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PREDGOVOR
Spoštovana bralka, cenjeni bralec,
aktivno preživljanje prostega Ëasa predstavlja velik pomen za ohranjanje, krepitev in vzdrževanje zdravja
vsakega izmed nas. Sprehod, kolesarjenje, ples so le pešËica oblik telesne dejavnosti, ki pomembno
prispevajo k boljšemu poËutju, delovni energiji ter krepitvi duševnega in fiziËnega zdravja. Živimo v
obdobju, ki je z vidika telesne dejavnosti mnogo manj prijazno kot v preteklosti. Uporaba avtomobilov,
tekoËih stopnic, dostava do vrat, pretirano gledanje televizije in uporaba raËunalniške tehnologije nas
je naredila zelo pasivne, kar se poslediËno odraža tudi na našem zdravju in poËutju.
Prav zaradi navedenega se v zadnjem obdobju pogosto sreËujemo s problematiko porasta prekomerne
hranjenosti in debelosti, ki neprizanesljivo poveËuje število novih primerov obolelih za kroniËnimi
obolenji in nenazadnje poveËuje stroške zdravstvene blagajne za zdravljenje ter škodo za gospodarstvo.
Porast prekomerne hranjenosti in debelosti namreË tesno povezujemo prav z nezdravim naËinom
prehranjevanja in pomanjkanjem telesne dejavnosti. PoslediËno prihaja tudi do povišanega tveganja
za nastanek bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni, osteoporoze in številnih drugih bolezni kostnomišiËnega sistema.
Glede na pereËo situacijo porasta kroniËnih obolenj smo na Ministrstvu za zdravje v zadnjem obdobju
vložili veliko energije v pripravo in sprejem nacionalnih programov in strategij na tem podroËju.
V letu 2005 smo v Državnem zboru Republike Slovenije sprejeli Resolucijo o nacionalnem programu
prehranske politike za obdobje od leta 2005 do 2010, ki jo s pomoËjo številnih vkljuËenih deležnikov že
uspešno uresniËujemo. Drugi strateški dokument, ki je pred vami, je Strategija Vlade Republike Slovenije
na podroËju spodbujanja telesne dejavnosti od 2007 do 2012. Sedmega marca 2007 ga je potrdila Vlada
Republike Slovenije. Oba dokumenta sta usmerjena v skupni cilj, to je zmanjševanje porasta kroniËnih
obolenj in izboljšanje kvalitete življenja preko zdravega in uravnoteženega naËina prehranjevanja in
redne, dnevne telesne dejavnosti pri vseh starostnih skupinah prebivalcev Slovenije.
Za zakljuËek vabiva k sodelovanju vse, ki se prepoznavate kot izvedbeni partner nacionalnega
programa. Zavedati se moramo, da bomo le z dobrim medsebojnim sodelovanjem in prizadevanjem
dosegli uËinkovite rezultate v praksi.
Vsem Slovenkam in Slovencem želiva, naj nam vsakodnevna telesna dejavnost ne predstavlja odpora
in nezadovoljstva v njihovem življenju, saj bomo le s skrbjo za lastno zdravje dosegali boljše rezultate
in boljšo kvaliteto življenja v vseh starostnih obdobjih.

Zofija Mazej KukoviË
Ministrica za zdravje
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UVOD
Zdravje omogoËa in zagotavlja kakovostno življenje in je temeljni vir razvoja vsake družbe. Ne poznamo
podroËja družbenega življenja, ki ne bi vplivalo na zdravje. Za zdravje je najprej odgovoren vsak
posameznik, država pa je v sodelovanju z razliËnimi strokami in znanostmi pristojna in odgovorna za
ustvarjanje pogojev, v katerih lahko ljudje skrbimo za zdrav življenjski slog. Država poleg zagotavljanja
zdravstvenega varstva skrbi za zdravje z oblikovanjem, sprejemanjem in izvajanjem politik, strategij in
programov promocije zdravja. K tem programom spada tudi strategija varovanja in krepitve zdravja z
gibanjem.
Nezadostna telesna dejavnost je eden izmed najpomembnejših dejavnikov nezdravega življenjskega
sloga, h kateremu prispevajo tudi nezdrava prehrana, kajenje, nedovoljene droge, stres in uživanje
alkoholnih pijaË.
Nezadostna telesna dejavnost in nezdravo prehranjevanje sta tesno povezana s pojavljanjem in
vzdrževanjem znanih fizioloških dejavnikov tveganja v zvezi s kroniËnimi obolenji, kot so na primer
zvišan krvni tlak ter bolezensko spremenjene vrednosti krvnih mašËob (predvsem zvišane vrednosti
holesterola in krvnega sladkorja). Od sedmih kljuËnih dejavnikov tveganja za kroniËna obolenja
(zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, prenizek vnos zelenjave in
sadja, Ëezmerno uživanje alkohola, kajenje) jih je vsaj pet tesno povezanih s telesno nedejavnostjo in
neustreznim naËinom prehranjevanja.
Za ohranjanje in krepitev zdravja je zelo pomembno razmerje med energijskim vnosom in energijsko
porabo, skratka med prehranjevanjem in telesno dejavnostjo. Zdrava prehrana in redna telesna dejavnost
vplivata na zdravje vsaka zase in hkrati sinergijsko. »eprav se uËinki obeh dopolnjujejo, kar je zelo
oËitno pri zmanjševanju Ëezmerne telesne teže in debelosti, pa telesna dejavnost pozitivno uËinkuje
na zdravje tudi neodvisno od prehrane. Vemo, da za zdravje ni potrebna intenzivna vadba, saj izsledki
sodobne znanosti kažejo, da ogroženost za nastanek in napredovanje kroniËnih nenalezljivih bolezni in
fizioloških dejavnikov tveganja zanje pomembno zmanjšuje že pol ure zmerne telesne dejavnosti veËino
dni v tednu. Pri tem je kljuËno, da smo telesno dejavni vse življenjsko obdobje, saj tako ohranjamo
telesno, duševno in socialno krepkost od otroštva do pozne starosti. Ohranjanje mišiËne krepkosti,
gibljivosti in ravnotežja pri ostarelem prebivalstvu ohranja tudi funkcionalne sposobnosti, prepreËuje
poškodbe in bistveno poveËuje možnosti aktivnega staranja ter zmanjšuje ekonomsko breme bolezni
za državo.
V razvitem svetu se v zdravstvenih sistemih veËina sredstev porablja za obravnavo kroniËnih
nenalezljivih bolezni in njihovih zapletov. Ekonomsko breme teh veËinoma presega zmogljivosti
zdravstvenih zavarovanj, tako da morajo že danes pomemben delež celotnih stroškov zdravljenja
poravnavati bolniki in/ali njihove družine. Posredni stroški obolevnosti zaradi izgubljenih delovnih
dni oziroma produktivnosti so enaki ali celo presegajo neposredne stroške zdravljenja oziroma
umrljivosti, kar še zlasti velja za bolezni obtoËil in sladkorno bolezen. Za Slovenijo naj bi to po metodi
izraËunavanja Ëloveškega kapitala za leto 2002 pomenilo kar 477.500.000 evrov ekonomske izgube.
Nujna so torej raznovrstna prizadevanja za obvladovanje oziroma zmanjševanje celotnih stroškov in
potreb po zdravstvenih storitvah, saj postajajo v razvitem delu sveta ohranjanje in krepitev zdravja ter
funkcionalne sposobnosti starajoËega se prebivalstva zelo pomembni.
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Slovenija ima tako pred seboj dva kljuËna nacionalna programa, ki lahko z uresniËitvijo pomembno
prispevata k zmanjševanju kroniËnih obolenj. Resolucija o nacionalnem programu prehranske politike
2005 - 2010 je bila v Državnem zboru RS potrjena 22. marca 2005, v letošnjem letu pa je Vlade RS
potrdila še Strategijo Vlade RS na podroËju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do
2012, ki je povzeta v tej knjigi.
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STANJE NA PODRO»JU GIBALNIH NAVAD V SLOVENIJI
Podatki o telesni dejavnosti odraslih Slovencev so zelo raznovrstni in opazovani z razliËnih zornih
kotov. Raziskava “Z zdravjem povezan življenjski slog”1, v kateri so ocenjevali vso telesno dejavnost v
prostem Ëasu, dejavnost v gospodinjstvu in na delovnem mestu, je med odraslimi Slovenci v starostnem
obdobju od 25 do 64 let odkrila vsaj 20 % ljudi, ki so nezadostno aktivni za osnovno zašËito svojega
zdravja.
Mednarodna raziskava “Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju”2, v katero je bila do sedaj
Slovenija vkljuËena v letu 2002 in 2006 je pokazala zaskrbljujoËe dejstvo, da so slovenski otroci in
mladostniki vse manj telesno dejavni. V primerjavi z letom 2002, v letu 2006 beležimo manjši delež
tistih, ki so telesno dejavni vsak dan po eno uro vsaj pet ali veË dni na teden (v letu 2002 je bilo
veËino dni v tednu dejavnih 44,6 %, v letu 2006 pa le 39,6 % otrok oziroma mladostnikov). Kot je bilo
priËakovati, so fantje bolj telesno dejavni kot dekleta, saj so bili fantje v letu 2006 v povpreËju aktivni
veËino dni v tednu v 45,9 %, dekleta pa v 33,3 %.
PreseËne raziskave, ki so bile v okviru programa Svetovne zdravstvene organizacije CINDI v letih 1990/
91, 1996/97 in 2002/03 izvedene v Ljubljani, zadnja pa tudi v dveh drugih demonstracijskih slovenskih
regijah (Pomurje, Severna Primorska), so za prostoËasno telesno aktivnost pokazale, da je le okoli
tretjina odraslih zadovoljivo telesno dejavnih za zašËito svojega zdravja. Delež mejno telesno dejavnih
se je v obdobju od 1990 do 1997 znižal na 40 %, predvsem na raËun poveËanja deleža telesno povsem
nedejavnih, ki se je poveËal s 15 % na 25 %.
Zadnja raziskava CINDI Slovenija (2002/03) je bila za starostno skupino odraslih (od 25 do 65 let) tudi
del širše zasnovanega nacionalnega Ciljnega raziskovalnega projekta (CRP) “Gibalna/športna aktivnost
za zdravje”, ki sta ga podprli ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno za znanost. V
raziskavi CRP so bile kategorije glede rednosti in pogostnosti telesne dejavnosti opredeljene nekoliko
drugaËe kot v predhodnih raziskavah, saj je upoštevala nekatera sodobna dognanja o pomenu in vlogi
zmerno intenzivne, a redne prostoËasne telesne dejavnosti (npr. hitra hoja). Ugotovljeno je bilo, da je
med odraslimi Slovenci poleg tretjine za zašËito zdravja zadosti telesno dejavnih (5 in veËkrat tedensko
vsaj 30 minut hoje oziroma zmerne ali intenzivne telesne dejavnosti) 32,4 % odraslih prebivalcev v
starostni skupini od 25 do 64 let. Na drugi strani spektra je 16,8 % odraslih Slovencev, ki niso niË
telesno dejavni. Minimalno telesno dejavnih je 35,5 %, mejno zadostno za zašËito zdravja pa je telesno
dejavnih 15,3 % odraslega prebivalstva. Primerjava izsledkov po obravnavanih kategorijah telesne
dejavnosti za obmoËje Ljubljane (katere prebivalstvo je bilo vkljuËeno v raziskavah CINDI, Ljubljana
1990/91 in 1996/97) kaže, da se je stanje na podroËju telesne dejavnosti odraslih v zadnjih šestih letih
spremenilo na bolje.
Nekoliko slabše stanje glede redne telesne dejavnosti je pokazala raziskava o športno-rekreativni
dejavnosti3, po kateri je v naši državi skoraj 60 % odraslih prebivalcev športno neaktivnih, slaba
Ëetrtina obËasno aktivnih prebivalcev in precej manj kot petina redno, vsaj dvakrat tedensko aktivnih
prebivalcev. Longitudinalna analiza telesne dejavnosti odraslih prebivalcev Slovenije do leta 2000 je
pokazala postopno zmanjševanje ukvarjanja s športno rekreacijo s starostjo, in da je med prebivalstvom
veliko veË nedejavnih žensk kot moških (63,2 % oziroma 44,1 %). V tem pogledu so izsledki, ki so bili
pridobljeni v okviru omenjenega CRP (2002/03) za stanje javnega zdravja v Sloveniji, bolj razveseljivi.
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Kažejo namreË, da se redno, vsaj v eni obliki aktivnosti, udejstvuje kar 47,3 % odraslega slovenskega
prebivalstva, obËasno pa še dodatnih 42,3 %. Izkazalo se je tudi pomembno izboljšanje glede izniËenja
razlik med spoloma. Poudariti pa velja tudi, da je najveË redno in obËasno telesno aktivnih v kategorijah
neorganizirane dejavnosti, ko za svojo aktivnost v glavnem poskrbijo sami. Delež prebivalstva, ki se
udejstvuje v razliËnih oblikah organizirane telesne dejavnosti (v športnih društvih, klubih, pri zasebnih
ponudnikih ali v okviru delovne organizacije), je sorazmerno majhen.

