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Osnovni pojmi

• TELESNA ali GIBALNA DEJAVNOST
– Dejavnost našega telesa, ki je pod nadzorom naše volje in obsega zelo 

širok spekter gibov, ki ima za posledico porabo energije.
• Nizka obremenitev

• Srednje visoka obremenitev

• Visoka obremenitev

• ŠPORTNA DEJAVNOST
– Izhaja iz športne panoge, zanjo so značilni tehnični elementi (tehnika 

teka, plavanja, smučanja itn.), za večino športnih dejavnosti so značilne 
tudi pravila igre ali pravila izvajanja te dejavnosti. 

– Ker je redna, dovolj pogosta, dovolj intenzivna (načrtovana) in običajno 
strokovno vodena, predstavlja najboljšo telesno dejavnost iz vidika 
porabe energije in posledičnih učinkov na zdravje. 

• GIBALNA UČINKOVITOST
– Opredeljujejo jo gibalne sposobnosti posameznika in kaže na 

posameznikovo sposobnost obvladovanja svojega telesa v gibanju, v 
določeni meri pa je odvisna tudi od telesnih razsežnosti.

• TELESNI FITNES
– Sposobnost učinkovitega izvajanja vsakdanjih dejavnosti, brez 

prehitrega utrujanja in z zadostno energijo za uživanje v prostočasnih 
dejavnostih ali za premagovanje nadpovprečnih telesnih stresov ob 
nepričakovanih dogodkih.

– Determinanta zdravja: obsega morfološko, mišično, gibalno in srčno-
dihalno komponento.



Telesni fitnes kot pokazatelj zdravstvenega 
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Telesna dejavnost v otroštvu in zdravje
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KAJ JE SLOFIT?



Svetovno znane merske baterija telesnega fitnesa

• Eurofit (1993)

• AAHPER Youth Fitness Project (Plowman et al., 2006)

• The President’s Challenge (President’s Council on Physical 

Fitness and Sports, 2002)

• Fitnessgram (Mood et al., 2007, Plowman et al., 2006)

• Japanese Mext Fitness Test (Nishijama et al., 2001; Shingo & 

Takeo, 2002)

• The International Physical Fitness Test (Rosandich, 1999)

• ALPHA-Fitness Test Battery (Ruiz et al., 2011)

• SLOfit [športnovzgojni, telesnovzgojni karton] (Strel et al., 1987)

– 30. letnica 



SLOfit mejniki



3 ANTROPOMETRIJSKE MERE

8 GIBALNIH MERSKIH 
NALOG

Kaj je SLOfit?

INTEGRIRANO
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7.200.000 +
SETOV MERITEV

1.000.000 +
OTROK
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KOHORT
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6 DO 19
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Zbirka SLOfit
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Vsako generacijo višji…



Vsako generacijo višji…



… a precej težji



… a precej težji



Do leta 2022 bo na svetu več debelih kot 

podhranjenih otrok in mladostnikov

October 10th 2017

http://www.ncdrisc.org/overweight-prevalence-map-ado.html
http://www.ncdrisc.org/overweight-prevalence-map-ado.html


Tudi naši otroci rastejo hitreje, njihova masa se je 

vse do leta 2011 povečevala



Medgeneracijske spremembe v telesni višini in teži 

otrok
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… vendar pa smo na pravi poti, da dosežemo 2020 

cilj znižanja otroške debelosti

Geographical distribution of the prevalence of overweight (including obesity) in children aged 6–9 years (sexes

combined) of COSI Round 2 (2009/2010), based on WHO definitions

Wijnhoven et al., 2014, BMC Public Health, 14(1), 806



Debelost nastane v zgodnjem otroštvu



Z zdravjem povezan fitnes se je generacijsko 

gledano poslabšal



Z zdravjem povezan fitnes se je generacijsko 

gledano poslabšal

SLOFIT naloga

FANTI 12 let DEKLETA 12 let

sprememba 

1995-2015 
v %

sprememba 

1995-2015
v %

Telesne mere

telesna višina 2,4 cm 1,60% 1,3 cm 0,80%

telesna masa 3,7 kg 7,80% 2,2 kg 4,60%

kožna guba tricepsa 2,2 mm 18,40% 1,7 mm 13,60%

Z zdravjem povezani 

fitnes

tek na 600 metrov 5,4 s -3,50% 3,2 s -1,90%

dviganje trupa 0,9 št. pon. -7,20% 3,6 št. pon. 8,90%

predklon stoje -2,5 cm -5,6% -0,6 cm -1,2%

vesa v zgibi -5,9 s -13,9% 0,2 s 0,70%

Z gibalno 

učinkovitostjo 

povezani fitnes

dotikanje plošče z roko -0,3 št. pon. -0,8% 0,5 št. pon. 1,30%

skok v daljino z mesta -8,2 cm -4,6% -7,3 cm -4,3%

poligon nazaj 0,9 s -7,20% 0,1 s -1,10%

tek na 60 metrov -0,5 s 0,4% -0,1 s 0,7%



Gibalna učinkovitost šolarjev je regionalno različna

	



