
Spoštovani študent oziroma študentka!

Odločil-a si se, da se vključiš v meritve SLOfit študent, s 
katerim lahko preveriš svoj trenutni telesni fitnes. Podatki, ki 
jih zbiramo, so na tem kartonu, šele njihova ustrezna 
statistična obdelava pa ti pove, kakšna je tvoja trenutna 
telesna zmogljivost. Obdelane podatke si boš lahko 
pogledal-a prek svojega identifikacijskega računa, ki ga boš 
ustvaril-a na spletni strani www.slofit.org (za ta namen 
potrebujemo tvoj e-naslov). Podrobnejšo interpretacijo 
obdelanih podatkov in nasvete o za tebe primerni vadbi pa ti 
bo posredoval tvoj športni pedagog.

Za zbiranje in obdelavo tvojih rezultatov 
potrebujemo tvoje soglasje. Za statistične 
obdelave in znanstveno-raziskovalno delo 
bomo podatke uporabili tako, da tvoja 
identiteta ne bo vidna niti ne bo določljiva. 
Tvoji podatki pa bodo tebi na voljo trajno 
prek tvojega uporabniškega imena in gesla.

Za načrtovanje prihodnje dejavnosti so poleg rezultatov meritev pomembni tudi podatki, koliko si 
trenutno telesno dejaven/na. Spodaj vpiši trajanje dejavnosti v enem tednu (od ponedeljka do 
vključno nedelje). Če si nekatere tedne bolj, druge pa manj (ali nič) dejaven/na, vpiši podatke o 
običajnem oz. povprečnem tednu v času predavanj (ne upoštevaj počitnic in izpitnih 
obdobij).

Najprej vpiši, koliko časa tedensko porabiš za visoko intenzivne dejavnosti, pri katerih je 
napor velik, dihanje in srčni utrip pa sta močno pospešena. Sem spadajo: tek, hitra hoja 
v hrib, hitro kolesarjenje, aerobika, hitro plavanje, športne igre (košarka, odbojka, nogomet ...), 
težje delo (npr. prekopavanje vrta), nošnja težkih bremen (nad 20 kg) ipd. 

Vpiši še, koliko časa tedensko porabiš za zmerno intenzivne dejavnosti, pri katerih je napor 
zmeren, dihanje pa pospešeno. Sem spadajo: zmerno hitra hoja, ples, vrtnarjenje, domača 
opravila, sprehajanje psa, držanje/nošnja lažjih bremen (pod 20 kg) ipd.

SOGLAŠAM                                                         
da sem vključen-a v spremljavo telesnega in gibalnega 
razvoja "SLOFIT študent" in da se moji podatki lahko obdelu-
jejo za namen ugotavljanja kazalnikov moje telesne zmoglji-
vosti in spremljavo telesne zmogljivosti študentske populaci-
je.

OSNOVNI PODATKI

PODATKI O TRENUTNI TELESNI DEJAVNOSTI

Ime in priimek

Fakulteta

Elektronska pošta

Spol (obkroži začetnico)

moški ženski

Podatki  vneseni

Tedenski čas intenzivne
telesne dejavnosti ur minut

Tedenski čas zmerne
telesne dejavnosti ur minut

Datum

Podpis študenta oziroma študentke

TELESNE MERE

Z ZDRAVJEM POVEZAN FITNES

Predklon na klopci cm

20-m stopnjevalni tek stopenj

Dviganje trupa v 60 s dvigov

Vesa v zgibi s

Z GIBALNO UČINKOVITOSTJO
POVEZAN FITNES

Dotikanje plošč z roko ciklov/20s

Skok v daljino z mesta cm

Datum rojstva

Kožna guba nadlahti mmTelesna višina cm

Poligon nazaj sObseg pasu cmTelesna masa kg

Prosimo, vpiši čitljivo!


