
OSNOVE ŠPORTNEGA 
TRENINGA

Gibalne sposobnosti, metodika, zakonitosti in sredstva trenažnega

procesa

1

Doc. dr. Armin Paravlić

E-mail: armin.paravlic@fsp.uni-lj.si



Kratka 
predstavitev 
predavatelja

Mostar Niš Koper

Liu Hao LH ZP SM, XU



Vsebina 
usposabljanja 

(del 1)
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1. Ponovitev osnov gibanja in 

terminologija športne vadbe

2. Struktura vadbene enote

3. Opredelitev gibalnih sposobnosti

▪ Pojavne oblike gibalnih sposobnosti

▪ Zakonitosti razvoja gibalnih sposobnosti

▪ Osnovni testi 



Vsebina 
usposabljanja 

(del 2)
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1. Prilagoditve organizma na vadbo moči 

in silovitosti,

2. Metode razvoja in merjenja moči in 

silovitosti, gibljivosti, ravnotežja, 

koordinacije in vzdržljivosti

3. Modeli načrtovanja moči in silovitosti, 

gibljivosti

4. Osnovna sredstva in metode športnega 

treniranja

5. Pravilne tehnike izvajanja krepilnih in 

razteznih GV



Ponovitev 
osnov gibanja
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▪ Kaj razvijamo v športu?

▪ Gibalne sposobnosti (angl. abilities)

▪ Telesne značilnosti (angl. characteristics)

▪ Gibalna znanja (angl. knowledge)

KOMPETENCE

>> UČINKOVITOST

Spretnosti
(angl. skills)



Kaj so gibalne 
sposobnosti 

človeka?
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▪ Sposobnosti, odgovorne za izvedbo človekovega 

gibanja

▪ Naravne (in pridobljene) danosti, odvisne od nivoja 

delovanja različnih upravljavskih sistemov človeškega 

telesa (npr. CŽS, periferni živčni in mišični sistem, 

srčno-žilni sistem, …) >> predstavljajo zmožnost 

izkoristka potenciala upravljavskih sistemov za 

dosego gibalnih ciljev

▪ Skupek notranjih dejavnikov, odgovornih za razlike 

med posamezniki:

▪ Določajo potencial za izvajanje gibalnih 

spretnosti

▪ Vplivajo na uspešnost izvedbe gibalnih 

spretnosti



7Katere gibalne 
sposobnosti poznamo? PROSTOR GIBALNIH 

SPOSOBNOSTI

(generalni faktor gibanja)

Sposobnost za regulacijo 

energije

Sposobnost za regulacijo 

gibanja

RAVNOTEŽJE

NATANČNOST 
(PRECIZNOST)

KOORDINACIJA

GIBLJIVOST
HITROSTMOČ/SILOVITOST

VZDRŽLJIVOST

??? AGILNOST 

(hss)



Ugotovitve
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1. Kompleksnost gibalnega podsistema človeka

▪ Primarne (osnovne) in sekundarne (različne 

pojavne oblike) gibalne sposobnosti

▪ Hierarhična urejenost gibalnih sposobnosti

2. Vpliv gibalnih sposobnosti druga na drugo >> 

↑kvaliteta gibalnega izražanja

3. Vpliv sinergije vseh gibalnih sposobnosti in 

dobrega delovanja ostalih podsistemov na gibalno 

učinkovitost

4. Na enake dražljaje iz okolja se posamezniki različno 

odzivajo! >> Enak vadbeni prijem (metoda treninga) 

lahko različno vpliva na gibalnih razvoj dveh 

posameznikov

5. Različne športne panoge/discipline zahtevajo 

različno raven razvitosti posameznih gibalnih 

sposobnosti



Terminologija 
športne vadbe
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▪ OBREMENITEV

▪ VADBENE SPREMENLJIVKE

▪ KOLIČINA VADBE

▪ INTENZIVNOST VADBE

▪ NAPOR

▪ VSEBINA VADBE

▪ VADBENA SREDSTVA

▪ METODE VADBE



Obremenitev
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▪ OBREMENITEV → z vadbenimi 

spremenljivkami izražena vadba 

(gibanje)

(natančni, relativni ali subjektivni kazalci; 

najpogosteje v fizikalnih enotah; 

statična/dinamična/kombinirana; 

velika/majhna ali nizka/srednja/visoka 

→ kriterij!!!)

Terminologija športne vadbe



VADBENE 
SPREMENLJIVKE → 
mere, ki definirajo 

obremenitev 
(povečanje 

natančnosti vadbe)

1. Količina vadbe: obseg vadbe (opravljeno delo, pogosteje: 

čas, razdalja, masa premaganega bremena, število 

ponovitev, …)

2. Intenzivnost vadbe: (absolutne mere: moč, sila, hitrost, 

pospešek, impulz sile, frekvenca/kadenca; relativne 

mere: normalizirane na neko referenčno vrednost (v %); 

fizikalne mere: % maksimalne hitrosti, moči, 1RM …; 

fiziološke mere: %FS, %VO2, LA, …; subjektivne ocene:

Borgova skala 6-20, Likertova skala 1-5, vizualna analogna 

skala)

11Terminologija športne vadbe



VADBENE 
SPREMENLJIVKE→ 
mere, ki definirajo 

obremenitev 
(povečanje natančnosti 

vadbe)

3. Tip vadbe: vrsta vadbe, glede na izbrani cilj (glede na 

prevladujoči E mehanizem: aerobni / anaerobni laktatni

/ anaerobni alaktatni tip (moč in kapaciteta); glede na 

cilj: za aerobno moč, maksimalno hitrost, hitr. vzdržlj., 

hitro moč, hipertrofijo, aktivacijo)

4. Pogostost vadbe: število vadbenih enot glede na 

drugo, večjo enoto (relativna ocena)

5. Odmor: čas med dvema obremenitvama (med 

ponovitvami/serijami, med vadbenimi enotami; 

načrtovan/nenačrtovan; pasivni/aktivni)

▪ NAPOR → odziv organizma na dano obremenitev

12Terminologija športne vadbe



Vsebina vadbe 
in vadbena 

sredstva
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▪ VSEBINA VADBE → pomen, smisel vadbe (vadba za moč, 

hitrost, vzdržljivost, gibljivost, …)

▪ VADBENA SREDSTVA → ukrepi, s katerimi zasledujemo 

uresničitev zastavljenih ciljev v športu = gibalni razvoj

▪ naravne oblike gibanja

▪ elementarne igre 

▪ gimnastične vaje (osnovne: krepilne, raztezne, sprostilne; 

specialne; dopolnilne; dodatne)

▪ sestavljena, kompleksna gibanja (npr. kolesarjenje, 

plavanje, gimnastika, ples, smučanje, …)

Terminologija športne vadbe



Metode vadbe
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METODE VADBE → natančno določena (konkretna) 

kombinacija vadbenih spremenljivk, s katerimi 

uresničujemo cilje vadbe (npr. Izometrična metoda: 3-

5 serij, 4-6 ponov., trajanje ponovitve 3-5 s, Opon. = 3-5 s, 

Oser. = 3 min, intenzivnost 70-100% največjega 

naprezanja, 2-4x tedensko)

PRIMER: 

Vsebina vadbe: vadba za moč
Cilj vadbe: razvoj vzdržljivosti v moči

Vadbeno sredstvo: krepilne gimnastične vaje

Metoda vadbe: ekstenzivna metoda vzdržljivosti v 

moči

Obremenitev: 3 serije, 30 ponov., 40% 1RM, 45 s 

odmora, 5 vaj, 2x tedensko



Struktura 
vadbene enote 
(kratek pregled)
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1. Uvodni (pripravljalni) del

a) Splošno ogrevanje

▪ Aerobni del – cilj: dvig telesne temperature

▪ Gimnastični del – cilj: povečanje obsega gibanja 

glavnih delov telesa

b) Specialno ogrevanje

▪ cilj: priprava na obremenitve v glavnem delu

2. Glavni del

▪ cilj A: učenje novih gibalnih znanj ali njihovo 

utrjevanje

▪ cilj B: razvoj ali ohranjanje gibalnih in funkcionalnih 

sposobnosti

3. Zaključni del

▪ cilj: psiho-fizična umiritev in sprostitev
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Kako načrtovati optimalen trenažni program?

biomehanika fiziologija funkcionalna

anatomija
napovedovalci športne

izvedve-rezultata

vroče / bez dežja

Vroče / visoka vlažnost zraka

mrzlo

sončno

oblačno

deževno

sneženo
voda

trava

led

cilji/fokus faza tranzicije

kratek vmesen dolg

asfalt

tartan

• Sport

• Dogodek

• Okolje
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• Dostopna 

oprema/pogoji za 

trening

• Telesno in mentalno 

stanje športnika

• Cirkadijalni ritem

• Športnikove navade

Regata telovadnica

Fitness oprema

pripravljenost

utrujenost

Čas vstajanja

Čas za obroke

training time

spanec

Čas za počitek

čas za malico

...bi se moralo upoštevati

počitek

sproščanje

motivacija

Čas za študije/delo



Napovedovalci uspešnosti 
v gimnastiki
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Napovedovalci 
uspešnosti v 

športni gimnastiki
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Lindner et al. Journal of sports sciences

9, no. 3 (1991): 259-272.



