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IZVLEČEK 

V nalogi smo s pomočjo anketnega vprašalnika ugotavljali motive in stališča stanovalcev 

Doma starejših občanov Šiška v Ljubljani do vadbe v Senior vadbenem parku (SVP). V 

raziskavi je prostovoljno sodelovalo 50 stanovalcev doma (79,3 ± 8,4 let; 80,0% žensk), 

med katerimi jih je 25 vadilo v SVP. Poleg osnovne analize frekvenčnih porazdelitev sta 

bila uporabljena tudi t-test za en vzorec glede na fiksno vrednost in hi-kvadrat test. 

Rezultati so pokazali, da GŠA, ki so jo anketiranci izvajali v preteklosti, ni bila značilno 

povezana (p>0,05) z njihovo vključitvijo v vadbo v SVP. Več kot polovica vadečih je v 

SVP vadila 5- in večkrat tedensko, kar je bilo tudi značilno (p<0,05) pogosteje od 

priporočene 2- do 3-krat tedenske vadbe. Večina je za izvedbo posamezne vadbene 

enote porabila do 30 minut. Najpogostejši motivacijski dejavniki za vključevanje v SVP 

so bili zdravstveni dejavniki, izziv in korist ter radovednost. Med razlogi, zaradi katerih 

se nekateri stanovalci doma niso vključili v vadbo, so bile najpogosteje omenjene 

zdravstvene težave in telesna/gibalna oviranost ter nezainteresiranost za vadbo. Pri 

analizi stališč do vadbe v SVP se je pokazalo, da se med vsemi oblikami vadbe, ki se v 

domu izvajajo, vadeči poleg hoje in sprehodov najpogosteje odločajo za vadbo v SVP. 

Slednja jim koristi tako, da lahko veliko lažje opravljajo vsakdanja opravila, se bolje 

počutijo in so bolje razpoloženi. Večini je ta vadba všeč predvsem zaradi postavitve 

vadbenih postaj v zunanje okolje in možnosti prilagajanja vadbe njihovim zmožnostim in 

sposobnostim. Zaključimo lahko, da je postavitev SVP v domovih za starejše občane 

smotrna in pomeni pomembno pridobitev, saj lahko bistveno prispeva k dvigu GŠA 

njenih stanovalcev in posredno pozitivno vpliva na njihovo zdravje ter vzdušje v domu. 

 

 

 

Ključne besede: starostniki, gibalna/športna aktivnost, vadbeni park, motivacija, 

stališča 



 8

ABSTRACT 

In this study a questionnaire was used to investigate the motives and attitudes of 

residents of the home for the elderly in Ljubljana Šiška towards practicing in Senior 

Exercise Park (SEP). Among all home residents 50 volunteers (79.3 ± 8.4 years; 80.0% 

women) were involved in the study, where 25 of them were exercising in SEP. Beside 

the basic frequency distribution analysis a one-sample t-test and a chi-square test were 

used. The results showed that physical activity performed by the respondents in the past 

was not significantly (p>0.05) related to their engagement into the SEP practice. More 

than a half of those who had been exercising in the SEP were used to practice there 5 or 

more times per week, which was also significantly (p<0.05) more frequently than the 

recommended 2 to 3 times per week. The majority of those who practiced in the SEP 

spent up to 30 minutes for each exercise session. The most frequent motivational factors 

for practicing in the SEP were medical (health) factors, challenge/benefit and curiosity. 

Among the reasons why some elderly home residents had not engaged in the SEP 

practice the most frequently mentioned were health problems and physical/motor 

difficulties, and lack of interest. The analysis of attitudes towards SEP practice showed 

that among all kind of home (physical) activities, the SEP practice was one of the most 

frequent besides walking. Based on the respondents’ opinion the main benefit of the SEP 

practice was the ability to perform everyday tasks much easier, feeling better and being 

in a better mood. Most of them liked the SEP because its training stations were placed in 

the external (natural) environment and because of the possibility of adapting the 

exercises to their own needs. It can be concluded that placement of the SEPs in homes 

for the elderly is reasonable and could represent an important achievement because it 

could significantly contribute to the increase in physical activity of its residents. In 

addition, it could have an indirect positive effect on their health and overall home’s 

atmosphere.  

 

 

Key words: elderly, physical activity, exercise park, motivation, attitudes 
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1. UVOD 

Če je bil pred leti pojem starost sinonim za betežnost, bolezen, osamo in podobno,  danes 

ni tako. V dokaz so vsi tisti starostniki, ki se zlepa ne sprijaznijo z negativnimi lastnostmi 

in oznakami, ki se jim jih pripisuje, pač pa ostajajo vitalni in čistega uma, sploh pa se še 

vedno počutijo družbeno koristni ter pripravljeni prispevati svoj delež v družbi. Geslo 

»Dodati življenje letom, ki so bila dodana življenju.« lepo povzema idejo aktivnega 

staranja, po kateri tudi starejši ljudje lahko živijo polno in neodvisno življenje, sploh pa 

ne smejo biti več nujno zlo sodobne družbe ampak njen aktivni del. 

  

1.1. STAROST IN STARANJE 

Starost in staranje sta zelo podobna pojma, ki pa se vendarle razlikujeta po pomenu, saj 

je staranje proces, ki traja vse od rojstva do smrti, starost pa je trenutno stanje, v 

katerem se posameznik nahaja (Kladnik, 1998, v Novak, 2011). Starost je opredeljena 

kot obdobje nad 65 let. Prelomnice v življenju posameznika so po merilih Svetovne 

znanstvene organizacije (WHO) v tem obdobju označene kot: zgodnje starostno obdobje 

od 65 do 74 let, srednje starostno obdobje od 75 do 84 let, pozno starostno obdobje od 

85 do 99 let in zelo staro obdobje nad 100 let (Spirduso idr., 1995; Shephard, 1997, v 

Novak, 2011).  

 

Danes obstaja že povsem izoblikovana veda, ki obravnava socialne in medicinske vidike 

staranja in starosti. To je gerontologija (grško »geron« – starček, »logein« – veda). Glavni 

vzrok za njen razmah najdemo predvsem v porastu starejšega prebivalstva (Accetto, 

1987).  

 

Po Accettu (1987) delimo gerontologijo na tri velike skupine: 

1. socialna gerontologija, ki se ukvarja s socialnimi vidiki staranja in starosti ter 

podrobno preučuje vplive družbenih premikov na staranje in starost ter obratno, 

2. medicinska gerontologija ali geriatrija, ki preučuje zdravstvene vidike staranja in 

starosti ter vpliv le-tega na razvoj organizacije zdravstva in 

3. eksperimentalna gerontologija, ki preučuje in ugotavlja dinamiko staranja. 

 

Temelje gerontološkim znanostim sta postavila francoski zdravnik Jean Marie Charcot in 

ameriški zdravnik Leo Ignaz Nasher v 19. stoletju. Slednji je leta 1912 izdal študijo o 

medicinski gerontologiji ter starostni medicini dal naziv geriatrija. Za prvega 
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eksperimentalnega gerontologa pa velja madžarski zdravnik Fritz Verzar. Danes se 

znanstveniki nagibajo k uporabi pojma biologija staranja namesto eksperimentalna 

gerontologija. Pojem biologija staranja pove veliko več, saj ne preučuje staranja le s 

poskusi na živalih, ampak tudi z opazovanjem in ocenjevanjem različnih parametrov pri 

človeku od rojstva do smrti (Accetto, 1987). Utemeljitelj gerontologije na naših tleh je bil 

prof. dr. Bojan Accetto, ki je leta 1966 ustanovil in vodil Inštitut za gerontologijo in 

geriatrijo (Leskovic, 2002).  

 

Vezana na izboljšanje kvalitete življenja starostnikov se je v okviru gerontologije  

pojavila zelo zanimiva veja, imenovana gerontehnologija (Graafmans, 1992; Graafmans 

idr., 1994, v Hojnik-Zupanc, 1995). Gre za mlado znanstveno disciplino, ki na eni strani 

raziskuje posebne potrebe, ki nastanejo zaradi bolezni ali starostnih sprememb, na drugi 

strani pa razvija tem potrebam čim bolj prilagojene tehnične pripomočke, ki lajšajo 

vsakdanje življenje v bivalnem prostoru (»low-tech«) ter telematiko (»high-tech«), ki 

omogoča preseganje omejitev fizičnega prostora in dostop do storitev na daljavo. Med 

drugim ima tehnologija v procesu staranja pomembno vlogo pri preprečevanju in 

upadanju moči, vzdržljivosti in gibljivosti, ki so običajno povezane s staranjem. Poleg 

tega pa pomaga pri kompenzaciji zmanjšanih sposobnosti v starosti (Graafmans idr., 

1994), na primer s preseganjem prostorskih ovir s telekomunikacijskimi tehničnimi 

sredstvi kot je elektronsko povezovanje z osebami in javnimi ustanovami, s pripomočki 

za izboljšanje senzornih in perceptivnih sposobnosti, kot so slušni aparat, velika 

telefonska tipkovnica, posebno oblikovana plošča za daljinsko upravljanje televizije ter 

posebni pripomočki za gibanje po stanovanju, kot so senzorne svetilke, nedrseča tla, 

oprijemala, gospodinjski pripomočki za čiščenje stanovanja in pripravo hrane itd. Torej 

je namen gerontehnologije omogočiti starejšim ljudem, da ostanejo čim dlje produktivni 

člani družbe (Hojnik-Zupanc, 1995). Potrebno pa je poudariti, da nova tehnologija nosi s 

sabo tudi nevarnosti, kot je na primer izolacija ljudi, zato jo je potrebno uporabljati le 

kot dopolnilo oziroma kot pripomoček ne pa kot nadomestilo za osebno komunikacijo. 

Ravno nasprotni učinek pa telematika doseže pri tistih starejših ljudeh, invalidih in 

bolnikih, ki so zaradi bolezni ali procesa staranja omejeni v svojem gibanju in jim 

prostor predstavlja fizično bariero. V  tem primeru posameznik s pomočjo 

telekomunikacijskih sredstev ohranja stik z bivalnim, širšim lokalnim in globalnim 

prostorom ter s tem tudi svojo integriteto. Z drugimi besedami povedano, starejša oseba 

z uporabo tehnične opreme ohranja samostojnost izven institucije, ker z dostopnostjo do 
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stvari in servisov brez fizičnega napora lahko obvladuje svoj ožji in širši bivalni prostor 

(Hojnik-Zupanc, 1995). 

 

Očitni znaki staranja (sivenje las, nabiranje maščevja okoli pasu in bokov, gubanje kože, 

menopavza pri ženskah, plešavost predvsem pri moških, manjša telesna in duševna 

zmogljivost pri obeh spolih…) se lahko pojavijo različno zgodaj. Zato lahko rečemo, da je 

staranje proces, pri katerem začnejo mnoge fiziološke funkcije organizma usihati. Lahko 

bi rekli, da proces nastopi takoj po rojstvu, saj se celice, najmanjše osnovne enote, ki 

gradijo naše telo, zelo hitro delijo v času zgodnjega razvoja organizma in upočasnijo 

delitev, ko se diferencirajo in prevzamejo specifične funkcije v našem telesu. Takoj po 

oploditvi jajčne celice z delitvijo nastanejo izvorne matične celice, ki imajo to možnost, 

da se razvijejo v katero koli celico od 220 tipov, ki sestavljajo naše telo. Z rastjo plodu se 

te celice oblikujejo v različna tkiva, kjer se specializirajo (npr. celice kože, srčne mišice, 

skeletne mišice, živčne celice, celice hrustanca…), a še vedno vsebujejo matične celice v 

redkem številu. Te pa so potrebne za obnavljanje tkiv v času našega življenja, kar proces 

staranja spremeni oziroma upočasni. Iz tega lahko sklepamo, da se človek stara vse 

življenje in da zdravo staranje ni omejeno le na starostno obdobje, temveč poteka od 

rojstva dalje v otroštvu, odraščanju, odraslosti in v sami starosti. Nekatere druge celice, 

kot so na primer živčne celice, pa se ne delijo celo življenje, temveč se delitev ustavi, ko 

dosežejo specifično število. Za take celice je značilno, da se ne obnavljajo in se v primeru 

odmiranja ne nadomeščajo, kar pomeni, da njihovo število s starostjo upada. S starostjo 

opeša tudi srčna mišica in z njo povezana srčna funkcija, kar vpliva na ostale organe, saj 

dobijo manj kisika in hranilnih snovi. Med starostne spremembe sodijo tudi 

degenerativne spremembe. Dobro je znano, da s staranjem upadajo tudi imunske 

funkcije, kar naj bi predstavljalo pri starejših ljudeh poglavitni vzrok za številne infekcije 

in nekatere bolezni. Seveda na proces staranja vplivajo tudi drugi dejavniki, npr. gentski, 

okoljski, različne bolezni (Lata in Walia, 2007, v Jurdana, 2011b).  

 

Če povzamemo, sta kakovostna in zdrava starost v veliki meri odvisna od vzvodov iz 

prejšnjih razvojnih obdobij življenja. Kronološka starost posameznika pove le, da se 

staramo, ne pa tudi, kako se staramo. Zato lahko ljudje po biološki starosti, stari nad 65 

let, odstopajo od koledarske tudi za ±20 let (Israel, 1995; Shephard, 1998, v Novak, 

2011) oziroma kronika procesov zagotavlja drugačno biološko starost v primerjavi s 

kronološko starostjo (Aviv, 2004, v Novak, 2011). 
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Preučevanje in poglabljanje v 3. življenjsko obdobje postaja vse bolj pomembno in 

aktualno zaradi različnih vidikov. Eden teh je neizbežno dejstvo, da bomo enkrat tudi 

sami sodili v kategorijo starostnikov. Normalno in naravno je želeti, da bi dočakali svojo 

starost ter v zrelih letih živeli čim bolj kakovostno, samostojno in polno življenje. 

