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 EU finančna perspektiva 2016-2022

 Evropski socialni sklad

 Razvoj kadrov v športu (skupaj 7mio €)

 4 programski sklopi

 Izobraževanje, usposabljanje, prenos znanja

 Novost – Sklop D



GIBALNA in ŠPORTNA VADBA

ZDRAVSTVENI DOM in LOKALNA SKUPNOST
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 IZOBRAŽEN, VISOKO KVALIFICIRAN KADER

 NAČRTUJE IN IZVAJA PROGRAME PV

 NAČRTUJE IN IZVAJA VADBENI PROCES

 UPORABLJA ŠPORTNE VSEBINE

 ŠIRI MREŽO DEJAVNOSTI V LOKALNEM OKOLJU

Kdo? Kaj? Zakaj?



‼ Poznavanje  športa v njegovi širini (sociološki, psihološki, biološki vidik) 

‼ načrtovanje in svetovanje vadbenega procesa na ravni 
individualne ter skupinske vadbe,

‼ uporaba vsebin športa za izvajanje vadbe in dosego učinkov

‼ sposobnost usmerjanja aktivacije gibanja za sprožitev 
transformacijskih procesov, 

‼ poznavanje organiziranosti športa - svetovanje za vključevanje 
ljudi v ustrezne vadbene programe,

‼ poznavanje šolskega sistema - udejanjanje gibalne vadbe šolajočih 
se otrok in mladine,

‼ poznavanje nutricionistike, sociologije, psihologije…

PREDNOSTI KINEZIOLOGA



KAJ KONZORCIJ PONUJA

 Sofinanciranje zaposlitve
 Visoko kakovostno, interdisciplinarno 

dodatno strokovno izpopolnjevanje
 Povezovanje deležnikov sistema javnega 

zdravja, športa in lokalne skupnosti
 Prenos strokovnega znanja in izkušenj
 Strokovno vodena, učinkovita, kontrolirana 

športna rekreacija za vse starostne skupine 
ter gibalni programi za starejše

 Spremljanje učinkov



Vključitev 
kineziologa v 

sistem javnega 
zdravja

Večja 
kakovost 
življenja Zmanjševanje 

zdravstvenih 
težav

Hitrejše 
okrevanje

Zmanjševanje 
stroškov 

zavarovalnice

Izvedba 
celoletnih 
programov 

vadbeUstrezna 
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Skupinska 
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Osebni 
program 
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Spremljanje 
vadečega

Priporočila 
glede redne 

telesne vadbe



Kompetence kineziologov

doc. dr. Vedran Hadžić, dr. med. izr. prof. dr. Nejc Šarabon



Kaj je kineziologija ?



Kaj je kineziologija ?

 “…označuje vedo o človeškem gibanju, 

kineziolog pa je strokovnjak, ki načrtuje, 
organizira, izvaja in nadzoruje vadbo
 za zmanjševanje zdravstvenih tveganj, povezanih s telesno

nedejavnostjo, 

 za izboljšanje splošnega zdravja, počutja in gibalne
učinkovitosti ljudi

 ter je sposoben tudi ustreznega prilagajanja vadbe za

posameznike po poškodbah gibal in s kroničnimi
nenalezljivimi boleznimi.”



Kaj kineziolog počne?

 Promocija zdravja in aktivnega življenjskega sloga

 Delo s posebnimi skupinami

 Ergonomija

 Rekreacija

 Vrhunski šport

 Akademsko raziskovalno delo

Kineziolog torej ne izvaja terapije

ali zdravi, temveč načrtuje, izvaja

in nadzoruje vadbene programe

ob upoštevanju vseh morebitnih

zdravstvenih omejitev.



Kako je kineziolog klasificiran?



Od kod kompetence?

 Kompetence izhajajo iz programa izobraževanja in so

 Splošne kompetence ter

 Predmetno specifične kompetence



1. stopnja kineziologije

PRVA POMOČ – UL FŠ



1. stopnja kineziologije

 PREDMETNO SPECIFIČNE KOMPETENCE

 Razumevanje antropološko-kinezioloških temeljev športa ter 
razume načela športne/gibalne vadbe

 Poznavanje telesnega in gibalnega razvoja

 Sposobnost za izdelavo preventivnega vadbenega 
programa

 Poznati značilnosti zdrave prehrane ter sposobnost svetovati 
uporabo prehranskih dodatkov v povezavi z vadbo in 
zdravim načinom življenja

 Poznavanje osnovnih značilnosti delovnih in vsakodnevnih 
obremenitev

 ...



