
Težek dan? Se spomniš, kako se počutiš, ko imaš polno 
energije in z lahkoto počneš, kar želiš? Verjetno veš, 
da je dobro počutje zelo povezano s tvojim telesnim 
fitnesom? Želiš vedeti, kako fit si in kako izboljšati svojo 
pripravljenost? Odgovore lahko dobiš z vključitvijo v 
SLOfit študent! Spoznaj samega sebe in naredi nekaj 
zase! 

Univerza v Ljubljani ponuja letos pod strokovnim 
vodstvom Fakultete za šport za prvih 500 prijavljenih 
študentov brezplačno preverjanje in vrednotenje 

telesnega fitnesa študentov. Projekt, ki smo ga poimenovali 
SLOfit študent, je namenjen vsem študentkam in študentom ne glede na trenutno 

telesno pripravljenost. Njegov namen je, da spoznajo svoj telesni fitnes in dobijo 
povratno informacijo o zdravstvenih tveganjih. Izkoristi to priložnost in se čim prej 
prijavi na SLOfit študent! Če bo odziv študentov in fakultet ugoden, bo lahko vsak 
študent spremljal svoj telesni fitnes in napredek tudi v naslednjih letih študija ter se na 
podlagi analize svojega stanja vključeval v posebej oblikovane, kakovostno vodene 
programe telesne priprave in športne vadbe.

Meritve bodo potekale v izbranih športnih dvoranah v 
Ljubljani od 1. do 20. aprila 2015. Lokacije najdeš na 
spletni strani www.slofit.org, kjer so opisane tudi merske 
naloge in primer povratne informacije za vsakogar, ki se bo 
registriral in izmeril. Za meritve se lahko prijaviš pri 
športnem pedagogu na tvoji fakulteti ali pri vodji 
športnega programa na Centru za univerzitetni šport, 
če ga obiskuješ. Če tvoja fakulteta ne organizira meritev, 
potem se lahko prijaviš tudi na odprte termine prek 
spletne strani www.slofit.org. 

Zavedaj se, da za tvoje zdravje in dobro 
počutje ni bližnjic. Tabletke, »čarobni napoji« 
in druge substance ti dolgoročno ne bodo 
pomagali. Za zdravje in dobro počutje je treba 
živeti ustrezen življenjski slog, ki zahteva 
zadosten telesni napor in znojenje, za pravi 
napredek pa je potrebna kakovostna 
diagnostika. Za tiste, ki vam je posebej mar za 
vaše zdravje in dobro počutje, je SLOfit študent 
dobra priložnost, da spoznate sami sebe in 
vzamete zdravje v svoje roke. 

Se vidimo na meritvah