1 ZALETELJ - KRAGEL, L., FRAS, Z., MAU»EC - ZAKOTNIK, J., Tvegana vedenja, povezana z zdravjem, in nekatera zdravstvena stanja
pri odraslih prebivalcih Slovenije, Z zdravjem povezan življenjski slog, CINDI Slovenija, Medicinska fakulteta, Ljubljana 2004.
2 JERI»EK, Helena. Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju : HBSC Slovenija 2006. Ljubljana: Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije, 2007. 204 str.
3 PIŠOT, Rado, FRAS, Zlatko, ZALETEL-KRAGELJ, Lijana. Gibalna/športna aktivnost za zdravje pri prebivalcih Slovenije : predstavitev
nekaterih izbranih kljuËnih rezultatov ciljnega raziskovalnega projekta. V: FRAS, Zlatko (ur.). Slovenski forum za preventivo
bolezni srca in žilja 2005 : zbornik prispevkov. Ljubljana: Združenje kardiologov Slovenije, 2005, str. 11-20
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KRONI»NE BOLEZNI POVEZANE Z NEZDRAVIM ŽIVLJENJSKIM
SLOGOM
Po izsledkih nacionalne raziskave CINDI se v Sloveniji zdravo in pretežno zdravo prehranjuje le 22,9
% ljudi, skoraj 60 % odraslih prebivalcev ni redno dnevno telesno dejavnih, poleg tega še kadimo in
uživamo preveË alkohola.
Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost za zdravje sta dejavnika nezdravega
življenjskega sloga, h kateremu prispevata tudi kajenje in uživanje alkoholnih pijaË. Dokazano je,
da dejavniki nezdravega življenjskega sloga spadajo med kljuËne vzroke nastanka in napredovanja
najpomembnejših kroniËnih nenalezljivih bolezni ter pojavljanja zapletov pri njih: bolezni srca in ožilja,
sladkorne bolezni, nekaterih vrst raka, nekaterih kroniËnih pljuËnih obolenj, debelosti in osteoporoze
ter drugih bolezni mišiËno-kostnega sistema. Nezdravo prehranjevanje in nezadostna telesna dejavnost
za zdravje sta tesno povezana s pojavljanjem in vzdrževanjem znanih fizioloških dejavnikov tveganja v
zvezi s kroniËnimi nenalezljivimi boleznimi, kot na primer zvišanega krvnega tlaka ter zvišanih vrednosti
holesterola in glukoze v krvi. Od sedmih kljuËnih dejavnikov tveganja za kroniËne nenalezljive bolezni
(zvišan krvni tlak, zvišan holesterol v krvi, zvišan indeks telesne mase, znižan vnos zelenjave in sadja,
telesna nedejavnost, alkohol, kajenje) jih je pet tesno povezanih s prehrano.
Zdravstveno stanje, povezano z nezdravo prehrano, neredno telesno dejavnostjo in nezdravim
življenjskim slogom Slovencev, je sledeËe:
• Bolezni srca in ožilja so v 50 % glavni vzrok umrljivosti prebivalcev Slovenije.
• Rak predstavlja 26 % vzrokov umrljivosti med Slovenci.
• Obolevnost za rakom se je med letoma 1990 in 2001 poveËala za 25 % pri moških in 30 %
pri ženskah, umrljivost pa za 10 % pri moških in 9 % pri ženskah.
• Debelost se tako kot v drugih zahodnih državah poveËuje tudi v Sloveniji, saj že lahko
govorimo o epidemiji Ëezmerne hranjenosti in debelosti. Imamo 54,6 % Ëezmerno
prehranjenih in 15 % debelih odraslih Slovencev.
• Pojavnost sladkorne bolezni je ocenjena na 4,3 % odraslih prebivalcev.
• Zvišano raven krvnega sladkorja ima 4 do 6 % Slovencev.
• V Sloveniji vsako leto zdravimo 5800 bolnikov z osteoporozo. Med njimi je trikrat veË žensk
kot moških.
• Povišan holesterol v krvi ima kar 60 % odraslih Slovencev.
• Delež pregledanih s povišanim krvnim tlakom se je med obdobjem 1996 /97 in 1990/91
statistiËno poveËal z 39,1 % na 48,8 %.
V državah razvitega sveta v zadnjih dvajsetih letih ugotavljajo izrazito poveËanje Ëezmerne
prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki. Debelost v otroški dobi je namreË pomemben
dejavnik tveganja za razvoj sladkorne bolezni tipa 2 in bolezni srca in ožilja v poznejših življenjskih
obdobjih. Za celotno populacijo otrok in mladostnikov Slovenije do leta 2006 ni bilo primerljivih
podatkov o stanju prehranjenosti in debelosti. Med letoma 2003 in 2005 je bila izvedena raziskava z
naslovom: Prevalenca Ëezmerne prehranjenosti in debelosti med pet let starimi otroki in 15 oziroma
16 let starimi mladostnicami in mladostniki v Sloveniji4. Podatki omenjene raziskave so pokazali, da
je med petletniki kar 18,4 % deËkov in 20,9 % deklic Ëezmerno prehranjenih ter 9 % deËkov in 7,9 %
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deklic, ki so debeli. Med mladostniki in mladostnicami je 17,1 % fantov in 15,4 % deklet Ëezmerno
prehranjenih ter 6,2 fantov in 3,8 % deklet debelih.

