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Ključni dejavnik življenjskega sloga za ohranjanje in izboljšanje zdravja. 

Prispeva k:  

primarni in sekundarni preventivi številnih kroničnih bolezni

zmanjšanju tveganja za prezgodnjo smrt 

Pomembno izboljša zdravje naroda. 

Zmanjša stroške za izvajanje 

zdravstvenega varstva prebivalcev.

Gibanje je življenje – Življenje je gibanje

Redna telesna dejavnost



Za krepitev in varovanje zdravja moramo biti telesno dejavni vse življenje, 

od otroštva do pozne starosti.  

Pomembno je, da človek osvoji potrebo in željo po gibanju že v otroških letih, 

saj je to čas pomembnih telesnih in duševnih sprememb.

Ključno za prevzem športnega življenjskega sloga. 

Gibanje je življenje – Življenje je gibanje



Z odraščanjem pridobivamo:  moč 

vzdržljivost

izkušnje

Preizkušamo se v številnih 

gibalno-rekreativno-športnih dejavnostih. 

Gibanje je življenje – Življenje je gibanje



Svoje lastno zdravje si lahko uspešno krepimo  z:

zdravim in rednim prehranjevanjem brez razvad,

pravim razmerjem med delom in počitkom,

ravnovesjem med telesnim in duševnim naporom, 

vzdrževanjem telesne in duševne zmogljivosti ter
pristnim stikom z naravo.

Ramovš, J.(2003), 

Kakovostna starost: socialna 

gerontologija in gerontagogika. Ljubljana, 

Inštitut Antona Trstenjaka

Krepitev zdravja



atrofija skeletnih mišic 

zmanjšanje telesne zmogljivosti 

večja telesna teža

poslabšanje splošnega stanja

Pojavljajo se : venske tromboze  

pljučni embolizmi 

preležanine 

Nezadostna telesna dejavnost



Vzroki omejene telesne zmogljivosti so lahko v:  

moteni funkciji  srca 

neurejenem krvnem tlaku 

slabo pretočnih žilah 

neustreznemu odzivanju živčevja 

moteni duševnosti 

okvarjenem gibalnem sistemu 

prekomerni telesni teži 

moteni funkciji ščitnice 

neurejeni sladkorni bolezni

Nezadostna telesna dejavnost



Tesno povezana z različnimi motnjami in kroničnimi boleznimi.

Na četrtem mestu med spremenljivimi dejavniki tveganja odgovornimi za umrljivost .

Povzroča :

6 % bremena bolezni zaradi srčno-žilnih bolezni 

7 % bremena zaradi sladkorne bolezni tipa 2 

10 % bremena zaradi raka dojke 

10 % bremena zaradi raka na debelem črevesu 

za 9 % prezgodnjih smrti 

Nezadostna telesna dejavnost



15–20 % tveganja za pojav: 

srčno-žilnih bolezni 

sladkorne bolezni tipa 2 

raka na debelem črevesu 

raka dojke 

pogostejši zlom kolka pri starejših

Odgovorna za: 

3,5 % bremena bolezni in 

do 10 % vseh smrti v Evropi 

Na lestvici desetih najpogostejših dejavnikov tveganja, 

ki vplivajo na skupno število izgubljenih let življenja 

Nezadostna telesna dejavnost



Disfunkcija levega prekata vodi do hemodinamskih sprememb, 

spremenjenega srčnega iztisa in zagozditvenega kapilarnega tlaka. 

Telesna zmogljivost se poslabša, 

pojavijo se težave z dihanjem in utrujenost.  

Spremembe na pljučih povzroče motnje dihanja.

Moteni sta neurohormonalna funkcija 

in funkcija žilnega endotela. 

Končni rezultat je motena presnova in 

manjša moč skeletnega mišičevja.

Nezadostna telesna dejavnost



Delež redno rekreativno športno dejavnih: 

leta 1973 11,5%, 

leta 2001 24,4% in 

leta 2008 33,2%. 