Napovedovalci 
uspešnosti v 
gimnastiki
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Napovedovalci uspešnosti v ritmični gimnastiki (Del I)



22Napovedovalci uspešnosti v ritmični gimnastiki (Del II)
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Napovedovalci uspešnosti

v ritmični gimnastiki (Del III)

Povezava med maksimalno aerobno

kapaciteto in uspešnostjo v RG



24Napovedovalci uspešnosti v ritmični gimnastiki (Del II)



..med tehniko, telesnim
performansom
in uspehom na

tekmovanju v ritmični 
gimnastiki

25

Virkki, Elina, and Kalaja.

Science of Gymnastics Journal 11, no. 3 (2019).

Povezanost



Vpliv treninga moči 
na izvedvo nekaterih 

gimnastičnih 
elementov med 

začetniki
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Vzorec – 80 študentov fakulteta 
za šport in telesno vzgojo

SKUPINE

EKSPERIMENTALNA KONTROLNA

3 x tedensko; 12 
tednov Izokinetičnega

treninga moči mišic 
iztegovalk in 

upogibalk kolena

nadaljevala je s svojimi 
običajnimi aktivnostmi

3 serije s 4-6 

ponovitev (100% 

1RMmax) s 30 

sekund pavze med 

sedijami Tabaković et al. Science of Gymnastics Journal 8, no. 2 (2016).



Ocenjevalni 
elementi

27

Tabaković et al. Science of Gymnastics Journal 8, no. 2 (2016).



Ugotovitve (I)
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Tabaković et al. Science of Gymnastics Journal 8, no. 2 (2016).



Ugotovitve (II)

29

Tabaković et al. Science of Gymnastics Journal 8, no. 2 (2016).



Opredelitev gibalnih 
sposobnosti
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• Pojavne oblike gibalnih sposobnosti

• Zakonitosti razvoja gibalnih sposobnosti

• Osnovni testi 



SILOVITOST in 
JAKOST

SILOVITOST in JAKOST

Kaj je (mišična) silovitost?

• Pojem:

• Silovítost -i ž (ȋ) lastnost, značilnost 
silovitega (SSKJ)

• Silovít -a -o prid., silovítejši (i ̑) 1. ki 
ima zelo veliko silo; 2. … (SSKJ)

• Silovitost = Strength

Kaj je (mišična) jakost?

▪ Pojem:

▪ Jákost -i ž (ā) 1. značilnost 

pojava glede na učinek:

ugotavljati jakost potresa, 

vetra; 2. redko moč

▪ Jakost = Moč = Power
Op.: V hrvaško in srbsko govorečem prostoru se jakost 

razume drugače, in sicer kot silovitost („strength“).

31



Odnos sila -
hitrost

32



Manifestacijski vidik Topološki vidik

Odrivna moč

Suvalna moč

Udarna moč

Moč in silovitost 
zgornjih udov

Moč in silovitost 
spodnjih udov

Moč in silovitost 
trupaMetalna moč

Sprinterska moč

Akcijski vidik / 
vidik silovitosti

Največja 
silovitost

Hitra (ekspl.) 
moč

Vzdržljivost v 
moči

Izometrična 
silovitost

Ekscentrična moč 
(in silovitost)

Deficit silovitosti

Največja moč

Vzdržljivost v 
silovitosti

Vidik aktivne 
mišične mase

Splošna moč in 
silovitost

Moč in Silovitost
33



CILJI VADBE ZA 
MOČ IN 

SILOVITOST

1. Razvoj/ohranjanje največje silovitosti:

a) Povečanje izkoristka mišice (nivo aktivacije)

b) Povečanje mišične mase (hipertofija)

2. Razvoj/ohranjanje največje moči:

a) Povečanje izkoristka mišice (nivo aktivacije, 
neuralna adaptacija)

b) Povečanje mišične mase (hipertofija, strukturalna 
adaptacija)

c) Povečanje hitre moči (medmišična koordinacija, 
neuralna adaptacija)

3. Razvoj/ohranjanje hitre (eksplozivne) moči:

a) Povečanje največje moči (aktivacija, hipetr., 
medm.koord.)

b) Povečanje največje hitrosti (medmišična 
koordinacija)

4. Razvoj/ohranjanje lokalne ali generalne mišične 
vzdržljivosti:

a) Povečanje vzdržljivosti v moči
b) Povečanje vzdržljivosti v silovitosti

Razlika med razvojem in ohranjanjem?

34



Ključna vprašanja 
pred 

načrtovanjem 
vadbe?

1. Ali so prisotni zdravstveni pomisleki (akutna in kronična 
obolenja) ali poškodbe, ki bi lahko omejevale izbiro vaj, 
intenzivnost in količino vadbe?

2. Kakšna oprema in pripomočki (proste uteži [kettlebell] 
naprave/trenažerji, elastični trakovi, težke žoge, …) so na 
voljo?

3. Kakšna bo pogostost vadbe in trajanje posamezne vadbene 
enote (časovne omejitve vadečega)? 

4. Na katere mišične skupine želimo vplivati?

5. Na kateri energijski sistem želimo vplivati (aerobni, 
anaerobni ali na oba)?

6. Katera vrsta mišičnega krčenja/naprezanja (konc., eksc., 
izom., eksc.-konc.) je ključnega pomena?

7. Katere so najpogostejše poškodb, če treniramo za posebno 
športno panogo ali specifično gibalno aktivnost? 
(preventiva ali kurativa)

35



TEMELJNA 
NAČELA PRI 

RAZVOJU MOČI

• Mišica se krepi samo takrat, kadar aktivno dela (krči/konc; 
razteguje/eksc)

• Dražljaji na živčno-mišični sistem morajo biti intenzivnejši, 
trajnejši in pogostejši od vsakdanjih

• Obremenitve povečujemo postopoma (načelo postopnosti)

• Ustrezno in kakvostno ogrevanje!!!

• Ne krepimo že skrajšanih (zakrčenih) mišic, temveč jih 
raztezamo (težimo k simetriji, preveniramo poškodbe)

• Ob krčenju običajno izvedemo izdih (razen pri vajah, kjer 
se razteguje prsni koš); med statičnim (izometričnim) 
naprezanjem ne zadržujemo diha. Kompleksni gibi su 
izjema (počep, mrtvi dvig, sunek, poteg) ZAKAJ?

• Voditi račun o ustreznosti tehnike (ravnine in osi gibanja); 
kvaliteta pred kvantiteto

• Krepimo z držami (statično/izometrično), s premagovanjem 
zunanjega odpora (koncentrično) ali s popuščanjem
zunanjih sil (ekscentrično)

• Nujnost raztezanja in sproščanja ob krepitvi

• Da ali NE?

36



NAČELO 
PREOBREMENITVE

• Pravilo prvega nad-pražnega dražljaja

• Postopnost zasledovanja načela

• Povečevanje količine:

• število ponovitev ali čas dela, število 
serij ali

• obhodov, število vaj, število vadbenih 
enot na teden

• Povečevanje intenzivnosti:

•breme, tip miš. krčenja, tempo

37



Periodizacija 
(ciklizacija)

38



1. Izbira vaj

1. Glede na tip mišičnega krčenja (izom., konc., eksc., eksc.-

konc.)

a) Glede na število vključenih sklepov (eno-sklepne, več-

sklepne)

b) Glede na kinetično verigo (zaprta, odprta)

c) Unilateralne ali bilateralne vaje (enostranske, dvostranske)

d) Glede na uporabljene pripomočke (proste uteži in drugi 

težki predmeti, trenažerji (inercijski, hidravlični, 

pnevmatični, izokinetični), nestabilne površine, elastike, 

masa lastnega telesa)

e) Glede na funkcionalnost (funkcionalne (sestavljene, 

kompleksne), nefunkcionalne (izolirane, enostavne))

Vaja predstavlja le lokalizacijo učinka, slednji pa je vselej 

specifičen!

