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POVZETEK 

 

Osebe z multiplo sklerozo imajo (zaradi poškodbe osrednjega ţivčevja) veliko gibalnih 

motenj, kar jim oteţuje vsakodnevno gibanje in udejstvovanje pri vseh športnih aktivnostih. 

Zdruţenje multiple skleroze Slovenije v knjiţici Telovadba za obolele z multiplo sklerozo 

(1990) navaja, da se s pravočasno redno dnevno telovadbo in razgibavanjem lahko deloma 

izognemo nekaterim posledicam multiple skleroze, jih popravimo ter zmanjšamo na 

minimum. V raziskavi smo ugotavljali trenutno stanje športne aktivnosti članov v 

podruţnicah Zveze multiple skleroze Slovenije skozi oči predstavnikov podruţnic.  

 

Podatke smo zbrali aprila 2011 v okviru projekta Športna mreţa enakih. Kot metodo 

raziskovanja smo uporabili vprašalnik, s katerim smo pri 14-ih predstavnikih podruţnic 

pridobili informacije o: 

 članih: spolu in starosti, gibalni aktivnosti, razlogih gibalne neaktivnosti, vrstah 

športnih panog s katerimi se ukvarjajo in njihovi tedenski športni aktivnosti ter 

udeleţevanju neorganizirane vadbe;  

 strokovni usposobljenosti kadra; prostorih izvajanja športnih dejavnosti, prilagojenosti 

športnih objektov stopnji invalidnosti, sodelovanju s panoţnimi športnimi zvezami, 

informacijskih točkah za vključevanje športnikov invalidov ter o pridobivanju 

finančnih sredstev za vadbo s strani lokalne skupnosti; 

 moţnostih razvoja športa invalidov v Sloveniji. 

Rezultate smo vnesli v program Excel in jih prikazali z grafi ter preglednicami. 

 

Ugotovili smo, da je med člani podruţnic Zdruţenja multiple skleroze večje število ţensk in 

da je največ članov starih več kot 40 let. Večinoma so gibalno neaktivni. Med razlogi za 

njihovo gibalno neaktivnost predstavniki podruţnic Zdruţenja multiple skleroze Slovenije kot 

najbolj pogosto navajajo slabo ozaveščenost članov o pomenu športne dejavnosti. Med športi 

se v glavnem ukvarjajo z balinanjem, pikadom in streljanjem. Člani se 1x tedensko ukvarjajo 

z organizirano telesno aktivnostjo. Polovica podruţnic pa nima podatka o tem, ali se člani 

udeleţujejo tudi neorganizirane vadbe.  

 

 



 

 

Kader za vodenje prej navedenih najbolj pogostih aktivnosti je premalo strokovno 

usposobljen. Športna dejavnost se izvaja v prostorih, ki so primerni za posamezno vrsto športa 

in so delno prilagojeni stopnji invalidnosti.  

 

Podruţnice delno sodelujejo s panoţnimi zvezami, nimajo v zadostni meri razvitih 

informacijskih točk za vključevanje športnikov invalidov in ne pridobivajo dovolj finančnih 

sredstev za vadbo s strani lokalne skupnosti. 

 

Razvoj športa invalidov v Sloveniji bo v prvi vrsti omogočen z večjim ozaveščanjem vseh 

članov o pomenu redne gibalne aktivnosti in zagotavljanjem zadostnih finančnih virov za 

ustrezne pogoje usposabljanja. 
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ACTUAL STATE OF PHYSICAL ACTIVITY AMONG MEMBERS IN 

ASSOCIATION OF MULTIPLE SCLEROSIS SLOVENIA 

 

SUMMARY 

 

Due to the damaged central nervous system, people with multiple sclerosis have many 

physical problems, which make their everyday life and participation in all sport activities 

more difficult. In the book Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1990) the Association 

of Multiple Sclerosis Slovenia states that with timely regular daily exercise and stretching we 

can partly avoid some of the consequences of multiple sclerosis, we can fix and minimize 

them. In our research we were establishing the actual state of physical activity among the 

members of the Association of Multiple Sclerosis Slovenia branches. 

 

We gathered the informations in april 2011, within the project called Športna mreţa enakih. 