Kompetence 1. stopnje

Splošna
populacija

PRIMARNA 
PREVENTIVA

DELO Z 
ZDRAVIMI



2. stopnja kineziologije



2. stopnja kineziologije

 Poznavanje bio-psiho-socialnih značilnosti starejših, 

kronično bolnih in oseb s poškodbami gibal

 Poznavanje ustreznih analitičnih metod za vrednotenje

pripravljenosti posameznika in učinkov vadbe

 Poznavanje kontraindikacij za vadbo v zvezi s specifičnimi
dg

 Načrtovanje, izvajanje, ocenjevanje in nadzor vadbe

 Sposobnost interdisciplinarnega povezovanja 

Tudi posebne
populacije

PRIMARNA IN 
TERCIARNA 
PREVENTIVA

DELO tudi z 
osebami, ki

imajo KNB ali
POŠKODBO 

GIBAL



HVALA ZA POZORNOST



MODEL PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE
V OSNOVNEM ZDRAVSTVU S PODROČJA

TELESNE ZMOGLJIVOSTI

Jaka Strel, dr. med. spec. druž. med.



„Bolnik sam odgovarja za svoje zdravje, da je dobro zdravje predvsem uspeh osebnega 
prizadevanja slehernega človeka in da naj ravno naše (splošnega zdravnika, op. A.) 

zdravstveno vzgojno delo navaja na takšno aktivno zavestno usmerjanje svojega 
lastnega življenja“ 

Košir, T. (2001). Splošna medicina v Sloveniji – zgodovinski pregled do leta 1992. Ljubljana



▪ Zdravje lahko opišemo tudi kot sposobnost uspešnega prenašanja vsakodnevnih naporov 
in popolno uresničitev življenjskih možnosti, zato je pozitivno merilo stopnje zdravja tudi 
visoka raven telesnih sposobnosti (Swedish National Institute of Public Health,2010)

 Dejavniki tveganja

Biološki. starost, spol, družinska obremenjenost

Psihosocialni: stres, anksioznost in depresija, socialna ogroženost

Bolezni: kronične nenalezljive bolezni (arterijska hipertenzija, sladkorna bolezen, 
debelost)

Življenjski slog: telesna dejavnost, prehrana, obvladovanje stresa, spanje, uporaba 
dovoljenih in nedovoljenih drog 

 Telesni fitnes: 

Z zdravjem povezan: morfološka, mišična, gibalna, srčno-dihalna komponenta

Z gibanjem povezan: vzdržljivost, hitrost, ravnotežje, gibljivost, koordinacija gibanja, 
moč



PRISTOP K ZDRAVSTVENI PREVENTIVI

Povrnitev ali zmanjšanje posledic bolezni

Preventivno  zdravstveno varstvo

Preventivni pregledi
Aktivni nadzor nad zdravjem

Zgodnje odkrivanje oseb z že prisotnimi boleznimi

Zdravstveno vzgojno delo

Varovanje zdravja posameznika ali populacije

Ohranjanje in krepitev zdravja

Zdravljenje Promocija zdravja



IZZIVI

▪ vključevanje družinskega zdravnika v preventivno zdravstveno 
obravnavo in sodelovanje z ostalimi strokovnjaki

▪ Klinična pot, ki omogoča strokovno in varno interdisciplinarno 
obravnavo, ter upošteva trenutne organizacijske in kadrovske 
možnosti v osnovnem zdravstvu

▪ obravnava pacientov/bolnikov z nezdravim življenjskim slogom 
in slabim telesnim fitnesom (primarna, sekundarna 
preventiva)

▪ diagnostične in terapevtske možnosti v lokalnem okolju



MODEL PREVENTIVNE ZDRAVSTVENE OBRAVNAVE

▪ Vodja zdravstveno preventivnega tima je zdravnik, specialist 
družinske medicine

▪ Presejanje populacije za srčno žilno ogroženost in stopnjo 
telesnega fitnesa z namenom identifikacije 20% populacije z 
razvitim nezdravim/sedečim življenjskim slogom in 
neustreznim telesnim fitnesom

▪ Interdisciplinarni pristop: zdravnik, medicinska sestra, 
kineziolog, športni pedagog

▪ Medsektorsko sodelovanje: šolstvo, šport: športna 
društva/zasebne šp. prakse, gospodarstvo

