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zahtevne naloge 

hitre odločitve 

delovna obremenjenost čutil

precizno delo majhnih mišic 

prisilna drža

dolg delovni čas

številne stresne situacije 

Sodobni tempo življenja

Delovni pogoji

dobre

miselne sposobnosti 

odlično splošna 

telesna pripravljenost

dobra sposobnost

sproščanja

doseganje in vzdrževanje

ravnovesja med delom, 

prostim časom in družino

Pričakovane sposobnosti



Temeljni vir za obstoj ter 

uspešnost organizacij 

so ZDRAVI DELAVCI

in njihovo ZNANJE.*

Kakovostnega zdravja 

pa brez redne 

ŠPORTNO REKREATIVNE  DEJAVNOSTI

ne moremo doseči!

*Vučković, R. (2010). Obvladovanje zdravstvenega absentizma – Izziv za družbo, V D. Kos (ur.), 

Zdravstveni absentizem v Sloveniji (str. 10-21), Ljubljana: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

Delo - zdravje – znanje - šport 



Kolesa življenja



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, I

nštitut Antona Trstenjaka

Krepitev zdravja



Eden ključnih dejavnikov, ki vplivajo na naše zdravje in dobro 

počutje.

Odrasli kar polovico aktivnega dela dneva preživimo na delovnem 

mestu.

Programi TD na delovnem mestu so idealna rešitev za povečanje 

delovne storilnosti in  ohranjanja zdravja ter dobrega počutja 

zaposlenih.

Telesna dejavnost



Zdravi

Zaposleni

Rehabiliranci

Invalidi

Kronični bolniki

Akutni bolniki

Bolniki



Zdravstveni absentizem 

Bolezni gibalnega sistema  so v državah EU 

med poklicnimi boleznimi na prvem mestu. 

Okvare mišic, sklepov, kit, vezi in živcev, 

kosti in perifernega krvnega obtoka, 

ki jih povzročijo ali poslabšajo predvsem 

delo in vplivi iz neposrednega okolja, 

v katerem se delo opravlja.

Mehansko povzročene okvare perifernih živcev 

so med najpogostejšimi nevrološkimi boleznimi. 



Močni stresogeni faktorji:  

visoko postavljene norme 

zahtevne naloge 

visok tempo dela 

neustrezni delovni pogoji 

fizične obremenitve

prisilna drža

občasno prisoten  mobing

Zdravstveni absentizem 



Najvišji odstotek izgubljenih koledarskih dni je posledica

bolezni mišično-kostnega sistema in vezivnega tkiva.

Sledijo: 

poškodbe in zastrupitve izven dela, 

bolezni dihal, 

poškodbe in zastrupitve pri delu 

duševne in vedenjske motnje. 

Zdravstveni absentizem 



Interdisciplinarni tim 
(kineziologi, fizioterapevti, trenerji, 

specialisti posameznih medicinskih strok )

Pooblaščeni specialist 

medicine dela prometa in športa 

Opredelitev

ergometrijskih zahtev

posameznih delovnih mest

Ocena tveganja 

za posameznikovo zdravje

individualno prilagojen

program telesne vadbe, ŠRD in 

sprostitvenih tehnik 

Program zaposleni izvaja 

med delom in v prostem času

Sodelovanje medicinske in športne stroke



Le tako lahko dolgoročno zmanjšamo

ali povsem izničimo negativne učinke 

delovnega procesa, 

izboljšamo zdravje, 

povečamo zadovoljstvo zaposlenih 

in dvignemo njihovo storilnost.