Zavedanje le-tega pa nas že v mladih letih sili k temu, da skrbimo zase, tako da svoj 

življenjski slog čim bolj usmerimo v zdravo prehrano, redno telesno, duševno in socialno 

aktivnost ter ustrezno finančno varnost. Po mnenju WHO (2006, 2007) bi lahko staranje 

in njene tegobe pomaknili v prihodnost, če bi se izognili dejavnikom tveganja in zdravo 

živeli. S tem bi preprečili 80 % prezgodnjih smrti zaradi srčno-žilnih bolezni, 80 % manj 

bi bilo sladkorne bolezni tipa 2 in 40 % manj rakavih obolenj. 

 

Poleg tega število starejšega prebivalstva narašča, tako v svetu kot pri nas (slika 1). 

Povprečna življenjska doba je znašala na začetku 20. stoletja v Evropi, kjer so bile 

socialno-medicinske okoliščine še najbolj znosne, komaj 40 let, medtem ko se je v drugi 

polovici 20. stoletja povzpela čez 70 let in se še vedno vzpenja. Lahko rečemo, da se je 

20. stoletje začelo z vprašanji pediatrije, saj se je človeštvo na začetku tega stoletja 

bojevalo proti obolevanju in umiranju dojenčkov, končalo pa se je z vprašanji geriatrije, 

torej zdravstvom starejših ljudi (Accetto, 1987).  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 1: Porast svetovnega (Svet), evropskega (EU) in slovenskega (Slovenija) prebivalstva starejšega od 

65 let med leti 1960 in 2010 po podatkih Svetovne banke (The World Bank Group, 2012). 
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Po podatkih projekcij EUROSTAT prebivalstva EUROPOP 2008 za obdobje 2008–2060 

kaže, da bo do leta 2060 odstotek starostnikov nad 65 let (65+) v EU narasel s 17,1% na 

30,0%, število starostnikov nad 80 let (80+) pa naj bi se potrojilo, s 4,4% na 12,1% 

(Giannakouris, 2008). Podobno velja tudi za Slovenijo, in sicer s 16,1% naj bi naraslo na 

33,4% pri 65+ in s 3,5% na 14,1% pri 80+ (Vertot, 2010). Po kazalnikih Svetovne banke 

(The World Bank Group, 2012) je v zadnjih 10 letih število starostnikov (65+) v Sloveniji 

naraslo za okoli 18%, skupni delež starega prebivalstva pa je s 16,5% že sedaj med 

višjimi v svetu.  

 

Razloge za porast starejšega prebivalstva najdemo v boljšem zdravstvenem varstvu 

ljudi, upadanju nalezljivih bolezni, večji industrializaciji predvsem dežel v razvoju in 

večji urbanizaciji prebivalstva ter manjši rodnosti in plodnosti na posameznih predelih 

sveta ob manjši umrljivosti otrok (Accetto, 1987).  

 

Zaradi zgoraj naštetih dejstev postaja skrb za starejše vse bolj prisotna. Prav tako se 

krepi zavedanje o pozitivnih posledicah aktivnega staranja. V svetu se tako vse bolj 

uveljavlja pojem »uspešno staranje«, ki služi kot paradigma za ohranjanje življenjskega 

stila oz. bivanjske in delovne samostojnosti ter neodvisnosti tudi v starosti. Ta pojem ne 

zajema le storilnostnih vidikov, povezanih z gibanjem, temveč tudi socialne, 

intelektualne in emocionalne, ki obsegajo vsa področja človekovega delovanja. Znano je, 

da se s starostjo telesna aktivnost bistveno zmanjša, hkrati pa se okrepijo zdravstveni 

problemi. Poveča se vnos zdravil, ki večinoma povzročajo številne stranske učinke. 

Redna in ustrezno načrtovana vadba pa je eno redkih »zdravil« brez negativnih 

stranskih posledic (Strojnik, 2010). Vadba tudi v pozni starosti pozitivno vpliva na 

telesne sposobnosti, izboljšanje zdravja in počutja nasploh, kar v bistvu daje smisel 

življenju v zrelih letih.  

 

1.2. VADBA V OBDOBJU STAROSTI 

Pri Ameriškem združenju za medicino športa (American College of Sports Medicine 

(ACSM), 1998, 2009) ugotavljajo, da je redna gibalna/športna aktivnost učinkovito 

sredstvo za preprečevanje oz. zmanjševanje upada funkcionalnih sposobnosti, 

povezanih s staranjem in prispeva k večji samostojnosti ter dvigu kvalitete življenja. 

Podobno tudi pri Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO, 2012) navajajo, da imajo 

gibalno/športno aktivni starostniki, v primerjavi z manj aktivnimi, nižjo stopnjo 
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smrtnosti, ne glede na vzrok, nižjo stopnjo tveganja za pojav koronarne bolezni srca, 

visokega pritiska, kapi, diabetesa tipa 2, raka na debelem črevesju in prsih, imajo višji 

nivo sposobnosti kardio-respiratornih in mišičnih funkcij, zdravju ugodnejšo telesno 

maso, telesno sestavo in kostno maso ter profil biomarkerjev za preventivo srčno-žilnih 

bolezni in diabetesa tipa 2. Poleg tega izkazujejo višji nivo funkcionalnega zdravja, imajo 

manjšo možnost padcev in boljše kognitivne  funkcije oz. sposobnosti ter manjše 

tveganje za srednje in resne omejitve funkcije. Če dodatno pogledamo še s finančnega 

vidika, je za državo in posameznika veliko ceneje vlagati v preventivo in ohranjanje 

zdravja posameznika, kakor pa vlaganje v bolnišnično zdravljenje, rehabilitacijo in 

oskrbo v raznih ustanovah (npr. domovih za starejše občane). 

 

1.2.1. Ključne gibalne sposobnosti v obdobju starosti 

V starosti naj bi tako bila redna vadba sestavni del življenja starostnikov, ki bi morala 

obsegati razvoj oz. ohranjanje predvsem naslednjih gibalnih sposobnosti: moč, 

ravnotežje, gibljivost in vzdržljivost. Pri tem ima vadba za moč še poseben pomen, saj 

vpliva na vse ostale omenjene sposobnosti. Poleg tega je to tista oblika vadbe, ki v 

največji meri vpliva na povečanje moči in mišične mase, saj spodbudi anabolni 

hormonski odziv, čeprav je ta manjši kot pri mlajših osebah. Zlasti je pomemben odziv 

rastnega hormona, ki je povezan z rastjo in obnovo različnih tkiv (Strojnik, 2010). In ker 

so problemi z omejeno mobilnostjo, padci, artritisom, osteoporoznimi zlomi, 

oslabelostjo in funkcionalnim nazadovanjem jasno povezani z mišično močjo in maso 

(Wagnar idr., 1992, v Strojnik, 2006), je potreba po vključitvi vadbe za moč v programe 

starejših oseb še toliko bolj potrebna.  

 

Kot rečeno, gibalne zmožnosti s starostjo upadajo, pri čemer sta prizadeti predvsem moč 

in natančnost gibanja kot tudi ravnotežje in gibljivost (Shephard, 1997, v Tomažin idr., 

2007; Strojnik, 2010). Moč kot gibalna sposobnost se skozi življenjska obdobja 

spreminja. Z odraščanjem se povečuje in v 20. letih starosti doseže najvišji nivo. Na 

visokem nivoju ostaja do 50. leta, ko začne postopno in progresivno upadati. Upadanje je 

pospešeno. Močnejše postane po 65. letu, še bolj očitno pa po 85. letu. Do 50. leta 

normalno aktivni ljudje praviloma ne občutijo posebnih problemov zaradi pomanjkanja 

moči, medtem ko v  pozni starosti to postane temelj gibanja (Strojnik, 2010). 
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1.2.2. Sarkopenija in vadba za moč 

Biološki proces upadanja mišične mase in z njo povezane mišične moči se imenuje 

sarkopenija. Gre za starostno zmanjšanje mišične mase in spremembe v kakovosti 

skeletne mišice. Proces upadanja mišične mase se začne po 25. letu starosti za 0,5–1,0 % 

letno; odstotek se poveča po 50. letu starosti in doseže kar 3–4 % izgube mišične mase 

in moči po 70. letu, zato lahko rečemo, da se sarkopenija začne že precej zgodaj, pred 30. 

letom starosti (Mishra in Misra, 2003, v Jurdana, 2011b). Posledica sarkopenije je 

nalaganje maščobnega in fibroznega tkiva na mesto atrofiranih mišičnih vlaken, kar 

povzroči togost skeletnih mišic, obenem slabi mišična moč, pojavlja se mišična 

utrujenost (Kent-Braun idr., 2000, v Jurdana, 2011a). Na svetu je trenutno več kot 50 

milijonov ljudi, ki trpijo za sarkopenijo, po splošnih ocenah pa se bo njihovo število do 

sredine tega stoletja povečalo za štirikrat (Lexell idr., 1988; Frontera idr., 2000, v 

Jurdana, 2011a).   

 

Sarkopenija povzroči, da so ljudje bolj dovzetni za poškodbe pri nenadnih padcih in 

zlomih ter so v nevarnosti, da izgubijo svojo funkcionalno neodvisnost. Poveča se tudi 

tveganje za nastanek nekaterih drugih bolezni ali invalidnosti, njena končna posledica 

pa je lahko predčasna smrt.  Kot omenjeno, sarkopenijo zaznamujejo tako upad mišične 

mase kot tudi spremembe v velikosti in številu mišičnih vlaken. Pri tem so bolj prizadeta 

hitra mišična vlakna (Larson, 1983, v Strojnik, 2006), zaradi česar se ne zmanjša le 

največja mišična sila, temveč tudi sposobnost eksplozivnih mišičnih naprezanj (Bassey 

in Harries, 1987, v Strojnik, 2006). K temu prispeva tudi zmanjšan nivo mišične 

aktivacije v starosti (Morse idr., 2005, v Strojnik, 2006), ki predstavlja zmanjšanje števila 

vključenih motoričnih enot (mišičnih vlaken). Z ustrezno vadbo oziroma treningom pa je 

mogoče povečati moč tudi pri starostnikih, saj se le-ta lahko izboljša s prilagoditvijo treh 

mehanizmov: a) povečanjem aktivacije, b) hipertrofijo mišic in c) izboljšanem 

medmišične koordinacije, tj. aktivacije med agonisti, antagonisti in sinergisti (Charette 

idr., 1991; Frontera idr., 1988, v Strojnik, 2006). Sposobnost izvedbe eksplozivnih gibov 

je eden glavnih dejavnikov ohranjanja ravnotežja in preventive pred padci. Zato je 

sposobnost ohranjanja hitrih mišičnih vlaken in z njimi povezana aktivacija pomemben 

cilj vadbe pri starostnikih.  

 

Vadba za moč, pa tudi za vzdržljivost je zelo učinkovita v boju proti osteoporozi (Wolff 

idr., 1999). Hkrati vadba za moč izboljša aktivno gibljivost (Seguin in Nelson, 2003; 
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Tomažin idr., 2007) in dinamično ravnotežje, vpliva na hojo, ki je hitrejša in 

učinkovitejša, poveča mišično maso, kostno gostoto in zmanjša tveganje zlomov kot 

posledico osteoartritisa (Seguin in Nelson, 2003). V povezavi z vadbo ravnotežja se 

zmanjša verjetnost padcev, poleg tega pa prispeva tudi k večji samozavesti in boljši 

samopodobi (Seguin in Nelson, 2003; Strojnik, 2010). Pomaga lajšati simptome različnih 

kroničnih bolezni (npr. artritis, depresija, diabetes tipa 2, kongestivna srčna napaka, 

srčna arterijska bolezen, obstruktivna pljučna bolezen), degenerativnih živčnih bolezni 

(npr. Parkinsonova bolezen) ter zmanjša motnje spanja in hranjenja (Fiatarone Singh, 

2011, v Strojnik, 2006), Vadba za moč pozitivno vpliva tudi na presnovo, zmanjša 

količino telesne maščobe, toleranco za glukozo, vrednost krvnega tlaka ter povečuje 

kostno maso (Grizold, 2010, v Jurdana, 2011b). 

 

Po priporočilih ACSM (2009) in WHO (2012) naj bi vadba za moč za starejše osebe 

potekala vsaj 2-krat tedensko. Vključevala naj bi 8–10 gimnastičnih vaj (premagovanje 

lastne teže) ali vaj z utežmi za večje mišične skupine, 8–12 ponovitev v 1–3 serijah, 

srednje (5–6) do visoke (7–8) intenzivnosti na lestvici od 0 do 10 (ACSM, 2009). 

 

1.2.3. Padci in vadba za ravnotežje 

Pešanje čutil, kognitivne motnje, daljši reakcijski čas, omejena gibljivost, zmanjšana 

mišična moč, motnje ravnotežja, negotovost, pomanjkanje volje v kombinaciji z 

bolezenskimi stanji in dejavniki okolja vodijo v večjo ogroženost in pojavnost padcev v 

starostnem obdobju (Rebec in Prosen, 2011). Po mnenju Ameriškega združenja za 

geriatrijo (2011, v Rebec in Prosen, 2011) ni problematična samo visoka pojavnost 

padcev pri starostnikih, ampak nagnjenost k padcem zaradi velikega števila pridruženih 

bolezni in starostnega upadanja fizioloških funkcij, kar lahko nedolžen padec spremeni v 

potencialno nevarnega. Tako padci in z njimi povezane poškodbe predstavljajo za 

starejšo osebo veliko grožnjo, saj lahko negativno vplivajo na zdravstveno stanje 

starostnika (Rebec in Prosen, 2011). Poleg tega lahko hitro vodijo v neaktivnost 

posameznika in s tem v upad telesnih sposobnosti, kar človeku hitro odvzame 

samostojnost in sposobnost samooskrbe. Neposredna posledica padca je lahko celo 

smrt, v vsakem primeru pa padec tako ali drugače vselej vpliva na kakovost 

starostnikovega življenja.  