Medgeneracijske spremembe

• Povečuje se delež gibalno manj zmogljivih

• Delež gibalno nadarjenih se spreminja

• Zlasti upad moči okončin 

• Delež predebelih fantov je zelo visok in se je skoraj podvojil v 20 

letih (leta 2016: 14,7%)

• Povečuje se delež fantov z veliko podkožnega maščevja 

(AKGN>=18 mm)

• Delež predebelih deklet je skoraj polovico nižji kot pri fantih, 

vendar se je povečal…

• …hkrati pa se je zelo povečal delež deklet z veliko podkožnega 

maščevja
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TELESNA DEJAVNOST NAŠIH 

OTROK V PRIMERJAVI Z VRSTNIKI V 

TUJINI IN PRIPOROČILI



Piramida telesne dejavnosti otrok

35



Naši otroci dosegajo priporočilo MVPA



Dejanski dnevni gibalni vzorec šolarja

Straker et al., 2015

60% budnega 

čas; pri nas 41%



Naši potomci postajajo Homo Sedens



Slovenski otroci med gibalno najbolj dejavnimi na 

svetu

Sember et al. (2016), 

JPAH, 13 (suppl. 2), 

S256-S264
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S šolo povezane gibalne intervencije so 

učinkovite…
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… toda njihovi učinki se zmanjšujejo po koncu 

intervencije 



Zdrav življenjski slog

• Začetek v šolskem letu 2010/2011; podpora MIZŠ, 

financiran iz EU

• Zboljšati gibalno učinkovitost

• Zmanjšati učinke sedečega načina življenja (telesna drža, 

debelost, ploska stopala, aerobna vzdržljivost)

• Prakticirati zdrav življenjski slog, večinoma skozi športne 

dejavnosti

• Vpeljan v okoli 30% slovenskih osnovnih šol
– V šolskem letu 2016/17 je bilo vključenih okoli 20% vseh 7-

14-letnikov (36.499 otrok iz 189 osnovnih šol)

• Dopolnjuje obstoječe 2 do 3 ure športa na teden z dvema 

dodatnima urama (skupaj 5 ur športa tedensko); poučujejo 

športni pedagogi

• Brezplačno, namenjeno vsem, še posebej pa otrokom, ki 

niso vključeni v zunaj šolske športne dejavnosti 



Zdrav življenjski slog zmanjšuje delež prekomerno 

prehranjenih otrok
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Zdrav življenjski slog zmanjšuje delež gibalno 

neučinkovitih otrok
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Mladi za mlade – rešitev za ogrožene mladostnike?
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KAKO 

NAPREJ?



Perspektive SLOfit? 

uporabljati svoje SLOfit
podatke za načrtovanje 
vadbe za izboljšanje ali 
ohranjanje telesnega 
fitnesa



SLOfit študent



www.slofit.org



www.slofit.org



SLOfit nasvet



Sodelovanje med šolo in šolskimi zdravniki

• Uživajmo v zdravju – pilotni projekt za vrednotenje modela 

sodelovanja med šolami, zdravstvenimi domovi in lokalnimi 

skupnostmi za podporo zdravemu načinu življenja otrok, 

osredotočenemu na telesno dejavnost in prehrano 

– Preventivni timi v lokalnem okolju

• Šola: učitelj športa, organizator šolske prehrane, svetovalni delavec

• Zdravstveno varstvo: šolski zdravnik, regijski predstavnik NIJZ

• Lokalna skupnost: predstavnik 



Sodelovanje med šolo in šolskimi zdravniki

• Identifikacija zdravstvenega tveganja učencev skozi SLOfit (šola) 

in sistematične preglede (zdravstveni dom)

– Individualni cilji  glede na šolarjev fitnes, zdravstvene in socialne 

značilnosti 

– Individualna priporočila šolskega zdravnika za športno vadbo in prehrano 

zdravstveno ogroženih šolarjev skladno z njihovimi zdravstvenimi omejitvami  

• Posebne dejavnosti za zdravstveno ogrožene šolarje

– Dodatne ure športne vzgoje v šoli; individualizacija na podlagi 

zdravnikovih priporočil

– Prehranske delavnice za šolarje in njihove starše v šoli 

– Programi znotraj zdravstvenega sistema: 