4 AVBELJ M, Saje Hribar N, Seher-ZupanËiË M, Brcar P, Kotnik P, IršiË A, BrataniË N, Kržišnik C, Battelino T. Prevalenca prekomerne
prehranjenosti in debelosti med pet let starimi otroci in 15 oziroma 16 let starimi mladostniki in mladostnicami v Sloveniji.
Zdravniški vestnik 2005;74; str.753-759.
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KLJU»NI PROBLEMI NA PODRO»JU TELESNE DEJAVNOSTI IN
OGROŽENE SKUPINE
Zaradi razliËnih dejavnikov se tudi v Sloveniji sreËujemo z nezadostno stopnjo telesne dejavnosti med
prebivalci vseh starostnih skupin. KljuËni problemi, ki jih tesno povezujemo s telesno dejavnostjo za
krepitev zdravja v Sloveniji so predvsem naslednji:
• previsok delež telesno nedejavnega prebivalstva v vseh starostnih skupinah,
• podaljševanje Ëasa, ki ga prebivalstvo v vseh starostnih skupinah presedi pred raËunalniškim
oziroma televizijskim zaslonom,
• prenizek delež prebivalstva, ki zaradi prevoza pri vsakodnevnih opravkih pešaËi in/ali kolesari,
• nezadostna ozavešËenost prebivalstva o pomenu redne telesne dejavnosti za zdravje v vseh
starostnih obdobjih,
• nezadostna infrastruktura za varno izvajanje telesne dejavnosti,
• pomanjkanje privlaËnih programov telesne dejavnosti za zdravje v praksi.
Izsledki CINDI raziskave kažejo, da so zaradi nezdravega prehranjevanja, ki ogroža zdravje, na splošno
nadpovpreËno ogrožene naslednje populacijske podskupine:
moški:
• stari od 25 do 49 let,
• z nižjo stopnjo izobrazbe (z dokonËano najveË dve- ali triletno poklicno šolo),
• aktivno zaposleni,
• iz spodnjega in delavskega družbenega sloja,
• iz vaškega bivalnega okolja in
• z vzhodnoslovenskega zdravstvenega obmoËja.
Z nezadostno telesno dejavnostjo (pri Ëemer velja poudariti, da so bile v raziskavi upoštevane vse
vrste telesne dejavnosti, tudi tiste na delovnem mestu oziroma delovnem okolju), ki ogroža zdravje, so
nadpovpreËno ogrožene naslednje populacijske podskupine:
ženske:
• stare od 25 do 49 let,
• z dokonËano najmanj štiriletno srednjo šolo ali gimnazijo,
• aktivno zaposlene,
• iz spodnjega družbenega sloja na eni strani ter srednjega in višjega srednjega sloja na drugi
strani,
• iz mestnega in primestnega bivalnega okolja in
• iz zahodnega in osrednjega dela Slovenije.
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POSLANSTVO IN TEMELJNI CILJ NACIONALNEGA PROGRAMA
SPODBUJANJA TELESNE DEJAVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA
Strategija Vlade RS na podroËju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 se izraža
v naËrtovanju in izvajanju ukrepov in aktivnosti države, ob sodelovanju razliËnih javnosti ter
organizacij civilne družbe, ki spodbujajo in krepijo kakovostno in zdravo prehranjevanje ter redno
telesno dejavnost prebivalcev Republike Slovenije, in s tem varujejo in krepijo njihovo zdravje ter
kakovost življenja.
Temeljni cilj Strategije Vlade RS na podroËju telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012
je spodbujanje vseh oblik rednega gibanja in telesne vadbe za zdravje, ki jih vzdržujemo v celotnem
življenjskem obdobju.
Zdravo prehranjevanje in priporoËene oblike ter obseg telesne dejavnosti za krepitev zdravja ustvarjajo
sinergijske zdravstvene uËinke in pomembno prispevajo k prepreËevanju bolezni, prezgodnje smrtnosti
in invalidnosti ter k veËji kakovosti življenja slovenskega prebivalstva.

Strateški cilji Nacionalnega programa spodbujanja telesne dejavnosti
za krepitev zdravja, po posameznih ciljnih skupinah
Konkretni cilji Strategije telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 po nekaterih ciljnih
skupinah prebivalstva Republike Slovenije so naslednje:
Otroci in mladostniki (do 18. leta starosti)
• poveËanje deleža otrok in mladostnikov, ki so vsakodnevno vsaj eno uro telesno dejavni, za 30 %,
• poveËanje deleža otrok in mladostnikov, ki za prevoz v šolo in po vsakodnevnih opravkih
pretežno pešaËijo ali kolesarijo, za 20 %,
• zmanjšanje deleža otrok in mladostnikov, ki dnevno v prostem Ëasu presedijo pred televizijskim
ali raËunalniškim zaslonom veË kot štiri ure, za 30 %,
• zmanjšanje deleža Ëezmerne prehranjenosti in debelosti med otroki in mladostniki za 10 %.
Odrasli (od 18. do 65. leta starosti)
• zmanjšanje deleža telesno popolnoma nedejavnih za 30 %,
• poveËanje deleža prebivalcev, ki so glede na strokovna priporoËila redno in zadostno telesno
dejavni za zašËito in krepitev zdravja, za 20 %,
• poveËanje deleža odraslih, ki zaradi prevoza na delovno mesto in po vsakodnevnih opravkih
pretežno pešaËijo ali kolesarijo, za 20 %,
• zmanjšanje deleža odraslih, ki dnevno v prostem Ëasu presedijo pred televizijskim ali
raËunalniškim zaslonom veË kot štiri ure, za 30 %.
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Starejši od 65 let
• zmanjšanje deleža telesno popolnoma nedejavnih za 20 %,
• poveËanje deleža oseb, ki so glede na strokovna priporoËila redno in zadostno telesno dejavni
za zašËito in krepitev zdravja, za 20 %,
• zmanjšanje deleža oseb, ki dnevno presedijo pred televizijskim ali raËunalniškim zaslonom veË
kot štiri ure, za 20 %.
Ženske v Ëasu noseËnosti
• poveËanje deleža udeležbe žensk v Ëasu noseËnosti v programih telesne dejavnosti za 40 %.
Družine5
• pri doseganju strateških ciljev za družine se upoštevajo cilji, ki opredeljujejo populacijo otrok
in mladostnikov, odraslo populacijo ter starejše od 65 let.
Osebe z invalidnostjo
• Zagotavljanje enakih možnosti za telesno dejavnost za krepitev zdravja za osebe s posebnimi
potrebami oziroma za vse invalide v skladu z ukrepi, zapisanimi v Akcijskem programu za
invalide od 2007 do 2013.
Delavci v delovnem okolju
• vzpostavitev in implementiranje strategije telesne dejavnosti zaposlenih v 10 % velikih in
srednjih podjetij ter javnih zavodov,
• vzpostaviti programe telesne dejavnosti med delom za 20 % zaposlenih v javni upravi ter s
posebnimi programi obvestiti vsa mala podjetja o koristih redne telesne dejavnosti med delom.
V skladu s cilji Vlade RS se zagotovijo potrebna finanËna sredstva, ki so osnova za implementacijo
ukrepov, nalog in aktivnosti v okviru akcijskih naËrtov Strategije Vlade RS na podroËju telesne dejavnosti
za krepitev zdravja od 2007 do 2012.