Djomda J, Sila B. (2012). Telesna dejavnost odraslih prebivalcev Slovenije, Djomba J K, Pori M (ur), 

Javnozdravstveni vidiki telesne dejavnosti (str. 26-39), Ljubljana: Medicinska fakulteta. 

Rekreativno športna dejavnost



izboljša:  naše počutje (telesno in duševno) 

telesno držo  

vzdržljivost 

odpornost telesa 

upočasni nastanek in  razvoj bolezni  

omili simptome kroničnih bolezni  

upočasni procese staranja 

zmanjša občutek utrujenosti 

poveča samozavest

Redna telesna dejavnost



Izboljša dihalno funkcijo, 

poveča porabo kisika in 

vpliva na funkcijo samodejnega živčnega sistema. 

Izboljša endotelijsko funkcijo, 

biokemične in histološke lastnosti skeletnih mišic. 

Redno telesno  dejavni 

imajo manj težav z dušenjem, 

redkeje in manj so utrujeni, 

bolje spijo in 

čutijo manj mišične slabosti.

Redna telesna dejavnost



Prispeva k preprečevanju pojava številnih kroničnih nenalezljivih bolezni,

preprečuje ali omili zaplete pri že prisotnih boleznih, 

prispeva k zmanjšanju tveganja za prezgodnjo smrt.*

Povečanje količine TD se pogosto povezuje 

z zmanjševanjem čezmerne telesne mase in povečanjem telesne zmogljivosti. 

Izboljša urejanje krvnega sladkorja,

zmanjša krvne maščobe, 

trebušno debelost in 

krvni tlak. 

*Bouchard, C., Blair, S. N. in Haskell, W.L. (2006). Physical Activity and Health. United States of America: Human Kinetics.

Cavill N, Kahlmeier S, Racioppi F. Physical activity and health in Europe: evidence for action. 

Copenhagen: World Health Organisation Regional Office for Europe, (2006)

Redna telesna dejavnost



Vpliv na pojav oziroma zaviranje razvoja osteoporoze in sarkopenije. 

Poleg količine TD in vrste intenzivnosti je pomembno

razmerje med vajami moči, 

s katerimi preprečujemo osteoporozo,

ter aerobnimi dejavnostmi. 

Pozitivna vloga pri: 

zmanjševanju vrednosti serumskega holesterola 

krvnega tlaka ter

pojavnosti metabolnega sindroma.

Mark A E, in Janssen I, (2008). Relationship between screen time and metabolic syndrome in adolescents. Journal Public of Health (Oxf.), 30(2), 153-60.

Redna telesna dejavnost



izboljšanje NYHA funkcionalnega razreda 

bistveno boljša kakovost življenja 

pridobimo na telesni zmogljivosti

poveča se: toleranca na napor 

pretok v okončinah   

izboljša se funkcija dihalnega sistema 

Redna telesna dejavnost



Izboljša  funkcijo srčne mišice. 
(povečata se srčni iztis in utripni volumen, boljša  je diastolna polnitev) 

Ob enaki TD v krvi dosegamo nižje koncentracije laktata. 
(manjša zakislitev - manj krčev in bolečin v mišicah). 

Mišična napetost je izboljšana, 

obremenitveni čas povečan, 

mišične celice postajajo vse večje in močnejše. 

Poveča se  vsebnost visokoenergetskih fosfatov in 

izboljša presnova v mišični celici.

Redna telesna dejavnost



Na RTD se odzovejo tudi naše žile. 

Prehranske arteriole so bolj pretočne, 

izločevanje kisika na periferiji izdatnejše. 

Izboljša se endotelijska disfunkcija,  

periferni žilni upor se zmanjša,  

pretok krvi  v skeletnih mišicah poveča.