As a method of research we used a questionnaire with whitch we collected informations about 

sex and age of members, their physical activity, reasons for physical inactivity, types of 

sports, professional qualification of staff, weekly sport activity, locations of sports activities, 

adjustment of sports objects to the level of disability, attendance of unorganised exercise, 

possibilities of the development of the disabled sports in Slovenia, cooperation with other 

sport associations, informational spots for inclusion of disabled athletes as well as the 

informations about acquiring financial support from local communities of 14 branches. The 

results were entered into the program Excel and represented by charts and tables. 

 

It was discovered that women prevail among members of the branches of the Association of 

Multiple Sclerosis Slovenia and that most members are older than 40 years. Mostly they are 

physicaly inactive, the main reason for physical inactivity being poor awareness of the 

meaning of sport activity. Most popular types of sport are bowling, darts and shooting. The 

staff who runs the activities is not proffessionally qualified. Members are physicaly active 

once per week. Sports activity is performed at locations that are suitable for particular type of 

sport and are only party adjusted to the level of disability. Half of the branches have no 

information whether the members also participate in unorganised exercise.  

 



 

 

The sport of the disabled will only be enabled with higher awareness of all the members about 

the meaning of regular exercise. Branches partially cooperate with other sport associations but 

do not have sufficiently developed informational spots for the inclusion of disabled athletes. 

They also do not gain enough financial support from local communities. 
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I. TEORETIČNI DEL 

 

 

1. UVOD 

 

Pri multipli sklerozi (v nadaljevanju MS) pride do poškodb mielinske ovojnice v osrednjem 

ţivčevju na več razpršenih področjih, iz česar izhaja beseda »multipla«. Ker se poškodovano 

mesto zapolni s trdo snovjo oziroma brazgotino (plaki), pa tej besedi sledi še drugi del 

poimenovanja bolezni, »skleroza«. 

 

V preteklosti in tudi še danes se velikokrat pojavljajo predsodki do športnega udejstvovanja 

oseb z MS. Ob poznavanju simptomov bolezni in posebnostih pri športni vadbi hitro 

ugotovimo, da so osebe lahko gibalno aktivne, če jim zagotovimo ustrezne pogoje za vadbo. 

 

V diplomskem delu ugotavljamo trenutno stanje športne aktivnosti v podruţnicah Zdruţenja 

multiple skleroze Slovenije (v nadaljevanju ZMSS). Zanima nas predvsem gibalna aktivnost 

članov in ustreznost pogojev za izvajanje športnih programov. 

 

Sprva bolezen podrobno opredelimo z navajanjem statističnih podatkov o razširjenosti 

bolezni, vzrokih za pojavljanje, diagnostičnih postopkih ter oblikah in potekih bolezni. V 

nadaljevanju pojasnimo in si podrobneje ogledamo tudi vpliv simptomov oz. znakov na 

posameznikovo funkcioniranje in se seznanimo z moţnostmi zdravljenja. 

 

V osrednjem delu se posvetimo raziskovanju pomena redne gibalne aktivnosti, posebnostih 

pri športni vadbi ter primernih športnih dejavnostih. Posvetimo se tudi preučevanju 

prilagojenosti športnih objektov, finančnim sredstvom za izvajanje programov in strokovni 

usposobljenosti strokovnih kadrov. Nato na kratko opišemo ZMSS in njegove podruţnice, 

predvsem z vidika oblikovanja športnih programov in sodelovanja s panoţnimi zvezami. 

 

Nazadnje omenimo najnovejše projekte, ki se izvajajo v okviru razvoja športa invalidov v 

Sloveniji in integracije športnikov invalidov v nacionalne panoţne zveze. 

 

 



» Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podruţnicah Zveze multiple skleroze Slovenije«; diplomsko delo 

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko;  

Ljubljana, 2011 

2 

 

 

Na področju športa oseb z MS so različni avtorji (Petajan idr., 1996; Mostert in Kesselring, 

2002; Surraka idr., 2004) izvedli raziskave o pozitivnih učinkih aerobne vadbe na osebe z 

MS. Rezultati so pokazali izboljšanje posameznikovega funkcioniranja, tako na telesnem kot 

tudi na psihološkem nivoju. 

 

V slovenskem prostoru ni bilo opravljene še nobene raziskave s področja športnih aktivnosti 

oseb z MS. Odsotnost raziskav je pomemben razlog našega raziskovalnega dela, predvsem z 

namenom oblikovati smernice za nadaljnji razvoj športa oseb z MS. 
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2. MULTIPLA SKLEROZA 

 

Multipla skleroza  (v nadaljevanju MS) je motnja delovanja centralnega ţivčnega sistema, ki 

ga sestavljajo veliki in mali moţgani, moţgansko deblo in hrbtenjača. Uvrščena je med 

nevrološka obolenja in spada v specialistično področje nevrologov. (Graham, 2001) 

 

Uvrščamo jo med avtoimunske bolezni, pri katerih začne obrambni sistem telesa ustvarjati 

protitelesa proti lastnemu tkivu, v tem primeru proti mielinu. 

