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Namen 

Ozaveščanje učencev, učiteljev, staršev in 
ostalih o preventivnih ukrepih za 
preprečevanje/zmanjšanje bolečin v mišicah in 
sklepih zaradi nepravilne nošnje šolskih in 
ostalih torb…… 

 

Predstavitev delovne terapije 

 



Viri: 

 

https://www.aota.org/Conference-
Events/Backpack-Safety-Awareness-Day.aspx 

 

 

https://www.aota.org/Conference-
Events/Backpack-Safety-Awareness-
Day/StrategiesForEvent.aspx 

 



2016, 2017 (društvo DelTera) 

 15 delovnih terapevtov 

 1.-5. razred 

 13 osnovnih šol 

 23 oddelkov; cca.515 otrok 

 



2017,2018,2019  

 ZF : 210 študentov DT 

  1.-4. razred 

  32 osnovnih šol 

   cca 750 otrok 

 

  Študentski inovativni projekt  

     za družbeno korist (DT, SI, PEF)u 

 



Potek delavnice 

 45 min. 

 Predstavitev delovne terapije 

 

 Tehtanje učenca in šolske torbe 

 Kako pravilno napolniti torbo 

 Kako nositi torbo 

 Priporočila o ustrezni šolski  

    torbi 

 



Kako se  
organizirati…. 

                                                           

Spoštovani! 

V sodelovanju z Ameriškim združenjem za delovno terapijo (AOTA) delovni terapevti  
Slovenije sodelujemo v preventivni akciji varne nošnje šolskega nahrbtnika (Backpack 
Awareness Day), ki se v različnih državah po svetu odvija že nekaj let. 

Preventivno delavnico bi želeli izvesti tudi vaši šoli. Cilj delavnice je ozavestiti otroke in 
učitelje kako je najbolje zložiti šolske potrebščine v šolsko torbo/nahrbtnik, kako ga nositi 
in koliko lahko tehta šolska torba/ nahrbtnik, da le ta ne vpliva negativno na otrokovo 
zdravje (bolečine, mravljinčenje,napetost mišic,...) 

V kolikor bi se izkazalo, da se pri posameznem otroku zaradi pretežke torbe že pojavljajo 
zdravstvene težave, bi mu delovni terapevti svetovali, kaj lahko stori da prepreči oz. omili 
že prisotne zdravstvene težave.  

Preventivna delavnica se izvede na način, da se stehta otroka in njegovo torbo. Ugotavlja 
se, ali torba tehta več kot 10%-15% otrokove teže, kar lahko vodi v poslabšanje 
zdravstvenega stanja. Delovni terapevti bodo za izvedbo delavnice imeli pripravljene vse 
potrebne pripomočke, prav tako gradivo, ki ga bodo obravnavali na sami delavnici in ga 
bodo lahko otroci in učitelji odnesli tudi domov. 

 

V upanju, da boste podprli preventivne aktivnosti vas vabimo, da se na nas obrnete s 
povratno informacijo in morebitnimi dodatnimi vprašanji. 

Za dodatne informacije smo dosegljivi na:  

 

Ime in priimek 

 

V __________, dne ______ 



                                                                     

 

Spoštovani starši, skrbniki! 

Ali ste opazili kako težko torbo nosi vsak dan vaš otrok? Številne raziskave govorijo o tem, 
da vsakodnevno pretežka torba vpliva na otrokovo zdravje, kar pa lahko postane 
nacionalni zdravstveni problem. In ne samo v Sloveniji. 

Delovni terapevti v sodelovanju z Zdravstveno fakulteto in Ameriškim združenjem za 
delovno terapijo v letošnjem letu sodelujemo v preventivni akciji varne nošnje šolske 
torbe/nahrbtnika (Backpack Awareness Day). 

V torek, 20.11.2018 bodo delovni terapevti izvedli preventivno delavnico v razredu, ki ga 
obiskuje vaš otrok. Cilj delavnice je ozavestiti otroke kako je najbolje zložiti šolske 
potrebščine v nahrbtnik, kako ga nositi in koliko lahko tehta nahrbtnik, da le ta ne vpliva 
negativno na otrokovo zdravje (bolečine, mravljinčenje,napetost mišic,...) 

Sodelovanje v preventivni delavnici je prostovoljno, vas pa prosimo, da s podpisom 
izkažete interes po sodelovanju in dovolite tehtanje vašega otroka ter morebitno  
fotografiranje in objavo na spletni strani šole in/ali Zdravstvene fakultete. 

V kolikor vam čas dopušča, ste tudi vi prijazno vabljeni k sodelovanju. 

Otrok na dan izvedbe preventivne delavnice potrebuje le običajno napolnjeno šolsko 
torbo, vse ostale potrebne pripomočke bodo zagotovili izvajalci. 

 

Ime in priimek 

 

Podpis starša, skrbnika: 

 

V Ljubljani,…. 



                               

Beleženje                                                  
Starost  Razred Oblika 

torbe 

Teža 
otroka 

Teža torbe 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          





Avtorji: Študenti DT1- 
2017/18 



Avtorji : Študenti DT1-
2017/18 



Avtorji: Študenti DT1- 2018/19 



Vprašanja, predlogi…. 