Redna telesna dejavnost



pripomore k zmanjšanju stresa in depresije

izboljšuje samospoštovanje in samozavest

krepi imunski sistem 

izboljšuje spanec

blaži upadanje psihofizičnih in 

funkcionalnih sposobnosti telesa

pomaga pri vzpostavljanju: socialnih interakcij

socialne integracije

Redna telesna dejavnost



antiaterosklerotični učinek
profil krvnih maščob, krvni tlak, telesno maso, inzulinsko rezistenco in  vnetne faktorje

antitrombotični učinek
krvne ploščice, fibrinolizo, fibrinogen in viskoznost krvi 

antiaritmični učinek
vpliv na tonus vagusa, adrenergično aktivnost in  variabilnost FSU

antiishemičen učinek
zmanjšana  potreba srčne mišice po kisiku, izboljšan   koronarni pretok,

Izboljšana endotelijska disfunkcije in spremenjene presnove  v perifernem mišičju

Redna telesna dejavnost



Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

Kot svetla nit se že osemnajsto leto pod okriljem 

Olimpijskega komiteja razpreda preko Slovenije.

Spodbujal naj bi k telesni vadbi, 

vsebinsko povezal prebivalstvo Slovenije 

z mrežami osnovnega zdravstva in športnih društev, 

ob izvajanju dejavnosti pa povezal medicinsko in športno stroko.

18 let 



ali

kakovostna

spontana

organizirana

varna

&

koristna

raznolika

&

uravnotežena

Telesna vadba

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

ali

sproščujoča



Vsebuje letni terminski koledar, 

ponuja napotke za posamezne športne aktivnosti,

(vaje za izboljšanje vzdržljivosti, moči, gibljivosti in ravnotežja),

usmerja v zdravo prehrano ,

navaja na redno spremljanje telesne teže, 

frekvence srčnega utripa in 

krvnega tlaka. 

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

12.08.17 78 kg 62/28 138/88

19.08.17 77 kg 60/29 136/88

26.08.17 77 kg 60/26 136/86



Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

Recept – G (gibanje)
Napotki za vadbo z vsebinami osnovne gibalne kulture, 

ki se lahko izvaja individualno doma, ob pomoči doma in 

v skupinah  neorganizirano ali pa tudi organizirano.

Recept – R (rekreacija)
Napotki za vadbo individualno,organizirano skupinsko 

in organizirano v klubih. 

Vzpodbuja k redni in ciklični vadbi tudi za                                                         

potrebe tekmovanj v posameznih športnih zvrsteh.



Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

Recept – Š (šport)

Napotki za treninge za potrebe tekmovanj. 

Vsebujejo psihične in fizične elemente priprav za tekmovanja. 

Zvrsti teh tekmovanj praviloma niso namenjena za tekmovanja 

nad nacionalno ravnijo in ne posegajo v sistem perspektivnih in 

vrhunskih športnikov pač pa tekmovalno naravnanih rekreativcev.



RECEPT - G

PROGRAMI: GIBANJE

Ime in priimek:

………………………………........

Letnica rojstva: ..............................

Vrsta vadbe:

………………………………........

Cikličnost:  1x  2x  3x  - tedensko

ڤ organizirano

ڤ neorganizirano

ڤ individualno

Lokacija: ………………………....

ڤ dom

ڤ narava

ڤ zdravnik

ڤ terapevt

Datum izdaje: ................................

Datum veljavnosti: ........................

Podpis izdajatelja:

RECEPT – R

PROGRAMI: REKREACIJA

Ime in priimek:

…………………………................

Letnica rojstva: ..............................

Vrsta vadbe:

……………………………............

Cikličnost:  1x  2x  3x  - tedensko

ڤ klub

ڤ organizirana skupina

ڤ individualno

Lokacija: ........................................

Naziv programa: ............................

ڤ trener

ڤ zdravnik

ڤ terapevt

Datum izdaje: ...............................

Datum veljavnosti: ........................

Podpis izdajatelja:

LETNA ZGIBANKA

RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE S ŠPORTOM

LETO  20…..