▪ nadgradnja obstoječih sistemov (zdravstvo, šolstvo, šport);

▪ Poudarek na primarni in sekundarni zdravstveni preventivi

▪ Športna vadba kot orodje za doseganje višjega nivoja zdravja 



CILJI

NALOGE

▪ presejanje populacije za odkrivanje 
dejavnikov tveganja za razvoj 
kroničnih nenalezljivih bolezni 
(KNB) in ocena telesnega fitnesa

▪ Obravnava pacientov/bolnikov z 
izraženimi dejavniki tveganja za 
razvoj KNB ali že prisotno KNB brez 
prizadetosti tarčnih organov, ter 
slabim telesnim fitnesom

▪ Promocija zdravega življenjskega 
sloga, s poudarkom na ustrezni 
telesni dejavnosti in pomenu 
ustreznega telesnega fitnesa

 Vzpostaviti mehanizem, v katerem 
bodo posamezniki skrbeli za 
ohranjanje in izboljševanje svojega 
zdravja s pomočjo različnih strok, 
dejavnosti in materialnih možnosti.

 omogočiti strokovnjakom v javni 
zdravstveni mreži  pogoje za 
izvajanje varne, strokovne in 
uspešne obravnave populacij, ki jih 
ogrožata nezdrav življenjski slog in 
slaba gibalna kompetenca

 Vzpostaviti, koordinirati in 
spremljati učinke preventivnih 
programov v lokalnem okolju

 Zdravo udejstvovanje vseh 
generacij v športnih aktivnostih 
(strokovna pomoč društvom, 
klubom …)



PILOTNI PROJEKT (VRHNIKA 2015)

Strel, J. in ostali (2016)

Izhodišče:

 Telesni razvoj in ohranjanje gibalnih 
zmožnosti sta zelo pomembna pri 
preprečevanju kroničnih 
nenalezljivih bolezni

 10-20% populacije, ki je ne 
obravnava nihče in je dolgoročno 
ogrožena za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni

Udeležba: 

32odraslih oseb starih od 36 do 72let

32 učencev in učenk



NAPOTNICA ZA TELESNO DEJAVNOST 

Strel, J. in ostali (2016)



SODELAVCI V SVETOVALNICI

 Družinski zdravnik: poznavanje principov preventivnih dejavnosti, okvar 
lokomotornega aparata in principov rehabilitacije le-teh, kontraindikacij 
za telesno dejavnost, zakonitosti športnega treniranja in telesne vadbe, 
prehranskih smernic.

 Diplomirana medicinska sestra: izvajanje promocije zdravja, vezni člen med 
šolskim in zdravstvenim sistemom preko preventivnih dejavnosti v šolah, 
nosilec CINDI delavnic.

 Magister kineziologije: poznavanje telesno-gibalnega razvoja in biopsiho-
socialne značilnosti športne in telesne vadbe, zna vsebino športa 
uporabiti za dosego učinkov gibalne vadbe, poznavanje šolskega sistema. 
Primarna in sekundarna preventiva!

 Fizioterapevt: zgodnje preprečevanje in zdravljenje bolezni ter 
preprečevanje zapletov in poslabšanje bolezni, rehabilitacija po daljših 
boleznih ali poškodbah. Sekundarna in terciarna preventiva!



Strel, J. in ostali (2016)



AKTIVEN ŠOLAR – ZDRAV ŠOLAR!

Ciljna populacija:
▪ prekomerna telesna teža,
▪ slaba telesna drža,
▪ odstopanje na področju gibalnih zmožnosti: na podlagi rezultatov SLOfit

kartona

Cilji in namen programa:
▪ izboljšati telesno zmogljivost,
▪ obvladovanje in uravnavanje telesne teže,
▪ pridobivanje novih gibalnih vzorcev in izkušenj,
▪ razvoj ustvarjalnosti in izražanje samega sebe,
▪ vzpostaviti trajen pozitiven odnos do gibanja  gibalno-športna dejavnost je 

užitek!