Sodelovanje medicinske in športne stroke



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

boljše splošno počutje 

boljša telesna pripravljenost

večja kakovost življenja 

večje zadovoljstvo z delom 

manj odsotnosti z dela

manj stresa pri delu

večja delovno storilnost 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

pomembno zmanjša dejavnike tveganja

izboljša zdravje

izboljša funkcijo telesa in duha 

upočasni razvoj ateroskleroze

izboljša arterijski krvni pretok

preprečuje tromboze

stabilizira srčni ritem 



vpliv na organizacijsko klimo in kulturo

izboljšanje formalne in neformalne komunikacije med zaposlenimi 

vzpostavljanje skupnih norm obnašanja 

izboljšanje podpore v skupini 

boljše vzdušje na delovnem mestu 

Učinki športno rekreativne dejavnosti 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

tveganje za srčno žilno smrt manjše za 20-25% 

pogostost nenadne srčne smrti manjše za 37%

tveganje za srčni infarkt in možgansko kap manjše za 50%

za 30% manjše tveganje za pojav sladkorne bolezni tip 2 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

preprečuje trebušno debelost

ugodno vpliva na sladkorno bolezen

zniža vrednosti celotnega in LDL holesterola 

porast dobrega HDL holesterola do 30% 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

Ne glede na starost in čas pričetka dosežemo preoblikovanje telesa 

s povečanjem mišične mase in zmanjšanjem maščobnega tkiva.  

Koncentracija energetskih fosfatov se poveča,

izboljša se mišična napetost , 

maksimalni obremenitveni čas se podaljša.

Mišična moč in vzdržljivost sta povečani.

Mišice so sposobne učinkovito 

funkcionirati tudi v bolj kislem območju. 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

Izločanje večje količine hormonov sreče 

(kateholamin, noradrenalin, serotonin in betaendorfin), 

kar povzroči sproščanje napetosti. 

Vaje za vzdržljivost znižajo raven stresnih hormonov 

in umirijo osrednje živčevje, 

to pa vodi k izboljšanju duševnega ravnovesja. 

Telo proizvede več derivatov morfina (endorfini), 

kar povzroči  takojšen in dolgotrajen protidepresiven učinek. 



Učinki športno rekreativne dejavnosti 

prepreči nastanek ali izboljša:

arterijsko hipertenzijo 

sladkorno bolezen 

debelost 

bolezni gibal 

anksioznost in depresijo

zmanjša tveganje za rakasta obolenja 
(debelo črevo, prostata, dojka) 



Ima tudi ugoden vpliv na:

osteoporozo

artritis

zaprtje

razpoloženje

erektilno disfunkcijo

nespečnost 

premenstrualni in pomenopavzalni sindrom 

Učinki športno rekreativne dejavnosti 



zmanjševanje:

stresa 

anksioznosti 

depresije

samomorilnosti

povečevanje:

samozaupanja

samospoštovanja 

samozavesti

Učinki športno rekreativne dejavnosti 



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

Učinki športno rekreativne dejavnosti 



Športno rekreativna dejavnost 

Pozitivni učinki za družbo: 

manjša obolevnost 

ob pojavu bolezni ali poškodbe 

je čas okrevanja bistveno krajši

manjši izdatki za javno zdravstveno blagajno

NP športa v RS 2014-23



Športno rekreativna dejavnost 

Pozitivni učinki za posameznika: 

ohranjanje zdravja
(telesnega, duševnega, čustvenega in socialnega) 

boljše socialno vključevanje 

zmanjšanje stroškov zdravljenja

ohranjanje ustvarjalne življenjske energije 

NP športa v RS 2014-23



Najmanj 150 min zmerne ali 75 min intenzivne TD tedensko 

ali ustrezna kombinacija.

Vložek aerobne aktivnosti mora  trajati najmanj 10 min.

Za večji učinek na zdravje priporočajo 300 min zmerne ali                                  
150 min intenzivne TD tedensko oz. ustrezno kombinacijo.

Vaje za krepitev večjih mišičnih skupin najmanj 2 krat tedensko.