Mišice so odgovorne za izvedbo gibanja telesa

SPREMENLJIVKE PRI VADBI ZA MOČ IN SILOVITOST
39



Napotki za izbiro 
primerne vaje

1. Določiti gibe in mišične skupine, ki jim je potrebno 
povečati moč/silovitost.

2. Določiti cilj(e) vadbe (hipertofija, aktivacija, lokalna 
vzdržljivost, …)

3. Analizirati, kakšen gib se izvede v posameznem sklepu 
(upogib, izteg, primik, odmik, kroženje…)

4. Določiti položaj vadečega in njegovih telesnih segmentov 
glede na težnost (podprtost sklepov, navori, inercija, …)

5. Katere mišice sodelujejo med gibom in njihove naloge 
(agonisti, antagonisti, sinergisti, stabilizatorji?

6. Do katerih tipov mišičnega krčenja prihaja v teh mišicah?

7. Kakšen je tempo gibanja in velikost upora (ves čas 
konstanten ali ne)?

8. Ali vaja omogoča doseči zastavljeni cilj?

9. Varnost vaje in obremenjenost ostalih predelov telesa

10. Prilagajanje vaje posamezniku in funkciji, ki jo želimo 
izboljšati

40



Izbira vaj za 
začetnike

▪ Krepitev mišičnih skupin, za katere obstaja večje 

tveganje za nastanek poškodb; razmerje med mišicami 

(L:D, spredaj:zadaj)

▪ Krepitev mišičnih skupin bliže trupu (stabilizacija)

▪ Povečanje moči in silovitosti za športno 

panogo/disciplino relevantnih gibanjih (omogoča 

ustrezno izvedbo tehnike – funkcija)

▪ Resna vadba moči naj sledi daljše obdobje predhodne 

(splošne) priprave (elementarne igre, naravne oblike gibanja, 

gimnastične vaje, tekmovalne vaje;  lastna teža → odpor in dodatna 

bremena;  krožna vadba → vadba po postajah      split metoda/večja 

količina dela in intenzivnost posameznih mišic)

41



2. Struktura 
vadbe in 

zaporedje vaj…

Krožna (obhodna) vadba Vadba po postajah

Predhodnica vadbe po postajah Glavna organizacijska oblika vadbe za moč in 
silovitost

Uporabna za uvajanje v vadbo moči in 
silovitosti; večji vpliv na aerobno moč in 
vzdržljivost v moči

Večji učinek na moč in silovitost zaradi večje 
intenzivnosti

Vaje so razporejene v krogu (6-12 vaj);
zaporedna izvedba vseh vaj, nato sledi 
naslednji obhod; mišične skupine se 
izmenjavajo znotraj kroga (za celo telo)

Vaje so razporejene po postajah (4-8 vaj); 
najprej se izvedejo vse serije ene vaje/para vaj, 
šele nato se preide na naslednjo vajo/par vaj

Pri otrocih in mladostnikih (do 16-17 let) kot 
osnovna organizacijska oblika, kasneje kot 
dopolnilna oblika (preventivne vaje, 
nespecifične vaje, pripravljalno obdobje); 
rekreativci

Uporabna za bolje trenirane športnike in 
rekreativce tekmovalce

Odmor med obhodi je 1-3 min Odmori vezani na izbrano vadbeno metodo

Odmor med vajami 1:1 do 1:3 s tedenskim 
podaljševanjem časa dela po 5 s pri isti 
intenzivnosti

Trajanje cikla delo/odmor 60-90 s

Osnovna razlika med krožno vadbo in vadbo po postajah?

42



2. Struktura 
vadbe in 

zaporedje vaj…

a) Za celo telo, spodnji in/ali zgornji del telesa

b) Za posamezne mišične skupine (velike, 

srednje in majhne)

▪ Najprej velike mišične skupine, nato srednje 

in majhne (lahko obratno odvisno od cilja?! 

(zamor sinergistov ali antagonistov)

▪ Več-sklepne vaje pred eno-sklepnimi; glavne 

(tekmovalne) pred pomožnimi?!

▪ Hitre, eksplozivne, visoko intenzivne vaje 

pred počasnimi, nizko intenzivnimi!!!

▪ Vaja za antagonistično ali neodvisno mišično 

skupino med odmorom agonistične mišice (da 

pri krožni vadbi, sicer ne)

▪ Izčrpanje velikih enosklepnih mišic pred 

večsklepnimi (↓aktivacije)

43



2. Struktura 
vadbe in 

zaporedje vaj…

Glavni del:

▪ Koordinacija in/ali tehnika >> hitrost in/ali 

agilnost >> silovitost (aktivacija) in/ali 

eksplozivna moč >> največja moč >> hipertofija

ali vzdržljivost v moči ali vzdržljivost v silovitosti

▪ Maksimalna spočitost: koordinacija, 

tehnika, hitrost, agilnost, aktivacija, eksplozivna in 

največja moč

Zaključni del in regeneracija:

▪ Koordinacija, tehnika, hitrost, agilnost, 

aktivacija, eksplozivna moč >> iztek (5-10 min), 

gibljivost, masaža

▪ Hipertofija, vzdržljivost v moči in silovitosti 

>> lahkotne ciklične aktivnosti (20 min+), GLIKOG 

in AK napitki

44



3 Intenzivnost

45



4. Količina 
(volumen)

•Seštevek skupnega števila serij in 
ponovitev na vadbeni enoti

•Skupna količina se uravnava s številom 
ponovitev ali časom dela, številom serij 
ali obhodov in številom vaj

•Velja obratno sorazmerje med:

• številom serij posamezne vaje in številom 
vaj na vadbeni enoti

• količino in intenzivnostjo

46



4. Količina in 
intenzivnost v 
trenažnemu 

procesu

•Razvoj največje silovitosti (tudi največje 
moči):

•majhna do srednja količina (št. ponov.), 
visoka intenzivnost (breme) – odziv nevralnih 
mehanizmov

•Razvoj mišične mase, vzdržljivosti v 
moči:

• srednja do velika količina (št. ponov.), 
nizka do srednja intenzivnost (breme) –
visoki endokrini in metabolni odzivi

•Razvoj največje moči in hitre moči:

• srednja količina (št. ponov.), nizka do 
srednja intenzivnost (breme) – odziv 
nevralnih mehanizmov, znotraj-mišične in med-
mišične koordinacije
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4. Količina dela
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4. Količina dela

▪ Poleg od intenzivnosti, je količina 

odvisna še od:

▪ stopnje treniranosti

▪ št. mišičnih skupin na vadbeni enoti 

▪ prehrane

▪ tekmovanj

▪ Tipično 2-6 serij na vajo zadostuje za 

trenirane in netrenirane (ena vs. več serij)
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Odnos, količina 
intenzivnost, 

pogostost dela

Rhea et al. 2003 MSSE

50



5. Počitek 
(odmor)

▪Dolžina odmora odvisna od 

intenzivnosti, ciljev, stopnje 

treniranosti, ciljanega energijskega 

sistema

▪Hipertrofija: kratki odmori (30-60 s, 

začetniki 2-5 min)

▪Mišična aktivacija (silovitost/moč): dolgi 

odmori (3-5 min)

▪Hitra in največja moč: dolgi odmori (3-5 

min)

▪Mišična vzdržljivost (v moči ali v 

silovitosti): kratki odmori (30 s do 

največ 90 s)
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Odmori med 
serijami in količina 

dela (akutni 
učinki) 
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Odmori med 
serijami in 

intenzivnost dela 
(akutni učinki) 
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Odmori med 
serijami in 

kopičenje laktatov 
(akutni učinki) 
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Odmori med 
serijami in odziv 

rastnega 
hormona (akutni 

učinki) 
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Odmori med 
serijami in odziv 

testosterona 
(akutni učinki) 
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Odmori med 
serijami in odziv 
kortizola (akutni 

učinki) 
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Odmori med 
serijami kronične 
adaptacije MViC
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Odmori med 
serijami in 
kronične 

adaptacije 
mišične strukture 

(CSA)
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Vpliva na odziv organizma (nevralni, hipertofični in 

metabolni)