 



 17

Po podatkih WHO (2007, v Rebec in Prosen, 2011) pade pri starosti 65 let in več vsako 

leto 28–35% starostnikov, pri starosti nad 70 let pa se ta odstotek dvigne na 32–42%. 

Padci pri starostnikih ne povzročajo samo poškodbe ali v najslabšem primeru smrt ter 

prizadenejo mobilnost (Stolley idr., 2001, v Rebec in Prosen, 2011), ampak lahko po 

padcu postane starostnik odvisen od drugih, izgubi avtonomnost, postane zmeden, 

nepokreten, depresiven, kar nadalje vodi v zmanjšan obseg dnevnih aktivnosti (WHO, 

2007, v Rebec in Prosen, 2011). Pojavi pa se tudi strah pred gibanjem in potreba po 

namestitvi starostnika v institucijo (Cijan in Cijan, 2003, v Rebec in Prosen, 2011) ter 

izguba samozavesti in socialna izolacija (Stolley idr., v Rebec in Prosen, 2011). Padec v 

preteklosti je tudi zelo dober napovednik padcev v prihodnosti, saj bosta dve tretjini 

starostnikov, ki so padli, v šestih mesecih verjetno ponovno padli. Zavedati se je treba, 

da so pri  starejših osebah posledice padca hujše (Wold, 2008, v Rebec in Prosen, 2011). 

Do 75. leta je pogostost padcev pri ženskah večja, po tej starosti pa se pogostost pri obeh 

spolih izenači (Cijan in Cijan, 2003, v Rebec in Prosen, 2011). Avtorja navajata tudi, da 

ima približno 15% padcev za posledico zlom kolka. Od tega umre 25% starostnikov v 

prvih šestih mesecih po poškodbi, 60% pa jih je trajno omejenih v gibanju. Wold (2008, 

v Rebec in Prosen, 2011) ugotavlja, da četrtina starejših ljudi po padcu umre v enem 

letu, polovica pa jih nikoli ne doseže stanja mobilnosti in neodvisnosti, ki ga je imela 

pred padcem. 

 

Po podatkih Zavoda za zdravstveno varstvo Kranj (2007, v Rebec in Prosen, 2011) v 

Sloveniji umre zaradi padca 44% starostnikov, 25% pa jih po padcu izgubi samostojnost, 

zmanjša se njihova gibljivost in poveča se tveganje za prezgodnjo umrljivost. Na 

Inštitutu za varovanje zdravja (IVZ, 2008, v Rebec in Prosen, 2011) je bilo ugotovljeno, 

da je bilo v Sloveniji v letu 2008 kar 55% vseh bolnišničnih obravnav posledica 

nenadnih padcev. Delež starejših oseb, ki so padle in bile hospitalizirane, s starostjo 

narašča. V starostni skupini od 60 do 64 let je v letu 2008 na 1000 prebivalcev Slovenije 

padlo 12 žensk in 20 moških, v starostni skupini nad 85 let pa je bilo padcev in 

posledičnih hospitalizacij 55 za ženske in 41 za moške (IVZ, 2008, v Rebec in Prosen, 

2011).  

 

Zdi se, da dejavniki, ki privedejo do padcev v starosti, izhajajo na eni strani iz starostnika 

samega in vplivajo na njegovo sposobnost funkcioniranja v okolju, na drugi strani pa iz 

dejavnikov v okolju, ki povratno vplivajo na starostnikovo sposobnost obvladovanja 
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okolja. Po Tideiksaaru (1997, v Rugelj, 2006) so dejavniki tveganja za nenadne padce 

razdeljeni na notranje in zunanje. Slednji predstavljajo človekovo neposredno 

življenjsko okolje, medtem ko notranji predstavljajo fiziološke spremembe, povezane s 

staranjem. Ebersole in Hess (2001, v Rebec in Prosen, 2011) jih delijo na psihogene, 

fiziološke in okoljske,  Stolley idr. (2001), Mitty in Flores (2007), MacCulloch idr. (2007) 

(v Rebec in Prosen, 2011) na intrinzične in ekstrinzične, American Geriatrics Society 

(2001, v Rebec in Prosen, 2011) na intrinzične, ekstrinzične in okoljske, Wold (2008) na 

interne in eksterne, WHO (2007, v Rebec in Prosen, 2011) pa jih deli v naslednje štiri 

kategorije:  

1. biološki dejavniki (spol, starost, rasa; kronične bolezni; upad fizičnih, kognitivnih 

in emocionalnih sposobnosti), 

2. vedenjski dejavniki (pretirana uporaba zdravil; pretirano uživanje alkohola; 

premalo telesne aktivnosti; neprimerna obutev), 

3. okoljski dejavniki (neustrezna konstrukcija in oprema stavb; spolzke talne 

površine in stopnice; preproge, ki drsijo; nezadostna osvetlitev; neravni ali 

razbiti pločniki) in 

4. socio-ekonomski dejavniki (nizke plače ali pokojnine; nizka izobrazba; neustrezni 

bivanjski pogoji; pomanjkanje socialnih kontaktov; omejen dostop do 

zdravstvene ali socialne službe; pomanjkanje družbenih sredstev in podpore 

skupnosti). 

 

Vsem je skupno to, da nastanejo zaradi fizioloških sprememb v procesu staranja, 

kroničnih in degenerativnih obolenj ter dejavnikov iz okolja. Stolley idr. (2001, v Rebec 

in Prosen, 2011) so prepričani, da možnost padcev dramatično narašča s številom 

dejavnikov tveganja, kar WHO (2007, v Rebec in Prosen, 2011) potrjuje z razlago o 

kompleksnem medsebojnem delovanju dejavnikov za nastanek padcev. Za približno 

polovico padcev so krivi dejavniki okolja, kot ugotavljata Jamison (2007, v Rebec in 

Prosen, 2011) in Akyol (2007, v Rebec in Prosen, 2011). Miller (2004, v Rebec in Prosen, 

2011) kot poseben dejavnik tveganja obravnava strah pred (ponovnimi) padci oziroma 

njegov negativni vpliv na funkcionalno sposobnost posameznika zaradi izgube 

samozaupanja. Mitty in Flores (2007, v Rebec in Prosen, 2011) dodajata, da se ta strah 

pojavlja tudi pri osebah, ki niso padle, in sicer pogosteje pri ženskah. Prizadeta 

mobilnost pri starejšem človeku je rizični dejavnik za padec, uporaba pripomočkov za 

gibanje pa to tveganje še poveča (Stolley idr., 2001, v Rebec in Prosen, 2011). 



 19

 

Ravnotežje predstavlja sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih gibov, ki so 

potrebni za vračanje telesa v ravnotežni položaj, kadar je ta porušen (Pistotnik, 2003), in 

je tista komponenta gibanja, ki je potrebna za večino funkcijskih aktivnosti v 

vsakdanjem življenju (Rugelj, 2006). Je tudi eden pomembnih notranjih dejavnikov, z 

oceno katerega je mogoče napovedati ogroženost za padce pri starostnikih (Rugelj, 

2006). Raziskave kažejo, da je oslabljeno ravnotežje verjetno glavni dejavnik tveganja za 

nenadne padce (Horrak idr., 1989, v Rugelj idr., 2007; Lord idr. 1994; Woollacott idr., 

1986, v Prevc idr., 2007), ker je pogojeno s starostnim poslabšanjem vidnih, ravnotežnih 

in somato-senzornih funkcij, ki kontrolirajo držo in gibanje (Borger idr., 1999, Lord in 

Dayhew, 2001, v Palma idr., 2007). Ker je ravnotežje zapletena gibalna in miselna 

funkcija, mora posameznik med funkcijskimi aktivnostmi natančno usklajevati 

informacije iz proprioceptivnega, vidnega in vestibularnega sistema z gibalnimi 

pobudami. Pri zdravih odraslih sočasna miselna naloga ne zmoti učinkovitosti 

ravnotežja. S staranjem pa k nestabilnosti prispeva tudi zmanjšana pozornost ali 

konkurenčna naloga med ohranjevanjem drže (Wollacott in Shumway-Cook, 2002, v 

Rugelj, 2006). Torej, da bi bilo ravnotežje čim bolj učinkovito, potrebuje oseba 

koordinacijo med aferentnimi informacijami, ki prihajajo iz proprioceptivnega, 

vestibularnega in vidnega sistema, ter descendentnimi pobudami iz osrednjega živčevja. 

Verjetnost padca se tako s staranjem povečuje predvsem, ko so senzorične informacije 

konfliktne. Pričakovati je, da bo deficit v kateremkoli senzoričnem sistemu vplival na 

način, kako oseba uporabi senzorične informacije in kako pripravi gibalni odgovor za 

uravnavanje drže (Horrak, 1989, v Rugelj, 2006). Zaradi staranja je opazen pomemben 

upad pri vseh sistemih, ki prispevajo k učinkovitemu ravnotežju. Število dlačnih celic 

vestibularnega sistema se namreč zmanjša za 40%, sam vestibularni sistem pa postane 

manj zanesljiv (Rosenhall, 1973, v Rugelj, 2006), zmanjša se učinkovitost perifernega 

vida (Paulus idr., 1984, v Rugelj, 2006), ta pa pomembno vpliva na stabilizacijo nihanja 

telesa. Enako velja tudi za somato-senzorični sistem (Skinner idr., 1984, v Rugelj, 2006). 

Pomembno se zmanjšuje občutek za lego in gibanje sklepov (Carter idr., 2001, v Rugelj, 

2006), zmanjša se tudi gostota oživčenosti kože v področju stopala in podplata (Melzer 

idr.,2004, v Rugelj, 2006) in kot že prej omenjeno se s staranjem spreminja živčno-

mišični sistem, ki vpliva na zmanjšanje mišične mase, moči in zmogljivosti (Carter idr., 

2001; Larson idr., 1979; Johnson, 1982; Frischknecht, 1998, v Rugelj, 2006), kar seveda 

dodatno slabi ravnotežje. Usmerjena gibalna/športna aktivnost (GŠA) prispeva k 
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izboljšanju stabilnosti oziroma ravnotežja in skupaj s povečanjem moči služi kot 

preventiva pred padci. Številne raziskave so že potrdile pozitivne učinke vadbe pri 

preprečevanju in zmanjševanju padcev starejših ljudi (Chang idr., 2004; Campbell, idr., 

1997; Wolf idr., 1997; Buchner idr., 1996, v Rugelj, 2006). 

 

Po priporočilih ACSM (2009) naj bi vadba za ravnotežje za osebe s povečano možnostjo 

padcev ali težavami z mobilnostjo vključevala: 1) aktivnosti in vaje, ki s postopnim 

zmanjševanjem podporne površine otežujejo stojo in držo (kot npr. stoja na obeh nogah, 

stoja peta ob prstih, stoja v liniji peta–prsti, stoja na eni nogi), 2) dinamična gibanja, ki 

zmotijo oz. vplivajo na težišče telesa (npr. hoja v liniji peta–prsti, krožni obrati ipd.), 3) 

vključujejo predvsem posturalne (antigravitacijske) mišice ali 4) zmanjšajo senzorični 

dotok (npr. stoja z zaprtimi očmi). Za izboljšanje ravnotežja kot preventive pred padci 

WHO (2012) priporoča izvajanje GŠA 3 ali večkrat tedensko.    

 

1.2.4. Vadba za gibljivost 

Tudi gibljivost kot sposobnost doseganja velikih amplitud gibov v sklepih ali sklepnih 

sistemih (Pistotnik, 2003) je pri starejših ljudeh poleg moči in ravnotežja pomembna za 

normalno opravljanje vsakodnevnih nalog in jo velja ohranjati tudi v starosti. Odvisna je 

od številnih dejavnikov, kot so anatomska struktura sklepa, elastičnost in dolžina 

mišičnih in vezivnih vlaken, lastnosti živčnih dejavnikov itd. Na te dejavnike vplivajo 

poleg spola tudi degenerativni procesi staranja in/ali različna bolezenska stanja, ki lahko 

povzročijo velike spremembe predvsem v kostnem, mišičnem in vezivnem tkivu. 

Staranje je proces, ki pa ne povzroči samo spremembe v posameznih tkivih, ampak tudi 

v celotni zgradbi telesa, saj zmanjšuje mineralno gostoto kosti, skupaj z obrabo 

hrustanca v sklepih in medvretenčnih ploščicah lahko privede do zmanjševanja telesne 

višine in nepravilne drže. Na amplitudo giba negativno vpliva tudi sarkopenija z 

zmanjšanjem števila in velikosti mišičnih vlaken. Tudi degeneracija pomembnega 

gradnika vezivnega tkiva, ki se odrazi v večanju premera kolagenskega vlakna zaradi 

kristalizacije (Alnaqeeb idr., 1984, v Tomažin in Ulaga, 2006), je lahko vzrok zmanjšanja 

največje amplitude giba zaradi procesov staranja. Večji premer kolagenskega vlakna 

spremlja tudi dehidracija (Elliot, 1965, v Tomažin in Ulaga, 2006), kar še dodatno 

zmanjša sposobnost raztezanja vezivnega tkiva. Spremembe vlaken elastina ravno tako 

pomembno prispevajo k zmanjšanju največje amplitude giba v sklepu. Degeneracija se 

kaže v večanju števila vezi med vlakni, kalcifikaciji vlaken in trganju vlaken. Vsi ti 
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dejavniki posledično zmanjšujejo sposobnost raztezanja elastina, kar posledično manjša 

največjo amplitudo giba (Tomažin in Ulaga, 2006). 