Telesna dejavnost: 18 – 64 let

http://www.who.int/dietphysicalactivity/factsheet_recommendations/en/index.html
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Predpisovanje ŠRA

pogostnost

postopnostvrsta

trajanjeintenzivnost

Predpisovanje ŠRD



Priprava na  športno rekreativno dejavnost 

Pred načrtovanjem ŠRD moramo določiti 

posameznikovo telesno zmogljivost in 

opredeliti varno območje frekvence srčnega utripa (FSU). 

Upoštevali  bomo stanja, ki ne dovoljujejo 

obremenitvenega testiranja ali izvajanja ŠRD. 

Posamezniki opravijo obremenitveni test na tekočem traku ali kolesu.

Uporabimo lahko tudi enostavnejše teste : 

submaksimalni test 6 minutne hoje 

Cooperjev test 

test hoje na dva kilometra

POLAR-jev Fitnes Test 



Pred vadbo se moramo ogreti.

Med vadbo naj bo frekvenca srčnega utripa 

v okviru varnih mej (60-80% max.).

Po vadbi bomo opravili ustrezno raztezanje.

Poskrbeli bomo za ustrezno hidracijo.

Poskrbeli bomo za varnost.

Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju



Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju

Športna rekreacija  je proces, 

ki ohranja in podaljšuje življenjske funkcije človeka 

in je hkrati usmerjena v ohranjanje in razvoj 

njegovih proizvodnih in ustvarjalnih sposobnosti. 



Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju

Z vadbo ohranjamo in pridobivamo telesno kondicijo, 

izboljšujemo motorične in funkcionalne sposobnosti ter zdravje. 

Vadba nosi v sebi elemente razvedrila in sprostitve. 

Je aktiven počitek in sprostitev od naporov dela.



Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju

Programi ŠR morajo biti usklajeni s:

specifičnostjo delovnega mesta 

pogoji proizvodnje 

zdravstvenim stanjem 

delovno spodobnostjo zaposlenega

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz3cHSusLQAhUHNhoKHY8NBgoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mirna.si%2Fsl%2Fturizem%2Fsport-in-rekreacija%2F116%2Fkosarka%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNE_m5u7j-OLnxkKUtwnETam2oJeng&ust=1480113491388840
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjz3cHSusLQAhUHNhoKHY8NBgoQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.mirna.si%2Fsl%2Fturizem%2Fsport-in-rekreacija%2F116%2Fkosarka%2F&bvm=bv.139782543,d.d2s&psig=AFQjCNE_m5u7j-OLnxkKUtwnETam2oJeng&ust=1480113491388840


Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju

prostor opremljen s fitnes napravami

urejena športna igišča

uporaba koles ali skirojev:

za transport med delovišči

za sestanke izven DO

za prihod v službo



Omogočena brezplačna vadba izven delovnega časa 

pri različnih športnih klubih ali društvih.

Kritje dela stroškov ob 

izvajanju različne ŠRD.

Možnost udeležbe 

na delavskih igrah.

Spodbujanje sindikalne 

športne dejavnosti.

Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju



ŠRD učinkovito blaži in odpravlja akutno utrujenost 

kompenzira negativne učinke načina dela 

poveča produktivnost

podaljša aktivno

delovno dobo

Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju



Redna ŠRD  

nas sprošča, 

psihično stabilizira, 

izboljša telesno zmogljivost  in 

dviga kakovost življenja.

ŠRD, ki vsebuje elemente igre v smislu psihosocialnega in 

ne zgolj fizičnega zdravja, je veliko več kot samo gibalna aktivnost.