𝐹 = 𝑚 × 𝑎→ ob počasni izvedbi so sile nizke

Počasen: 5 s KONC, 5 s ali več EKSC

Zmeren: 1-2 s ali manj KONC, 1-2 s EKSC –

najbolj učinkovito za povečanje mišične 

zmogljivosti (hipertrofija)

Hiter: neeksplozivno, predpriprava v eksplozivno 

izvedbo

Eksploziven (max.): najbolj učinkovito za 

povečanje največje silovitosti (nenamensko počasne) in 

eksplozivne moči

6. Hitrost izvedbe 
(tempo)
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7. Pogostost

Število vadbenih enot v določenem 
časovnem obdobju

•Kolikokrat je vaja izvedena ali mišična 
skupina obremenjena na teden:

• Velike mišične skupine 2x tedensko

• Srednje velike 3-4x tedensko

• Majhne mišične skupine 5-6x tedensko

•Odvisna od skupne količine, 
intenzivnosti, izbire vaj, stopnje 
treniranosti, sposobnosti regeneracije, 
prehrane in ciljev
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Smernice za 
razvoj največje 

moči in silovitosti -
aktivacija

62

Osnovni principi vadbe:
a) V začetku vadbene enote, takoj po ogravanju;

b) Spočitost in maksimalna motiviranost na 
vadbeni enoti

c) Kratko obdobje razvoja (6-8 tednov); za dvig 
forme;

d) Po 2-3 letih dobre predpriprave z osnovno 
vadbo moči (hipertrofija, hitra moč)

e) Dobro naučena tehnika izvedbe giba;

f) Varovalni mehanizmi pri izvedbi vaje oz. na 
trenažerjih;

g) Vaje,ki uključujejo velike mišične skupine 
(skoki, počepi, potisk s klopice s prsmi);

h) Izvedba: namestitev v položaj – predpriprava 
(Jendrassikov manever) – stabilizacija trupa –
pritisk v breme – eksploziven premik bremena 
v celotni amplitudi – sprostitev in nova 
ponovitev;



Smernice za 
razvoj največje 

moči in silovitosti –
aktivacija…

63

a)Metoda maksimalnih mišičnih 
naprezanj: 3-5 serij, 4 pon., 90-
95% 1RM; max. Eksplozivno; 
odmor = 3-5 min, frekvenca: 3-5x 
tedensko.

Primer vaj v fitnesu:

2 seriji, 4 pon; 90-95% 1RM; 
eksplozivno koncentrično, odmor 5 
min

A) Potisk s prsi na klopi

B) Potisk z rameni stoje
C) Počep z drogom



Smernice za 
razvoj največje 

moči (hipertrofija)

64

Osnovni principi vadbe:

a) Lahko tudi na koncu glavnega dela vadbene enote 
ko smo dobro ogreti (ampak ne pri veliki 
utrujenosti) ali pa kot samostojna vadbena enota;

b) Daljše obdobje razvoja (do 12 tednov); 
kombinirati z max. Metodami (aktivacijo)

c) Breme (način izvedbe vaj) prilagoditi številu 
ponovitev, tako da je zadnja ponovitev v vsaki 
seriji resnično zadnja oz. do odpovedi;

d) Izvedba: počasno in tekoče dviganje in spuščanje 
(1-3 sek konc/eksc) v amplitude, ki ne omogoča 
pasivnega prenašanja bremena oz. počivanja, 
brez ustavljanja.

e) Odmori (45 sec do 3 min)



Smernice za 
razvoj največje 

moči (hipertrofija)

65

f) Metoda ponovljenih submaksimalnih
mišičnih naprezanja: 3-6 serij, 8-12 pon, 75
– 80% 1RM; tekoče konc/eksc; do odpovedi,
odmor = 1-2 min; 2x tedensko velike; 3-4x
srednje in 5-7 krat tedensko male mišične
skupine.

Primer vaje v fitnesu:

4 serije; 8-10 pon; 80% 1RM, do odpovedi, 
odmor za izkušene 2 min, za neizkušene 1, 5 
min.
1. Potisk s prsi s klopi
2. Zgib
3. Počep...



Smernice za razvoj 
hitre (eksplozivne) 

moči

66

a) Na začetku vadbene enote, takoj po ogrevanju;

b) Spočitost in maksimalna motiviranost na 
vadbeni enoti

c) Kratko obdobje razvoja (6-8 tednov); za dvig 
forme; pri max. izvedbi ali za ohranjanje moči 
(športne igre);

d) Vodilo je pravilnost tehnike izvedbe in 
funkcionalnost vaj

e) Mešane metode: 3-5 serij, 6-10 pon (do 30 
pon. Submax, poskoki) 0-60% 1RM spodnje 
okončine oz. 30-60% 1RM zgornje okončine; 
max. Eksplozivno., ODMOR = 3-5 min. 
Frekvenca = 3-5x tedensko;



Smernice za razvoj 
hitre (eksplozivne) 

moči

67

Primer vadbe po postajah v parih:

1 serija, 8 pon, lastna teža/dodatna 

bremena 35-50% 1RM, eksplozivno-

koncentrično in ekscentrično/kon; 

odmor/cikel 3 min.

A) Izmenični preskoki v izpadni korak : Met 

medicinke iznad glave v tla

B) Dvig bokov leže hrbtno sonožno; Met 

medicinke iz predklona v zrak;

C) Potegi obtežilne vreče v predklonu/Potegi 

na drogu: odmik rok s težkimi žogami 

(90*)

D)Suvanje medicinke v steno izpred prsi



Miselno-gibalna 
vadba
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KAA

Majhna
inenziteta

Proksimalni 
del 

ekstremiteta

TS

Restrikcija 
lokalnega

obtoka krvi

Roke

U

Namenski 
traka za 
okluziju

obtoka krvi

Noge
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KAATSU OPREMA ZA TRENING

2. Kaatsu master- 20031. Elasticni trakovi 3. Kaatsu Nano Mini-2006
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Smernice za razvoj 
vzdržljivosti v moči

71

• Opravimo 25 do 35(50) ponovitev v 3 do 6 serijah

• Odmor med serijami naj bo 1-2 min

• Vaje izvajamo s hitrostjo, ki je značilna za 
tekmovalno hitrost izbrane športne panoge

• Vaja oz. dodatno breme naj bo izbrano tako, da bo 
predstavljalo 30-65% 1RM

• Lahko tudi uporabimo metodo piramidalne 
obremenitve 2-4-6-8-10-12-10-8-6-4-2 ali…



Priporočena 
branja
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Neutralen
položaj 

hrbtenice
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Preskakovanje 
kolebnice (+)
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Preskakovanje 
kolebnice (-)
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Napačen 
položaj glave in 

vratu
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Napačni položaji 
ledvenega dela 

hrbtenice
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Gibljivost

78



GIBLJIVOST
- definicija

• “Sposobnost izvedbe gibov z veliko amplitudo”; (Pistotnik, 2011)

• Dobra gibljivost omogoča: 

• delovanje sile na daljši poti (meti, odrivi, sunki, zamahi)

• ↓ frekvenco gibov pri enaki hitrosti (sprint)

• bolj ekonomično  gibanje in psihofizična sproščenost >> ↑gibalna 
učinkovitost in kakvost življenja

• boljša izraznost ostalih gibalnih in funkcionalnih sposobnosti (moč, 
hitrost, koordinacija, vzdržljivost, …)

• daje videz lepega in lahkotnega gibanja (ritmična gimnastika, drsanje 
na ledu, umetnostno plavanje, ples, …)

• lažje prenašanje naporov

• manjša dovzetnost za nastanek akutnih poškodb in kroničnih 
obrab

• odpravljanje pomanjkljivosti v telesni drži

• Zmanjšana gibljivost: ob hitri rasti kosti, enostranski telesni 
aktivnosti (npr. vadba za moč vzdržljivost brez kompenzatornih vsebin) ali 
neaktivnosti, sedenju 
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GIBLJIVOST
- terminologija

Terminološka razmejitev pojmov: 

GIBLJIVOST / FLEKSIBILNOST / PROŽNOST / 

ELASTIČNOST / GIBČNOST

Fleksibilnost (sopomenka) = gibljivost (= gibalna 

sposobnost)