2×tedensko, 60min
56 vadb/šolsko leto

1× mesečno delavnica skupaj 
s starši



TERAPEVTSKE VADBE

Ciljna populacija:

 osebe stare od 30 do 65. let z manjšimi zdravstvenimi tveganji  in z 
vidika ravni gibalnih sposobnosti negativno odstopajo od povprečja

Cilji in namen programa:

 Razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti

 Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami

 Doživljanje telesne dejavnosti, oblikovanje in razvoj stališč, navad in 
načinov ravnanja (npr. odgovoren odnos do lastnega zdravja)

2×tedensko, 60-80min
Najmanj 16vadbenih 
enot(2meseca ali več)
Skupina so 10vadečih



REZULTATI

▪ Šola hujšanja: zmanjšanje maščobne in mišične mase, zmanjšanje 
vzdržljivostne moči in ravnotežja

▪ Telesna dejavnost : spremembe v telesnem fitnesu praviloma 
pozitivne, toda skromne

▪ Terapevtska vadba: spremembe v obsegu pasu in količini maščobne 
in mišične mase so pozitivne in izrazite, kar še posebej velja za 
mišično vzdržljivost nog, ravnotežje in gibljivost

▪ Boljša urejenost kroničnih nenalezljivih  bolezni (arterijska 
hipertenzija, sladkorna bolezen tip II,..) in zmanjšanje potrebe po 
medikamentozni terapiji

Programi za 
krepitev zdravja



ŽIROVSKI MODEL

▪ Podeželsko okolje

▪ organiziran znotraj zdravstveno preventivne dejavnosti Osnovnega zdravstva 
gorenjske

▪ Organizacijsko preprostejši, poudarek na optimizaciji procesov  v ambulanti 
družinskega zdravnika

▪ Sodelavci: specialist družinske medicine, srednja medicinska sestra, diplomirana 
medicinska sestra, magister kineziologije, fizioterapevt

▪ Specialist družinske medicine je vodja tima in koordinira zdravstveno preventivno 
dejavnost v zdravstvenem timu in s partnerji v lokalnem okolju

▪ direktno povezovanje ambulante družinske medicine v lokalno okolje: športna in 
druga društva, zasebne športne prakse, gospodarstvo, občina, osnovna šola



Jaka Strel, osebni arhiv



SODELOVANJE S ŠPORTNIM DRUŠTVI

▪ sodelovanje s športnimi društvi, oziroma zasebniki na področju športa

▪ ugotoviti raven zdravja oziroma evidentirati negativne dejavnike, ki bi lahko vplivali 
na varnost in učinkovitost vadbe ter pacienta usmeriti v ustrezne programe

▪ omogočiti individualizirano strokovno in varno vadbo primerno posamezniku 
oziroma njegovemu zdravju ter ravni motoričnih in funkcionalnih sposobnosti

▪ omogočiti ocenjevanje napredka v zdravstvenem statusu, motoričnih in 
funkcionalnih sposobnostih ter morfoloških razsežnostih

▪ strokovno svetovanje in pomoč pri izvedbi osnovne in specialne kondicijske priprave 
v športnih društvih

▪ izvedba strokovnih izobraževanj s področij delovanja športnih društev



PRIHODNOST

▪ Univerzalni model zdravstveno preventivne obravnave 

▪ smiselno je pilotno testiranje različnih pristopov in upoštevati posebnosti lokalnih okolij, 
ter dopustiti razvoj dobrih praks

▪ določiti je potrebno kazalnike zdravja, ki bodo temelj za oceno uspešnosti

▪ okrepiti medsektorsko sodelovanje

▪ plačnik zdravstvenih storitev mora ustrezno ovrednotiti zdravstveno preventivno 
dejavnost



Hvala za pozornost!



RAZVOJ KADROV V ŠPORTU

IN PRIMERI DOBRE PRAKSE

https://prezi.com/view/WjLVLIfSGozgWCPYlUgu/

https://prezi.com/view/WjLVLIfSGozgWCPYlUgu/


Razvoj kadrov v športu

VLOGA IN DELO KINEZIOLOGA V PRAKSI –

ZNOTRAJ DEJAVNOSTI ZD TER NA RAVNI 

LOKALNE SKUPNOSTI

Kineziologinja, dr. Suzana Pustivšek, 

prof. šp. vzg.



Veda o človekovem gibanju, ki s pomočjo gibalne in 

športne vadbe vzdržuje in izboljšuje telesno 

zmogljivost,…

KINEZIOLOGIJA

„Salus rei publicae suprema lex.“ 
Lat.: Javna blaginja mora biti najvišji zakon (Cicero).



Demografske spremembe bodo do leta 2035 
več kot podvojile izdatke za dolgotrajno 
oskrbo (MZZZ, 2016).

Preventivne akcije iz vidika telesne dejavnosti 
značilno zmanjšujejo izdatke za zdravstveno 
oskrbo (Weis in sod., 2014; Lowenstyn in sod., 2000).