Športno rekreativna dejavnost v delovnem okolju



srce 

krvni tlak

gibala

pasti:

Športno rekreativna dejavnost

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjnr6NssLQAhXBfxoKHQWBAQMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fm.slovenskenovice.si%2Flifestyle%2Fzdravje%2F4400-slovencev-na-leto-se-zdravi-zaradi-kapi&psig=AFQjCNF6i9ERR5kVmo96Vvi6WPYyiLzPAg&ust=1480111045701656
http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjjnr6NssLQAhXBfxoKHQWBAQMQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fm.slovenskenovice.si%2Flifestyle%2Fzdravje%2F4400-slovencev-na-leto-se-zdravi-zaradi-kapi&psig=AFQjCNF6i9ERR5kVmo96Vvi6WPYyiLzPAg&ust=1480111045701656


srce 

motnje ritma

motnje prevajanja

motnje pretoka

preoblikovanje, popuščanje

pasti:

Športno rekreativna dejavnost



srce 

krvni tlak

pretiran porast

pretiran padec

pasti:

Športno rekreativna dejavnost



srce 

krvni tlak

gibala

raztrganine kit, ovojnic, vezi

zvin, izpah, zlom

pasti:

Športno rekreativna dejavnost
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Takojšnja

Celovita

Osebnostno 

prilagojena

Sklenjena

Doživljenjska

REHABILITACIJA

Rehabilitacija in športno rekreativna dejavnost



REHABILITACIJA

ocena ogroženost

ocena stanja

odstranjevanje 

dejavnikov 

tveganja

vakcinacija                                   

redna 

individualno prilagojena 

telesna vadba in

ŠRD

optimalna 

medikamentna 

terapija

sproščanje in 

izobraževanje

Rehabilitacija in športno rekreativna dejavnost



BOLNIK

Bolnišnica 

Koronarni klubi

Z
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Bolnišnice 

Preventivni centri                                                                     

Rehabilitacija in ŠRD

Delovna

organizacija



Predpisovanje ŠRA
LETNA ZGIBANKA

RECEPT ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE Z GIBANJEM IN ŠPORTOM
LETO  20…..

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:

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:



Prepletanje medicinske in športne stroke

zdravnik v 

ambulanti 

splošne prakse

zdravnik specialist 

(kardiolog, angiolog, diabetolog, 

revmatolog, fiziater, MDPŠ)

Rehabilitacija in športno rekreativna dejavnost

rehabilitiranec



Z ZZZS urediti financiranje.

Izdelati kartografijo lokacij možnega izvajanja REHA v SLO.

Izboljšati navezo: 

odpustni specialist – osebni zdravnik – izbrani specialist – specialist 

MDPŠ – športni sodelavci v klubih in društvih

Certificirati športna društva in klube.

Urediti rehabilitacijski karton -

ustrezna informacija o posameznikovem stanju in njegovih 

zmožnostih za vključevanje v REHA program

Rehabilitacija in športno rekreativna dejavnost



Redna ŠRD je pozitivno povezana z zdravim načinom življenja. 

Prispeva k ohranjanju, krepitvi  in varovanju zdravja ter povečuje 

delovno storilnost. 

Dolgoročno omili ali povsem izniči negativne učinke delovnega 

procesa, izboljša zdravje, poveča zadovoljstvo in kakovost življenja 

zaposlenih. 

Zaključek 1 



Zaključek 2 

Skrb za zdravje zaposlenih mora postati vodilo vsakega delodajalca. 

Zaposlenim moramo:

omogočiti ŠRD na delovnem mestu 

organizirati aktivne odmore 

urediti igrišča znotraj proizvodnih hal

zagotoviti interdisciplinarne time strokovnjakov medicine in športa,  

ki bodo optimalno poskrbeti za zdravje zaposlenih



Rehabilitirancem, kroničnim bolnikom in invalidom

moramo zagotoviti ustrezne delovne pogoje 

s prilagojenimi obremenitvami.

Le tako lahko zagotovimo optimalno socializacijo,

ohranjanje samozavesti in optimizma,

boljše zdravje in kakovost življenja.

Zaključek 3 



Temeljni vir za obstoj in uspešnost organizacij so 

ZDRAVI DELAVCI in NJIHOVO ZNANJE. 

KAKOVOSTNEGA ZDRAVJA 

BREZ REDNE ŠRD NE MOREMO DOSEČI!

Zaključek 4 



Hvala za vašo pozornost!