Prožnost = elastičnost (= lastnost, da se pod vplivom 

zunanje sile nekaj raztegne oz. spremeni obliko; po 

prenehanju sile se vrne v prvoten položaj oz. obliko) ≠ 

gibljivost

Gibčnost (= značilnost, da se z lahkoto giba oz. premika, t.j. 

hitro, koordinirano in z velikimi razponi; nadpomenka) ≠ 

gibljivost
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GIBLJIVOST –
porazdelitev

Topološka

Gibljivost rok in 

ramenskega 

obroča

Gibljivost trupa

Akcijska

Aktivna 

gibljivost

Pasivna 

gibljivost

Gibljivost no in 

kolčnega sklepa

Prostorna

Gibljivost v 

bočni ravnini

Gibljivost v 

čelni ravnini

Gibljivost v 

vodoravni 

ravnini
Največji razpon giba se 

doseže z lastno mišično 

silo (agonist razteza 

antagonista)

Največji razpon giba se 

doseže pod vplivom 

zunanjih sil (partner, 

lastni ud ali telo)
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CILJI VADBE 
GIBLJIVOSTI

82

1. Povečanje (razvoj) aktivnega ali pasivnega obsega 
gibov/gibanja
• Daljše trajanje posameznih raztezanj, večje število ponovitev, 

bolj pogosto

2. Ohranjanje aktivnega ali pasivnega obsega 
gibov/gibanja
• Krajše trajanje posameznih raztezanj, manjše število ponovitev, 

manj pogosto

3. Zmanjšanje mišičnega tonusa in psiho-fizična 
sprostitev in umiritev
• Krajše trajanje posameznih raztezanj, lahko v kombinaciji 

napenjanje – aktivno raztezanje – sproščanje, več sprostilnih in 
dihalnih vaj, po vsakem večjem naporu ali na koncu 
intenzivnejše vadbene enote

4. Odpravljanje slabosti v telesni drži in negativnih 
posledic enostranskih obremenitev
• Za preprečevanje, tako kot pri ohranjanju gibljivosti

• Za odpravljanje težav, tako kot pri razvoju gibljivosti; nujno v 
kombinaciji s krepilnimi vajami za oslabele mišične skupine



SREDSTVA ZA 
RAZVOJ 

GIBLJIVOSTI

83

• Raztezne gimnastične vaje 

• Dinamične ali aktivne (balistične, 
dinamične, aktivno-statične)

• Statične in/ali pasivne (s pomočjo 
zunanje sile – težnosti ali s pomočjo 
sile drugega segmenta, partnerja ali 
naprave) 

• Samostojno, s partnerjem ali s 
pomočjo pripomočkov in naprav



Smernice za 
načrtovanje vadbe 

gibljivosti:

84

• Metodika in izbor sredstev: najprej 
dinamične/aktivne (bolj primerne za otroke in 
starejše osebe), nato pasivne/statične (bolj 
učinkovite in primerne za mladostnike in odrasle, 
ob nadzoru tudi za starejše osebe)

• Razvoj gibljivosti: 1 teden vadbe 2x dnevno >> 
↑ gibljivost za 7 dni; vsak dan, 3-6x 30-60 s (odvisno 
od števila vaj)

• Ohranjanje gibljivosti: minimalno 1-2x 
tedensko, 1-2x 20-30 s

• Pričakovani akutni učinki: +3 do +9°

• Pričakovani kronični učinki: tudi do +30°



SREDSTVA IN 
METODE 
RAZVOJA 

GIBLJIVOSTI

85

SREDSTVA

▪ Raztezne gimnastične vaje:

▪ Dinamične ali aktivne in statične in/ali pasivne

▪ Samostojno, s partnerjem ali s pomočjo pripomočkov

in naprav

METODE

1. Balistično raztezanje

2. Dinamično raztezanje

3. Aktivno-statično raztezanje

4. Pasivno raztezanje

5. Statično raztezanje

6. Izometrično raztezanje

7. PNF raztezanje

8. Mio-fascialno sproščanje/raztezanje

9. Raztezanje z vibrostimulatorji



BALISTIČNO 
RAZTEZANJE

86

Uporaba momenta gibajočega se segmenta, da bi presegli 

normalne obsege gibov v sklepih

Zamahi, zasuki, zibanja

Zaradi velikih sil v skrajnih položajih je nevarnost poškodb 

večja!!!

Nezmožnost sproščanja (refleks na razteg) in prilagajanja 

mišic >> dosežemo nasprotni efekt

Primerno na začetku treninga



2. DINAMIČNO 
RAZTEZANJE

87

Med gibanjem postopno povečujemo amplitudo gibov 

telesnih segmentov

Uporaba nežnih, nadzorovanih nihanj oz. gibanj, brez 

agresivnih in sunkovitih gibov (= glavna razlika z balističnim 

raztezanjem)

Primerno v ogrevanju 



3. AKTIVNO-
STATIČNO 

RAZTEZANJE

88

▪ Raztezanje antagonista z napenjanjem (krčenjem) 

agonista

▪ Zadrževanje skrajne amplitude zgolj s pomočjo 

lastnih mišic, brez pomoči zunanje sile ali drugega 

telesnega segmenta

▪ Namen: povečanje aktivne gibljivosti in krepitev 

agonističnih mišic

▪ Trajanje zadrževanja položaja: do 10-15 s v 3-6 

ponovitvah



4. PASIVNO 
RAZTEZANJE

89

Imenujemo tudi „sproščeno raztezanje“ ali „statično-

pasivno raztezanje“

Skrajno amplitudo dosežemo in vzdržujemo s pomočjo 

drugega telesnega segmenta, sile partnerja ali naprave

α-γ koaktivacija (zavestno sproščanje mišice –

intrafuzalnih vlaken m. vretena)

Trajanje raztega: 30-60 s (psihofizična sprostitev, 

↓refleksa na razteg) v 3-6 ponovitvah



7. PNF 
RAZTEZANJE

90Zadrži-sprosti (ang. Hold-Relax): 

Napni antagonista v optimalnem kotu v sklepu (7-

10 s) >> Sprosti in pasivno raztegni antagonista (10 

s) >> ponovimo 3-5x

Refleks rekurentne inhibicije

Napni agonista (ang. Agonist Contraction): 

Pasivno raztegni antagonista in napni agonista (4-6 

s) >> Sprosti agonista in dodatno pasivno raztegni 

antagonista (10 s) >> ponovimo 3-5x

Refleks recipročne inhibicije

Zadrži-sprosti z napenjanjem agonista (ang. Hold-

Relax with Agonist Contration):

Napni antagonista v optimalnem kotu v sklepu (7-

10 s) >> Sprosti in pasivno raztegni antagonista >> 

Napni agonista  (4-6 s) in dodatno pasivno raztegni 

antagonista (10 s) >> ponovimo 3-5x

Kombinacija rekurentne in recipročne inhibicije



Miofascialna
razbremenitev 
(sproščanje) s 

pomočjo valji ali 
žogic

91

▪ Osnovne zakonitosti samomasaže s pripomočki

▪ Nikoli na dolgi rok ne obravnavajte izolirano samo enega dela telesa;

▪ Zmerna uporaba tehnik samomasaže pred in po vadbi je lahko koristna. 

Ob pravilnem doziranju lahko zmanjša občutek utrujenosti, zategnjenosti

in bolečine zaradi D.O.M.S.-a / vtujenosti, ki se javi kot posledica preveč

intenzivnega trenažnega procesa.