 

Moţgani so sestavljeni iz sive snovi (v kateri so telesa ţivčnih celic) in bele snovi (kjer so 

mielizirani podaljški ţivčnih celic, ki jih imenujemo ţivčna vlakna: aksoni). Aksoni ustvarjajo 

ţivčne proge, po katerih potujejo ţivčni impulzi. Mielinska ovojnica ţivčnega vlakna je zelo 

pomembna za hitrost prevajanja impulzov. Prevajanje impulzov po mieliniziranem ţivčnem 

vlaknu poteka skokovito, ker je mielinska ovojnica prekinjena s številnimi Ranvierovimi 

zaţetki. Pri MS pride do stanjšanja mielinske ovojnice ali celo do propada, kar povzroči 

upočasnitev ali celo prekinitev prevajanja, kar izzove določene simptome oz. znake. Poleg 

tega pa je prevajanje včasih tudi neustrezno, saj draţljaji potujejo po ţivčnih vlaknih, ki naj ne 

bi sodelovala pri njihovem prenosu. S trajanjem bolezni se propadanje ţivčnih vlaken 

stopnjuje, tako da MS uvrščamo med nevrodegenerativne bolezni. (Denišlič, 2006) 

     

2.1 Razširjenost multiple skleroze 

 

Končan Vračko (2009) navaja, da je na svetu ţe pribliţno 3 milijone oseb z MS. Na njeno 

pogostost vpliva zemljepisni poloţaj deţele, v kateri ţivimo, čeprav je pogostost tudi v 

deţelah z enako zemljepisno širino lahko različna. Poznamo področja z veliko (več kot 30 

bolnikov na 100.000 prebivalcev) in področja s srednjo razširjenostjo (5-29 bolnikov na 

100.000 prebivalcev). V področjih blizu ekvatorja pa je bolezen zelo redka (do 5 bolnikov na 

100.000 prebivalcev). Slovenijo prištevamo med področja z veliko razširjenostjo MS (60-90 

bolnikov na 100.000 prebivalcev). Trenutno imamo več kot 3000 bolnikov z MS.  
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Denišlič (2006) navaja še preostala dejstva o razširjenosti bolezni: 

 Ogroţenost oseb črne rase je pol manjša, kot je ogroţenost oseb bele rase na enaki 

zemljepisni širini. 

 Ţenske zbolijo pogosteje kot moški, razmerje med bolnicami in bolniki je pribliţno 

2:1. Obstajajo razlike v pogostosti bolezni med spoloma, predvsem pri osebah, ki so 

mlajše od 40 let. Stopnja prizadetosti je pri moških večja, pogostejša pa je tudi 

napredujoča bolezen. Razlike med spoloma so po vsej verjetnosti posledica delovanja 

spolnih hormonov, ki vplivajo na imunsko odzivnost. 

 Najpogosteje zbolijo osebe med 20. in 40. letom starosti; to je v obdobju, v katerem je 

človek najbolj vsestransko aktiven. Le v 5-10% bolezen nastopi po 45. letu.  

 MS ni dedna, vendar obstaja v druţinah, kjer je nekdo ţe zbolel, večja nagnjenost k 

bolezni. Moţnost ponovnega pojava bolezni je skoraj 10 do 20-krat večja kot med 

ostalim prebivalstvom.  

 

2.2 Vzroki za pojav multiple skleroze 

 

Več avtorjev (Petrovič, 2001; Vute, 1999; Graham, 2001) navaja, da je povzročitelj bolezni 

neznan, zaradi česar še niso odkrili zdravila za preprečevanje nastanka bolezni. 

 

Vute (1999) in Graham (2001) sta navedla vzroke v nepravilnostih delovanja imunskega 

sistema ţivčevja. Bolezen bi lahko povzročil virus ali več virusov, saj obstaja nekaj dokazov, 

da imajo ljudje z MS prirojeno nezmoţnost, da bi opravili s takšnimi virusi. 