 

Kot je bilo že omenjeno, se z leti sposobnost izvedbe največje amplitude giba zmanjšuje 

(Shephard, 1997, v Tomažin idr., 2007). Zmanjšanje je lahko celo tako veliko, da prepreči 

opravljanje vsakodnevnih aktivnosti, kot so obuvanje, oblačenje, umivanje, česanje in 

podobno. Slednje je potrdila tudi raziskava, ki je skozi petletno obdobje spremljala 

skupino starostnikov in pokazala, da zmanjševanje največje amplitude gibov v sklepih 

sovpada s problemi pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti (Jette idr., 1990, v Tomažin 

idr., 2007). 

 

Poleg številnih starostno povezanih sprememb človekovega organizma pa na obseg giba 

vpliva tudi način življenja posameznika, predvsem njegova gibalna dejavnost (Špoljar in 

Jakovljević, 2004, v Tomažin idr., 2007). Medtem ko je sedeči način življenja pomemben 

krivec za zmanjšanje obsega giba v posameznih sklepih, pa številne raziskave govorijo o 

pozitivnem učinku športne vadbe oz. gibalne aktivnosti na ohranjanje ali izboljšanje 

največje amplitude giba (ACSM, 1998; Tsourlou idr., 2006, Toraman in Sahin, 2004, v 

Tomažin idr., 2007), izboljšanje funkcije sklepov in mišičnega delovanja (ACSM, 1998). 

Pri tem se je potrebno zavedati, da lahko vadba za gibljivost povzroči nekatere neželene 

učinke (npr. zmanjšanje občutljivosti refleksnih odzivov, manjšo stabilnost sklepov). 

Ugotovljeno je bilo celo, da lahko trening moči pri starostnikih izboljša največje obsege 

gibov v tistih sklepih, ki so aktivno vključeni v vadbo. S specifično vadbo je namreč 

mogoče izboljšati gibljivost prsnega, vratnega in ledvenega dela hrbtenice (Tomažin idr., 

2007). Ta spoznanja je mogoče vključiti v redno telesno vadbo starostnikov in tako 

prispevati pomemben delež k njihovi boljši opravilni sposobnosti. 

 

Po priporočilih ACSM (2009) naj bi vadba za ohranjanje in/ali razvoj gibljivosti za 

starejše osebe potekala vsaj 2-krat tedensko in vključevala, bolj kot balistična gibanja, 

aktivnosti in vaje daljšega statičnega raztezanja večjih mišičnih skupin, s srednjo 

intenzivnostjo (5–6) na lestvici od 0 do 10. 

 

1.2.5. Vadba za vzdržljivost 

Vzdržljivost je sposobnost dolgotrajnega opravljanja gibalnih aktivnosti, ne da bi se pri 

tem zmanjševala učinkovitost njihove izvedbe (Pistotnik, 2003). Kot funkcionalna 
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oziroma gibalna sposobnost je pri starostnikih drugotnega pomena, saj je v tem obdobju 

močno odvisna od stopnje razvitosti moči in mišične mase. Zato jo je v program vadbe 

smotrno vključi šele takrat, ko sta moč in mišična masa dovolj razviti (Struck in Ross, 

2006). 

 

Trening moči se je izkazal kot učinkovita oblika vadbe, ki pri starostnikih pozitivno 

vpliva na aerobne sposobnosti in izboljša vzdržljivosti. McCartney idr. (1995, v Seguin in 

Nelson, 2003) so namreč opravili 42-tedensko študijo treninga moči pri moških starih 

od 60 do 80 let in ugotovili povečanje ne le moči ter mišične mase, temveč tudi 

povečanje vzdržljivosti (na tekoči preprogi). Prav tako so Beniamini idr. (1999, v Seguin 

in Nelson, 2003) ugotovili podobne napredke v vzdržljivosti na tekoči preprogi pri 

osebah, ki so bile vključene v rehabilitacijske programe namenjene izboljšanju srčne 

mišice, ti pa so vključevali vadbo za moč. Ti dve študiji kažeta, da lahko posamezniki z 

nizko aerobno zmogljivostjo, z vključitvijo treningov moči, dosežejo pomembne 

izboljšave v delovanju srčno-žilnega sistema.  

 

Po priporočilih ACSM (2009) in WHO ( 2012) naj bi vadba za vzdržljivost za tiste, ki z 

močjo in mišično maso nimajo večjih težav potekala vsaj 30 do 60 minut dnevno, v vsaj 

10-minutnih intervalih oz. ponovitvah srednje intenzivnosti (5–6 na lestvici od 0 do 10, 

skupno 150–300 min/teden) in/ali 20 do 30 minut dnevno z visoko intenzivnostjo (7–8 

na lestvici od 0 do 10, skupno 75–150 min/tedensko). Izbirali naj bi aktivnosti, ki 

dodatno ne obremenjujejo sklepov. Hoja je v splošnem zelo primerna aktivnost, za tiste 

osebe, ki imajo omejeno sposobnost prenašanja lastne teže, pa so primernejše aktivnosti 

v vodi ali na kolesu. 
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2. PREDMET IN PROBLEM 

Zavedanje o pozitivnih učinkih GŠA oz. vadbe pa v praksi še zdaleč ni dovolj, da bi 

posameznika pripravilo do tega, da bi dejansko postal gibalno/športno aktiven. Kljub 

temu da se vsi bolj ali manj zavedamo, da bi bilo smotrno nekaj storiti zase, vseeno 

iščemo številne izgovore in opravičila, preden se česa lotimo. Veliko laže je namreč samo 

razmišljati o tem in si dan za dnem obljubljati, da bomo v dosedanji način življenja 

vendarle vnesli korenite spremembe. Pravijo, da je vsak začetek težak in res je tako, pri 

tem nihče ni izjema. Za nekoga pomeni začetno oviro sodoben, hiter način življenja in 

posledično pomanjkanje časa, spet za drugega je mogoče kriv negativen odnos do same 

vadbe. Skratka, motivov, ki vodijo v neaktivnost, je veliko, zato pa igra na poti od 

zavedanja do uresničitve ciljev bistveno vlogo ustrezna motivacija tako za vključevanje v 

vadbo kot za njeno nadaljevanje. Od posameznika pa je odvisno, ali mu bo zadostovala 

notranja motivacija ali bo spodbudo potreboval še od drugod.  

 

Organizatorji in promotorji GŠA za starostnike se čedalje bolj zavedajo, da je z vidika 

pozitivne motivacije pomembna tudi umestitev vadbe v zunanje okolje ter privlačna in 

varna oprema in infrastruktura. Zato se za vadbo na prostem vse bolj uveljavljajo t. i. 

senior vadbeni parki ali vadbeni parki in fitnesi na prostem za starejše.  

 

2.1. VADBENI PARKI ZA STAREJŠE 

Senior vadbeni park ali tudi fitnes na prostem za starejše (slika 2) predstavlja skupno 

ime za vadbene postaje v zunanjem okolju, ki so namenjene oz. prilagojene 

individualnim potrebam, zmožnostim in sposobnostim starejših ter oslabelih oseb 

(Strojnik, 2007). Omogočajo ohranjanje in izboljšanje gibalnih sposobnosti, kot so v prvi 

vrsti moč, gibljivost in ravnotežje, pa tudi koordinacija, natančnosti gibanja (fina 

motorika) ter mobilnosti v najširšem smislu. Poleg tega nudijo starejšim osebam 

možnost druženja, kratkočasenja in aktivnega preživljanja prostega časa na svežem 

zraku (Strojnik, 2007). Po svetu so tovrstni parki oz. fitnesi na prostem zelo pogosti in 

popularni (slika 2 a, b, c, d). Tudi v Sloveniji jih imamo že kar nekaj. Po nam znanih 

podatkih so postavljeni v Termah Snovik (slika 2 e), Mostecu (slika 2 f), Luciji ter v štirih 

domovih za starejše občane, in sicer v Domu upokojencev Danice Vogrinec Maribor, 

Domu upokojencev Ptuj (izpostava Pragersko), Domu starejših občanov Trebnje in 

Domu starejših občanov Šiška (slika 2 g, h). 
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  a)               b) 

  

  c)            d) 

   

  e)           f) 

  
  g)           h) 

  

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 2: Fitnes na prostem v Hyde Parku v Londonu (a, b), Senior vadbeni park proizvajalca LAPPSET 

GROUP LTD, Finska (c, d), zunanje fitnes naprave Outdoor Fitness & Fun podjetja IMEX TRADE d.o.o., 

Slovenija (e, f) in Senior vadbeni park proizvajalca VISPORT d.o.o., Slovenija (g, h).  
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Koncept vadbenih parkov oz. fitnesov na prostem izhaja s Kitajske, kjer so od leta 1998 

nivo osveščenosti ljudi o zdravem načinu življenja visoko dvignili, saj so do sedaj 

postavili že preko 37 milijonov kvadratnih metrov tovrstne infrastrukture. Program so 

vključili tudi v nacionalno kampanjo pred Olimpijskimi igrami leta 2008, 1/3 športne 

loterije pa je trenutno vključene v fundacijo Outdoor Fitnessa (www.outdoorfitness-

fun.si, 2012). 

 

Tudi v Sloveniji se zavedamo, da je promocija zdravja pomembna. DZ Republike 

Slovenije je že leta 1996 sprejel dokument "Vlaganje v zdravje v Sloveniji", vendar kot 

pravijo pri podjetju IMEX TRADE d.o.o. (www.outdoorfitness-fun.si, 2012), na žalost na 

tem področju ni bilo veliko narejenega, saj bi promocija zdravja morala preseči 

zdravstveno varstvo in združiti različne pristope, vključno z zakonodajo in 

organizacijskimi spremembami, če bi želeli doseči dolgotrajen uspeh na tem področju. 

 

2.2. SENIOR VADBENI PARK V DOMU STAREJŠIH OBČANOV ŠIŠKA 

V okviru te naloge bodo obravnavana stališča uporabnikov Senior vadbenega parka 

Visport v Domu starejših občanov Šiška. Zato bo v nadaljevanju natančneje predstavljen 

vadbeni park proizvajalca VISPORT d.o.o. V Šiški je vadbeni park umeščen v zunanje 

okolje doma. Skupno obsega šest vadbenih postaj, pri čemer pa dodaten rekvizit 

predstavljajo palice. Vsaka vadbena postaja ima ob strani tablo z opisom in prikazom vaj, 

ki jih je mogoče izvajati na tisti postaji in navodila za izvedbo. Table so mišljene 

predvsem kot vodilo za vadbo, zato je najbolje, da se vaje prvič izvajajo s pomočjo 

usposobljenega strokovnjaka, ki lahko svetuje glede izbire in izvedbe vaj ter določanja 

obremenitev (Strojnik, 2007).  

 

Vadbene postaje so izdelane iz posebej prepariranega masivnega lesa in nerjavečega 

jekla, ki zagotavljata dolgo življenjsko dobo na prostem brez posebnega vzdrževanja. 

Poleg tega njihova robustnost omogoča stabilnost in varnost (Strojnik, 2007).  

 

2.2.1. Poševna lestvina 

Poševna lestvina (slika 3) je večnamenska vadbena postaja, namenjena vadbi za moč in 

gibljivost. Uporablja se jo lahko z obeh strani. Ni pa namenjena plezanju nanjo. Dodatna 

oprema na lestvini so zanke za lažji prijem pri izvajanju posameznih vaj. Na njej je 

možno izvajati naslednje vaje: obračanje trupa, stoječe sklece, zgibe, notranjo/zunanjo 
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rotacijo v ramenu, upogibanje komolca, odmikanje roke, visenje na rokah ter enoročno 

visenje (odmikanje trupa).  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 3: Poševna lestvina. 

 

2.2.2. Greben  

Greben (slika 4) je namenjen hoji po zmanjšani površini oziroma hoji po nagnjeni 

površini, s čimer se poveča obremenitev gležnja. Pri hoji po naklonini sta mogoči dve 

varianti, in sicer hoja po zunanjem in hoja po notranjem robu stopala. S hojo po grebenu 

se izboljša kontrola delovanja mišic, ki zagotavljajo stabilnost gležnja. S hojo po 

naklonini pa se krepi moč mišic na nasprotni strani klanca. V vseh primerih hoje brez 

uporabe držal za oporo je vključeno ravnotežje. Naklonine so izvedene tako, da ne 

predstavljajo nevarnosti za zvin gležnja, kljub temu pa previdnost ni odveč. Na začetku 

je smotrno najprej preizkusiti stanje na eni nogi in ko vadeči to obvlada, nadaljevati s 

hojo. Na grebenu je možno izvajati naslednje vaje: hoja po grebenu, stoja na grebenu 

enonožno, hoja po naklonini ter stoja na naklonini enonožno.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 4: Greben. 
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2.2.3. Ovire  

Ovire (slika 5) so vadbena postaja, kjer vadeči med hojo stopa preko različno visokih 

ovir. Njihova višina se postopno povečuje. Širina ovir je takšna, da omogoča gibanje noge 

tudi ob oviri, kar ponuja dodatne možnosti, zlasti pa razbremenitev za hojo tistim, ki ne 

morejo prestopiti ovire z obema nogama. Ob ovirah je ograja, ki jo lahko vadeči uporabi 

ali pa ne, s čimer lahko dodatno vpliva na zahtevnost vaje. Ograja je dvovišinska, da 

poveča varnost pri stopanju na ovire, ko se težišče dvigne zaradi stanja na oviri in se je z 

rokama potrebno prijeti više. Ovire so stabilne in prenesejo obremenitve med stopanjem 

nanje. Na tej postaji je možno izvajati hojo preko ovir in dviganje na oviro.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 5: Ovire. 