▪ Preveč intenzivna uporaba pred vadbo hitrosti in 

eksplozivnosti lahko negativno vpliva na učinkovitost treninga in lahko

zvišuje nivo tveganja za poškodbe (predvsem miofascialne);

▪ Intenzivna uporaba je priporočena v obdobjih, ko je naš primarni

vadbeni cilj povečanje gibljivosti. Zelo se izkaže predvsem v 

postrehabilitacijske in terapevtske namene;

▪ S količino in intenzivnostjo uporabe tehnik lahko vplivamo na trenutno

razmerje aktivacije posameznih mišičnih skupin

(agonist/antagonist/sinergist) in mišičnih verig. Uporabno med vadbo

kadar razvijamo gibljivost in odpravljamo kompenzacije v osnovnih

gibalnih vzorcih;



Pripomočki za 
miofascialno
sproščanje
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Miofascialna
razbremenitev 
(sproščanje) –
akutni učinki

93

Smith et al. 2018 JSCR



Mišični flossing
(lokalna in akutna 

drenaža krvi iz 
mišičevja)

94

aplikacija



Mehanizmi

Repefuzija kompresovanega tkiva

Povečan obtok krvi v mišici

Spodbujanje mehanoreceptorjev v 
fascij mišice

Zmanjšuje viskoznost med fascijo in 
mišico (ang. fascial shearing

95

Konrad et al. 2021 FP



Učinki

96

PAP

MViC
ROM

DOMS

Konrad et al. 2020 EJSS



Pravila za 
statično/pasivno

raztezanje:

97

1. Ogrevanje (vpliv temperature na visko-elastične lastnosti).

2. Slediti zaporedju vaj (najprej enosklepne, nato 
dvosklepne mišice).

3. Med raztezanjem zavestno kontrolirati sproščenost 
mišice.

4. Pozornost naj bo usmerjena na mišico – koncentracija 
(občutiti je potrebno, kako se mišica sprošča; umirjen prostor, 
brez motečih dejavnikov, prijetna glasba).

5. Med raztezanjem je potrebno zagotovi ravnotežni 
položaj telesa.

6. Raztezati počasi, z občutkom.

7. Raztezati do občutka bolečine oz. do „prijetne 
bolečine“ – zagotavljanje popolne sproščenosti.

8. Amplitudo giba v eni ponovitvi večkrat povečati (vsakih 
10-15 sekund se mišica sprosti, zato jo lahko še nekoliko 
raztegnemo).

9. Vračanje mišice v začetni položaj naj bo počasno in 
kontrolirano.

10. Med raztezanjem se je potrebno kar najbolj sprostiti 
in normalno, sproščeno dihati.



Pravila za 
statično/pasivno 

raztezanje…

98

11. Načrtnost in sistematičnost vadbe (treninga) za razvoj 
gibljivosti (↑št. ponov., vsak dan, tudi večkrat dnevno; kot 
domače naloge športnikov).

12. Aktiven odmor, ki naj vključuje sprostilne vaje.

13. Izbira vaj naj bo prilagojena zahtevam športa in/ali 
dela oz. vsakodnevnim potrebam in naj omogoča 
enostaven nadzor amplitude giba (osnova je funkc. 
anatomija – naravne osi).

14. Izvedba v zaključnem ali glavnem delu vadbene 
enote (nikoli utrujeni).

15. Povečati, kar se da v obdobju otroštva.

16. Nenehno ohranjati gibljivost (v vseh življenjskih 
obdobjih).

17. Postopnost in rednost vadbe!

18. Pri dvosklepnih vajah fiksirati del bliže trupu in z 
oddaljenim delom telesa kontrolirati amplitudo.

19. Kritične mišične skupine: enosklepne iztegovalke  
gležnja, upogibalke kolena, primikalke, upogibalke in 
dvosklepne iztegovalke kolka, horizontalne upogibalke 
ramenskega sklepa (glej primere v: Škof, B. (2007), Šport po meri otrok in 

mladostnikov).



Pravila pri 
raztezanju s 
partnerjem:
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1. Partner mora poznati gibljivost vadečega

2. Pomembna je medsebojna komunikacija

3. Dogovoriti STOP znak

4. Posegi partnerja ne smejo biti moteči za vadečega

5. Nevarnost nepričakovanih/nekotroliranih reakcij

6. Stalni partner

7. Obojestranska pozornost in koncentracija

8. Partner naj izbira položaje, v katerih bo deloval z 
najmanjšim vložkom energije

9. Ista pravila kot pri individualnem raztezanju



Primeri 
razteznih vaj
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1. Raztezne vaje pri dolgotrajnem sedečem delu:

1. Raztezanje v paru:

2. Nekatere neustrezne raztezne vaje:

• Nestabilen in nesproščen položaj

• Obremenjevanje obsklepnih vezi

• Ustreznost vaje za izbrano mišico
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RAVNOTEŽJE

Definicija:

▪ Ravnotežje je sposobnost človeka da vzdržuje 

ravnotežni položaj, tako da nadzira center 

gravitacije telesa znotraj baze opore. 

▪ Težišče telesa je točka, kjer so skoncentrirane vsa

masa telesa in sile, ki delujejo na telo in njegovo

gibanje.

▪ Za ohranjanje ravnotežja potrebna je sinteza 

informacij iz zunanjega (preko vida, sluha, tipa) in 

notranjega (preko kinestetičnih čutil – senzorji v 

mišicah, kitah in sklepih; ravnotežnega organa –

vestibularni aparat; centra za ravnotežje – v malih 

možganih, sprejem in sinteza vseh informacij) okolja
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Vrste oz. 
porazdelitev 
ravnotežja

1. Statično ravnotežje 

Predstavlja sposobnost oblikovanja dopolnilnih gibov, ki so 

sorazmerni z odkloni telesa na omejeni mirujoči površini 

(sposobnost ohranjanja ravnotežnega položaja; projekcija 

težišča telesa nad podporno površino)

1. Dinamično ravnotežje 

Predstavlja sposobnost oblikovanja dopolnilnih gibov, ki so 

sorazmerni z odkloni telesa na gibljivi površini ali med 

lokomotornim gibanjem na omejeni površini (sposobnost 

vzpostavljanja ravnotežnega položaja s hitro postavitvijo v 

stabilen položaj; projekcija težišča telesa je lahko izven 

podporne površine)
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CILJI PRI VADBI 
RAVNOTEŽJA
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1. Izboljšanje/ohranjanje statičnega ravnotežja

▪ Vpliv na dinamiko oblikovanja dopolnilnih gibov z 

namenom preprečitve padca na omejeni, mirujoči 

površini (bolj celosten vpliv)

2. Izboljšanje/ohranjanje dinamičnega ravnotežja

▪ Vpliv na dinamiko oblikovanja dopolnilnih gibov z 

namenom preprečitve padca na gibljivi površini ali 

med gibanjem na omejeni površini (bolj celosten 

vpliv)

3. Izboljšanje/ohranjanje funkcionalne sklepne 

stabilnosti

▪ Vpliv na ↑stabilnost (togost) sklepov med 

gibanjem (bolj lokalni vpliv)

▪ Močno povezano z močjo in silovitostjo (↑raven 

razvitosti >> ↑stabilizacija)



Marusic and Grospretre. Eur J Sport Sci. 2018 Mar 20:1-11.

Nevromišični

mehanizmi

izboljšanja

ravnotežja

po vadbi



Povezanost med 
mišično močjo in 

ravnotežjem
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Nevromišični

mehanizmi

izboljšanja

ravnotežja

po vadbi Tai Chi

Gatts et al. Aging Clin Exp Res 18:7-19, 2006 



Ocena 
ravnotežja 

(terenski testi)
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Stork test
Ocena Rezultat (sekunde)

Odlično > 50

Dobro 40 - 50

Povprečno 25- 39

Podpovprečno 10 - 24

Slabo < 10

Y balance test



Ocena ravnotežja 
(laboratorijski 

testi)
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Biodex balance sistem test

Test ravnotežja s pomočjo

pritiskovalne plošče 



110



Kako natrenirati
ravnotežje
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▪ Situacijska (športu prilagojena) vadba, 

ki:

▪ povzroča rušenje in vzpostavljanje 

ravnotežja,

▪ lahko izključuje posamezna čutila (npr. 

zaprte oči, zaprta ušesa),

▪ lahko zmoti vestibularni aparat (npr. 

vrtenje, preval pred izvedbo gibalne 

naloge),

▪ obsega veliko število ponovitev, vendar 

v trajanju, ki ne povzroča utrujanja (do 

60 s); utrujanje le kot otežena okoliščina.



Navodila za izboljšanje 
funkcionalne sklepne 
stabilizacije (senzo-
motorična vadba)

112

Situacijska (športu prilagojena) vadba

Upoštevanje načela postopnosti je zlato pravilo!!!

Vaje: za noge, trup, roke in ramenski obroč; v začetku izogibati 

se skrajnim in nestabilnim položajem sklepov

Intenzivnost: od počasnejših k hitrejšim premikom v sklepih, 

od enoosnih do večosnih rotacij v sklepu, od večjih k manjšim 

podpornim površinam, od manj stabilnih k več stabilnim 

podpornim površinam, brez ali z dodatnimi nalogami 

(individualno prilagajanje, nenehen izziv za vadečega), brez 

potem z manjšo ali večjo količino mišične utrujenosti.

