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Kaj je ŠVK?

»Športnovzgojni karton ali SLO-fit je nacionalni sistem za 
spremljavo telesnega in gibalnega razvoja otrok in mladine, v 
katerega so vključene vse slovenske osnovne in srednje šole 
(Fakulteta za šport, 2009)



Zakonska podlaga

• 95. člen Zakona o osnovni šoli med drugim določa, da šole 
vodijo zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških 
značilnosti učenk in učencev

• 5. člen Pravilnika o dokumentaciji v osnovni šoli
(shranjevanje podatkov)

• Zakon o varstvu osebnih podatkov 
(varovanje podatkov med merjenjem, pri analizi podatkov)



Cilji športnovzgojnega kartona:

• ugotavljanje trendov sprememb na nacionalni ravni

• spremljanje učenčevega individualnega razvoja v 
daljšem časovnem obdobju

• primerjava s populacijskimi podatki na državni ravni

• pomoč pri načrtovanju vadbe

• svetovanje učencu in njihovim staršem (učitelji in 
strokovnjaki iz zdravstvenega doma)



Potek zbiranja in obdelave podatkov

1. Pridobivanje soglasja
• V OŠ soglasje staršev, 2 izvoda, možnost naknadne vključitve 

oz. prekinitev spremljave 

2. Organizacija meritev
• april,maj – natančno določen protokol izvedbe vaj in 

organizacije meritev
• vodenje meritev učitelji ŠVZ, pomoč razrednih učiteljic in 

usposobljenih otrok

3. Obdelava podatkov na FŠ 

4. Vrednotenje podatkov (učitelji ŠVZ z učenci oz. s starši)

5. Zaključek šolanja in prepis na drugo šolo



• Program je bil 2 leti nazaj prenovljen, bili smo ena izmed 9 
osnovnih šol, ki smo poskusno uvajali Moj SLOfit program.

• Analizirane podatke šp. vzgojnega kartona bodo doma 
pregledali starši ali učenci (višji razredi) sami, lahko bodo 
dovolili drugim osebam (osebni zdravnik, razredni učitelj, stari 
starši,..) 

• Več o programu si lahko pogledate na spletni strani 
http://www.slofit.org/



MORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI 
TELESA

• telesna višina- dolžinska razsežnost telesa
• telesna teža- voluminoznost telesa
• kožna guba nadlahti- količina podkožnega maščevja







Delež fantov s prekomerno telesno težo







Delež deklet s prekomerno telesno težo



MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
• dotikanje plošče z roko- hitrost izmeničnih gibov
• skok v daljino z mesta- eksplozivna moč
• predklon na klopci- gibljivost
• tek na 60 m- hitrost



MOTORIČNE SPOSOBNOSTI
• premagovanje ovir nazaj- koordinacija gibanja 

vsega telesa
• dvigovanje trupa- mišična vzdržljivost trupa
• vesa v zgibi- mišična vzdržljivost ramenskega 

obroča in rok
• tek na 600 m- splošna vzdržljivost 















Fantje XT manjši od 40



Dekleta XT manjši od 40



Fantje XT večji od 60 (gibalno nadarjeni)



Dekleta XT večji od 60 (gibalno nadarjene)



Anketa 2017, 6 razred 



Anketa 2017, 6 razred 



T VREDNOSTI OŠ IDRIJA (APRIL, 2018)

telesna 

višina

telesna 

teža

kožna 

guba

taping z

roko

skok v 

daljino

poligon 

nazaj

dvig 

trupa

predklon vesa v 

zgibi

tek 60m tek 600m

učenci 49.5 47 52.9 47.9 52.3 51.3 51 52.1 54.1 53 52.2

učenke 53 51.3 50 48.8 50.1 49.7 51.1 53.2 50.6 52 49.9

skupaj 51.3 49.2 51.5 48.4 51.2 50.5 51.1 52.6 52.6 52.5 51



Spremljanje učenčevega individualnega razvoja v 
daljšem časovnem obdobju





časovnem obdobju



HVALA!