 

Graham (2001) omeni britanskega znanstvenika R.H.S. Thompsona, ki je ţe v šestdesetih 

letih je razvil hipotezo, da se MS lahko razvije zaradi prirojenih nepravilnosti pri porabi 

določenih esencialnih maščobnih kislin. Zaradi tega so vse celice v telesu nenormalne, mielin 

pa je zgrajen tako slabotno, da hitro degenerira in razpade kot zanikrno zgrajen zid. 

Strokovnjak za dieto z malo maščob, prof. Roy Swank, je prepričan, da prehrana z visoko 

vsebnostjo nasičenih maščob povzroči raztezanje ţilnih sten. Zaradi tega stene krvnih ţil niso 

več trdne in toksične snovi sčasoma lahko prodrejo skoznje v kri in naprej v moţgane.  
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Dodaja še ugotovitev dr. L.O. Simpsona, ki pravi, da so pri ljudeh z MS rdeče krvničke 

nenormalno oblikovane, zaradi česar kri ne teče normalno, kar vpliva na razpad krvno-

moţganske bariere.  

 

Ob razpadu bariere kri s seboj prenaša potencialno škodljive substance, ki ne smejo priti v 

centralno ţivčevje, ker so zanj toksične. Na mestu vdora nastane oteklina, propad mielina in 

vnetje zaradi odziva makrofagov ter posledično brazgotina iz vlaknatih snovi. (Graham, 2001) 

 

2.3 Diagnosticiranje multiple skleroze 

 

Bolnik pride k splošnemu zdravniku velikokrat le zaradi subjektivnih teţav kot so 

mravljinčenje, utrudljivost in vrtoglavice. Bolezen je zato v začetku teţko prepoznati in je 

tako zdravnik ob prvem kliničnem dogodku večkrat v dvomih. (Denišlič, 2006) 

 

Graham (2001) pravi, da zdravnik postavi diagnozo po več obiskih, pri katerih je vsakič 

ugotovil drugačen simptom. Običajno zdravniki čakajo, da se po preteku nekaj časa (pogosto 

več let) pokaţejo različni simptomi, ki kaţejo na MS. 

 

Denišlič (2006) in Pustovrh (2006) naštejeta najpogostejše metode za ugotavljanje MS, ki 

omogočajo večjo zanesljivost pri postavljanju pravilne diagnoze: 

 nevrofiziološke preiskave; 

 preiskava moţgansko-hrbtenjačne tekočine (likvorja); 

 magnetnoresonančna tomografija (v nadaljevanju MRT).  

 

Z nevrofiziološkimi preiskavami dokaţemo časovno in prostorsko razpršenost okvar v belini 

osrednjega ţivčevja. Preiskava vključuje preverjanje vidnih izvabljenih odzivov (hitrost 

prevajanja po vidnem ţivcu), slušnih izvabljenih odzivov (delovanje slušnega ţivca), 

somatosenzoričnih izvabljenih odzivov (delovanje dovodnih ţivčnih poti, po katerih se 

prevajajo podatki o različnih občutkih), motoričnih izvabljenih odzivov (delovanje motorične 

ţivčne poti, ki sodeluje pri gibanju), ocenjevanje občutljivosti (zaznavanje in prevajanje po 

ţivčnih poteh) ter nevrourološko preiskavo (delovanje refleksov mišic zapiralk seča in blata 

ter prevajanje delovanja kriţnega dela osrednjega ţivčevja).  
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Z metodo ledvene (lumbalne) punkcije dobimo majhno količino likvorja, v katerem določimo 

število celic in koncentracijo beljakovin. Zvišane vrednosti kaţejo na moten imunski odziv.  

 

MRT je danes najzanesljivejša paraklinična preiskava, s pomočjo katere lahko opazimo 

drobna ali zlivajoča se ţarišča propadlih ţivčnih vlaken. 

 

Graham (2001) pa navede še dve posebni preiskavi: test elektroforetske mobilnosti, ki odkrije 

nenormalne ravni krvnih lipidov in skeniranje, ki omogoča posnetke prečnih prerezov 

izbranih delov telesa, s katerimi odkrijemo plake in nenormalnosti v moţganih in hrbtenjači.  

 

2.4 Oblike bolezni 

 

MS se kaţe v več oblikah in potekih, ki jih Denišlič (2006) razvrsti v različne skupine: 

 

Recidivno remitentna: Vsaj v začetku je za MS značilen recidivno-remitenten potek, kjer 

prvim simptomom oz. znakom bolezni sledi manjše ali večje izboljšanje. Simptomi oz. znaki 

se lahko večkrat ponovijo, poslabšanja pa imenujemo zagoni. Zagon je pojav novih 

simptomov ali ponovitev prejšnjih, ki trajajo najmanj 24 ur. O ponovnem zagonu govorimo, 

če se novi simptomi pojavijo mesec dni po prejšnjem. 

