
Predstavitev projekta

Naslov: “Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, 
s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti 

pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju  
neenakosti v zdravju”

Krajši naslov: Uživajmo v zdravju

Nosilec: Zavod Republike Slovenije za šolstvo                                

Partnerji: Nacionalni inštitut za javno zdravje, Univerza v Ljubljani – Fakulteta 
za šport in Pedagoška fakulteta, Institut »Jožef Stefan«, Fakulteta za zdravstvo 

Jesenice, Univerza v Mariboru – Fakulteta za zdravstvene vede

Trajanje: 28. februar 2015 – 31. december 2016

Financiranje: Norveški finančni mehanizem – Norway Grants

Program: Pobude za javno zdravje

Nosilec programa: Služba Vlade Republike Slovenije  
za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Več o projektu na spletni strani:  
www.uzivajmovzdravju.si

O
bl

ik
ov

an
je

: w
w

w
.d

ar
ka

.s
i

www.uzivajmovzdravju.si

»Spodbujamo zdrav življenjski slog 
in iščemo nove rešitve za 

 boljše zdravje današnje generacije  
in bodočih generacij«

projekt

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport 

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport 

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport Univerza v Ljubljani

Pedagoška fakulteta
Univerza v Ljubljani

Fakulteta za šport 

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport 

Univerza v Ljubljani
Pedagoška fakulteta

Univerza v Ljubljani
Fakulteta za šport 

Kako naprej? Načrtujemo pripravo 
celovitega inovativnega modela obravnave debelosti in 
spodbujanja zdravega življenjskega sloga. Ta bo v pomoč 
odločevalcem in bo vključeval predloge ukrepov, potrebnih 
za uspešno ohranjanje in nadgrajevanje že doseženega v 
okviru projekta Uživajmo v zdravju.

NAŠA prizadevanja  
po končanem projektu

•	S	ciljem	izboljšanja	sodelovanja:	identificirati	težave	pri	medsek-	
torskem	 povezovanju	 in	 komuniciranju	 med	 preventivnimi		
timi,	 ki	 delujejo	 v	 lokalnih	 okoljih,	 zdravstvenih	 domovih,		
vzgojno-izobraževalnih	 zavodih	 in	 med	 predstavniki	 lokalne	
skupnosti.

•	Model	 družinske	 obravnave	 debelosti	 otrok	 umestiti	 v	 sistem	
primarne	zdravstvene	dejavnosti	in	omogočiti	dostopnost	do	te	
storitve	v	vseh	zdravstvenih	domovih.

•	Eksperimentalno	preveriti	uspešnost	in	učinkovitost	delavnic	za	
hujšanje	ter	umestitev	nadgrajene	obravnave	hujšanja	odraslih	v	
sistem	financiranja	storitve	v	vseh	zdravstvenih	domovih.

•	Poiskati	 sistemsko	 rešitev	 za	 obstoj	 aplikacije	 Moj	 SLOfit	
(športnovzgojni	karton),	ki	povezuje	otrokovo	družino	s	šolsko	in	
zdravstveno	institucijo.	

•	Aplikacijo	za	spremljanje	zdravega	hujšanja	odraslih	nadgraditi	
ter	 razviti	 informacijsko	 podporo	 tudi	 za	 ostale	 delavnice,	 ki	
se	 izvajajo	 v	 zdravstveno–vzgojnih	 centrih/Centrih	 za	 krepitev	
zdravja.



Sodobni način življenja otežuje možnosti zdravega prehranjevanja 
in redne telesne dejavnosti. Podatki o debelosti v Sloveniji so, 
kot v ostalih razvitih državah, zaskrbljujoči in zahtevajo hitro, 

učinkovito ter usklajeno ukrepanje različnih sektorjev v državi. 
Govorimo o t. i. debelilnem okolju, ki spodbuja razvoj debelosti 
(npr. sedeči življenjski slog), pri čemer sta telesna dejavnost ter 
zdrava in uravnotežena prehrana ključna varovalna dejavnika pri 

preprečevanju njenega nastanka.1 

Ciljne skupine  
PROJEKTA “uživajmo v zdravju”

Kako v projektu  
“UŽIVAJMO V ZDRAVJU” pristopamo  
k obvladovanju problema debelosti? 
NEKAJ KLJUČNIH DOSEŽKOV 

 1 DRAFT IMPLEMENTATION PLAN for the recommendations of the Commission on Ending Childhood Obesity.  
http://www.who.int/end-childhood-obesity/publications/echo-report/en/ 

2	 Cilj	 omenjenih	 pristopov	 je	 prispevek	 k	 boljšemu	 zdravju	 prebivalstva	 in	

zmanjševanju	neenakosti	v	zdravju.	SkUpNoSTNi priSTop	 zagotavlja	enakovredno	

partnerstvo	in	soodločanje	med	različnimi	deležniki	v	lokalnem	okolju.	V	lokalnem	

okolju	so	med	ljudmi	boljše	socialne	povezave,	prebivalci	v	lokalnem	okolju	zaradi	

svojih	potreb	bolj	učinkovito	vplivajo	tudi	na	lokalno	politiko.	Skupnostni	pristop	je	

torej	usmerjen	k	posamezniku	in	sodelovanju	različnih	deležnikov	v	lokalnem	okolju,	

kar	 lahko	 neposredno	 pozitivno	 vpliva	 tudi	 na	 ranljive	 (npr.	 socialno-ekonomsko	

ogrožene)	skupine	ljudi.

