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ZAKAJ JE VADBA TAKO POMEMBNA?



KAKŠEN JE PRAVI ODMEREK VADBE?

• Pomembno je ohranjati telesno dejavnost
skozi vsa življenjska obdobja od otroštva
naprej.

1. Otroci naj bodo telesno aktivni, prav 
vsak dan v tednu (7 dni), vsaj (torej 
minimalno) 60 minut , intenzivnost 
vadbe pa naj bo zmerna do visoka . 

2. Telesna dejavnost višje intenzivnosti 
bi se morala izvajati vsaj 3x/teden . 

3. Pri dolo čanju intenzivnosti aerobne 
vadbe (60-85% maksimuma)  se kot 
maksimalna sr čna frekvenca 
upošteva 200 utripov/min .

4. Zdrav otrok lahko varno izvaja tudi 
vaje za mo č in sicer 2-3 nize z 8-15 
ponovitev, 2-3krat na teden , kar 
predstavlja 50-80% 1 RM.

Zdrav Vestn 2011; 80: 885–96



Kaj sporočiti otrokom ?



Kaj sporočiti otrokom ?

TELESNA DEJAVNOST JE KORISTNA
Izboljšaš zdravje Boljša uspešnost v šoli in lažje reševanje nalog Tip II sladkorne bolezni -40% 

Boljše spiš Večja učinkovitost pri reševanju nalog Srčno-žilne bolezni -35% 

Ohranjaš telesno maso Ne kadiš, ne uporabljaš alkohola in drog Padci, depresija in demenca -30% 

Obavladuješ stres (doma in v šoli) Razvijaš koordinacijo Bolečinve v križu in sklepih -25% 

Boljše živiš Boljša samozavest in socialne spretnosti Rakave bolezni (dojka in DČ) -20% 

VEČ GIBANJA MANJ SEDENJA
OHRANJANJE MOČI 

IN GIBLJIVOSTI
IZBOLJŠANJE 
RAVNOTEŽJA

VISOKA ZMERNA
manj TV

Vadba za moč Ples

IGRAJ SE HODI 
manj SEDEŽNE

Preskakuj kolebnico Gimnastika

TECI PLAVAJ 
manj RAČUNALNIKA

Plezaj Rolkanje, rolanje, drsanje

"ŠPORTAJ" KOLESARI
manj TELEFONOV

Raztezne vaje

UPORABLJAJ STOPNICE Nošenje bremen

vsaj 3x/teden Dnevno redno sodelovanje pri pouku ŠV

60 MINUT dnevno
AKTIVNI ODMORI 

vsaj 10 minut
3x/teden



Spodbujati MVPA

MVPA – moderate-vigorous physical activity; vadba zmerne in visoke intenzivnosti

Intenzivnost
Starostna skupina

Otroci Adolescenti

Zmerna - rolkanje, rolanje, kotalkanje
- kolesarjenje (za vsakdanja opravila)
- hitra hoja
- lahkotno preskakovanje kolebnice
- plezanja

- rolkanje 
- hitra hoja
- kolesarjenje (za vsakdanja 
opravila)
- pohodništvo
- lahkotno preskakovanje 
kolebnica

Visoka - elementarne igre, ki vključujejo 
dinamična gibanja  (lovljenja, tekalne 
igre, štafete, moštvene igre)
- kolesarjenje (hitrejše, po 
razgibanem terenu)
- tek
- pohodništvo
- plavanje
- tek na smučeh
- športne igre (tenis, badminton..)

- kolesarjenje (hitrejše, po 
razgibanem terenu)
- tek, rolanje, kotalkanje
- preskakovanje kolebnice
- športne igre (nogomet, hokej, 
košarka, tenis)
- tek na smučeh
- dinamičen ples
- plavanje
- veslanje
- izleti v gore



Spodbujati vadbo za moč

Starostna skupina

Otroci Adolescenti

•vlečenje vrvi
•sklece v opori klečno
•dviganje trupa iz leže na 
hrbtu ali trebuhu
•počepi, poskoki
•skoki v globino
•plezanja
•dviganja in nošenja 
bremen
•plazenja in lazenja
•meti različnih predmetov

•vlečenje vrvi
•sklece in zgibe
•dviganje trupa iz leže na 
hrbtu ali trebuhu
•počepi, poskoki
•skoki v globino 
•plezanja
•dviganja in nošenja težjih 
bremen ter partnerja 
•vaje z elastičnimi trakovi, 
s fitnes napravami in s 
prostimi utežmi
•plezanja
•borilne igre



Spodbujati redno hojo



Koliko hoje je dovolj?



Vloga športnega pedagoga

• V okviru pouka ŠV  - 834 ur
– Razvoj telesne kulture
– Telesna drža
– Pomanjkljivost prvega triletja !!!