Količina: posamezna ponovitev največ 20-30 s (zmanjšanje 

refleksnih odzivov), 2-6 ponovitev v eni ali več serijah 

(odvisno od števila vaj) 

Odmori: enako dolgi kot trajanje posamezne ponovitve (30-

60 s), lahko tudi daljši glede na intenzivnosti in količino vadbe

Pogostost: najmanj 3x tedensko (ohranjanje), lahko tudi vsak 

dan (razvoj), vsaj 4 tedne za vidne učinke (lahko skozi vsa 

letna vadbena obdobja)

Organizacijska oblika: obhodna vadba



Sredstva za 
razvoj 

ravnotežja
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KOODRINACIJA
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KOORDINACIJA

▪ Definicija:

Predstavlja sposobnost učinkovitega oblikovanja in 

izvajanja kompleksnih gibalnih nalog.

▪ Osnovne značilnosti koordiniranega gibanja so:

a) pravilnost (natančnost, ustreznost izvedbe gibov);

b) pravočasnost (časovna usklajenost gibov);

c) racionalnost (ekonomičnost izvedbe gibov);

d) izvirnost (samoiniciativnost v prilagajanju gibanja

različnim zahtevam); in

e) stabilnost (zanesljivost, identičnost izvedbe v

ponavljanjih).
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(Pistotnik, 2003)



Pojavne oblike 
in vrste 

koordinacije (I)
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1. Koordinirana uporaba motoričnih informacij –

sposobnost uporabe že usvojenih gibanj v novih 

okoliščinah (transfer znanja)

2. Koordinirano reševanje prostorskih problemov –

sposobnost za gibalno premagovanje ovir v prostoru 

(zaznava motnje >> oblikovanje dopolnilnega 

programa >> sprememba osn. programa >> prehod v 

osn. gibanje)

3. Koordinacija gibanja v ritmu – sposobnost izvedbe 

gibanja v ritmu s prilagajanjem zunanjemu ritmu ali z 

izvedbo v lastnem ritmu

4. Timing – sposobnost izvedbe gibanja v natančno 

določenem času oz. trenutku (anticipacija dogodkov)

(Planinšec, 2012)



Pojavne oblike 
in vrste 

koordinacije (II)
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5. Koordinacija gibanja spodnjih okončin –

sposobnost usklajenega izvajanja 

(neobičajnega, kompleksnega) gibanja z 

nogami, ravnanja s predmeti in delovanja z L 

in D nogo

6. Koordinacija gibanja zgornjih okončin –

sposobnost usklajenega izvajanja 

(neobičajnega, kompleksnega) gibanja z 

rokami, ravnanja s predmeti in delovanja z L in 

D roko

7. Koordinacija gibanja zgornjih in spodnjih 

okončin – sposobnost usklajenega gibanja rok 

in nog



Pojavne oblike 
in vrste 

koordinacije (III)
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8. Koordinacija gibanja celega telesa – sposobnost 

gibanja celotnega telesa v prostoru, pri čemer morajo 

vsi deli telesa delovati usklajeno

9. Agilnost – sposobnost za hitro in učinkovito gibanje v 

prostoru ob zaustavljanju, pospeševanju, spremembi 

smeri in načina gibanja (frontalna, lateralna, 

horizontalno-vertikalna; cepetanja, poskoki, spr. smeri; 

zahteva integracijo različnih sposobnosti)



Pojavne oblike 
in vrste 

koordinacije (IV)
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9. Hitrost učenja kompleksnih gibalnih nalog 

– sposobnost hitrega in učinkovitega usvajanja 

novih, nepoznanih gibalnih spretnosti in 

vzorcev, ki imajo kompleksno strukturo

10. Kompleksna koordinacija – sposobnost za 

hitro in uspešno premagovanje zapletenih 

nalog, ki jih ne moremo predvideti ali pa lahko 

predvidimo njihovo vsebino, ne pa tudi 

trenutka, položaja in kraja, ko jih moramo 

opraviti

11. Koordinacija gibanja dominantne in 

nedominantne strani telesa – sposobnost za 

izvajanje gibanja hkrati z dominantno in 

nedominantno stranjo telesa



Koordinacija -
primer

121



VADBA/RAZVOJ 
KOORDINACIJE
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▪ Povezana z neprestanim pridobivanjem novih 

gibalnih informacij (izkušenj) preko učenja in 

utrjevanja novih gibanj (športnih tehnik) >> 

oblikovanje novih in dopolnjevanje že obstoječih 

gibalnih (motoričnih) shem in programov

▪ Poteka preko procesa gibalnega učenja

▪ Komunikacija trener (učitelj) – športnik 

(učenec): sporazumevanje in povratne informacije 

(zunanji pogoji)

▪ Začetna raven razvitosti gibalnih sposobnosti, 

gibalna informiranost, razumske in čustvene

sposobnosti in lastnosti, prilagodljivost učnemu 

procesu (notranji pogoji)

▪ Razumevanje želenega (demonstracija), 

motiviranje, potrpežljivost (učna aktivnost)

▪ Zunanji in notranji krog regulacije (uravnavanja) 

gibanja pri učenju

▪ Faze gibalnega učenja
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Faza Značilnost Gibalni 

učinek

Gibalni izraz Delo CŽS Mentalna 

aktivnost

Regulacijski 

tok

I. Grobo 

koordiniranje 

gibanja

Informiranje Nizek Generalizacija 

(površna, približna 

izvedba)

Iradiacija

(razpršenost 

informacij)

Visoka Zunanji

II. Natančno 

koordiniranje 

gibanja

Utrjevanje Srednji Diferenciacija 

(usmerjeno 

razlikovanje)

Koncentracija 

(osredotočanje 

vzburjenja)

Srednja Zunanji + 

notranji

III. Stabilizacija

gibanja

Izpopolnjevanje Visoke Avtomatizacija 

(samodejno 

delovanje 

procesov)

Stabilizacija 

(utrditev, ustalitev 

gibalnih 

programov)

Nizka Notranji

IV. Uporaba 

gibalnih 

programov v 

različnih okol.

Prilagajanje Vrhunski Modifikacija Asociacija Nizka Notranji



Smernice pri 
razvoju 

koordinacije:
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Uporabiti (športno) nespecifična sredstva 

(nepoznana, še ne avtomatizirana sestavljena 

gibanja, NOG, EI)

Ponavljanje z nenehnim spreminjanjem pogojev 

izvajanja: okolje, rekviziti, zahtev izvedbe 

(otežene okoliščine), položajev, …

Preprečevanje avtomatizacije (3. faza)

Osnovni princip: prizadevati si za kar največjo 

zapletenost in spreminjanje gibalnih nalog >> 

preprečevanje stabilizacije gibalnega programa >> 

UKREPI…



Primeri ukrepov za 
izboljšanje 

koordinacije
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1. Nenavadni startni položaji (npr. spremembe smeri gibanja, 

izvedbe skokov, različni startni položaji)

2. Izvajanje gibanja z nedominantno okončino/stranjo (npr. 

met na koš z L in D roko, strel na gol z L in D nogo/roko)

3. Povečanje hitrosti izvajanja gibanja (npr. višja hitrost izvedbe 

v olajšanih okoliščinah, spremenljiva hitrost izvajanja osnovnega 

gibanja)

4. Omejitev prostora za gibanje (npr. manjše igrišče)

5. Spreminjanje starih tehničnih elementov in dodajanje 

novih (npr. z dodatnimi nalogami otežimo osnovno gibanje, “dual-

tasking”)

6. Kombiniranje naučenih in še nenaučenih gibanj (k naučenim 

gibanjem dodajamo nove naloge, izvedba gibanja brez 

predpriprave)

7. Spreminjanje vadbenih razmer (npr. spremembe okolja, 

oblike/konfigur. terena, oblačila, obutve, snega, lastnosti rekvizitov)

8. Ukvarjanje s športi, ki jih ne obvladamo (npr. telovadec  se uči 
iger z žogo)



Primer treninga 
koordnacije za 
začetnike (oko-

roka)

126



Vzdržljivost

127

DEFINICIJA:

Vzdržljivost spada med fiziološke sposobnost

organizma in predstavlja zmožnost opravljanja

določene dejavnosti dalj časa brez

zmanjšanja učinkovitost.