 

2.2.4. Drog s klopjo 

Drog s klopjo (slika 6) je vadbena postaja, namenjena krepitvi mišic nog in rok ter 

razbremenjevanju trupa. Klop služi kot pomoč za počitek med vadbo ali pa kot varnostni 

dodatek, če na primer noge ne bi vzdržale obremenitve in bi se vadeči usedel nanjo. Del 

držala brez sedala je namenjen osebam v vozičkih. Na tej postaji je možno izvajati 

naslednje vaje: počepi, dvig na roke, izkorak ter sedeči predklon enonožno. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 6: Drog s klopjo.  

 

2.2.5. Steza s kamnitimi ploščami 

Steza s kamnitimi ploščami (slika 7) je namenjena izboljšanju ravnotežja in prostorskega 

zaznavanja. Z vidika prostorskega zaznavanja je vaja podobna hoji preko ovir, le da so 

tukaj ovire točke na površini ( dvodimenzionalna naloga), pri hoji preko ovir pa je 

naloga tridimenzionalna. Površina za hojo je stabilna, ravna in nedrseča. Vadeči med 

hojo poskuša kar se da natančno stopiti na kamnito ploščo, položeno v mivko. Natančno 

pomeni, da je stopalo na sredini plošče. Z opazovanjem postavljanja nog dobi vadeči 

povratno informacijo o natančnosti izvedbe koraka. Vajo je mogoče izvajati z različno 

hitrostjo in različnimi kombinacijami stopanja na kamnite plošče. Ob stezi je nameščena 

opora za roke, ki jo vadeči uporablja po potrebi. Z uporabo ročne opore se bistveno 

zmanjša vpliv na razvoj ravnotežja.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 7: Steza s kamnitimi ploščami. 
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2.2.6. Steza s prodom 

Steza s prodom (slika 8) je namenjena izboljšanju ravnotežja. Površina je nestabilna in 

se med hojo pod stopalom ugreza oziroma premika. Vadeči med hojo poskuša kar se da 

naravnost prehoditi stezo. Vajo je mogoče izvajati z različno hitrostjo in z menjavo smeri 

hoje (slalom). Ob stezi je nameščena opora za roke, ki jo vadeči uporablja po potrebi. Z 

uporabo ročne opore se bistveno zmanjša vpliv na razvoj ravnotežja.  

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 8: Steza s prodom. 

 

2.2.7. Palice 

Palice (slika 9) so namenjene vadbi rok in trupa. Vaje se lahko izvajajo sede ali stoje. 

Glede na zahteve vaje lahko vadeči palico drži z eno roko ali z obema. Pri dviganju palice 

nad glavo je potrebno biti posebej previden. Na začetku naj vadeči izvede dvig počasi in 

ne s celotno amplitudo, da lahko sproti preveri svoje počutje. Vajo naj izvaja le, če se mu 

ne vrti in ne čuti pritiska v prsih. S palicami je možno izvajati naslednje vaje: vrtenje 

palice enoročno (hitri/počasni tempo), dviganje palice spredaj/zadaj, stiskanje pesti, 

vlečenje palice narazen, stiskanje palice ter upogibanje palice. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 9: Palice. 

 

2.3. MOTIVACIJA IN MOTIVI ZA VKLJUČEVANJE STAREJŠIH OSEB V 

GIBALNO/ŠPORTNO AKTIVNOST 

Pri starejših osebah pomanjkanje časa načeloma ne predstavlja težav. Pri  tistih, ki še 

vedno živijo doma, morata biti tako notranja motivacija kot pozitiven odnos do vadbe 

močno prisotni, da jih lahko vadba v zadostni meri pritegne. Nekoliko laže je za tiste 

osebe, ki so nastanjene v domovih za starejše občane, vsaj z vidika organizacije, saj je za 

vodeno vadbo poskrbljeno vse dneve v tednu. Kljub vsemu pa je in mora ostati odločitev 

za vključevanje v GŠA svobodna in ne vsiljena. 

 

Kaj je pravzaprav tisto, kar starejšo osebo motivira in pritegne k izvajanju GŠA? Ali je to 

zgolj notranja želja, morda pridobljen vzorec iz mladosti, ki silita človeka k tovrstni 

aktivnosti? Mogoče tudi nekaj radovednosti ali preprosto želja po druženju in 

kratkočasenju?  

 

Iskanje prepoznavnih dejavnikov, ki bi spodbudili starejše ljudi k vključevanju v GŠA, so 

bili do nedavnega dokaj skopi (Baranowski, Anderson in Carmack, 1998, v Kolt idr., 

2004; Paxton, Browning in Connell, 1997, v Kolt idr.,  2004) kljub dejstvu, da je 

razumevanje tistega, česar starostnike motivira za GŠA, predpogoj za načrtovanje in 

vodenje učinkovite vadbe. 
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Po Navarru idr. (2007) se motivacijski dejavniki delijo v štiri skupine, in sicer na: telesno 

zdravje (angl. physical health), družbena razmerja (angl. social relationship), 

kompetence (angl. competences) in zdravnikov nasvet (angl. physician's advice): 

1. Med dejavniki, ki se nanašajo na kompetentnost, se navajajo naslednje trditve: 

• tekmovati, 

• izboljšati svojo tehniko, 

• počutiti se cenjenega, 

• ohraniti oziroma izboljšati svoj izgled, 

• počutiti se koristnega, 

• naučiti se aktivnosti in 

• pozabiti na težave. 

2. Med dejavniki, ki se nanašajo na družbena razmerja, se navajajo naslednje 

trditve: 

• iti ven, 

• uživati, 

• zapolniti prosti čas in 

• spoznavati nove ljudi. 

3. Med dejavniki, ki se nanašajo na telesno zdravje, se navajajo naslednje trditve: 

• biti v formi, 

• počutiti se dobro in 

• upočasniti staranje. 

4. Med dejavniki, ki se nanašajo na zdravnikov nasvet, se navajajo naslednjo trditev: 

• zdravstveni nasvet. 

 

Kolt idr. (2004) pa motivacijske dejavnike delijo v šest skupin: socialni (angl. social), 

gibalna/športna kompetentnost (angl. fitness), prepoznavnost (angl. recognition), izziv 

in korist (angl. challenge/benefit), zdravstveni (angl. medical) ter vključitveni (angl. 

involvement). 

1. Med socialnimi dejavniki se navajajo naslednje trditve: 

• želim biti s prijatelji, 

• rad sem v družbi, 

• zanimajo me različni socialni vidiki, 

• rad sem del skupine in 

• rad spoznavam nove ljudi. 
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2. Med dejavniki gibalne/športne kompetentnosti se navajajo trditve, kot so: 

• želim izboljšati svoje sposobnosti, 

• želim vaditi, da ohranjam zdravje, 

• želim ostati v formi in 

• želim predpisano vadbo. 

3. Med dejavniki prepoznavnosti se navajajo naslednje trditve: 

• želim biti opazen zaradi svojega početja, 

• želim biti priljubljen, 

• rad se počutim pomembnega, 

• všeč so mi nagrade in 

• želim se znebiti odvečne energije. 

4. Med dejavniki izziva in koristi se navajajo trditve, kot so: 

• všeč so mi izzivi, 

• rad se zabavam, 

• všeč mi je aktivnost, 

• ob vajah in športu se sprostim, 

• rad počnem tisto, v čemer sem dober, 

• želim se naučiti nečesa novega in 

• všeč mi je vznemirjenost. 

5. Med zdravstvenimi dejavniki se navajajo naslednje trditve: 

• z vadbo in športom preprečujem oziroma si pomagam pri bolečinah v 

križu, 

• z vadbo in športom si lajšam bolečine, 

• z vadbo in športom se ukvarjam iz zdravstvenih razlogov in 

• z vadbo in športom ohranjam gibljive sklepe, 

6. Med vključitvenimi dejavniki pa se navajajo trditve, kot so: 

• rad grem ven, 

• rad kaj počnem in 

• družina in prijatelji me spodbujajo pri vadbi/športu. 

 

Ta študija kaže, da so se prevladujoči razlogi za vključevanje v GŠA nanašali na zdravje, 

kompetentnost, uživanje v aktivnostih ter na sprostitev. Več kot polovica anketirancev 

jih je ocenila kot zelo pomembne. Ugotovili so, da so bili zdravstveni, socialni in 

vključitveni razlogi pri ženskah ocenjeni za precej bolj pomembne kot pri moških. 
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Zdravstveni razlogi so bili pri osebah starih 75 let in več višje ocenjeni kot pri mlajših 

osebah. Poleg zdravstvenih razlogov je ta skupina ljudi  poudarila tudi razloge, vezane 

na vključevanje v družbo. Tisti, ki delajo na domu so dejavnike vključevanja ocenili višje 

kot tisti, ki so po poklicu zakonodajalci, menedžerji, administratorji in strokovnjaki. 

Osebe z visokošolsko izobrazbo so socialnim dejavnikom in dejavnikom sposobnosti 

dale večji poudarek od tistih z nižjo izobrazbo. Dejavniki vključevanja so bili precej više 

ocenjeni s strani tistih, ki niso dokončali srednje šole, kot tistih, ki so končali srednjo ali 

visoko šolo. 

 

Če povzamemo, so Kolt idr. (2004) opravili prvo takó poglobljeno in razdelano študijo s 

kar 815 subjekti starosti 63,6 ± 7,8 let (49,0% moških), ki dokazuje, da so pri starejših 

zdravje, kompetentnost ter užitek najpomembnejši razlogi za vključevanje v GŠA. Poleg 

tega so bile ugotovljene številne razlike pri dejavnikih vključevanja glede na spol, 

starost, zaposlitev in izobrazbo.  

 

Kateri pa so po drugi strani razlogi, zaradi katerih postane oseba zgolj pasivni 

opazovalec? Je za to kriva gibalna/športna neaktivnost v preteklosti? Je nezanimanje ali 

negativen odnos in skeptičnost do (vodene) vadbe posledica negativnih izkušenj iz 

preteklosti? 

 

Kljub dobro znanim pozitivnim učinkom, ki jih ima GŠA na človeka, se opaža, da je 

kategorija starostnikov očitno slabo zastopana na področju športa. S staranjem se 

namreč gibalna aktivnost manjša. V poznejšem življenju se starejši ljudje čedalje manj 

zanimajo za šport, posledično se niža tudi stopnja njihove športne udeležbe (Tokarski, 

2004). Veliko je razlogov, ki starejše ljudi odvračajo od GŠA, še posebej pa dejstvo, da jo 

izpodrivajo druge aktivnosti, na primer gledanje televizije, vrtnarjenje, domača opravila 

ipd. Izjave, kot so počutiti se dobro, imeti druge konjičke, imeti premalo časa za šport, so 

med prvimi na sezamu razlogov, zakaj se starostniki ne vključujejo v športne aktivnosti 

(Rott, 1996, v Tokarski, 2004).  

 

Kot ugotavlja Tokarski, 1997 (v Tokarski, 2004), številne študije po vsem svetu 

dokazujejo, da: 

1. se s staranjem zmanjšujejo možnosti za vključitev v nove športne panoge, 
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2. pri vključevanju v nove športne panoge individualni športi nadomeščajo 

ekipne in 

3. v primerjavi z moškimi je ženskam pogosteje onemogočeno vključevanje v 

športne aktivnosti zaradi določenih okoliščin in dogodkov v življenju. V 

primeru poročenih parov se možje tudi po 21 letih zakona in več še vedno 

ukvarjajo s športom.  

 

Pomemben vpliv na GŠA v starosti bi lahko imele tudi gibalne/športne navade iz 

preteklosti (mladosti) in/ali morebitne negativne izkušnje, povezane z vadbo, kot so npr. 

slaba organiziranost ali vodenje vadbe, bolečine ali poškodbe pri oz. zaradi vadbe, 

pomanjkljiva vzgoja ter odsotnost gibalnih/športnih navad v družini. 

 

Tako so nas v okviru te diplomske naloge zanimala stališča stanovalcev Doma starejših 

občanov Šiška do vadbe v Senior vadbenem parku. Poskusili smo ugotoviti, kakšni so 

motivi, ki nekatere spodbudijo, da pristopijo k vadbi v senior parku, spet druge pa ne ter 

kako pogosto in redno jo izvajajo. Preverili smo tudi, ali gibalne/športne navade iz 

preteklosti (mladosti) vplivajo na GŠA v starosti. In ne nazadnje smo želeli izvedeti, kako 

priljubljena in koristna je vadba v senior parku glede na ostale oblike vadbe, ki se 

izvajajo v domu. Pridobljeni rezultati bi tako lahko bili osnova za nadgradnjo, izboljšavo 

in še večjo prilagoditev tovrstnih orodij, pripomočkov in vadbe same za vse bolj 

naraščajočo populacijo starostnikov. 
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3. CILJI 

Na osnovi predmeta in problema smo si zastavili naslednje cilje: 

1.) ugotoviti, kateri so motivi stanovalcev Doma starejših občanov Šiška za to, da se eni 

vključijo v vadbo v Senior vadbenem parku, drugi pa ne; 

2.) ugotoviti, kakšna je pogostost in pristop stanovalcev Doma starejših občanov Šiška k 

vadbi v Senior vadbenem parku; 

3.) ugotoviti, ali gibalne/športne navade iz preteklosti stanovalcev Doma starejših 

občanov Šiška vplivajo na vadbo v Senior vadbenem parkih in 

4.) ugotoviti stališča vadečih do vadbe in pripomočkov v Senior vadbenem parku ter, 

kako priljubljena in koristna je ta vadba. 

 

 

4. HIPOTEZE 

Na osnovi zastavljenih ciljev smo izoblikovali naslednje hipoteze: 

H1: Najpogostejši motivi za vključitev stanovalcev Doma starejših občanov Šiška v vadbo 

v Senior vadbenem parku bodo izboljšanje zdravstvenega stanja in gibalne 

kompetentnosti ter izziv in korist, notranja motivacija vadečih pa bo prevladala nad 

zunanjo. 