2Oblikovana sta bila dva inovativna 
modela za spodbujanje zdravega živ-

ljenjskega sloga in nemedikamentozna 
obravnava debelosti v podpornih okoljih:

•	 inovativni	 model,	 ki	 nudi	 podporo	 pri	
načrtovanju	 vzgoje	 in	 izobraževanja	
za	 zdrav	 življenjski	 slog	 v	 vzgojno-	
izobraževalnih	zavodih,	

Debelo� kot posledica
 nezdravega življenskega sloga

dejavniki tveganja

1Okrepili smo timsko povezovanje 
med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, 

zdravstvenimi domovi in občinami. Na 
podlagi skupaj zastavljenih strateških 
ciljev so projektni timi oblikovali ukrepe 
in dejavnosti za njihovo uresničevanje.

3Nadgradili smo obravnavo hujšanja 
odraslih na primarni zdravstveni ravni 

in razvili informacijsko podporo, name- 
njeno izvajalcem.

4Razvili smo aplikacijo Moj SLOfit  
(podatki iz športnovzgojnega karto-

na), ki je dosegljiva na moj.slofit.org.

Aplikacija	 omogoča	 pooblaščenim	
zdravnikom	 in	 učiteljem,	 otrokom	 in	
staršem	oz.	 skrbnikom	vpogled	v	podat-
ke	 o	 otrokovi	 prehranjenosti	 in	 gibalni	
učinkovitosti	 ter	 morebitni	 zdravstveni	
ogroženosti.

5V okviru izboljšanja sodelovanja med 
zdravniško službo in šolo smo pred-

lagali sprejetje posebnega obrazca Zdrav- 
niško priporočilo za športno vadbo.

Razvili	smo	algoritem	za	enotno	delovanje	
in	povezovanje	med	strokovnjaki	in	ustano-
vami	 v	 lokalnem	 okolju.	 V	 lokalnih	 skup-
nostih	 smo	 vzpostavili	 preventivne	 time,	
ki	 jih	 sestavljajo	 predstavniki	 	 s	 področja		
šolstva,	zdravstva	ter	občin,	ki	se	po	načelu	

skupnostnega	 pristopa2	 povezujejo,	
opredelijo	 skupne	 strateške	

cilje	 in	 aktivnosti	 ter	 v	
okviru	 svojih	 pristo-
jnosti	 zagotavljajo	
spodbudno	 okolje	
z	 vidika	 zdrave	
prehrane,	telesne			
dejavnosti	 	 in	

zzzdravega		
življenjske-	
ga	sloga.

•	 inovativni	model	 družinske	obravnave	
debelosti	 otrok	 in	 mladostnikov,	
ki	 omogoča	 otrokom	 in	 njihovim	
družinam,	 ki	 se	 soočajo	 s	 proble-
mom	 debelosti,	 celostno	 zdravstveno	
obravnavo	 na	 primarni	 zdravstveni	
ravni.	

Vzpostavili	 smo	 standardizirane	 time	
strokovnjakov,	 strukturirali	 srečanja,	
vpeljali	 nove	 principe	 dela,	 ki	 temeljijo	
na	 izkustvih	 in	praktičnih	usmeritvah	za	
uporabnika.

6Razvili smo didaktično-metodične pripomočke za izvajalce prehranskega  
izobraževanja v vzgojno–izobraževalnih ustanovah, ki prispevajo k izboljšanju pre- 

hranske pismenosti otrok.

ključni cilj projekta Uživajmo 
v zdravju je usmerjen v zmanj- 
ševanje in preprečevanje bolezni,   
povezanih z življenjskim slogom, 
kamor sodi tudi debelost.

projektne rešitve za izboljša- 
nje stanja uresničujemo preko 
naslednjih dejavnosti:

• Iščemo vrzeli v zdravstvenem in 
izobraževalnem sistemu ter obli-
kujemo ciljne ukrepe kot podporo 
zdravemu življenjskemu slogu in 
zmanjševanju problema debelo- 
sti.

• Vzpostavljamo sistemske pove- 
zave med zdravstvenimi in izo-
braževalnimi organizacijami ter 
občinami oz. lokalnimi skupno- 
stmi.

• Razvijamo inovativni model dru- 
žinske obravnave debelosti pri 
otrocih in mladostnikih ter nad- 
grajujemo model obravnave de-
belosti pri odraslih.

• Razvijamo inovativne programe 
za spodbujanje zdravega življenj- 
skega sloga.

• Prizadevamo si za nadgradnjo 
programov formalnega in nefor-
malnega izobraževanja.

• Prilagajamo ukrepe ranljivim sku- 
pinam ljudi.

Po	 odsotnosti	 iz	 zdravstvenih	 razlogov	
učenec	ob	vrnitvi	k	pouku	ne	bi	smel	biti	
opravičen	vadbe	pri	športni	vzgoji,	temveč	
bi	mu	morali	le-to	prilagoditi.	Zdravniško	
priporočilo	daje	ustrezno	osnovo,	na	pod-
lagi	katere	zdravnik	učitelju	športne	vzgo-
je	 priporoči	 ustrezne	 telesne	 obremen-
itve,	da	lahko	individualno	prilagodi	pouk		
učencu	v	času	okrevanja.

Dejavniki
tveganja

Ciljne skupine:

• otroci in mladostniki,

• mlade družine,

• odrasli.

Pomembna so tudi okolja, ki 
lahko nudijo podporo pri ohra- 
njanju in krepitvi zdravja ciljnim 
skupinam:

• vzgojno-izobraževalni zavodi,

• zdravstveni domovi,

• občine,

• nevladne organizacije.