Razlikujemo različne oblike vzdržljivosti in jo lahko

Razdelimo glede na:

a) Topologijo

b) Bioenergetske sisteme

c) Specifiko dejavnosti oz. športna



Topološka 
porazdelitev

128

Vidik aktivne mišične 
mase

Splošna 
vzdržljivost

Vzdržljivost zgornjih udov

Vzdržljivost spodnjih udov

Vzdržljivost trupa

Lokalna 
vzdržljivost



Porazdelitev glede 
na bioenergetski 
sistem človeka 

Osnovna terminologija

Biološki energetski sistem

Fosfagenski

sistem

Glikolitični

sistem

Oksidativni 

sistem



Fosfagenski
sistem (anaerobni 

alaktatni)

▪ Kreatin fosfat oz. fosfokreatin (PCr) je 

visokoenergijska molekula, ki se lahko s pomočjo

encima kreatin kinaze razcepi na kreatin in 

fosfatno skupino, ki se nato lahko porabi za 

sintezo ATP iz ADP. Prvih 5 sekund vadbe (ne 

glede na intenzivnost) je to edini sistem za 

obnovo ATP. V telesu je le za nekaj sekunde

vadbe ATP-ja, po tem času pa morajo začeti

sodelovati sistemi za proizvodnjo. 

ATP-PCr sistem lahko vzdržuje maksimalno

intenzivno vadbo še 5 do 8 sekund, skupaj

torej od 10 do 15 sekund. Po tem času mora 

proizvodnjo večine ATP-ja prevzeti

glikolitični sistem.



Anaerobni laktatni
- glikolitični sistem

▪ Ko ATP-PCr sistem ne more več zagotavljati dovolj ATP-ja, morata to 

vlogo prevzeti anaerobni glikolitični (oz. laktatni) in aerobni (oz. 

oksidativni) sistem. A preden se lotimo opisa teh dveh sistemov, se na

kratko ustavimo pri terminologiji:

▪ Aerobni proces = proces, ki poteka ob prisotnosti kisika

▪ Anaerobni proces = proces, ki poteka brez kisika

▪ Glikoliza = presnovni proces glukoze, pri katerem nastaneta neto 2 

mola ATP/mol glukoze

▪ Končni produkt glikolize je piruvat. Če na razpolago NI dovolj kisika, se 

ta nadalje spremeni v mlečno kislino oz. sol mlečne kisline –

laktat, drugače pa v acetil koencim A, ki nato vstopi v proces, ki se 

imenuje Krebsov cikel. Včasih se je celotnemu procesu, v katerem

nastane laktat, reklo anaerobna glikoliza; če se je proces nadaljeval s 

Krebsovim ciklom, pa aerobna glikoliza. To poimenovanje je zavajujoče, 

saj prisotnost oz. neprisotnost kisika ne vpliva na glikolizo, ampak samo

na končni produkt glikolize (piruvat). Bolj zadovoljivo poimenovanje je 

hitra glikoliza (prej anaerobna) in počasna glikoliza (prej aerobna).



Anaerobni laktatni
- glikolitični

sistem…

▪ Kot že samo ime pove, je proizvodnja ATP-ja s hitro glikolizo

hitrejša, vendar pa ima to tudi svojo ceno: v procesu nastaja

laktat, ki je eden od dejavnikov mišične utrujenosti.

▪ ATP-PCr sistem vzdržuje proizvodnjo ATP približno prvih 15 

sekund, nato proizvodnjo postopoma prevzema anaerobni

laktatni sistem. Po približno 30 sekundah večina ATP-ja prihaja

iz tega sistema, po približno 45 sekundah pa začne delež ATP-ja

iz tega sistema upadati, proizvodnjo pa začne prevzemati

oksidativni sistem.



Metode za 
razvoj 

vzdržljivosti

133

Neprekinjena ali kontinuirana metoda

Variabilna metoda

Intervalna metoda



Neprekinjena ali 
kontinuirana 

metoda

134➢ Predstavlja osnovno metodo za razvoj vzdržljivosti. 

➢ Uporablja v začetnem delu pripravljenega obdobja, 

kasneje pa za vzdrževanje osvojene ravni aerobne

priprave.

➢ V tekmovalnem obdobju jo uporabljamo za telesno in 

psihično sproščanje.

➢ V športih mladih in rekreativnem športu je za razvoj

vzdržljivosti najpomembnejša in najbolj uporabna

metoda, vendar pa ne smemo pretiravati z obsegom

vadbe (zaradi pojavljanja kronične vtrujenosti).

➢ Njeno intenzivnost lahko dobro določimo s pomočjo
srčnega utripa. Lahko je nizka : od 65 - 75% ali srednja

: od 85 - 92% maksimalnega srčnega utripa. 

➢ Dolgotrajno vadbo zmerne intenzivnosti pogosto

imenujemo tudi vadba za razvoj aerobne kapacitete. 

Vadbo vzdržljivosti srednje intenzivnosti pogosto

imenujemo vadba na ravni anaerobnega praga, vadba

za razvoj nizke aerobne moči ali tempo vzdržljivosti



Variabilna 
metoda

135

➢ Pri variabilni metodi intenzivnost načrtno ali

nenačrtno spreminjamo v času od 25 do 45 

minut.

➢ Z njo razvijamo tako aerobne kot anaerobne

kapacitete.

➢ Pri načrtni metodi na točno določenih krajših

razdaljah intenzivnost gibanja povečamo

tako, da pride do delnega pomanjkanja

kisika (kiseonički dolg).

➢ Pri nenačrtni metodi pa športniki prilagajajo

hitrost terenu, po katerem se gibljejo ali

specifični igralni situaciji.



Intervalna 
metoda

136

➢ Predstavlja metodo, kjer se izmenjujeta vnaprej določena

dolžina vadbe (intervali teka,..) in odmor (počitek, manj

intenzivna vadba).

➢ Intervalni trening pomeni nadgradnjo osnovni, 

neprekinjeni metodi oz. vadbi. Gre za višjo intenzivnost

obremenitve kot pri neprekinjeni metodi, izvaja se v 

področju srednje, visoke in najvišje intenzivnosti.

➢ Zahtevnost je mogoče regulirati z naslednjimi parametri: 

dolžina intervala, hitrost teka, število ponovitev, dolžina

odmora in vrsta odmora (npr. lahkotna hoja). Od prvega

znanstvenega oblikovanja intervalne vadbe so se oblike

intervalnega treninga hitro razvijale. Poznamo dva tipa

intervalnega treninga: ekstenzivni ali aerobni in 

intenzivni ali anaerobni intervalni trening



Testi za merjenje 
aerobne 

vzdržljivosti
(terenski)
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Beep test

Moški Ženske

Odličen > 13 > 12

Zelo dober 11 - 13 10 - 12

Dober 9 - 11 8 - 10

Povprečen 7 - 9 6 - 8

Slab 5 - 7 4 - 6

Zelo slab < 5 < 4

N
o

rm
a

ti
v

i
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139Vo2Max test v laboratoriju
VameVal test na igrišču
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IZVEDBA

OPTIMIZACIJA

POPRAVEK

RAZVOJ SPREMLJANJE

REHABILITACIJA IN VRNITEV
V TRENAŽNI PROCES – OD 

MASAŽNE MIZE DO 
POPOLNE FORME

OPTIMIZACIJA 
BIOMEHANIKE, 
MOBILNOSTI, 
STABILNOSTI I 

EKONOMIČNOSTI 
GIBANJA SKOZI 

UPORABO 
FUNKCIONALNIH 

TRENAŽNIH STRATEGIJI

TRENING VISOKE 
KAKOVOSTI ZA 

POTISNITI ŠPORTNIKA 
DO NOVIH OSEBNIH 

REKORDOV HITREJŠE, 
VIŠJE, MOČNEJŠE

IZVAJANJE STREGIJ ZA 
RAZVOJ TELESNEGA 
OPISMENJEVANJA IN 

SPLOŠNEGA 
ATLETIZMA

SPREMLJANJE IN EVALUACIJA 
VSEH VIDIKOV TRENAŽNEGA 

PROCESA KAKO BI  GA 
IZBOLJŠALI 

Proces upravljanja športnom formom
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