• Prilagojena gibalna vadba s kineziologom za šolarje z gibalnimi težavami

• Delavnice za debele šolarje

• Delavnice s kineziologom in fizioterapevtom za šolarje s slabo telesno držo



My SLOfit



CrowdHEALTH

- H2020 projekt, 19 partnerjev iz cele EU

- vpeljava nove paradigme celostnega beleženja zdravja na ravni

posameznika (HHRs), ki se nato pretvori v socialno skupnost, 

podprto z IT, ki vključuje klinični, socialni in humanistični kontekst

posameznega segmenta populacije z določenimi zdravstvenimi

posebnostmi

- SLOfit eno od pilotnih okolij 



CrowdHEALTH

• Vpeljava Moj SLOfit profila – prikazovanje SLOfit oz. ŠVK 

podatkov prek spletne aplikacije, vključno z zdravstvenim 

tveganjem; uporabniki: starši, mladostniki, učitelji, zdravniki, drugi 

• Povezovanje SLOfit zbirke z e-Zdravjem, da zagotovimo 

sistematičen dostop zdravnikom do podatkov o telesnem in 

gibalnem razvoju in deljenje pomembnih zdravstvenih informacij 

učiteljem in staršem ter prikazovanje kombiniranih zdravstvenih 

podatkov odločevalcem. 

• Nadgradnja Moj SLOfit profila – podatki o življenjskem slogu, 

zajemanje podatkov o gibalni dejavnosti iz naprav (zapestnice, 

telefoni, pedometri)



CrowdHEALTH

• SLOfit poročilni sistem: letna uporabnikom prijazna SLOfit

poročila za starše, mladostnike, učitelje, ministrstvo in druge 

odločevalce. 

• Strokovno moderiran forum SLOfit (SLOfit nasvet) kot pomoč 

staršem, učiteljem in drugim uporabnikom.

– Povezava s spletno stranjo in SLOfit FB profilom

• FB @slofit.org

• Občasna sporočila za starše in mladostnike, če analize 

SLOfit podatkov skozi CrowdHEALTH platformo narekujejo 

intervencijo.

• Napovedovalni modelov SLOfit in orodja za prikazovanje, prek 

katerih bo mogoče predstaviti zdravstvena tveganja in dvigniti 

zavedanje staršev, mladostnikov, učiteljev in zdravnikov glede 

zdravstvenih tveganj, povezanih s telesno nedejavnostjo. 



Moj SLOfit

DIAGNOSTIKA 
(poročilni sistem)

NAPOVEDOVANJE

INTERVENCIJA



Moj SLOfit

ŠOLA

STARŠI in 
MLADOSTNIKI

DRUGI 
UPORABNIKI

http://mojslofit.kividev.si/


Drugi uporabniki – aplikacija na zdravnika 

• NAMEN: uporaba podatkov športnovzgojnega kartona oz. SLOfit

za čim boljšo zdravstveno obravnavo šolarjev. Ti podatki 

omogočajo povezovanje s šolo, še posebej z učiteljem športne 

vzgoje pri obravnavi učencev z zdravstvenimi posebnostmi. 

• Popolnejša informacija o razvoju otroka

– Z vpogledom v SLOfit podatke dobi zdravnik popolnejšo sliko o 

telesnem in gibalnem razvoju otroka, saj podatki vključujejo vsakoletno 

zbirko vseh SLOfit meritev. Analiza vsebuje tudi podatke o položaju 

posameznika v slovenski populaciji otrok pri posamezni merski nalogi.

• Osnova za vadbena priporočila v primeru zdravstvenih težav

– Podatki o telesnem in gibalnem razvoju zdravniku omogočajo, da v 

primeru kroničnih zdravstvenih težav presodi, kakšne so omejitve 

otroka pri vadbi in namesto opravičila otroku pripravi priporočilo za 

pouk športne vzgoje, v katerem so zapisane omejitve, pa tudi 

priporočila z vidika vrste in intenzivnosti obremenitve. To velja tudi v 

primeru akutnih težav.



Drugi uporabniki – aplikacija na zdravnika 

• Spremljava učinkov obravnave ali zdravljenja

– Vsakoletna spremljava telesnega in gibalnega razvoja vam omogoča 

redno spremljavo učinkovitosti obravnave otroka (npr. vključitve v 

dopolnilno vadbo, šolo za hujšanje...) ali zdravljenja.



Samo skupaj nam bo uspelo

Starši 

Vrtec, 
šola

Skupnost

GLAVA IN REP

MIN
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