5 Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (Uradni list RS, št. 16/2004 in 69/2004) v svojem 2. Ëlenu opredeljuje družino
kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi koristi otrok uživa posebno varstvo, vendar pa za doseganje ciljev Strategije
Vlade RS na podroËju telesne (gibalne) dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012 to definicijo širimo na populacijo otrok
in mladostnikov, odraslo populacijo ter starejše nad 65 let.
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NaËela Nacionalnega programa spodbujanja telesne dejavnosti za
krepitev zdravja
Pri naËrtovanju in izvajanju Strategije upoštevamo naslednja naËela:
• spoštovanje pravice do zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
• spoštovanje etiËnih naËel - deljene socialne, moralne in okoljske odgovornosti vseh
ponudnikov, izvajalcev in uporabnikov organizirane in neorganizirane telesne dejavnosti za
krepitev zdravja,
• naËelo soodgovornosti in sorazmerne zastopanosti vseh resornih politik pri uresniËevanju
strategij zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja in pripadnost
naËelom oblikovanja in izvajanja zdravju koristnih ukrepov v okviru politik ohranjanja in
krepitve zdravja,
• upoštevanje dosežkov znanosti in razvoja strok,
• podporo kliniËnemu in epidemiološkemu raziskovanju zdravega življenjskega sloga in telesne
dejavnosti za krepitev zdravja,
• posebno družbeno skrb za zdrav življenjski slog in redno telesno dejavnost za krepitev zdravja
ogroženih skupin prebivalstva,
• uveljavitev pravic in zašËite potrošnikov,
• dejavno vkljuËevanje zainteresirane strokovne in laiËne javnosti ter nevladnih organizacij,
• upoštevanje finanËnih zmožnosti države.

Medsektorsko sodelovanje
Oblikovanje uËinkovitih strategij pri spodbujanju zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za
krepitev zdravja zahteva usklajeno delovanje razliËnih vladnih resorjev.
NaËrtovanje in izvajanje strategije telesne dejavnosti za zdravje se uresniËuje v povezavi z razliËnimi
politikami med katerimi je potrebno omeniti predvsem:
• zdravstveno politiko,
• prometno politiko,
• gospodarsko politiko,
• socialno politiko,
• regionalno in kohezijsko politiko,
• politiko vzgoje, izobraževanja in športa,
• raziskovalno politiko,
• politiko urejanja prostora in druge politike.
V Sloveniji imajo osrednjo vlogo pri oblikovanju in izvajanju Strategije ministrstvo, pristojno za zdravje,
ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport, ministrstvo, pristojno za promet, ministrstvo, pristojno za
okolje in prostor, in ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve.
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STRUKTURA NACIONALNEGA PROGRAMA SPODBUJANJA TELESNE
DEJAVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA
Nacionalni program spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja je osnovan na treh osnovnih
stebrih. Ti vkljuËujejo športno rekreacijo oziroma prostoËasno ukvarjanje s športom, telesno dejavnost
v šolskem in delovnem okolju ter telesno dejavnost, ki se odraža kot pešaËenje ali kolesarjenje do
službe, šole in po opravkih.
1. STEBER
Športna rekreacija predstavlja prostoËasno telesno dejavnost za krepitev zdravja, ki ima svoj
predmet obravnave, definicijo, cilje, metode in za katero se odloËa vsak posameznik prostovoljno,
na osnovi svojih želja, potreb, interesov, motivov užitka in zadovoljstva po sprostitvi, razvedrilu,
krepitvi telesne zmogljivosti in negovanju svojega telesa. Te morajo biti skladne s sposobnostmi
in zmožnostmi posameznika ter z možnostmi okolja, v katerem posameznik živi.
2. STEBER
Telesna dejavnost za krepitev zdravja v delovnem in šolskem okolju ali v šolskem okolju
zunaj pouka ponazarja telesno dejavnost, za katero se odloËa in jo izvaja posameznik s potrebo
po opravljanju zdravju koristnega opravila ter željo in potrebo po rekreaciji. Pri tem loËimo
telesno dejavnost za zdravje:
• na delovnem mestu ali v šoli in
• v delovnem okolju zunaj delovnega mesta ali v šolskem okolju zunaj pouka.
3. STEBER
Telesna dejavnost za krepitev zdravja zaradi transporta predstavlja telesno dejavnost, za
katero se odloËa posameznik s potrebo ali željo po prevozu v vsakodnevnem življenju. VkljuËuje
aktivnosti za približevanje ciljem vsakodnevnih nujnih in naËrtovanih dejavnosti posameznika
(na delo, po opravkih, nakupih, obiskih in/ali drugih zadolžitvah).
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STRATEŠKA PODRO»JA NACIONALNEGA PROGRAMA
SPODBUJANJA TELESNE DEJAVNOSTI ZA KREPITEV ZDRAVJA

I. PodroËje telesne dejavnosti za krepitev zdravja
Temeljni strateški cilji podroËja so:
• vzpostaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja pri vseh prebivalcih, še posebno pri
otrocih in mladostnikih v Sloveniji,
• uveljaviti telesno dejavnost za krepitev zdravja za vse starostne skupine slovenskega
prebivalstva in invalide ob upoštevanju aktualnega zdravstvenega stanja,
• zagotoviti dostopnost in pogoje za izvajanje varne, uËinkovite in prijetne telesne dejavnosti za
zdravje v bivalnih, turistiËnih, šolskih, športnih in drugih okoljih.
Iz temeljnih strateških ciljev izhajajo konkretnejše naloge projektov. Ta so:
• okrepiti vrednote, informiranost in znanje vseh prebivalcev v zvezi s telesno dejavnostjo, ki
koristi zdravju, ne glede na starost, spol, izobrazbo, socialno-ekonomski status, funkcionalnost
motoriËnih sposobnosti in druge dejavnike,
• uveljaviti dosledno izvajanje priporoËil telesne dejavnosti za krepitev zdravja,
• uveljaviti kompetentno naËrtovanje, usklajevanje in izvajanje aktivnosti in projektov v zvezi
s telesno dejavnostjo, ki so v javnem interesu - za izobraževanje, raziskovanje, medijske in
akcijske projekte, zagotavljanje dostopnosti, kakovostne in varne vadbe, skrb za športne
objekte itd.,
• uveljaviti povezovanje in sodelovanje medicinske in športne stroke ter znanosti pri spodbujanju
prebivalstva k redni in sistematiËni telesni dejavnosti,
• omogoËiti, da telesna dejavnost za krepitev zdravja postane stalen sestavni del politike
delovnih usmeritev vseh skupin civilne družbe,
• poveËati dostopnost, kakovost in možnost izbire rekreativnih dejavnosti,
• zagotoviti strokovno izdelane programe telesne dejavnosti za krepitev zdravja v delovnih in
bivalnih okoljih,
• okrepiti promocijske aktivnosti o pomenu telesne dejavnosti za krepitev zdravja v sistemu
zdravstvenega varstva, vzgoji in izobraževanju, delovnih okoljih in v samoupravnih lokalnih
skupnostih,
• okrepiti sistem nenehnega spremljanja in vrednotenja stanja v zvezi s telesno dejavnostjo za
krepitev zdravja in aktivnosti za celovito upravljanje kakovosti tega podroËja v Sloveniji.
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NaËrti za vzpostavitev in okrepitev zdravega življenjskega sloga s poudarkom
na telesni dejavnosti za krepitev zdravja, po posameznih ciljnih skupinah
OTROCI IN MLADOSTNIKI
CILJI
- Uveljaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja pri otrocih in mladostnikih
- Uveljaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja pri otrocih in mladostnikih s posebnimi
potrebami
- Motivirati otroke in mladostnike za sodelovanje pri redni športni vzgoji in za vkljuËevanje v
razliËne oblike popoldanske športne rekreacije
- DoseËi, da bodo otroci in mladostniki vsaj eno uro dnevno telesno dejavni
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Oblikovanje in izvajanje aktivnosti promocije telesne dejavnosti za krepitev zdravja za otroke
in mladostnike ter starše v medijih, vrtcih, šolah, dijaških domovih in samoupravnih lokalnih
skupnostih
- Oblikovanje in izvajanje aktivnosti promocije telesne dejavnosti za krepitev zdravja za otroke
in mladostnike s posebnimi potrebami ter starše v medijih, vrtcih, šolah, dijaških domovih in
samoupravnih lokalnih skupnostih
- Uvedba ali dograditev vsebin telesne dejavnosti za krepitev zdravja in zdravega življenjskega
sloga v kurikule osnovnih, poklicnih in srednjih šol
- Oblikovanje in sistematiËno izvajanje kontinuiranega izobraževanja pedagogov in zdravstvenih
delavcev iz vsebin telesne dejavnosti za krepitev zdravja in zdravega življenjskega sloga v
vrtcih in šolah
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo pristojno za delo, družino in socialne zadeve
NOSILCI NALOG
- Mediji
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- CINDI Slovenija
- Zavod RS za šolstvo
- Pedagoške fakultete
- Fakulteta za šport
- Medicinski fakulteti
- Visoke šole za zdravstvo
- Športni in drugi pedagogi
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- Izvajalci zdravstvene dejavnosti in zdravstvene vzgoje
- Samoupravne lokalne skupnosti
- Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo programe telesne dejavnosti za krepitev zdravja