H2: Vadeči bodo v Senior vadbenem parku vadili vsaj 2-krat tedensko po 30 minut. 

H3: Tisti stanovalci Doma starejših občanov Šiška, ki so bili že v preteklosti 

gibalno/športno aktivni, se bodo tudi sedaj vključevali v vadbo v Senior vadbenem 

parku.   

H4: Med vadečimi bo prevladovalo pozitivno stališče do vadbe v Senior vadbenem parku 

in mnenje, da so pripomočki in vadba varni ter da je vadba koristna predvsem z 

vidika izboljšanja in/ali ohranjanja zdravja. 
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5. METODE 

 

5.1. VZOREC MERJENCEV 

V vzorec merjencev je bilo prostovoljno vključenih 50 stanovalcev Doma starejših 

občanov Šiška. Od tega je bilo 40 žensk (80,0%) in 10 moških (20,0%), povprečne 

starosti 79,3 ± 8,4 let. Vzorec se je delil na 25 subjektov, ki so vadili, in 25 takih, ki niso 

vadili v Senior vadbenem parku (SVP). V vadeči skupini je bilo 22 žensk (88,0%) in 3 

moški (12,0%), povprečne starosti 79,3 ± 8,9 let, v skupini, ki ni vadila, pa 18 žensk 

(72,0%) in 7 moških (28,0%), povprečne starosti 79,4 ± 8,0 let. Izobrazbena struktura 

vzorca in obeh podskupin je prikazana na sliki 10. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 10: Izobrazbena struktura vzorca. Skupni delež anketirancev s končano osnovno šolo je bil 44,0% (N 

= 22), poklicno šolo 22,0% (N = 11), srednjo šolo (gimnazijo) 24,0% (N = 12), višjo šolo 6,0% (N = 3) in 

visoko šolo (univerza) pa 4,0% (N = 2). 
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5.2. PRIPOMOČKI 

Za uresničitev zastavljenih ciljev in preverjanje iz ciljev izhajajočih hipotez smo 

uporabili v ta namen posebej sestavljen anketni vprašalnik (Priloga 1), ki je razdeljen v 4 

sklope z odprtim in zaprtim tipom vprašanj: 

1. splošni podatki o anketirancu, 

2. motivi in motivacija za vključevanje v vadbo v SVP, 

3. pogostost, rednost in postopnost vadbe v Senior vadbenem parku ter 

4. stališča do vadbe v SVP. 

 

5.3. POSTOPEK ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje je bilo opravljeno v juliju in avgustu 2008 z vsakim stanovalcem 

individualno na sedežu doma. Anketar je postavljal vprašanja in jih hkrati tudi vpisoval v 

anketni obrazec. Na ta način se je zmanjšala možnost nerazumevanja vprašanj, saj je 

anketar morebitne nejasnosti še dodatno obrazložil, obenem pa se je zmanjšala tudi 

možnost pojavljanja napak pri vpisovanju odgovorov. 

 

5.4. STATISTIČNE METODE IN OBDELAVA PODATKOV 

Podatki so bili obdelani s statističnim paketom SPSS 19.0 za Windows. Poleg osnovne 

opisne statistike s frekvenčnimi porazdelitvami so bili za preverjanje nekaterih hipotez 

uporabljeni tudi t-test za en vzorec glede na fiksno vrednost in hi-kvadrat test. 

Statistična značilnost je bila sprejeta s 5% napako Alfa (dvosmerni test). 
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6. REZULTATI 

 

6.1. ANALIZA VPLIVA GIBALNE/ŠPORTNE AKTIVNOSTI V PRETEKLOSTI 

NA VADBO V SENIOR VADBENEM PARKU 

Rezultati Pearsonovega hi-kvadrat testa niso pokazali značilnega vpliva oz. povezanosti 

GŠA (»telovadbe«) v preteklosti z vključitvijo v vadbo v SVP (χ2 = 0; df = 1; p > 0,05). Med 

vsemi anketiranimi je tako bilo v preteklosti gibalno/športno aktivnih 44,0% (N = 22). 

Od teh je bilo tako redno kot tudi občasno aktivnih polovica (N = 11) (slika 11), medtem 

ko se je s tekmovalnim športom (redni treningi v društvih in udeležba na tekmovanjih) 

ukvarjalo 18,0% (N = 9) vseh izprašanih (slika 12). Delež tistih, ki so vadili v SVP in so se 

v preteklosti redno ukvarjali z GŠA, je bil 16,0% (N = 4), občasno 28,0% (N = 7), tistih, ki 

pa se z GŠA niso ukvarjali, je bil 56,0% (N = 14). Delež anketiranih, ki v SVP niso vadili in 

so se v preteklosti redno ukvarjali z GŠA, pa je bil 28,0% (N = 7), občasno 16,0% (N = 4) 

in tistih, ki se niti v preteklosti niso ukvarjali z GŠA, je bil ravno tako 56,0% (N = 14). 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Slika 11: Prikaz deleža anketiranih, ki so se v preteklosti redno ali občasno oz. se niso ukvarjali z GŠA.  



 39

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Slika 12: Prikaz deleža anketiranih, ki so se oz. se niso v preteklosti ukvarjali s tekmovalnim športom. 

 

6.2. ANALIZA MOTIVOV IN MOTIVACIJE ZA VKLJUČEVANJE V VADBO V 

SENIOR VADBENEM PARKU 

Odgovori na vprašanje, zakaj ste se odločili za vadbo v Senior vadbenem parku (odprti 

tip, več možnih odgovorov), so bili post-hoc razvrščeni v šest skupin motivacijskih 

dejavnikov oz. razlogov za vključevanje v vadbo, kot jih navajajo Kolt idr. (2004). Po 

pogostosti so si sledili najprej i) zdravstveni dejavniki (36,0%; N = 9), ki so se nanašali 

na željo po razgibavanju in ohranjanju zdravstvenega stanja, potem ii) dejavniki izziva in 

koristi (32,0%; N = 8), ki so se navezovali na to, da ljudem vadba koristi, da se po njej 

dobro počutijo in pridobivajo na moči, ter željo po tem, da bi posamezniki shodili. 

Naslednji so bili iii) vključitveni dejavniki (20,0%; N = 5), ki so se nanašali na to, da 

ljudje vadijo na svežem zraku, v zunanjem okolju in se na tak način kratkočasijo. Sledili 

so iv) socialni dejavniki (12,0%; N = 3), ki so se navezovali na željo po druženju z 

vrstniki, v) dejavniki gibalne/športne kompetentnosti (12,0%; N = 3) pa so se nanašali 

na to, da ljudje z vadbo preverjajo svoje fizične sposobnosti in da se čutijo dovolj 

sposobne vaditi. Zadnji je bil vi) dejavnik prepoznavnosti, ki pa ga nismo zaznali.  
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Kot zelo pogost razlog oz. dejavnik, ki ga Kolt idr. (2004) ne navajajo, pa se je v našem 

primeru pokazala radovednost, s kar 24,0% (N = 6) vseh odgovorov (slika 13). 

 

 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Slika 13: Motivacijski dejavniki (razlogi) za vključevanje v vadbo v Senior vadbenem parku. 

 

Tudi odgovori na vprašanje, zakaj ne vadite v Senior vadbenem parku (odprti tip, več 

možnih odgovorov), so bili post-hoc razvrščeni v pet skupin, in sicer na I) zdravstvene 

težave in telesno/gibalno oviranost (52,0%, N = 13), ki se je nanašala na dejstva, da 

posameznik ne more hoditi, je prešibek za vadbo, ne vidi, ima hude bolečine v križu, se 

ne čuti dovolj sposobnega za vadbo, ne sme vaditi zaradi nenehnih vrtoglavic, mu 

zdravnik odsvetuje vadbo zaradi žice v kolenu, ima Alzheimerjevo bolezen, je 

poškodovan, ima težave s srcem. Kot druga se je pokazala II) nezainteresiranost za 

vadbo (44,0%, N = 11), ki se je navezovala na to, da osebe telovadba bodisi ne zanima, je 

ne potrebuje, je ne zanimajo postaje v SVP, je ne zanimajo orodja, nima veselja ali 

nobene želje po vadbi. Tretja skupina odgovorov je bila, da III) vadi drugod (8%, N=2) in 

se je nanašala na to, da se posameznik dovolj razgiba že s tem, ko hodi na sprehode ali 

preprosto vadi drugje in ne v SVP. V četrto skupino so sodili odgovori, da so IV) osebe 

šele prišle in bile kratek čas v domu (8%, N = 2). In kot zadnja skupina oz. zadnji in edini 

odgovor je bil tisti, ki je zajemal V) prepričane v neučinkovitost vadbe (4%, N = 1) (slika 

14). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 14: Razlogi, zaradi katerih anketiranci niso vadili v Senior vadbenem parku. 

 

 

Na vprašanje, kdo jih motivira za vadbo v SVP, je večina anketiranih (72%, N = 18) 

odgovorila, da sami. Terapevti spodbujajo oz. motivirajo k vadbi v SVP 16% (N = 4) 

anketiranih, medtem ko sorodniki 8% (N = 2), sostanovalci pa le 4% (N = 1) vprašanih 

(slika 15).  
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 15: Motivator za vadbo v Senior vadbenem parku 

 

6.3. ANALIZA POGOSTOSTI IN PRISTOPA K VADBI V SENIOR VADBENEM 

PARKU 

Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje o pogostosti vadbe v SVP je pokazala, 

da večina anketiranih (56%, N = 14) vadi 5 in večkrat tedensko (slika 16). S t-testom za 

en vzorec glede na fiksno vrednost smo preverili, ali anketirani vadeči vadijo značilno 

pogosteje od splošnega priporočila, ki ga navajata ACSM (2009) in WHO (2012), in sicer 

2 oz. 3-krat tedensko. Rezultati so potrdili značilno višjo (p = 0,001) pogostost vadbe 

anketiranih od 3-krat tedenske. 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 16: Tedenska pogostost vadbe v Senior vadbenem parku. 

 

Iz odgovorov na vprašanje, koliko časa porabite za izvedbo posamezne vadbene enote v 

Senior vadbenem parku (odprti tip), ki so bili post-hoc razvrščeni v tri razrede (kot 

prikazuje slika 17), lahko vidimo, da večina anketiranih (64%, N = 16) porabi za vadbo v 

SVP 16–30 minut. Sledijo jim tisti, ki za vadbo porabijo do 15 minut (20%, N = 5), in 

nazadnje tisti, ki za vadbo porabijo 31–45 minut (16%, N = 4). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 17: Čas, ki ga vadeči v Senior vadbenem parku porabijo za izvedbo ene vadbene enote. 

 

Najustreznejša dela dneva za vadbo v SVP sta se po mnenju anketirancev izkazala jutro 

(28%, N = 7) in dopoldan (60%, N = 15) (slika 18). Razlogi, zakaj je jutro oz. dopoldan 

najprimernejši čas za vadbo, so bili, da imajo posamezniki takrat največ prostega časa 

(24%, N = 6), da so takrat najbolj spočiti, motivirani in sposobni za vadbo (20%, N = 5), 

da takrat ni vročine (16%, N = 4), da se potem ves dan bolje počutijo (12%, N = 3), zaradi 

druženja (8%, N = 2) in pomoči terapevta (4%, N = 1). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 18: Najustreznejši del dneva za vadbo v Senior vadbenem parku. 

 

Pri vprašanju, kako vadijo v Senior vadbenem parku, se je pokazalo, da anketiranci v 

največji meri vadijo sami (84%, N = 21). Takih, ki vadijo v paru ali skupini, je bilo 12% 

(N = 3). Ravno toliko je bilo tudi takih, ki vadijo individualno s terapevtom, nihče pa ne 

vadi s terapevtom v paru ali skupini (slika 19). 
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_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 19: Način vadbe v Senior vadbenem parku. 

 

6.4. ANALIZA STALIŠČ DO VADBE IN PRIPOMOČKOV V SENIOR 

VADBENEM PARKU 

Rezultati so pokazali, da je 96,0% anketiranih, ki vadijo v SVP, vključenih tudi v druge 

oblike vadbe, terapije ali gibalne/športne dejavnosti, kot prikazuje slika 20. Med vsemi 

oblikami vadbe se je pokazalo, da največji delež anketiranih (32%, N = 8) najraje izvaja 

vadbo v SVP kot tudi hojo oz. sprehode. Sledijo jima fizioterapija (20%, N = %), jutranja 

telovadba (8%, N = 2) in z enakim deležem (4%, N = 1) delovna terapija ter sobno 

kolesarjenje (slika 21).  

 



 47

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 20: Druge oblike vadbe, v katere so vključeni vadeči v Senior vadbenem parku. 

 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 

Slika 21: Oblike vadbe, ki jih vadeči v Senior vadbenem parku najraje izvajajo. 
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Na vprašanje, zakaj je vadba v SVP koristna, so si odgovori sledili kot prikazuje tabela 1. 

Najbolj pogosto, s kar 76% (N = 19), so odgovorili: »Ker prispeva k večji gibljivosti 

telesa.«. Na vprašanje, kako jim ta vadba pomaga (tabela 2), pa je bil najpogostejši 

odgovor, da lažje opravljajo vsakodnevna opravila (24%, N = 6), se bolje počutijo in so 

bolje razpoloženi (20%, N = 5), medtem ko je 16% (N = 4) vadečih odgovorilo, da jim 

vadba v SVP ne pomaga. Pokazalo se je tudi, da je vadečim v SVP najbolj všeč postavitev 

vadbenih postaj v zunanjem okolju (68%, N = 17) in možnost prilagajanja vadbe svojim 

zmožnostim in sposobnostim (56%, N = 14) (tabela 3). Za veliko večino vadečih v SVP 

(72%, N = 18) so navodila dovolj jasna, nazorna in razumljiva, čeprav je bilo med 

izprašanimi tudi 16% (N = 4) takih, ki navodil sploh ni prebralo. Skoraj vsi vadeči (96%, 

N = 24) se med vadbo v SVP počutijo varne. 