Staranje populacije



1. Telesna dejavnost na napotnico.

2. Gospodarstvo vlaga vedno več v zaščito in 

zdravje delavcev.

Korak naprej



 S fizioterapijo z 

 Vodstvo - podpora

 Predstavitev kineziologije

 Stične točke

 Seznanjanje s programi

 Predlog za nadaljevanje obravnave

DELOV MATIČNI USTANOVI

PROSTOR



 Z zdravniki

Šolski dispanzer – sistematski pregled, 

vabljenih 20 otrok – 6 (30%) dobilo soglasje 

staršev.

Osebni zdravniki – preventiva, kronične 

bolezni, starostniki.

CINDI – nadaljevanje telesne dejavnosti po 

zaključenih programih Svetovanja za zdravje.

MDPŠ – športni klubi, fizioterapija, 

kineziologija.



 Zaposleni v ZD – aktivni odmori

 Delavnice 

• Tehnike pravilnega dvigovanja in premeščanja 

bremen

• Zdrav način življenja

• Posamezniku prilagojena telesna aktivnost

• Ergonomska ureditev delovnega mesta in doma

• Aktivni odmori na delovnem mestu



•Gospodarstvo 
in javni sektor  

• Vrtici

• LU• Društva -
delavnice in 
predavanja

- RK

- GRS
Fit senior

- Merkur

- Enota 
NMP 

-Dom 
starostnikov

- Gibalne 
navade otrok

- Vključevanje 
v klube

- Gibanje v       
naravi

LOKALNA SKUPNOST



˝Gospodarskega dela bo narejenega več 

in boljšega, več ko bo ljudi vadilo pravo 

telovadbo˝ (Murnik, 1932).

Heterogenost 

uporabnikov
Prepoznavnost

- kompetence
Multidisciplinarnost



Hvala za pozornost!

"Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v 

okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostna os 10. Znanje, 

spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev enake dostopnosti 

vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, 

spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko poklicnega usmerjanja in 

validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med 

usposobljenostjo in potrebami trga dela". 



VLOGA KINEZIOLOGA V 
ZDRAVSTVENI USTANOVI
Lili Gantar Žura



• Ne podpirajo takšnih projektov(ne MZ in ne ZZZS )

• Kineziolog še ni priznan kot del teama v zdravstveni ustanovi

• Potrebe so velike in nujne



VLOGA

• Preventiva

• Delo z zaposlenimi 

• Podaljšanje rehabilitacije pri kroničnih boleznih

• Delo s športniki



PREVENTIVA

• Delo z otroci v smislu preprečevanja debelosti 

• Predstavitev in nadaljevanje telesne vadbe po šolah hujšanja

• Preventiva pri ogroženih za razvoj kroničnih bolezni

• Pravilna drža



ZAPOSLENI

• Aktivni odmor

• Delavnice (npr varno dvigovanje bremen za reševalce)



ŠPORTNIKI

• Kineziološka vadba v smislu preprečevanja poškodb



AKTIVNO SODELOVANJE

• Zdravniki

-preko interne napotnice za tiste , ki ne potrebujejo še fizioterapije

• Fizioterapevti

nadaljevanje  usklajenega programa po sklopih



UKREPI

• Umestitev kineziologa v team na primarni ravni

• Nujna širitev na MZ

• Umestitev kineziologa v Zdravstveno vzgojni center



Ljubljana, 13. 10. 2017

PRIKAZ UČINKOV OPRAVLJENEGA 

DELA KINEZIOLOGOV V PROJEKTU

doc. dr. Petra Zupet, dr. med., prof. šp. vzg.



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

SLO



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

SLO 2006:

• 11 let: 49,3 %

• 13 let: 62,4 %

• 15 let: 69,9 %



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

= 6% vseh smrti



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

EU – 28: 

9,2 MILIJARD EUR/LETO (2012)



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

EU – 28: 

71,1 MILIJARD EUR/LETO (2012)



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI



• Ishemična bolezen srca (IA)

• Povišan krvni tlak (- 4-8 mmHg)  (IA)

• KOPB (IIB)

• Srčno popuščanje (IA)

• Rakava obolenja (DČ, prostata, dojka) (IA)

• Osteoporoza (IA)

• Metabolni sindrom, SB (IA)

• Kronična ledvična bolezen (IA)

POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI



POMEN TELESNE 

AKTIVNOSTI

• Periferna arterijska bolezen

(IA)

