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Glede na stanje 
telesnega fi-
tnesa je najbolj 
sposobna po-
pulacija fantov 
v Sloveniji na 
Gorenjskem, 
dekleta so na 
drugem mestu.

Barbara 
Tavčar,
predavateljica 
in 
inštruktorica

»  RAZLAGA IN PRIKAZ  
Konec aprila je v Kranju 
potekala javna tribuna 
z naslovom Debelost 
& negibanje – tiha 
ubijalca digitalne družbe. 
Organizatorka Barbara 
Tavčar iz PBS centra športne 
odličnosti je skupaj s še tremi 
strokovnjaki razložila, zakaj 
je gibanje tako pomembno.

sn, foto: Svet24

V Mestni knji-
žnici Kranj 
polna dvora-
na udeležen-

cev vseh starosti, od 
otrok, najstnikov, od-
raslih do starostnikov, 
organizatorke Barbare 
Tavčar ni pustila rav-
nodušne: »Število ude-
ležencev je dokaz in 
pritrditev, da je prišel 
čas in je družba dovolj 
zrela, da o temati-
ki negibanja in de-
belosti govorimo 
odkrito. Prav tako 
pa je to znak, da je 
nujno govoriti tudi 
o rešitvah, ki bodo 
z gotovostjo odpravile 
vzrok nastale situaci-
je.«

NajmaNj debelih 
otrok je Na 
GoreNjskem

Vsi štirje strokovnjaki 
so poudarjali pomen giba-

nja, kljub vsemu pa nam je 
prvi vlil nekaj pozitivizma 
in upanja. Doc. dr. Gregor 
Starc s fakultete za šport je 
predstavil rezultate špor-
tnovzgojnega kartona: 
»Leto 2010 je bilo prelo-
mno leto. Trend debelosti 
in prekomerne hranjeno-
sti se je pri otrocih ustavil 
in se obrnil navzdol. Slo-
venija je edina država na 
svetu, ki ji je to uspelo.« 

Takrat se je v šolah začel 
uveljavljati zdrav življenj-
ski slog, ki je otrokom pri-
nesel dve dodatni uri gi-
banja tedensko. Nobena 
druga intervencija pred 
tem ni bila uspešna. Prav 
tako je predavatelj pou-
daril, da je glede na anali-

ze testov najmanj debelih 
otrok prav na Gorenjskem: 
»Glede na stanje telesne-
ga fitnesa je najbolj spo-
sobna populacija fantov 
v Sloveniji na Gorenjskem, 
dekleta so na drugem me-
stu. Prav tako je na Gorenj-
skem najmanj čezmerno 
hranjenih otrok.«

Vadba Na 
deloVNem mestu

Sara Jerebic, speci-
alistka zakonske in dru-
žinske terapije, je govo-

rila o tveganju in nevar-
nostih shujševalnih diet 
in poudarila, da so vsi do-
godki, ki se nam v življe-
nju zgodijo, tako kot vsa 
čustva, povezani z na-
šim telesom. S tega stali-
šča hrana predstavlja ču-
tenje. Kako pomembne 
so misli, je poudarila tudi 
inovatorka body tehni-
ke, magistra kineziologije 
Ana-Marija Jagodić Ruka-
vina, ki na Hrvaškem velja 
za eno izmed najbolj pri-
znanih strokovnjakinj na 

 Najboljši čas 
za spremembe je 
takrat, ko te še niso 

nujno potrebne.

2010
se je v slo-

veniji trend 
debelosti 
in preko-

merne 
hranjenosti 
pri otrocih 
ustavil in 
se obrnil 
navzdol.

Postani in ostani 
fit – gibaj se!

Potrudimo se zase

Poskrbimo za 
bolj zdravo 

prihodnost, uči-
mo o pravilnem 

gibanju svoje 
otroke in jim 

bodimo zgled.

Leta
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Predavatelji in 
podžupan 

kranja: ana-mari-
ja jagodić 
rukavina, boris 
Vehovec, barbara 
tavčar, sara 
jerebic in Gregor 
starc

področju gibanja in zdra-
vega načina življenja. Iz-
postavila je pomen pra-
vilnega dihanja, holistič-
nega pristopa k posame-
zniku in stika z lastnim 
telesom, pri tem pa deja-
la, da je najtežje spreme-
niti negativne misli, ki za 
organizem predstavljajo 
največji stres.

Druženje se je zaklju-
čilo s predavanjem orga-
nizatorke Barbare Tavčar. 
Ta je poudarila, da je vlo-
ga odraslega za zdrav-

je mlajših generacij zelo 
pomembna in da je pri-
šel čas, ko se moramo kot 
odlični vzorniki pokazati 
v praksi: »Najboljši čas za 
spremembe je takrat, ko 
te še niso nujno potreb-
ne. Zavedanje, da so v na-
šem okolju otroci, ki nas 
veliko bolje posnemajo 
kot poslušajo, je ključno. 
Vedeti, da pomen zdrav-
ja na delovnem mestu 
nima prave teže, če ga ne 
bomo aplicirali tudi v do-
mače okolje, je prvi korak 
k izboljšanju. Postanimo 
vzorniki in poskrbimo, da 
bo prihodnost naših za-
namcev bolj kvalitetna in 
bolj zdrava ...« Na koncu 
je sledil 15-minutni prak-
tični prikaz hitrih gibal-
nih rešitev. Tavčarjeva je 
kot nosilka koncepta vad-
be na delovnem mestu 
(body@work), ki ga raz-
vija zadnji dve leti, po-
vedala, da je to 15 minut, 
ki jih lahko glede na že-
lje in potrebe apliciramo 
v službeno, šolsko ali do-
mače okolje.