 

Sekundarno napredujoča (progresivna): Opisana recidivno-remitentna oblika, ki jo ima 60-

80% bolnikov, lahko pri 40% bolnikov v 6-10 letih preide v sekundarno napredujočo MS. 

 

Primarno napredujoča (progresivna): Znaki se vsaj dvanajst mesecev postopoma, vendar 

nepretrgoma slabšajo brez vmesnih izboljšanj. 

 

Benigna (ugodna): Bolnik je laţje prizadet, tudi 15 let po začetku prvih simptomov oz. 

znakov bolezen sploh ne napreduje. Ugodno obliko bolezni ugotovimo pri 15-20% bolnikov. 

Z MRT so pri bolnikih z ugodnim potekom bolezni dokazali manjše število in manjšo 

dejavnost novih ţarišč v osrednjem ţivčevju, vendar se po daljšem obdobju (več kot 30 let) 

tudi pri teh bolnikih lahko razvije večja stopnja prizadetosti. 
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Denišlič (2006) in Rener Primic (2006) navajata: 

 

Za zgodnjo MS: V starosti manj kot 15 let zboli 2,7-5% bolnikov, pred 10. letom pa le 0,2-

1,6%. Obolevnost deklic je pogostejša pri otrocih, starejših od 14 let, pri otrocih, ki so mlajši 

od 10 let, pa prevladujejo dečki. Zagoni so pri otrocih pogostejši kot pri odraslih, večanje 

prizadetosti pa je počasnejše, kar je verjetno posledica večje prilagodljivosti razvijajočih se 

moţganov.  

 

Denišlič (2006) pa navaja za pozno MS: Simptomi se pojavijo po 45. letu starosti. 

Napredovanje bolezni je hitrejše kot pri mladih, gibljivost je zmanjšana prej kot pri zgodnji 

MS. Večja prizadetost je posledica napredujoče nemoči v spodnjih okončinah in zgodnejše 

motnje hoje. Zelo moteč simptom je tudi tresenje. Depresivni znaki so pri pozni MS redkejši, 

prav tako pa tudi motnje vida. Spremembe pri MRT so manj značilne kot pri bolnikih s 

poprejšnjim začetkom bolezni, ugotovimo zlasti zmanjšanje prostornine moţganov, ki se 

razvije ţe po dveh letih trajanja bolezni.  

 

 

Prikaz 1: Oblike in potek multiple skleroze 

 

Vir:  http://www.higiea.si/potek-bolezni-in-oblike-multiple-skleroze 

 

http://www.higiea.si/potek-bolezni-in-oblike-multiple-skleroze
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Denišlič (2006) omeni tudi akutno obliko MS (Marburgova oblika), za katero so značilne 

zelo obseţne okvare, ki se v kratkem času razširijo po celem ţivčevju in poleg bele snovi zelo 

hitro uničijo tudi sivo snov moţganov. 

 

2.5 Simptomi in znaki multiple skleroze 

 

          2.5.1 Gibalne motnje 

 

Denišlič (2006) gibalne motnje razvrsti na: 

 motnje občutljivosti (senzorične motnje); 

 ohromelost; 

 znaki prizadetosti malih moţganov; 

 vnetje vidnega ţica; 

 znaki prizadetosti moţganskega debla; 

 utrudljivost. 

 

Motnje občutljivosti so na začetku bolezni najpogostejše motnje in se pojavijo v 30-50% 

primerov. Bolniki opišejo mravljinčenje, občutek iglic ali otrplost v okončinah, pogosteje 

spodnjih kot zgornjih, ki so lahko tudi preobčutljive. Mravljinci se pogosto širijo od stopal 

proti trebuhu in višje. Omrtvičenost pa se večkrat pojavi v predelu sedala in spolovila. Bolnik 

največkrat pove, da je koţa manj občutljiva, da dotik drugače zazna. Včasih dobijo bolniki 

občutek oklepa okrog trupa, zdi se jim, da imajo okončine v mavcu. Tretjina bolnikov opisuje 

občutek potovanja elektrike, ki nastopi pri nagibu glave in se običajno širi v obe spodnji ali 

redkeje v obe zgornji okončini (Lhermittov znak, ki kaţe na okvaro v zgornjem delu 

hrbtenjače). Okvare občutljivosti nastanejo zlasti na stopalu, goleni in spodnji tretjini stegna. 