• Depresija

(IB)

• Demenca

(IA)

• Nevrološke bolezni (možganska kap, fibromialgija) 

(IA)



PREDSTAVITEV PROJEKTA

4 slovenske regije:

1. Osrednjeslovenska: Ljubljana

2. Gorenjska: Kranj, Radovljica

3. Jugovzhodna Slovenija: Črnomelj

4. Pomurska: Murska Sobota

KJE



PREDSTAVITEV PROJEKTA

Bolniki z:

1. Kroničnimi bolečinami v križu

2. Obrabo sklepov

3. Povišanim krvnim tlakom

4. Sladkorno boleznijo

5. Motnjami v presnovi lipidov

6. Prekomerno telesno maso

KDO



PREDSTAVITEV PROJEKTA

KAKO



PREDSTAVITEV PROJEKTA

EFSMA PRIPOROČILA ZA TELESNO 

AKTIVNOST PRI BOLNIKIH Z KNB:KAKO



PREDSTAVITEV PROJEKTA

EFSMA PRIPOROČILA ZA TELESNO 

AKTIVNOST PRI BOLNIKIH Z KNB:KAKO



PREDSTAVITEV PROJEKTA

1. Izboljšanje motoričnih sposobnosti

2. Izboljšanje kazalnikov zdravja

3. Izboljšanje subjektivnega počutja

4. Zmanjšanje porabe zdravil

ZAKAJ



SORRENSOV TEST

p=0,010

p=0,001

ocena vzdržljivosti iztegovalk 
trupa



VSTAJANJE S STOLA 15X

p=0,380

p=0,000

ocena zmogljivosti in 
vzdržljivosti mišic nog in 
sposobnosti ohranjanja 

ravnotežja



STOJA NA ENI NOGI

p=0,258

p=0,010

Test ravnotežja



FMS

p=0,798

p=0,013

ocena gibalne učinkovitosti



MOČ STISKA DLANI

p=0,580

p=0,047

ocena maksimalne mišične moči 
roke



MAŠČOBNA MASA

p=0,613

p=0,254



BAZALNA PRESNOVA

p=0,337

p=0,141



DIASTOLNI KRVNI TLAK

RRdiast iz povprečne vrednosti 86 mmHg na povprečno 

vrednost 79 mmHg; p = 0,006



SUBJEKTIVNA OCENA POČUTJA 

p=0, 681

p=0,645



„Hundreds of years of

medical progress, and all 

you can tell me is

being more active?!“

HVALA ZA POZORNOST



Aktivni odmor
Aljaž Valič

Darjan Spudić

Mitja Dišič

Nina Misotič





Potek AO

• Raztezanje skrajšanih in krepitev 
podaljšanih/zapostavljenih mišičnih skupin

• 4 raztezne in 3 krepilne vaje

• Število ponovitev: 1-3 nize vsake vaje

• Vmesni odmor: do 30 sekund

• Statične vaje: 10-20 s vztrajanja v položaju

• Dinamične vaje: 8-12 ponovitev



Pomembno!

Pri vajah se ohranja naravne krivina hrbtenice.



1. raztezna vaja

Zasuk in predklon glave 
z držanjem za mizo
• 3 x 10-20 sekund 

na vsako stran



2. raztezna vaja

Zasuk trupa in potisk 
rame naprej s podlahtjo 
na steni

• 3 x 10-20 sekund



3. raztezna vaja

Potisk ramen dol v polčepu predklonjeno v 
opori spredaj na mizo

• 3 x 10-20 sekund



4. raztezna vaja

Potiskanje bokov naprej v 
izpadu s kolenom na stolu

• 3 x 10-20 sekund



1. krepilna vaja

Obračanje palcev gor v 
polčepu predklonjeno
z odročenjem

• 8-12 ponovitev, 3 nizi



2. krepilna vaja

Dvigi noge v opori stojno 
spredaj na mizi
• 8-12 ponovitev 

na vsako stran, 3 nizi



3. krepilna vaja

Počepi z izmeničnimi 
dvigi noge v stran z 
oporo na mizo

• 8-12 ponovitev, 
3 nizi



Operacijo Razvoj kadrov v športu 2016-2022 delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika 

Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-

2020, prednostna os 10. Znanje, spretnost in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostna naložba:10.1: Krepitev 

enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, 

izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno preko 

poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc, specifični cilj 2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za 

zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

Hvala za pozornost!