RECEPT – Š

PROGRAMI: ŠPORT

Ime in priimek:

………………………………........

Letnica rojstva: ..............................

Športna panoga: .............................

Vrsta treninga:

………………………………........

Cikličnost:  1x  2x  3x  - tedensko

ڤ klub – naslov

........................................................

ڤ organizirana skupina

Naziv programa: ............................

Lokacija: ........................................

ڤ trener

Datum izdaje: ................................

Datum veljavnosti: ........................

Podpis izdajatelja:



RECEPT– R

Program: REKREACIJA

Ime in priimek:

…………………………............

Letnica rojstva: .......................

Vrsta vadbe:

…………………………….......

Cikličnost:  1x  2x  3x  tedensko

ڤ klub

ڤ organizirana skupina

ڤ individualno

Lokacija: .................................

Naziv programa: ......................

ڤ trener

Datum izdaje: ..........................

Datum veljavnosti: ..................
Podpis izdajatelja:

RECEPT– Š

Program: ŠPORT

Ime in priimek:

……………………………….....

Letnica rojstva: ........................

Športna panoga: .......................

Vrsta treninga:

……………………………........

Cikličnost:1x  2x  3x - tedensko

ڤ klub – naslov

..................................................

ڤ organizirana skupina

Naziv programa: ......................

Lokacija: ..................................

ڤ trener

Datum izdaje: ..........................

Datum veljavnosti: ..................

Podpis izdajatelja:

RECEPT– G

Program: GIBANJE

Ime in priimek:

……………………………….....

Letnica rojstva: ........................

Vrsta vadbe:

……………………………….....

Cikličnost:1x  2x  3x -tedensko

ڤ organizirano

ڤ neorganizirano

ڤ individualno

Lokacija: ……………………….

ڤ dom

ڤ narava

ڤ ŠD, klub

Datum izdaje: ..........................

Datum veljavnosti: ..................

Podpis izdajatelja:

0

RECEPT– REHA
Program:

REHABILITACIJA

Ime in priimek:

……………………………….

Letnica rojstva: ........................

Vrsta rehabilitacije:

……………………………......

Cikličnost: ....x  tedensko

ڤ klub – naslov

..................................................

ڤ organizirana skupina

Diagnoza:.................................

Naziv programa: ......................

Lokacija: ..................................

ڤ trener, 

ڤ fizioterapevt

ڤ zdravnik

Datum izdaje: ..........................

Datum veljavnosti: ..................

Podpis izdajatelja:

LETNA ZGIBANKA

RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE S ŠPORTOM

LETO  20…..



Dobro jutro 

zdravje, 

lahko noč 
neumnost

Povabilo na 

sprehod 

Kje smo 

izgubili 

ravnotežje? 

Rad jem in se 

gibljem 

Vsak dan vem 

kaj je z mano 

Kaj pa 

gibljivost? 

Zaplešimo! 

Ali smo dovolj 

močni? 

Zgibanke



Za kakovostno, spontano ali organizirano športno vadbo.

Namenjen je obema spoloma v vseh življenjskih in starostnih obdobjih v smislu 

preventive in krepitve zdravja.

Še posebaj pa:

300 000 mladim, da bodo z njim lahko realizirali zdrav psihofizičen razvoj,

900 000 zaposlenim za zagotavljanje optimalnega zdravja in kreativne ustvarjalnosti,

600 000 upokojencem za kakovostno avtonomno preživljanje jeseni življenja,

230 000 invalidom za uravnoteženje specifik invalidnosti v življenjskem slogu.

1 000 000 rekreativcem za varno, kakovostno in uravnoteženo vadbo.

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom



Priporočamo izvajanje RŠD v naravi –

največjem športnem objektu v Sloveniji. 