• Dodatni programi v okviru šole – GIBALNI 
OZ. REKREATIVNI ODMORI

• Izkoriščanje obstoječe mreže OŠ in SŠ ter
infrastrukture

• Ustrezni didaktični in pedagoški pristopi
• Sodelovanje v projektih kot je npr. 

Slovenski zajtrk



Vloga športnega pedagoga

1. Spodbujati redno telesno dejavnost v šoli in prostem času: 
doseganje kriterijev iz smernic

2. Stremiti k najmanj 1 uri telesne dejavnosti oz. vsaj 12.000 
korakom dnevno

3. Razviti ljubezen do gibanja, vadbe in športa
4. Poudarjati gibanje kot vrednoto
5. Spremljati in vrednotiti gibalni razvoj otroka
6. Nenehno spodbujati zdrave prehranjevalne navade z jasnim

sporočilom o pomenu večinsko rastlinske prehrane.
7. Pojasniti otrokom, da prehranski dodatki niso primerni do 16. leta

starosti
8. Poudarjati pomen boja proti dopingu, ki je nemalokrat prikrit s 

prehranskimi dodatki



Blom et al. Bright spots, physical activity investments that work: 
the Finnish Schools on the Move programme. British journal of 

sports medicine. 2017.

Busch et al. Bright spots, physical activity investments that work: 
JUMP-in: promoting physical activity and healthy nutrition at primary 
schools in Amsterdam. British journal of sports medicine. 2017.





Quo vadis ?

• Dostopnost podatkov o telesni zmogljivosti
vsem zdravnikom.







NELSON MANDELA

Izobraževanje je 
najmočnejše orožje s 
katerim lahko
spremeniš svet…





ZDRAVE PREHRANJEVALNE NAVADE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV NAJ BODO REZULTAT 

UČINKOVITIH IZOBRAŽEVANJ

Šolski sistem, športni klubi in Športne Zveze
- Izobraževalna predvanja za pedagoške delavce;

- Usmerjeno delo z mladimi v obliki krajših predavanj in 
interaktivnih delavnic;

Izobraževalne aktivnosti za starše otrok in mladostnikov
Predavanja

ZNANJE, MULTIDISCIPLINARNOST, POVEZOVANJE 
STROKOVNJAKOV.



GLAVNI NAMEN:

spodbujati zdrave prehranjevalne navade z 
jasnim sporočilom o pomenu prehranske 
raznolikosti. Kombiniranje živalskih in 
rastlinskih virov hrane, s poudarkom na 
večinskem vnosu rastlinskih vrst hrane, na 
vnosu naravnih sladkorjev in prevladujočem 
vnosu večnasičenih maščob.

Razumeti navade mladih generacij in z 
znanjem pristopati do razvoja zdravih 
prehranjevalnih navad.



Kaj jih pritegne k spremembam?

Motivacija skozi rezultate – boljše počutje, 
boljša telesna zmogljivost, večji uspehi v šoli 
(izboljšanje učnih sposobnosti)

CILJ

Mlade navaditi na prehranjevalne navade, ki 
vključujejo uravnoteženo prehransko 
raznoliko hrano, in ki jo vidijo kot pot do 
uresničitve svojih ciljev.



RAZLIKA med OTROCI in 
MLADOSTNIKI

OTROCI

Večji vpliv staršev in 
pedagoških delavcev

Zdrava prehrana –
predstavljena zanimivo, 
barvita, po okusu prijetna

MLADOSTNIKI
• Večji vpliv sovrstnikov in 

drugih strokovnjakov 
(nutricisti)

• Zdrava prehrana – skozi 
motivacijo, da dosežejo 
osebne cilje, obenem pa se 
navadijo zdravih 
prehranjevalnih navad, ki jih 
prenesejo v odraslo dobo.

• Obvarovanje mladostnikov 
pred motnjami hranjenja in 
drugimi predispozicijami za 
bolezni v dobi odraslosti



PREHRANSKI DODATKI
V DOBI MLADOSTI

ZASKRBLJUJOČE

Nimamo zanesljivih podatkov koliko ŠPORTNI in DRUGIH
prehranskih dodatkov mladostniki v Sloveniji uživajo občasno
in koliko redno, in kako širok je krog dodatkov, ki jih uživajo.

Slab nadzor nad trgom prodaje prehranskih dodatkov.

Izkušnje iz prakse:

Mladostniki so lahka tarča prodajalcev prehranskih dodatkov
po trgovinah, svetovalcev za dodatke po vadbenih centrih in
spletnih trgovin.

A le, če imajo premalo znanja !



POSEBNO ZASKBLJUJOČE je dejstvo, da je veliko športnih
prehranskih dodatkov načrtno kontaminiranih s
prepovedanimi snovmi, iz skupin anaboličnih androgenih
steroidov, o katerih so znani negativni vplivi na zdravje, kar
pa je pri mladostnikih lahko še bolj izraženo.

