otrok po prvem 

valu niso imele, je po drugem valu stanje še na bistveno nižji 

ravni kot v prvih šolah.  

Več kot očitno je torej, da je obstoječi obseg športne vzgoje v 

šolah premajhen za odpravljanje nastale škode. Z dosedanjim 

številom ur bomo predvsem nekoliko popravili stanje pri 

najmanj gibalno učinkovitih otrocih, medtem ko bomo na 

drugi strani otroke z najvišjim gibalnim potencialom pustili na 

cedilu. Tako bomo sicer povečali enakost v zdravju, saj bomo 

najbolj sposobne in nadarjene približali najmanj sposobnim, a 

bo to na žalost v resnici zgolj enakost v bolezni. 

 

Nekateri predlogi 

omejevanja škode  

1. Takojšnji ponovni zagon intervencije 

Zdrav življenjski slog, ki naj nadomesti 

Razširjeni program.   

2. Priprava zakonskih podlag in sredstev 

za eno uro predmeta športa vsak dan 

pod  

vodstvom učiteljev športne vzgoje in v 

obliki skupnega poučevanja z razrednimi 

učitelji v prvem in drugem triletju.   

3. Sistematično usposabljanje učiteljev 

vseh predmetov za telesno dejavno 

poučevanje.  

4. Organiziranje učilnic na prostem.  

5. Za sistemsko financiranje sistema za 

obravnavo teh otrok naj poskrbi ZZZS 

 

 

 