Z vključevanjem športnih društev in klubov ter 

intenzivnejšim sodelovanjem zdravnikov, 

kineziologov in vaditeljev oz. trenerjev, 

pa se končno lahko zgodi zgodba o uspehu –

v interesu posameznika, medicine, športa in države.

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom



Z RZŽŠ moramo »okužiti« vse prebivalce Slovenije. 

Vse zdravstvene institucije, 

ambulante na primarnem in sekundarnem nivoju, 

vrtci in šole 

morajo RZŽŠ uporabiti za mobilizacijo slehernega posameznika, 

ne glede na starost, spol in telesno pripravljenost. 

Le tako lahko dosežemo 

redno telesno vadbo vseh generacij. 

Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom



Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

+ =
garancija

za 

uspeh

Dren

Zdravko

03.05.1962

ali e-Recept

+
razgovor

analiza stanja

motivacija



Recept za zdravo življenje z gibanjem in športom

RZŽŠ  mora biti na delovni mizi vsakega osebnega zdravnika ali specialista, 

ki bo bolniku ob odhodu iz ambulante poleg nasveta vedno ponudil tudi RZŽŠ. 

Kadar pa bo bolezensko stanje 

narekovalo zdravljenje z medikamenti, 

bo uporabil še klasični recept za zdravila. 



Priprava na  športno rekreativno dejavnost 

Pred vadbo moramo opredeliti posameznikovo 

splošno zdravstveno stanje in telesno pripravljenost. 

Na podlagi rezultatov posamezniku svetujemo intenzivnost vadbe. 

Vadeči izberejo aerobno dinamičen šport, 

ki jim je blizu, jih zadovoljuje in krepi. 

Kineziolog glede na telesno pripravljenost 

natančneje svetuje nabor vadbenih elementov. 



Redno si bodo kontrolirali frekvenco srčnega utripa, 

ki ne sme preko zgornje meje varnega območja. 

Le tako bo telesna vadba varna in koristna. 

Izboljšala bo posameznikovo 

telesno zmogljivost in 

zagotovila večjo kakovost življenja.

Izvajanje športno rekreativne dejavnosti 



RZŽŠ in rehabilitacija

Zgodnja rehabilitacija v zdravstvenih ustanovah pod nadzorom fizioterapevtov. 

V proces vadbe se bo vključil tudi kineziolog. 

Glede na specifične zdravstvene težave bo svetoval intenzivnost vadbe 

ter pripravil vadbeni program.



Velik del vseživljenjske rehabilitacije 

bo mogoče izvajati v športnih društvih in klubih, 

ki pa jih bo potrebno kadrovsko okrepiti s kineziologi

In jih ustrezno tehnološko posodobiti.

Odličen način, 

da v domačem okolju 

izvajamo vodeno in 

nadzorovano telesno vadbo, 

ki nam bo izboljšala 

psihofizične sposobnosti. 

RZŽŠ in rehabilitacija



Premik dela rehabilitirancev v športne klube in društva, 

ki pa  bodo morala biti za to tudi ustrezno certificirana. 

Zdravnik bo imel možnost bolnika z določenim zdravstvenim problemom 

z »NAPOTNICO« napotiti na vseživljenjsko rehabilitacijo 

v ustrezno usposobljeno športno društvo ali klub. 

Organizirano in dogovorjeno!

Pričakujemo intenzivno, 

poglobljeno in 

kreativno sodelovanje 

različnih specialistov 

medicinske in športne stroke. 

RZŽŠ in rehabilitacija



Prepletanje medicinske in športne stroke

zdravnik 

v ambulanti 

splošne prakse

zdravnik specialist 
(kardiolog, angiolog, diabetolog, 

revmatolog, fiziater, MDPŠ)

vadeči

RZŽŠ in rehabilitacija

dietetik
socialni

delavec



Hvala za vašo pozornost!

je zagotovilo za uspeh, 

v katerem bodo pridobili vsi : posameznik, 

medicina, 

šport  in 

država.

Sodelovanje medicinske in športne stroke 