 

Tabela 1: Odgovori na vprašanje, zakaj je vadba v Senior vadbenem parku koristna (več možnih 

odgovorov). 

Odgovor (po pogostosti) % N 
1. Ker prispeva k večji gibljivosti telesa 76 19 
2. Ker tako skrbim za zdravje in si večam odpornost 12 3 
3. Ker prispeva k boljšemu splošnemu počutju 12 3 
4. Ker mi pomaga dosegati cilje (shoditi, stati) 8 2 
5. Ker sem na svežem zraku in v naravi 8 2 
6. Ker omogoča druženje s prijatelji in hitreje mine čas 8 2 
7. Ker prispeva k izboljšanju ravnotežja 4 1 

      Opomba: Vsak anketiranec je podal vsaj en odgovor. 

 

Tabela 2: Odgovori na vprašanje, ali vadečim vadba v Senior vadbenem parku pomaga in kako 

(več možnih odgovorov). 

Odgovor % N 
a) Mi ne pomaga. 16 4 

b) Lažje opravljam vsakodnevna opravila. 24 6 

c) Nimam več težav s spanjem. 4 1 

d) Prisotnost bolečine je manjša. 16 4 

e) Izboljšala se mi je prebava 0 0 

f) Preden sem začel/a z vadbo sem pri hoji potreboval/a oporo, sedaj je ne 
potrebujem več. 

12 3 

g) Izboljšalo se mi je ravnotežje. 16 4 

h) Drugo:  boljše počutje in razpoloženje. 20 5 

h) Drugo: na primer kratkočasenje, svež zrak, napredek na levi (slabši) 
strani telesa, sem shodil ob hodulji. 

20 5 

   Opomba: Vsak anketiranec je podal vsaj en odgovor. 
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Tabela 3: Odgovori na vprašanje, kaj je vadečim pri vadbi v Senior vadbenem parku najbolj všeč 

(več možnih odgovorov). 

Odgovor % N 
a) Izbor vaj. 12 3 

b) Možnost prilagajanja vadbe svojim zmožnostim in sposobnostim. 56 14 

c) Popestritev vsakdana. 28 7 

d) Sprostitev. 24 6 

e) Druženje. 28 7 

f) Varnost vadbenih postaj. 12 3 

g) Kvaliteta izdelave. 4 1 

h) Estetski videz. 12 3 

i) Postavitev v zunanjem okolju. 68 17 
j) Naravni materiali. 4 1 
k) Drugo: dovolj prostora med postajami, možnost vadbe za zunanje 
obiskovalce. 

4 1 

   Opomba: Vsak anketiranec je podal vsaj en odgovor. 
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7. DISKUSIJA 

Namen pričujoče naloge je bil preučiti stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška 

do vadbe v SVP. Ugotoviti smo želeli, kakšni so bili vodilni motivi, ki so nekatere izmed 

stanovalcev doma spodbudili, da so pristopili k vadbi v SVP, spet druge pa ne, ter kako 

pogosto in redno so to obliko vadbe izvajali. Preverili smo tudi, ali je bila GŠA iz 

preteklosti povezana z vključitvijo anketirancev v vadbo v SVP, sedaj, ko ti sodijo v 

kategorijo starostnikov. In nenazadnje smo želeli izvedeti, kako priljubljena in koristna 

je po mnenju vadečih vadba v SVP glede na ostale oblike vadbe, ki se izvajajo v domu. 

 

Dejstvo je, da se s staranjem GŠA manjša. Poleg očitnega degenerativnega usihanja 

fizioloških funkcij v starosti, čedalje večje prisotnosti zdravstvenih problemov in 

povečanega vnosa zdravil (Strojnik, 2010) se starejši ljudje vedno manj zanimajo za 

šport, ker ga v poznejših letih vse bolj izpodrivajo druge, manj zahtevne dejavnosti, kot 

so gledanje televizije, vrtnarjenje, domača opravila ipd. Prav tako so tudi možnosti za 

vključevanje v športne panoge vse manjše (Tokarski, 2004). Pomemben vpliv na GŠA v 

starosti bi lahko imele tudi gibalne/športne navade iz preteklosti (mladosti) in/ali 

morebitne negativne izkušnje, povezane z vadbo, kot so npr. slaba organiziranost oz. 

vodenje vadbe, bolečine in/ali poškodbe pri vadbi oz. zaradi nje, pomanjkljiva vzgoja ter 

odsotnost gibalnih/športnih navad v družini. V tej nalogi smo zato preverili ali je GŠA 

(»telovadba«), ki so jo stanovalci doma izvajali v preteklosti, vplivala oz. bila povezana z 

njihovo sedanjo vključitvijo v vadbo v SVP, vendar značilnega vpliva nismo zasledili. V 

vzorcu anketiranih je bilo namreč 44% takih, ki so se v preteklosti ukvarjali z GŠA 

(»telovadbo«). Kar polovica teh je bila redno aktivna, 18% vseh pa se je ukvarjalo tudi s 

tekmovalnim športom. Očitno se je v vadbo v SVP vključeval velik delež tistih 

stanovalcev, ki v preteklosti sicer niso bili gibalno/športno aktivni, kar se lahko šteje kot 

velik uspeh doma. Po drugi strani pa se seveda v vadbo ni vključil tudi precejšen delež 

tistih, ki so bili v preteklosti gibalno/športno aktivni. Žal v okviru te naloge nismo uspeli 

preveriti, ali so ravno ti morda bolj aktivni pri katerih drugih aktivnostih, smo pa 

preverili razloge, zakaj se v vadbo v SVP niso vključili, kar sledi v nadaljevanju. 

 

Zavedanje pomena in pozitivnih posledic GŠA v obdobju starosti kljub vsemu vse bolj 

narašča (Jimenez-Beatty Navarro idr., 2007). Posebej pomembno pa je ravno letošnje 

leto 2012, ki je zaznamovano kot »Evropsko leto aktivnega  staranja in solidarnosti med 

generacijami«. Vse bolj se iščejo novi pristopi, s katerimi bi bilo mogoče približati in 
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spodbuditi starostnike h GŠA, za kar pa je potrebno vedeti, kaj starejše osebe pri tem 

najbolj motivira. Jimenez-Beatty Navarro idr. (2007) so na primer motivacijske 

dejavnike razdelili v štiri glavne skupine, tako da je 640 starostnikov (60,0% žensk, 

starost: 65-94 let) na lestvici  od 1 (nepomembno) do 3 (zelo pomembno) ocenjevalo 17 

trditev, ki so se nanašale na motive za ukvarjanje z GŠA. Kot najpomembnejši 

motivacijski dejavnik se je pokazalo telesno zdravje (2,41), sledila pa so družbena 

razmerja (socializacija; 2,26), zdravnikov nasvet (1,68) in kompetence (1,66). Kolt idr. 

(2007) pa so v študijo vključili 815 starostnikov (51% žensk, starost: 55-93 let), ki so 

redno vadili vsaj 1-krat tedensko. Tudi ti preiskovanci so po pomembnosti od 1 do 3 

ocenjevali 30 trditev, vezanih na motive za ukvarjanje z GŠA, ki so bile vzete iz 

predhodno preverjenega vprašalnika »Participation Motivation Questionnaire for Older 

Adults« (PMQOA; Kirkby, 1998, 1999, v Kolt idr., 2004). Tako so se motivacijski dejavniki 

po pomembnosti delili v šest skupin: socialni (24,5% pojasnjene variance (PV)), 

gibalno/športna kompetentnost (10,8% PV), prepoznavnost (7,3% PV), izziv in korist 

(5,6% PV), zdravstveni (4,1% PV) ter vključitveni (3,7% PV). V tej nalogi so se kot 

motivacijski dejavniki oz. razlogi za vključevanje v vadbo v SVP pokazali zdravstveni 

dejavniki (36,0%), dejavniki izziva in koristi (32,0%), radovednost (24,0%), vključitveni 

dejavniki (20,0%), socialni dejavniki (12,0%) in gibalna/športna kompetentnost 

(12,0%).  

 

Dejavnik telesnega zdravja (zdravstveni dejavnik) je bil najvišje ocenjen tudi pri 

Navarru idr. (2007). V primerjavi s študijo Kolta idr. (2004) pa se rezultati te raziskave 

po pogostosti oz. pomembnosti precej razlikujejo. Temu nedvomno botruje dejstvo, da 

smo obravnavali le starostnike, ki živijo v domu za starejše občane. Ti imajo bistveno 

drugačne prioritete, možnosti in zmožnosti od ostalih starostnikov, ki živijo v lastnem 

gospodinjstvu. Tistim v domu je v prvi vrsti pomembno zdravje, saj bi v nasprotnem 

primeru, torej če ne bi imeli bolezenskih težav in bi bili samostojni, verjetno še vedno 

živeli v lastnem gospodinjstvu. Tako se za vadbo odločajo predvsem zato, da bi od nje 

imeli neko korist, predvsem, da bi izboljšali svoje zdravstveno stanje. Razumljivo je tudi, 

da so starostniki v študiji Kolta idr. (2004) najvišje ocenili socialni dejavnik, 

gibalno/športne kompetence ter prepoznavnost. Te osebe so razmeroma zdrave, 

predvsem pa samostojne in živeče v lastnem gospodinjstvu. Ker jim za zdravje ni 

potrebno posebej skrbeti, se za GŠA odločajo iz drugih nagibov oz. motivov. Njihova 

prioriteta tako postane aktivna zapolnitev prostega časa povezana z druženjem s 
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prijatelji in spoznavanjem novih ljudi, ohranjanje ali izboljšanje svojih sposobnosti oz. 

gibalnih/športnih kompetenc, vitalnosti in zdravja. Želijo biti opaženi, prepoznavni, 

pomembni.  

 

Za razliko od Kolta idr. (2004) in Navarra idr. (2007) pa dejavnika prepoznavnosti v tej 

nalogi ni bilo zaznati, kar kaže na to, da stanovalci doma ne dajejo toliko poudarka 

zunanjemu videzu, priljubljenosti ter želji po tem, da bi bili opaženi, prepoznavni, 

pomembni. Poleg tega se je v tej nalogi kot pogost dejavnik pokazala tudi radovednost, 

kar je zelo verjetno posledica tega, da je SVP za stanovalce pomenil novost in je 

posledično izzval nemalo interesa med njimi. Običajno se v študijah o motivacijskih 

dejavnikih za vključevanje starostnikov v GŠA, kot sta to npr. študiji Navarra idr. (2007) 

in Kolta idr. (2004), dejavnik radovednosti ne pojavlja, najverjetneje zato, ker obravnava 

gibalne/športne aktivnosti, ki so sodelujočim že poznane. Zanimivo bi bilo dodatno 

preučiti, koliko časa bi bil med stanovalci doma prisoten vpliv radovednosti pri 

vključevanju v vadbo v SVP. To informacijo bi bilo smotrno pridobiti po enem ali več 

letih od postavitve oz. začetka vadbe v vadbenem parku in ugotoviti, ali je radovednost 

še vedno tako močan dejavnik, da anketirance motivira za vadbo v njem. Najverjetneje 

ne.  

 

Po drugi strani pa so bile med razlogi, zaradi katerih se nekateri stanovalci doma niso 

vključili v vadbo, najpogosteje omenjene zdravstvene težave in telesna/gibalna 

oviranost (52,0%) ter nezainteresiranost za vadbo samo (44,0%). To lahko pojasnimo s 

tem, da so starostniki v domovih zelo specifična populacija, predvsem zato, ker so v večji 

meri delno samostojni ali celo nesamostojni, oboji s spremljajočimi zdravstvenimi 

težavami, zaradi katerih je izvajanje različnih oblik vadbe lahko precej oteženo. Zato je 

razumljivo, da so anketiranci navedli prav zdravstvene težave in telesno/gibalno 

oviranost kot poglavitni razlog, da se ne udeležujejo v vadbo v SVP. Nezainteresiranost 

zanjo pa je najverjetneje posledica pomanjkanja motivacije. Študije, ki proučujejo 

razloge (motive) za vključevanje oz. nevključevanje v GŠA (Alexandris idr., 2003; Cohen-

Mansfield idr., 2003; Kolt idr., 2004; Lees idr., 2005, v Jimenez-Beatty Navarro idr., 2007; 

Moschny idr., 2011; Jimenez-Beatty Navarro idr., 2007), običajno obravnavajo 

starostnike, ki so bolj ali manj samostojni in živijo v lastnem gospodinjstvu, torej jih 

težko popolnoma enačimo s tistimi, ki živijo v domovih za starejše. Kljub temu pa 

omenjene študije ugotavljajo podobno kot naša, da so zdravstvene težave (Cohen-
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Mansfield idr., 2003; Moschny idr., 2011) in pomanjkanje motivacije oz. 

nezainteresiranost za GŠA (Alexandris idr., 2003; Lees idr., 2005, v Myiake in Rodgers, 

2009; Moschny idr., 2011) najpogosteje zaznane omejitve za vključevanje v GŠA 

starostnikov, vključno s strahom pred padci (Lees idr., 2005, v Myiake in Rodgers, 2009), 

pomanjkanjem družbe (Moschny idr., 2011), pomanjkanjem časa ter utrujenostjo 

(Cohen-Mansfield idr., 2003). Podobno sta Myiake in Rodgers (2009) tudi za starostnike 

živeče v domovih ugotovila, da pomanjkanje zanimanja in motivacije, strah pred 

poškodbo ter dostopnost predstavljajo največje ovire za vključitev v GŠA, kar kaže na to, 

da so razlogi za nevključevanje v GŠA pri osebah v domovih za starejše podobni kot pri 

tistih, ki tam ne živijo.  