ODRASLI
Promocija telesne dejavnosti za krepitev zdravja odrasle populacije
CILJI
- Okrepiti vrednote, informiranost in znanje vseh prebivalcev v zvezi s telesno dejavnostjo za
krepitev zdravja in športno rekreacijo
- PoveËati delež redno telesno dejavnega prebivalstva oziroma zmanjšanje razširjenosti
sedeËega življenjskega sloga
- Uveljaviti priporoËila telesne dejavnosti za krepitev zdravja
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Oblikovanje in promocija priporoËil telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Krepitev znanja, vešËin, ozavešËenosti in motiviranosti prebivalstva v zvezi s telesno
dejavnostjo za krepitev zdravja
- Informiranje o možnostih telesnega udejstvovanja v bivalnih okoljih
- Krepitev dejavnosti svetovanja za spreminjanje življenjskega sloga v okviru delavnic za zdravo
življenje, ki potekajo v zdravstvenovzgojnih centrih v okviru nacionalnega programa primarne
preventive srËno-žilnih in drugih kroniËnih bolezni
- Razširitev izvajanja programov promocije gibanja za zdravje in zdravega življenjskega sloga na
osnovi izkušenj pilotnega projekta “Živimo zdravo” v vsa slovenska okolja
- Priprava akcijskih programov za ukrepanje v posameznih podskupinah odraslega prebivalstva
(glede na spol, starost, izobrazbeno raven in tip bivalnega okolja)
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor
- Ministrstvo, pristojno za promet
- Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in prehrano
NOSILCI NALOG
- Sektor za krepitev zdravja in zdrav življenjski slog pri Ministrstvu za zdravje
- Inštitut RS za varovanje zdravje
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- CINDI Slovenija
- Izvajalci zdravstvene dejavnosti in zdravstvene vzgoje
- Zavod za šport - Inštitut za šport
- Kmetijsko-gozdarska zbornica RS
- Kmetijsko svetovalne službe
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- Mediji
- RazliËna športna društva, združenja in nacionalne zveze ter invalidske organizacije
- Samoupravne lokalne skupnosti

PREBIVALSTVO NAD 65 LET
Promocija, oblikovanje, izvajanje in vrednotenje programov telesne dejavnosti za starejše
prebivalstvo
CILJI
- Zvišanje funkcionalnih sposobnosti in kakovosti življenja populacije, starejše od 65 let
- PoveËanje deleža starejših od 65 let, vkljuËenih v programe telesne dejavnosti (skupinske in
individualne)
- Ponudba kakovostnih programov telesne dejavnosti za posamezne skupine starejših glede na
njihove potrebe in zmogljivost
- Usposobljenost strokovnih kadrov ter laikov za kakovostno izvajanje programov telesne
dejavnosti za starejše
- Okrepiti vrednote, informiranost in znanje v zvezi s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja in
športno rekreacijo
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Vzpostavitev nacionalnega telesa s strokovnim kolegijem, ki bo oblikovalo smernice za izdelavo
programov in nadzorovalo vsebino in izvedbo programov telesne dejavnosti za starejše
- Vzpostavitev centrov za izobraževanje in usposabljanje v zdravstvenovzgojnih centrih
zdravstvenih domov
- Izvajanje programov za krepitev telesne zmogljivosti v zdravstvenovzgojnih centrih
zdravstvenih domov in v domovih starejših obËanov za skupine starejših od 65 let z zmanjšano
telesno zmogljivostjo
- Vzpostavitev krajevnih središË organizirane telesne dejavnosti z vzpostavitvijo informacijske mreže
- Oblikovanje in promocija priporoËil telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Krepitev znanja, vešËin, ozavešËenosti in motiviranosti starejše populacije v zvezi s telesno
dejavnostjo za krepitev zdravja
- Informiranje o možnostih telesnega udejstvovanja v bivalnih okoljih
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor
NOSILCI NALOG
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Zveza društev upokojencev Slovenije in druga društva in zveze
- Zveza socialnih zavodov Slovenije
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-

Gerontološko društvo
CINDI Slovenija
Izvajalci zdravstvene dejavnosti
Zdravstveni domovi
Zdravstvenovzgojni centri
Domovi starejših obËanov
Samoupravne lokalne skupnosti
Zavarovalnice
Društvo fizioterapevtov Slovenije
Visoke šole za zdravstvo
Društva in druge nevladne organizacije, ki izvajajo telesne dejavnosti za krepitev zdravja

ŽENSKE MED NOSE»NOSTJO
Promocija, oblikovanje in izvajanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja žensk med noseËnostjo
- “fit noseËnica”
CILJI
- Zagotoviti sodoben in dostopen program telesne dejavnosti za noseËnice na nacionalnem
nivoju
- Vplivati na boljši potek noseËnosti in poroda ter posredno prek matere na zdravje ploda
- Zmanjšati dejavnike tveganja razvoja bolezni med noseËnostjo in s tem stroške zdravstvenega
in socialnega varstva
- Vplivati na zdrav življenjski slog mlade družine
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Promocija telesne dejavnosti med noseËnostjo
- Oblikovanje enotnega in dostopnega programa “Fit noseËnica” na nacionalnem nivoju
- Izobraževanje in usposabljanje kadrov za vodenje telesne dejavnosti med noseËnostjo
- Izdelati standarde za ustanove, ki bodo želele organizirati tako vadbo, zagotoviti nadzor nad
strokovnostjo vodenja in organiziranostjo telesne dejavnosti za noseËnice.
- LoËiti programe telesne dejavnosti za zdravo in bolno noseËnico
- V okviru šole za bodoËe starše vkljuËiti oblikovanje navad telesne dejavnosti za krepitev zdravja
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
NOSILCI NALOG
- Razširjeni strokovni kolegij ginekologov
- Razširjeni strokovni kolegij fizioterapevtov
- Društvo fizioterapevtov Slovenije
- Društvo babic Slovenije
- Medicinski fakulteti
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- Visoke šole za zdravstvo
- Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi - zdravstvenovzgojni centri, zdravilišËa)
in izvajalci zdravstvene dejavnosti
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