IZBRANA PROBLEMATIKA – Sintetični sladkorji v
prehranskih izdelkih

Za razvoj telesa mladostnikov so škodljivi tudi sintetični
sladkorji, ki so sestavina športnih prehranskih napitkov in
dodatkov!

SUKRALOZA

Eden izmed najpogostejših sintetičnih sladkorjev v športnih
in drugih prehranskih izdelkih je SUKRALOZA.

Viri:  LeBotz, M. in ost. ( 2016) Use of Performance-Enhancing Substances. Pediatrics;138(1):e20161300; Schiffman S.S. In Rother, K.I. (2013) 
Sucralose, a synthetic organochlorine sweetener: overview of biological issues. J. Of Toxicol. Environ.. Health, Part B; 16:399-451; S. E. Swithers 
(2013). Artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing metabolic derangements. Trends in Endocrinology and 
Metabolism, 1-11. 



Vplivi Sukraloze na telo odraslega človek po dosedaj
znanih podatkih:

-negativen vpliv na črevesno mikrofloro,

-v črevesju je delno razgrajena, kakšen je vpliv teh
razgradnih produktov na telo, zaenkrat ni znan

-vpliva tudi na znižanje aktivacije receptorjev za okuse
hrane

-saharoza, ki je naraven sladkor, v možganih aktivira
regije, ki so vezane na občutke ugodja in nagrajevanja.
Sukraloza, kot nenaraven sladkor teh učinkov ne sproži.

Viri:  LeBotz, M. in ost. ( 2016) Use of Performance-Enhancing Substances. Pediatrics;138(1):e20161300; Schiffman S.S. In Rother, K.I. (2013) 
Sucralose, a synthetic organochlorine sweetener: overview of biological issues. J. Of Toxicol. Environ.. Health, Part B; 16:399-451; S. E. Swithers 
(2013). Artificial sweeteners produce the counterintuitive effect of inducing metabolic derangements. Trends in Endocrinology and 
Metabolism, 1-11. 



PREHRANSKI DODATKI ZA IZBOLJŠEVANJE 
TELESNE ZMOGLJIVOSTI IN POVEČEVANJE 

MIŠIČNE MASE V DOBI MLADOSTI 

Uravnotežena zdrava prehrana do 16 leta zadostuje za razvoj
in napredovanje v športu ter za optimalno rast in razvoj. To je
prioritetna informacija, ki se mora podajat mladim.

Dodatki prehrani naj bodo predpisani le v primeru večjih
pomanjkanj določenih vitaminov in mineralov ali bolezenskih
stanj.

Prehranski dodatki za izboljševanje zmogljivosti telesa in
dodatki za pomoč pri uravnotežanju energetske porabe:

-po 16 letu, ne prej

-naj bodo skrbno prilagojeni potrebam in izbrani z znanjem.



PREHRANSKI DODATKI ZA NIŽANJE 
ODSTOTKA TELESNE MAŠČOBE 

MODERNO je imeti lepo oblikovano telo z definirano obliko (mišična 
masa) in z nizkim odstotkom maščobne mase.

Velja tako za nešportnike kot športnike adolescente.

Nevarnosti:

-dodatki iz skupine fatburnerjev: sestavine –

efedra, visoke vrednosti kofeina, umetni sladkorji, 

sintetična barvila, ipd.)

-razvoj motenj hranjenja – neustrezne diete in pristopi k zniževanju 
telesne mase

-negativen vpliv na imunski sistem!

-negativen vpliv na razvoj kostne mase v primeru diet s preveliko 
restrikcijo skupin hrane (kalcij, magnezij)
Vira:  LeBotz, M. in ost. ( 2016) Use of Performance-Enhancing Substances. Pediatrics;138(1):e20161300; Alves C in Lima R.V. (2009) 
Dietary supplement use by adolescents. Journal de Pediatriria; 85(4): 287-294.



POSEBNO ZASKRBLJUJOČE

Uporaba prehranskih dodatkov z dodanimi anabolnimi 

steroidi in rastnimi hormoni, pri adolescentih, ki se teh 

dodatkov poslužujejo z namenom povišanja odstotka 

mišične mase in vpliva na zmogljivost telesa.

Zdravju zelo nevarna kombinacija  =  Fatburnerji in 

anabolni steroidi

PROBLEM

Načrtne in nenačrtne kontaminacije s steroidi in rastnimi 

hormoni ter dodatki poživil v izdelkih za nižanje telesne 

maščobe.

Vir:  Guyda H.H. (2005) Use of dietary supplements and hormones in adolescents: A cautionary tale. Pediatr.Chils Health: 10(10): 587-590.



HVALA ZA POZORNOST