 

V tej nalogi je bilo tudi ugotovljeno, da se večina vadečih za vadbo v SVP motivira sama 

(72,0%), bolj kot pa bi jih motivirali terapevti (16,0%), sorodniki (8,0%) ali sostanovalci 

(4,0%). Notranja motivacija je pravzaprav tista, ki pri posamezniku igra zelo pomembno 

vlogo, saj, kot kažejo raziskave (Myiake in Rodgers, 2009), predstavlja ključni dejavnik 

za vključevanje v GŠA in nenazadnje tudi  za dobro počutje.  

 

Najnovejša študija, ki so jo opravili v Kanadi Smith idr. (2012) na vzorcu 4900 

starostnikov (starost 68,4 ± 6,9 let, 55,4% žensk), ki omejitve zaradi zdravstvenega 

stanja, bolezni ali poškodb niso opredelili kot ovire za vključevanje v GŠA, je pokazala, da 

ravno zgoraj navedene ovire za vključevanje v GŠA (omejitve zaradi zdravstvenega 

stanja, bolezen ali poškodba, strah pred poškodbo, pomanjkanje časa, energije, motivacije 

spretnosti/sposobnosti ali znanja, oddaljenost, nedostopnost, visoka cena) in samoocena 

zdravstvenega stanja (»Na splošno je vaše zdravstveno stanje odlično/zelo 

dobro/dobro/zadovoljivo/slabo«) nista poglavitna razloga za nevključevanje v GŠA. 

Izkazalo se je namreč, da so kronične zdravstvene težave (težave z vidom, srčne bolezni, 

obstruktivna pljučna bolezen, diabetes, osteoporoza, posledice nevroloških poškodb (kapi), 

gibalna oviranost) največji pokazatelj (prediktor) nevključevanja v GŠA. 

 

Glede na visok odstotek, ki ga je prejel dejavnik radovednosti med motivi za 

vključevanje v vadbo v SVP, ne gre zanemariti dejstva, da je uvajanje novosti pravzaprav 

zelo pomembno pri spodbujanju starejših oseb za vadbo. Lahko si predstavljamo, da 

življenje v domu za starejše sčasoma postane precej običajno, prav zato so spremembe, 

ki bi utegnile popestriti vsakdan, še kako dobrodošle. Radovednost je pomembna, saj v 
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posamezniku vzbudi zanimanje in ga v najboljšem primeru pritegne v tolikšni meri, da 

naredi prvi korak in pristopi k stvari, kar je po navadi najtežje. Od zanimanja pa do 

dejanske vadbe, ki sčasoma preraste v užitek in rednost, pa ni potrebno veliko. Zato bi 

morali ponudniki GŠA, terapevti in animatorji v domovih kot tudi v drugih organizacijah 

in pri različnih oblikah organizirane vadbe za starejše osebe upoštevati ta vidik in v 

aktivnosti občasno uvesti kakšno novost. Predvsem pa kot ugotavljajo Smith idr. (2012), 

naj bi bilo načrtovanje GŠA osredotočeno na zadovoljevanje zdravstvenih potreb 

starostnikov. 

 

V zvezi s pogostostjo vadbe, so rezultati pokazali, da je več kot polovica vadečih (56,0%) 

vadila v SVP 5 in večkrat na teden, kar je bilo tudi statistično značilno pogosteje od 2- do 

3-krat tedenskega priporočila ACSM (2009) in WHO (2012). Pri tem je večina vadečih 

(84,0%) za izvedbo posamezne vadbene enote porabila do 30 minut. Kot omenjeno, 

ACSM (2009) in WHO (2012) starostnikom priporočata vadbo za moč vsaj 2-krat 

tedensko in dnevno 30–60 minut aerobne aktivnosti srednje intenzivnosti ali 20–30 

minut visoke intenzivnosti. Za izboljšanje ravnotežja WHO (2012) predlaga tovrstno 

vadbo 3- ali večkrat tedensko, medtem ko ACSM (2009) za izboljšanje gibljivosti 

priporoča vsaj 2-krat tedensko vadbo. Iz teh rezultatov je razvidno, da so vadeči vadili v 

skladu s priporočili oz. je bila njihova vadba v SVP bistveno bolj pogosta od priporočene, 

kar se lahko šteje za velik uspeh in dosežek doma. Stanovalce pa bi veljalo spodbujati, da 

si za vadbo vzamejo vsaj 30 minut, v kolikor je to edina oblika vadbe, ki jo izvajajo. 

 

Pri analizi stališč do vadbe v SVP, se je pokazalo, da se med vsemi oblikami vadbe, ki so 

na razpolago v domu, anketiranci poleg hoje in sprehodov (32,0%) najpogosteje 

odločajo prav za vadbo v SVP (32,0%). Ta podatek kaže na smiselnost postavitve 

tovrstnih parkov v domovih za starejše občane, še posebej, če se navežemo na nadaljnje 

ugotovitve. Po mnenju vadečih se namreč koristnost vadbe v SVP najbolj odraža v tem, 

da veliko lažje opravljajo vsakdanja opravila (24,0%), se bolje počutijo in so bolje 

razpoloženi (20,0%). V manjšem odstotku sledijo izboljšanje ravnotežja in manjša 

prisotnost bolečine (16,0%), opustitev pripomočkov za hojo (12,0%) ter zmanjšanje 

težav s spanjem (4,0%). Večini vadečih je bila vadba v SVP všeč predvsem zaradi 

postavitve vadbenih postaj v zunanje okolje (68,0%) in možnosti prilagajanja vadbe 

njihovim zmožnostim in sposobnostim (56,0%). Razlogi za všečnost so bili še naslednji: 
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popestritev vsakdana in druženje (28,0%), sprostitev (24,0%), varnost vadbenih postaj 

in estetski videz (12,0%) ter kvaliteta izdelave in naravni materiali (4,0%). 

 

8. ZAKLJUČEK 

Namen pričujoče naloge je bil preučiti stališča stanovalcev Doma starejših občanov Šiška 

do vadbe v SVP. Rezultati so pokazali, da GŠA, ki so jo anketiranci izvajali v preteklosti ni 

bila značilno povezana z njihovo vključitvijo v vadbo v SVP. Dejstvo, da se je v vadbo v 

SVP vključeval velik delež stanovalcev doma, ki v preteklosti niso bili gibalno/športno 

aktivni, pomeni za dom velik uspeh. Najpogostejši vključitveni oz. motivacijski dejavniki 

so bili: zdravstveni dejavniki, dejavniki izziva in koristi ter radovednost. Slednja se je 

pokazala kot pomemben razlog za vključevanje v vadbo in nakazuje smiselnost 

vključevanja novosti v domske aktivnosti. Med razlogi, zaradi katerih se nekateri 

stanovalci doma niso vključili v vadbo, so bile najpogosteje omenjene zdravstvene 

težave in telesna/gibalna oviranost ter nezainteresiranost za vadbo. Poleg tega je bilo 

ugotovljeno, da se v veliki meri vadeči sami motivirajo za vadbo v SVP, bolj kot pa jih 

terapevti, sorodniki ali sostanovalci. V zvezi s pogostostjo vadbe so rezultati pokazali, da 

več kot polovica vadečih vadi v SVP 5- in večkrat na teden, kar je bilo tudi statistično 

značilno pogosteje od 2 do 3-krat tedenskega priporočila ACSM (2009) in WHO (2012). 

Pri tem jih je večina za izvedbo posamezne vadbene enote porabila do 30 minut, kar se 

ravno tako lahko šteje za velik uspeh doma. Pri analizi stališč do vadbe v SVP se je 

pokazalo, da se med vsemi oblikami vadbe, ki se v domu izvajajo, vadeči poleg hoje in 

sprehodov najpogosteje odločajo prav za vadbo v SVP, kar ponovno kaže na smotrnost 

postavitve SVP v domu. Slednje še dodatno podkrepi dejstvo, da vadečim vadba v SVP 

koristi, saj veliko lažje opravljajo vsakdanja opravila, se bolje počutijo in so bolje 

razpoloženi. Ne nazadnje je večini vadba v SVP všeč predvsem zaradi postavitve 

vadbenih postaj v zunanje okolje in možnosti prilagajanja vadbe njihovim zmožnostim in 

sposobnostim. Glede na dobljene rezultate, relativno majhen vzorec anketiranih in 

izvedbe raziskave le v enem domu za starejše občane bi bilo smotrno raziskavo izpeljati 

tudi v drugih domovih s SVP ter dodatno preučiti druge GŠA, ki jih morebiti izvajajo tisti, 

ki v SVP ne vadijo. Tako bi lahko rezultate posploševali na večino starostnikov, ki živijo v 

domovih za starejše. 
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PRILOGA 1: Anketni vprašalnik 

 

1. SPLOŠNI PODATKI  
 
1.1. Starost:________ let  
 
1.2. Spol:    1 M         2 Ž 
 
1.3. Izobrazba:  

1) OŠ 
2) Poklicna šola 
3) Srednja šola (gimnazija) 
4) Visoka šola 
5) Višja šola (univerza) 

 
 
2. MOTIVI IN MOTIVACIJA ZA VKLJUČEVANJE V VADBO 
 
2.1. Ste se v preteklosti ukvarjali s športno oz. gibalno dejavnostjo (telovadbo)? 

1) da, redno 
2) da, občasno 
3) ne 

 
2.2. Ali ste se ukvarjali s tekmovalnim športom, tako da ste redno trenirali v klubu in hodili 
na tekmovanja? 
 

1 DA  2 NE 
 
2.3. Ali vadite v Senior Vadbenem Parku (SVP)? 
 
1 DA               2 NE 
 
2.4. Zakaj ne vadite v SVP? 
 
2.5. Zakaj ste se odločili za vadbo v SVP? 
 
2.6. Kdo vas motivira za vadbo? 
 
1) sam/a 
2) sorodniki 
3) terapevti 
4) sostanovalci 

 
2.7. Kako vas drugi (sorodniki, terapevti, …) motivirajo za vadbo? 
 
2.8. Ste vključeni še v kakšno drugo športno oz. gibalno dejavnost, vadbo ali terapijo 
(fizioterapija, delovna terapija, …)? 
 

1 DA  2 NE 
 
2.9. V katero? 
 

2.10. Katero obliko vadbe najraje izvajate? 
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3. POGOSTOST, REDNOST in POSTOPNOST VADBE (za vadeče v SVP) 
 
3.1. Ali v SVP vadite skozi celo leto, ne glede na letni čas? 
 
1 DA            2 NE 
 
3.2. V katerem letnem času največ vadite in zakaj? 
 
3.4. V katerem letnem času ponavadi ne vadite in zakaj? 
 
3.5. Kolikokrat na teden vadite? ___________            1   redno          2   neredno 
 
3.6. Kolikokrat na dan vadite?    ___________            1   redno          2  neredno 
 

3.7. V katerem delu dneva najpogosteje vadite oz. vam vadba najbolj ustreza? 
1) zjutraj 
2) dopoldan 
3) popoldan 
4) zvečer  
5) vseeno kdaj 

 
3.8. Zakaj raje vadite takrat? 
 
3.9. Koliko časa porabite za izvedbo posamezne vadbene enote? 
 
3.10. Kako vadite? 

1) sam 
2) v paru ali skupini 
3) individualno s terapevtom 
4) s terapevtom v paru ali skupini 

 
3.11. Kako bi si želeli vaditi? 
 
3.12. Ali vadite sistematično po programu?   
 

1 DA  2 NE 
 
3.13. Ali se pred začetkom vadbe ogrejete? 
 
1 DA           2 NE 
 
3.14. Ali opravite sproščanje po končani vadbi? 
 
1 DA            2 NE 
 
 
4. STALIŠČA DO VADBE V SENIOR VADBENEM PARKU 
 
4.1. Menite, da je vadba v SVP koristna? 
 
1 DA           2 NE 
 
4.2. Zakaj? 
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4.3. Kaj vam je pri vadbi v SVP najbolj všeč (možnih je več odgovorov)? 
1) izbor vaj 
2) možnost prilagajanja vadbe svojim zmožnostim in sposobnostim 
3) popestritev vsakdana 
4) sprostitev 
5) druženje 
6) varnost vadbenih postaj 
7) kvaliteta izdelave 
8) estetski videz 
9) postavitev v zunanjem okolju 
10) naravni materiali 
11) drugo:___________________ 

 
4.5. Ali so navodila za vadbo dovolj jasna, nazorna in natančna? 
 
1 DA  2 NE  3 Nisem prebral 
 
4.6. Bi v SVP kaj spremenili ali dodali? Kaj? 
 
4.7. Ali imate občutek, da vam vadba na vadbenih postajah v SVP pomaga? 

a) mi ne pomaga 
b) lažje opravljam vsakodnevna opravila 
c) nimam več težav s spanjem 
d) prisotnost bolečine je manjša 
e) izboljšala se mi je prebava 
f) preden sem začel/a z vadbo sem pri hoji potreboval/a oporo, sedaj je ne potrebujem več 
g) izboljšalo se mi je ravnotežje 
h) drugo:______________________ 

 
4.8. Se počutite varne pri vadbi v SVP? 
 
1 DA             2  NE 
 
4.9. Se vam je med vadbo že zgodilo kaj neprijetnega? 

1) nič neprijetnega 
2) zdrs 
3) padec 
4) nestabilna opora 
5) izguba ravnotežja 
6) drugo:______________ 

 
4.10. Na kateri vadbeni postaji se vam je to zgodilo? 