DRUŽINE
Promocija, oblikovanje in izvajanje programov telesne dejavnosti za družine
CILJI
- PoveËanje ozavešËenosti in znanja o pomenu redne telesne dejavnosti za krepitev zdravja
posameznika in družine
- Izboljšanje možnosti za družinsko udejstvovanje v programih telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Aktivni prevoz vseh Ëlanov družine (v službo, šolo, po dnevnih opravkih - hoja, kolo)
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Oblikovanje “sporoËil vzornikov”in pritegnitev k sodelovanju znanjih osebnosti/mnenjskih
voditeljev za prevzemanje zdravega življenjskega sloga
- Promocija telesne dejavnosti v okviru dejavnosti pediatrov, šolske in družinske medicine
- Dopolnitev izobraževanja zdravnikov osnovnega zdravstvenega varstva in njihovih sodelavcev
o vsebinah in tehnikah promocije zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev
zdravja
- Oblikovanje cenovno in prostorsko dostopnih in privlaËnih programov za družine
- Promocija aktivnega prevoza v službo, šolo, po dnevnih opravkih (hoja, kolo)
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor
- Ministrstvo, pristojno za promet
NOSILCI NALOG
- Medicinski fakulteti
- Pedagoške fakultete
- Fakulteta za šport
- Visoke šole za zdravstvo
- CINDI Slovenija
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- Združenja/katedre za splošno/družinsko medicino, pediatrijo in šolsko medicino
- Športnokulturne organizacije in društva
- Zdravstvene zavarovalnice
- Samoupravne lokalne skupnosti
- Vzgojno-izobraževalne ustanove (vrtci, šole)
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OSEBE Z INVALIDNOSTJO
Promocija, oblikovanje in izvajanje programov telesne dejavnosti za osebe z invalidnostjo
CILJI
- PoveËati znanje in ozavešËenost oseb z invalidnostjo o pomenu telesne dejavnosti in zdravega
naËina življenja
- Motivirati osebe z invalidnostjo, zdravstvene, športne in pedagoške delavce za implementacijo
sodobnega in varnega koncepta telesne dejavnosti v Sloveniji
- Ustrezna izobraženost in usposobljenost kadrov za izvajanje programov telesne dejavnosti za
osebe z invalidnostjo
- VeËja ponudba kakovostnih in dostopnih programov telesne dejavnosti za osebe z invalidnostjo
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Ustanovitev nacionalnega telesa s strokovnim kolegijem za pripravo in izvedbo podprojekta
telesne dejavnosti za osebe z invalidnostjo
- Priprava analize vkljuËenosti oseb z invalidnostjo v razliËne rekreativno športne aktivnosti
ter programe ohranjevanja z elementi rekreacije in športa, ki se izvajajo v invalidskih
organizacijah
- Izdelava oziroma dopolnitev in posodobitev programov telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Promocija pomena redne telesne dejavnosti za osebe z invalidnostjo
- Uskladiti in poenotiti izobraževanje kadrov za vodenje pedagoško-andragoškega procesa v praksi
- Stalno usposabljanje in preverjanje kadrov za vodenje programov telesnih dejavnosti za osebe
z invalidnostjo
- Stalno obvešËanje, ozavešËanje in nadzor za uveljavljanje dostopnosti in nediskriminacije pri
gradnji in obnovi objektov
- Zagotovitev dostopnosti do športnih in turistiËnih objektov
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
NOSILCI NALOG
- Invalidske organizacije in društva
- Javni in zasebni zavodi, v katere so vkljuËeni invalidi
- Zveza socialnih zavodov Slovenije
- Društvo fizioterapevtov Slovenije
- Zdravstvene ustanove (bolnišnice, zdravstveni domovi, zdravilišËa)
- Vzgojno-izobraževalne ustanove
- Športne in kulturne organizacije in nevladne organizacije
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Promocija izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v turizmu za vsebine zdravega
življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja v turistiËnih okoljih
CILJI
- Zagotovitev ustreznih znanj turistiËnih delavcev in drugih strokovnih delavcev v turizmu v
zvezi s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja in zdravega življenjskega sloga
- PreuËitev možnosti za uvedbo novega modula in poklica “Promotor zdravja” v turizmu
NALOGE
- Promocija oziroma posodobitev vsebin v zvezi z vlogo zdravega življenjskega sloga in vlogo
ter oblikami telesne dejavnosti za krepitev zdravja v kurikulu šol turistiËne stroke ter njihovih
strokovnih delavcev in sodelavcev
- Izvajanje programov kontinuiranega izobraževanja o zdravem življenjskem slogu in telesni
dejavnosti za krepitev zdravja za animatorje zdravja v turizmu
- PreuËitev možnosti za uvedbo in oblikovanje modula novega študijskega programa in poklica
“Promotor zdravja” v turizmu
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo
NOSILCI NALOG
- Center za poklicno izobraževanje
- CINDI Slovenija
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- Srednje, višje in visoke šole za gostinstvo in turizem
- Gospodarska zbornica Slovenije
- Zbornica turistiËnih delavcev
- Fakulteta za šport
- Drugi prepoznani nosilci

Uvedba sistema licenciranja svetovalcev in izvajalcev telesne dejavnosti za krepitev zdravja
CILJI
- Zagotovitev ustrezne strokovne ravni telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki poteka zunaj
formalnega šolskega sistema
NALOGE
- Uveljavitev sistema licenciranja svetovalcev/izvajalcev za telesno dejavnost za krepitev zdravja
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
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NOSILCI NALOG
- Fakulteta za šport
- CINDI Slovenija
- Pedagoške fakultete
- Visoke šole za zdravstvo

NaËrti za poveËevanje dostopnosti in kakovosti telesne dejavnosti za
krepitev zdravja
Izboljšanje ponudbe in kakovostnih programov telesne dejavnosti za krepitev zdravja
CILJI
- VeËja ponudba kakovostnih, varnih in najširše dostopnih programov telesne dejavnosti za
krepitev zdravja v skrbi za privzemanje aktivnega življenjskega sloga
- Zagotovitev kakovostne infrastrukture, služb in drugih možnosti v podporo množiËni športni
rekreaciji
- VeËja ponudba programov za vsakodnevno telesno dejavnost otrok in mladostnikov
- Krepitev mreže lokalnih ponudnikov organizirane telesne dejavnosti (športna društva, klubi
ipd.)
NALOGE
- Oblikovanje usmeritve za nove sistemske oziroma zakonodajne rešitve, ki bodo omogoËale
vsem dostopno in zadovoljivo ponudbo telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Oblikovanje smernic za izdelavo programov za razliËne ciljne skupine glede na njihove potrebe
in zmogljivosti
- Izdelava standardov kakovosti za ustanove, ki bodo izvajale programe telesne dejavnosti
- Vzpostavitev nadzora nad strokovnostjo vodenja
- Vzpostavitev informacijske mreže o programih telesne dejavnosti
- Vzpostavitev registra ponudnikov programov telesne dejavnosti
- Oblikovanje modularnega/certifikatnega sistema izobraževanja za dodatna znanja izvajalcev
telesnih dejavnosti
- Stalno usposabljanje in uvedba dodatnega izobraževanja ter preverjanja kadrov za vodenje
programov telesne dejavnosti
- Izvedba pilotskega projekta nacionalnega programa za spodbujanje telesne dejavnosti za
zdravje na modelnih šolah in vrtcih (6 osnovnih šol, 6 vrtcev, 4 srednje šole)
- Razvoj in uveljavitev modela sodelovanja med športnimi pedagogi in izbranim leËeËim
zdravnikom v praksi
- Razvoj privlaËnih vsebin športne vzgoje in dodatnih programov telesne dejavnosti za krepitev
zdravja, ki bodo otroke in mladostnike spodbujali k privzemanju aktivnega življenjskega sloga.
- Uvajanje programa telesne dejavnosti za krepitev zdravja v vse srednje, osnovne šole in vrtce
- Priprava skupnega informacijskega sistema za spremljanje zdravstvenega in gibalnega statusa
otrok in mladostnikov
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- Sistemska podpora lokalnim ponudnikom organizirane telesne dejavnosti za krepitev zdravja
- Strokovna uskladitev ponudbe (ne)organizirane telesne dejavnosti za krepitev zdravja
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
NOSILCI NALOG
- Fakulteta za šport
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- CINDI Slovenija
- Visoke šole za zdravstvo
- Pedagoške fakultete
- Medicinski fakulteti
- Športni pedagogi
- Zavod za šport - Inštitut za šport
- Zavod RS za šolstvo
- Olimpijski komite Slovenije
- Športne zveze
- Športna unija Slovenije