Poleg okvare občutljivosti na površju (za dotik, bolečino, toploto in hlad) se pojavijo tudi 

motnje globoke občutljivosti (za vibracijo in poloţaj sklepov), ki so za bolnike funkcionalno 

zelo moteče, se jih pa manj zavedajo. Poleg tega bolniki pogosto ne spoznajo predmetov, ki 

jim jih poloţimo na dlan in jih zato ne znajo uporabiti. V vsakdanjem ţivljenju bolnike 

najbolj ovira okvara globoke občutljivosti, pri kateri pride do hujših motenj ravnoteţja in 

hoje.  
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Ohromelost se najprej pojavi na spodnjih okončinah, pogosteje je en ud bolj prizadet. Le 

redko se začetna ohromelost pojavi na zgornjih okončinah. Lahko se pojavi tudi istočasna 

enostranska ohromelost zgornje in spodnje okončine, hkrati pa so lahko prizadeti še 

moţganski ţivci (ţivci za gibanje očesnih zrkel, trivejni in obrazni ţivec). Na prizadetem udu 

so prisotni ţivahnejši refleksi, včasih pa tudi refleksi, ki pri zdravi osebi niso izzivni. Pogosto 

ugotovimo tudi spremenjen mišični tonus – napetost (zvečan ali zmanjšan). Spremembe se 

pokaţejo zlasti pri premikanju okončin v komolčnem in kolenskem sklepu ter pri premiku 

stopala. Zelo pogost znak je zvečan tonus (večkrat na spodnjih okončinah), ki ga bolnik opiše 

kot teţke noge, zmanjšan pa predvsem kot »nemočne« noge. Stopnjuje se po daljšem sedenju 

in zelo ovira hojo. S spremembo tonusa v okončinah so povezani boleči krči, ki so izrazitejši 

v nočnem času. Zelo redko ugotovimo tudi izgubo mišične mase (amiotrofijo), ki je 

pogostejša pri osebah, ki zbolijo po 40. letu starosti. 

 

V primeru, da se znaki prizadetosti malih moţganov pojavijo ţe na začetku bolezni, lahko 

napovemo neugoden potek bolezni. Najpogosteje so moteni spretni, koordinirani gibi, ki 

pomenijo uporabo prave mišice ob pravem času in s pravo intenzivnostjo. Pri ciljanih, 

usmerjenih gibih se pojavi negotovost, ki je hujša ob pribliţevanju cilju in se kaţe kot tresenje 

glave in trupa. Bolnik giba ne odmeri pravilno, zato je gib prekratek ali pa preseţe cilj. Govor 

lahko postane skandiran, ko se med govorom pojavijo krajši in daljši premori ter govorjenje v 

zlogih. Osebe najbolj ovira negotova in zanašajoča hoja, ki jo velikokrat spremlja tudi 

vrtoglavica. 

 

Vnetje vidnega ţivca je pogost znak MS. Zanj je značilno nenadno vnetje ţivca z razmeroma 

hitro izgubo vidne ostrine. Pogosto ga spremlja tudi bolečina, ki se lahko pojavi pred okvaro 

vida, hkrati z njo ali kmalu po njej. Običajno je omejena na prizadeto oko, včasih pa se razširi 

tudi v druge dele očesne votline in jo občasno spremlja enostranski glavobol. Bolečina je 

posledica natega ovojnic vnetega vidnega ţivca in se pojavi pri 20-87% bolnikov. Glavni 

znak vnetja očesnega ţivca je meglen vid, ki se pojavi nenadoma in se slabša 3-7 dni po 

začetku, le redko več kot 10-14 dni. Vid je zelo okvarjen pri pribliţno 90% bolnikov. Poleg 

vidne ostrine sta velikokrat prizadeta barvni in kontrastni vid. Pri 80% bolnikov se pojavijo 

tudi izpadi (luknje) v vidnem polju. Vid se po prebolelem nevritisu izboljša v 6-8 tednih, v 

90% se popolnoma povrne.  
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Posledica prebolelega vnetja vidnega ţivca je tudi zamegljen vid pri večjih telesnih 

obremenitvah (npr. ţe pri daljšem sprehodu, delu na vrtu), med menstruacijo, pojavi pa se tudi 

pri višjih temperaturah med poletjem, v savni ali po kopanju v vroči kopeli.  