27

II. PodroËje telesne dejavnosti v delovnem okolju
Vzpostaviti kulturo telesne dejavnosti za krepitev zdravja med delom in razširiti programe telesne
dejavnosti za krepitev zdravja v delovna okolja
• okrepiti pozitiven odnos vodstev in delavcev v podjetjih, njihovo informiranost in znanje
o pomenu zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti med delom za ohranjanje in
krepitev zdravja, dobro poËutje in izboljšanje uËinkovitosti dela,
• razširiti primere dobre prakse projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu in v
delovnem okolju slovenskih podjetij.
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NaËrti za razširjanje telesne dejavnosti za krepitev zdravja v delovna okolja
Promocija, oblikovanje in izvajanje programov promocije zdravja in telesne dejavnosti za krepitev
zdravja delavcev
CILJI
- OzavešËenost delavcev in delodajalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga in telesne
dejavnosti za krepitev zdravja in ustvarjalnost ter produktivnost delavcev
- Uvajanje zdravega življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja delavcev v
podjetja (med delom in zunaj dela) in širitev dobrih zgledov
- Zmanjšanje števila poškodb pri delu in bolniškega dopusta
- Zmanjšanje delovne invalidnosti, števila poklicnih bolezni in obolevnosti, povezanih z delom in
nezdravim življenjskim slogom
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Priprava vsebinskega in izvedbenega naËrta programa promocije zdravja za delavce “»ili za
delo”
- Izvedba promocijske kampanje “»ili za delo”
- Izvedba pilotskega projekta v zainteresiranih podjetjih
- Priprava programa sofinanciranja promocije zdravja in telesne dejavnosti za krepitev zdravja v
podjetjih
- Implementacija programa “»ili za delo” v zainteresiranih podjetjih
- Izvedba projekta “Move Europe - Premaknimo Evropo”
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za delo, družino in socialne zadeve
NOSILCI NALOG
- Inštitut za medicino dela, prometa in športa
- CINDI Slovenija
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- Zdravstveno-vzgojni centri zdravstvenih domov
- Gospodarska zbornica Slovenije
- Združenje delodajalcev RS
- Obrtna zbornica Slovenije
- Sindikati
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III. PodroËje transportnega gibanja za zdravje
Vzpostaviti kulturo zdravju koristnega transportnega gibanja v vseh skupinah prebivalstva in
zagotoviti pogoje za varno pešaËenje in kolesarjenje
• usmeriti prostorske akte in oblikovanje prostora v zmanjšanje potrebe po potovanju z
avtomobilom in skrajšanje posameznih poti,
• vzpostaviti pogoje, v katerih bodo naËrtovalci in izvajalci javnega prevoza omogoËili
kombinacijo prevoza s pešaËenjem in kolesarjenjem,
• zagotoviti nove ali izboljšane prometne infrastrukture, ki vkljuËujejo kolesarske steze in
pešpoti,
• zagotoviti ustrezne parkirne prostore za kolesa,
• oblikovati ustrezne javnopromocijske ukrepe.
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NaËrti za poveËanje aktivnega transportnega gibanja za zdravje
Promocija zdravju koristnega transportnega gibanja in izboljšanje infrastrukturnih pogojev za
pešce in kolesarje v prometu
CILJI
- PoveËati delež aktivnih (pešcev in kolesarjev) v prevozu
- Zagotoviti pogoje za varno, uËinkovito in prijetno prevozno gibanje pešcev in kolesarjev
NALOGE IN AKTIVNOSTI
- Usmeriti prostorske akte in oblikovanje prostora v zmanjšanje potrebe po potovanju z
avtomobilom in skrajšanje posameznih poti
- Vzpostavitev pogojev, v katerih bodo naËrtovalci in izvajalci javnega prevoza omogoËili
kombinacijo prevoza s pešaËenjem in kolesarjenjem
- Zagotovitev nove ali izboljšane prometne infrastrukture, ki vkljuËuje kolesarske steze in
pešpoti
- Zagotovitev ustreznih parkirnih prostorov za kolesa
- Zagotovitev ustreznih javnopromocijskih aktivnosti za spodbujanje transportnega gibanja
pešcev in kolesarjev
- Oblikovanje in promocija priporoËil o pomenu varnih naËinov prevoza (uporaba Ëelade,
primerna hitrost, izbira varnih površin za pešce in varnih površin za kolesarje)
- Krepitev znanja, vešËin, ozavešËenosti in motiviranosti razliËnih udeležencev v prometu o
pomenu varnih naËinov transportnega gibanja
NOSILNA MINISTRSTVA oz. USTANOVE
- Ministrstvo, pristojno za promet
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za okolje in prostor
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za javno upravo
NOSILCI NALOG
- Direkcija RS za ceste
- Samoupravne lokalne skupnosti
- Zavodi za okolje
- Delovne organizacije
- Inštitut RS za varovanje zdravja
- Regijski zavodi za zdravstveno varstvo
- CINDI Slovenija
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EVALVACIJA PROGRAMOV IN INDIKATORJI ZDRAVJA
CILJI
- Opredelitev indikatorjev za spremljanje in evalvacijo strategij spodbujanja telesne dejavnosti
za krepitev zdravja
- Izboljšanje zbiranja in dopolnitev mednarodno primerljivih naËrtov zbiranja podatkov
- Analiza stroškov in koristi (cost/benefit) strategij in akcijskih naËrtov spodbujanja zdravega
življenjskega sloga in telesne dejavnosti za krepitev zdravja
NALOGE
- DoloËitev mednarodnih in glede na problematiko v Sloveniji specifiËnih kazalcev zdravja v
zvezi s telesno dejavnostjo za krepitev zdravja
- Izboljšati organiziranje sektorskega in medsektorskega zbiranja podatkov za kazalce
(indikatorje) izvajanja strategij spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja (StatistiËni
sosvet za zdravje)
- Sistem zbiranja podatkov o telesni dejavnosti za krepitev zdravja povezati z mednarodno
primerljivim sistemom
- Uvajanje analiz stroškov in koristi (cost/benefit) pri izvedbi posameznih strategij in akcijskih
naËrtov
- Vzpostaviti informacijski sistem ponudnikov telesne dejavnosti za krepitev zdravja, ki bo
dostopen strokovni in laiËni javnosti
- Organizirati zbiranje podatkov za ugotavljanje in spremljanje kazalcev zdravja v zvezi z redno
telesno dejavnostjo za krepitev zdravja
- Posodabljanje in vzdrževanje informacijskega sistema za temeljna podroËja telesne dejavnosti
za krepitev zdravja v Sloveniji
NOSILNA MINISTRSTVA
- Ministrstvo, pristojno za zdravje
- Ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport
- Ministrstvo, pristojno za visoko šolstvo in znanost
NOSILCI NALOG
- StatistiËni urad RS
- Inπtitut RS za varovanje zdravja
- CINDI Slovenija
- Fakultete
- Zavod za šport - Inštitut za šport
- Izvajalci/ponudniki telesne dejavnosti za zdravje
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RAZVOJ STRATEGIJE NA PODRO»JU TELESNE DEJAVNOSTI ZA
KREPITEV ZDRAVJA V SLOVENIJI (OD 2000 DO 2006)
Pobudo in idejne vsebinske zasnove za pripravo nacionalne strategije promocije gibanja za zdravje v
Sloveniji je na osnovi nekaterih vzorov dobre prakse iz tujine ob koncu devetdesetih let podal program
CINDI Slovenija, ki je bil že takrat dejavno vkljuËen v evropsko mrežo HEPA (iz angl. Health Enhancing
Physical Activity).
Prvo pripravljalno sreËanje za razvoj strategije je bilo na Ministrstvu za zdravje RS organizirano
že 26. junija 2000. Udeležilo se ga je 18 predstavnikov iz zdravstva, športa, transporta, vzgoje in
izobraževanja, univerze, raziskovalnih institucij in profesionalnih združenj. Iz tujine je sodeloval prof.
Pekka Oja, ugleden finski strokovnjak z inštituta UKK v Tampereju in eden kljuËnih v finski mreži HEPA.
Na sreËanju je bilo dogovorjeno, da CINDI Slovenija pripravi predloge, kako pristopiti k organizaciji
in razvoju nacionalne strategije na tem podroËju. Ti predlogi so bili vsebinska podlaga drugega
pripravljalnega sreËanja, v zaËetku decembra istega leta, ki se ga je udeležilo 30 predstavnikov iz
istih resorjev. Dogovorjeno je bilo, da v nadaljevanju koordinacijo in konkretno izdelavo nacionalne
strategije prevzame Ministrstvo za zdravje. SoËasno je bilo organizirano tudi strokovno sreËanje, ki
se ga je udeležilo 50 uradnikov, profesionalcev in raziskovalcev, da bi se seznanili z raziskovalnimi
spoznanji o koristnosti gibalnih/športnih aktivnosti za zdravje, z implementacijo raziskovalnih izsledkov
v prakso javnega zdravja ter z evropskimi in nacionalnimi perspektivami gibanja za zdravje.
Marca 2001 je bil na Ministrstvu za zdravje izdelan prvi osnutek nacionalnih smernic za strategijo, v
katerem so bila zajeta osnovna spoznanja dotedanjih sreËanj ter izkušnje posameznih tujih držav. V njem
je predviden celostni sistemski pristop ter veËnivojsko medsektorsko in multidisciplinarno (so)delovanje.
Ob koncu marca istega leta je bil organiziran sestanek o skupnem sodelovanju Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport ter Ministrstva za zdravje, na katerem je bilo dogovorjeno tesno sodelovanje obeh
ministrstev v okviru projekta.
Sedemindvajsetega junija 2001 je minister za zdravje imenoval projektno skupino za krepitev
zdravja z gibanjem in športno rekreacijo, ki je predstavljal strokovni in posvetovalni organ ministra
za zdravje za podroËje nacionalnega programa in strategije krepitve zdravja z gibanjem in športno
rekreacijo. Za predsednika je bil imenovan mag. Zlatko Fras, dr. med. Poleg sekretarja skupine, ki
so ga imenovale strokovne službe ministrstva, so bili kot drugi Ëlani projektne skupine imenovani
zastopniki kljuËnih ministrstev, Fakultete za šport Univerze v Ljubljani ter številnih nevladnih
organizacij in društev. Ta skupina je pripravila vsebinska izhodišËa in strukturno shemo strategije.
Septembra 2001 je bilo na njeno pobudo imenovanih osem projektnih podskupin za pripravo ciljev
strategije za spodbujanje gibanja za zdravje pri nekaterih ciljnih populacijskih skupinah oziroma
okoljih, in sicer za:
• otroke in mladostnike (vodja dr. Rado Pišot),
• gibanje na delovnem mestu (vodja dr. Metoda DodiË Fikfak),
• družino (vodja asist. Danica Rotar PavliË),
• za starejše (vodja dr. Jožica Šelb),
• prevozne oblike gibanja za zdravje (vodja Samo KušËer),
• zdravstveni sektor (vodja mag. Zlatko Fras),
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• športne organizacije (vodja Iztok Retar) in
• ljudi s posebnimi potrebami (vodja dr. Herman BerËiË).
Od julija 2001 do aprila 2002 je bilo obdobje intenzivnega vsebinskega dela. Vsaka podskupina se je
na osnovi predloženih gradiv lotila izdelave svojega akcijskega naËrta, v katerem je na osnovi analize
stanja opredelila cilje, kljuËna podroËja delovanja, kljuËne nosilce aktivnosti, kljuËne vloge v projektu
in naloge posameznih nosilcev, predvidene uËinke ter kljuËne vire podatkov. Po prejetju izdelkov
delovnih podskupin je bila organizirana delavnica, na kateri so bili posamezni projekti predstavljeni
in prediskutirani. Na sveËanosti ob Svetovnem dnevu zdravja, 5. aprila 2002, so udeleženci na osnovi
predloga besedila, ki ga je pripravilo vodstvo projektne delovne skupine, sprejeli deklaracijo z naslovom
“Z gibanjem do zdravja”, v kateri so oblikovali potrebo po takojšnji akciji, opredelili kljuËne akterje in
sprejeli nekatere, v praksi nekaterih Ëlanic Evropske unije že tudi preizkušene in priporoËene usmeritve
na tem podroËju.
Od osemnajstega do enaindvajsetega aprila 2002 je v Radencih potekala mednarodna konferenca
Svetovne zdravstvene organizacije o promociji zdravja z gibanjem in zdravo prehrano. Širši mednarodni
in domaËi strokovni javnosti so bili predstavljeni dotedanji izsledki in nadaljnje namere projektne
delovne skupine, temeljne usmeritve iz nastajajoËe nacionalne strategije pa so bile vgrajene tudi v tako
imenovano Radensko deklaracijo. Ta dokument predstavlja enega prvih dokumentov na mednarodni
ravni, ki vsebuje poziv k nujnosti integrirane obravnave in promocije zdravja z gibanjem in zdravo
prehrano.
V drugi polovici leta 2002 in 2003 so postopno potekala usklajevanja in dopolnjevanja besedila s
predstavniki posameznih vkljuËenih vladnih resorjev. Projektna skupina je predlagala tudi izdelavo
nekaterih dodatnih pilotskih raziskav za uËinkovito dopolnitev strategije na nekaterih specifiËnih
podroËjih (npr. stanje telesne dejavnosti za zdravje starejših), ki pa zaradi pomanjkanja finanËnih
sredstev niso bile izvedene.
V obdobju druge polovice leta 2003 in v prvih mesecih 2004 smo iskali mogoËe poti za primerno
umestitev in raven sprejemanja dokumenta na nacionalni ravni. IzhodišËna želja snovalcev in avtorjev
besedila strategije ter vseh sodelavcev v projektnih podskupinah je bila seveda sprejemanje na
ravni nacionalnega programa v slovenskem parlamentu. Pri tem smo se zavedali predvsem relativne
dolgotrajnosti postopka, skušali pa smo se tudi Ëasovno koordinirati s sprejemanjem nacionalne
prehranske politike, ki je prav tako uspešno nastajala v istem obdobju. Nekaj Ëasa smo se ukvarjali tudi
z idejo združenega dokumenta, od katere pa smo zaradi neusklajenosti mnenj vseh vpletenih vladnih
resorjev konËno odstopili. V prvem in drugem primeru smo se odloËili za predlog vladnega dokumenta
oziroma resolucije, ki je glede uËinkovitega udejanjanja prav tako lahko zadosti zavezujoË za vse
vkljuËene resorje.
Vsebina in konkretne rešitve strategije so bile v obdobju njenega oblikovanja in usklajevanja
predstavljene na domaËih in tujih strokovnih sreËanjih, kjer so v glavnem naletele na zelo ugoden
sprejem. Po mnenju tujih strokovnjakov sta kljuËni prednosti dokumenta predvsem zaveza in nujnost
usklajenega (so)delovanja številnih vladnih resorjev, kar je v splošnem ena veËjih zavor uËinkovitejšega
delovanja na tem podroËju tudi v razvitejših državah od Slovenije.
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Seznam sodelujoËih pri nastajanju Nacionalnega programa
spodbujanja telesne dejavnosti za krepitev zdravja od 2007 do 2012
Predsednik
mag. Zlatko Fras
Univerzitetni kliniËni center Ljubljana, CINDI Slovenija

SopredsedujoËa
Jožica MauËec Zakotnik
CINDI Slovenija, Ministrstvo za zdravje RS

Sekretarka
dr. Agata ZupanËiË
Ministrstvo za zdravje RS

»lani
• dr. Herman BerËiË, Fakulteta za šport v Ljubljani
• dr. Metoda DodiË Fikfak, KliniËni inštitut za medicino dela, prometa in športa
• mag. Gabrijela Gaber, Visoka šola za zdravstvo
• Ciril KlanjšËek, RdeËi križ Slovenije (prej: Ministrstvo za zdravje RS)
• Barbara Konda, Fit Slovenija
• Eva Košak, Ministrstvo za okolje in prostor
• Samo KušËer, Slovenska kolesarska mreža
• mag. Polona MušiË AndrejËiË, Ministrstvo za promet RS
• dr. Rado Pišot, Pedagoška fakulteta Koper
• Urška Ravnihar, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve RS
• Iztok Retar, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport RS
• mag. Danica Rotar PavliË, Zdravstveni dom Ljubljana
• Danica SimšiË, Mestna obËina Ljubljana (prej: Državni zbor RS)
• dr. Jožica Šelb, Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije
• dr. Marjan Vezjak, Ministrstvo za promet RS

Seznam dodatnih sodelavcev v projektnih podskupinah
• Marina KovaË, Slovenska kolesarska mreža
• Mag. Jernej Završnik, ZD Adolfa Drolca Maribor
• Mag. Vesna Štemberger, Pedagoška fakulteta Ljubljana
• Majda Maglica, VVZ Ilke Devetak Bignami, Tolmin
• Marina Lupšina Novak, OŠ Brežice
• Dr. Branko Škof, Fakulteta za šport
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• Branka ŠËap, OŠ Toneta »ufarja Jesenice
• Dr. Polona Brcar, Inštitut za varovanje zdravja Slovenije
• Mag. Eva Stergar, Inštitut za varovanje zdravja Slovenije
• Dr. Uroš MaziË, PediatriËna klinika Ljubljana
• Dr. Stanislav Pinter, Fakulteta za šport
• Dr. Mojca Dupona, Fakulteta za šport
• Metka Teržan, Urad za varnost in zdravje pri delu
• Dr. Vanja Vuga, Center za medicino dela, prometa in športa
• Dr. Niko ArneriË, Inštitut za medicino dela prometa in športa
• Irena M. Lazar, Zagorje
• Marija NeËimer, Zbornica za varnost in zdravje pri delu
• Brigita AËimoviË, Talum KidriËevo
• Mag. Miroljub JakovljeviË, Visoka šola za zdravstvo
• Dr. Damir Karpljuk, Fakulteta za šport
• KauËiË Zdravko, Skupnost socialnih zavodov Slovenije
• Peter LeviË, Državni zbor Slovenije
• Stane SimšiË, Zveza društev upokojencev Slovenije
• Marko Trškan, Mestna obËina Ljubljana
• Goran Bukarica, Zavod Leon
• Dominika Novak Mlakar, CINDI Slovenija
• Andrea BackoviË JuriËan, CINDI Slovenija
• Nedeljka Luznar, CINDI Slovenija
• Marko Kolenc, Zavod za šport - Inštitut za šport
• Aleš Kranjc Kušlan, Športna unija Slovenije
• Dr. Rajko Vute, Pedagoška fakulteta Ljubljana
• Dr. Martina Žmuc Tomori, Medicinska fakulteta
• Dr. Gabi »aËinoviË VogrinËiË, Visoka šola za socialno delo
• Mag. Andreja Fatur VidetiË, Inštitut RS za rehabilitacijo
• Mag. Tjaša FilipËiË, Pedagoška fakulteta Ljubljana
• Mag. Drago Balent, Ministrstvo za šolstvo in šport RS
• Rok PoliËnik, Ministrstvo za zdravje RS
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