 

Znaki prizadetosti moţganskega debla se redkeje pojavijo. Najpogosteje se pojavita dvojni 

vid in delna ohromitev obraznega ţivca, redkeje pa sta prizadeta slušni in trivejni ţivec. 

Ţarišče v moţganskem deblu lahko povzroči tudi motnje poţiranja, zavesti, potenja in dihanja 

ter spremembe krvnega tlaka. Dvojni vid je pri 12-18% bolnikov z MS začetni bolezenski 

znak. Največkrat se pojavi pri pogledu vstran, redkeje tudi pri pogledu naprej. Zrkla se 

najpogosteje nehoteno gibajo v vodoravni smeri, redko opazimo vrtenje. Vrtoglavica je na 

začetku bolezni redek simptom, pozneje pa bolniki večkrat toţijo zaradi zanašanja oziroma 

negotove hoje. 

 

Utrudljivost je pri 20-25% bolnikov najbolj moteč simptom. Dejanski vzrok utrudljivosti pri 

MS še vedno ni popolnoma jasen, verjetno pa je povezan z okvaro dolgih ţivčnih prog, ki 

uravnavajo naše gibanje. Utrujenost se stopnjuje ob pretirani telesni dejavnosti, stresnih 

situacijah in je popoldne običajno hujša kot zjutraj. Stopnjuje jo tudi vročina, bolnika pa 

pogosto ovira pri vsakdanjem ţivljenju. Primoţič (2001) pa navaja tudi pojav delne 

utrudljivosti, ki se kaţe v izrazitem popuščanju mišične moči posamezne mišice ali mišične 

skupine, ko ta ţe po nekaj zaporednih gibih delno ali popolnoma oslabi in si po krajšem času 

(nekaj minut) opomore. Najpogostejši primer je popuščanje mišice iztegovalke kolena, ki 

povzroča nestabilno klecajoče koleno, kar vpliva na še večje motnje ravnoteţja telesa med 

hojo. 

 

Meh (2006) opiše pojav bolečine, ki je pri 32% bolnikih eden najbolj obremenjujočih 

simptomov, saj je zdravljenje večinoma le blaţilno. Njen pomen mnogi še danes 

podcenjujejo. Pogostejša je pri starejših, dlje bolnih in bolj spastičnih bolnikih. Pojavi se 

nevropatska bolečina, t.j. bolečina, ki je posledica okvare ţivčevja in se kaţe kot 

mravljinčenje, zbadanje, omrtvičenost, otrplost. Telesni del je lahko za določeno vrsto 

draţljaja (npr. dotik) preobčutljiv. Bolečina je ţgoča, boleče mrzla ali pa strese kot elektrika 

in se zdi neobvladljiva. Bolečine se pojavljajo v napadih (paroksizmalno); akutne in 

subakutne trajajo običajno od nekaj sekund do nekaj minut, kronične pa več mesecev ali let.  
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Lahko so občasne ali pa stalne. Nenadni bolečinski sindromi so redki, prehodni in zelo 

kratkotrajni. Mednje prištevamo vnetje trivejnega ţivca, Lhermittov znak, krčevite in pekoče 

bolečine v okončinah ter boleče krče. Kratkotrajne bolečine so pogoste pri vnetju vidnega 

ţivca in mehurja. Dalj časa trajajoče bolečine so najpogosteje povezane z okvaro hrbtenjače 

in se kaţejo kot spremenjene, neprijetne bolečine (v okončinah, v hrbtu - predvsem v 

ledvenem delu, v drobovju – visceralna bolečina) in krčih (v nogah in mehurju).  

 

Podnar (2006) omeni tudi motnje mokrenja, odvajanja blata in spolne motnje, ki med 

bolniki z MS povzročajo veliko sramu. Redko se pojavijo v začetku bolezni, pri večini 

bolnikov pa so prisotne po 10 letih bolezni. Največkrat so posledica okvare hrbtenjače in 

moţganskega debla, zato se navadno pojavijo sočasno s teţavami pri hoji. Med simptomi 

motenega drţanja seča in mokrenja opaţajo bolniki z MS pogostejše mokrenje, nujo za 

mokrenje in uhajanje seča ob nuji. Pri motenem delovanju črevesja pa je v ospredju zaprtje, 

pogoste pa so tudi driske, uhajanje blata, potreba po odvajanju blata. Spolne motnje pri 

moških so motnje erekcije, teţave pri doseganju vrhunca ter oslabljena zaznava med spolnim 

odnosom. Ţenske pa imajo največkrat teţave z motenim vlaţenjem noţnice, bolečinami med 

spolnim odnosom, teţjim doseganjem vrhunca in moteno zaznavo med spolnim odnosom. 

 

          2.5.2 Psihične motnje 

 

Kaţejo se v obliki t.i. razpoloţenjskih (afektivnih) motenj kot so npr. nenadzorovano 

smejanje, jokanje, neustrezen odziv na razmere. Večkrat se pojavi čustvena nestanovitnost, 

redko pa MS izzove blodnjavost. (Denišlič, 2006) 

 

Pri osebah z MS so prisotne spremembe v razpoloţenju, čustvovanju ter vedenju in se kaţejo 

z doţivljanjem depresije, stresa in anksioznosti. Ob postavitvi diagnoze, obvladovanju bolezni 

in prilagajanju spremembam osebe doţivijo celo paleto čustev: ţalost, anksioznost, krivdo, 

strah, razdraţljivost, jezo. (Multiple Sclerosis Society: Emotions, 2001) 
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Lahko se pojavijo tudi druge teţave z duševnim zdravjem, vendar so bolj redke: 

 bi – polarna motnja; 

 psihoza; 

 spremembe razpoloţenja in čustvenost; 

 čustvena labilnost; 

 nekontroliran smeh ali jok; 

 povečana občutljivost; 

 evforija. 

 

Med vedenjske simptome pa spadajo izguba nadzora nad lastnim vedenjem, nezmoţnost 

razumevanja dogajanja v sebi in okolici ter pomanjkanje volje za vsakodnevne aktivnosti. 

(Multiple Sclerosis Society: Other mental health issues, 2001) 

 

Denišlič (2006) izpostavi depresijo, ki se pojavi vsaj pri 50% bolnikov z MS, kar je v 

primerjavi z drugimi kroničnimi boleznimi veliko. Vzrok so spremembe, predvsem v čelnem 

in senčnem reţnju moţganov. Znaki depresije so otoţnost, pomanjkanje veselja in zanimanja 

za opravljanje običajnih dejavnosti, motnje spanja, utrudljivost, nemir in psihomotorična 

upočasnjenost, zmanjšanje teka in telesne teţe, slabo mnenje o svoji osebnosti, občutek krivde 

in brezupnosti ter samomorilne misli. Bolnike bremeni strah in negotovost pred prihodnostjo. 

Ţalost in skrb sta pomembna dejavnika stresa, ki lahko vplivata na nastanek in napredovanje 

MS. Stres vpliva na avtonomno ţivčevje, na spremembe hormonskega ravnoteţja, poveča se 

občutljivost za virusne okuţbe in pride do spremembe imunskega odziva. 

 

Osebe imajo pogosto tudi občutek izgube nadzora nad lastnim telesom, kar vpliva na 

zmanjšanje njihove samozavesti. Čutijo lahko, da udi niso več del njihovega telesa. Pojavijo 

se frustracije, ker niso več sposobni opravljati vsakodnevnih opravil kot je npr. nakupovanje 

hrane. (Serendip: Multiple Sclerosis and the Self, 2008) 

 

Med razloge za gibalno pasivnost uvrščamo tudi značilnosti psiholoških vidikov obravnave 

bolnikov z multiplo sklerozo. Kovačič (1996) opozarja, da mora biti celovita psihološka 

obravnava usmerjena na soočanje s simptomi in na oblikovanje drugačnega odnosa do sebe.  
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Vzpodbuja naj k drugačnim, novim aktivnostim ter ţivljenjskim ciljem. Le na ta način bodo 

posamezniki sprejeli svoje telo in si omogočili dejavno udejstvovanje v druţbi. Pri 

sprejemanju bolezni pa imajo velik vpliv tudi druţina in prijatelji, ki osebi z MS nudijo oporo 

in jo spodbujajo, da se čim prej integrira v druţbo. 

 

          2.5.3 Kognitivne motnje 

 

Pri osebah z MS se kognitivne motnje pojavljajo na naslednjih področjih: 

 spomin in učenje; 

MS najpogosteje prizadene spominjanje nedavnih dogodkov in stvari, ki jih osebe morajo 

narediti. Pri priklicu informacij potrebujejo več časa in truda. 

 pozornost, koncentracija in hitrost razmišljanja; 

Imajo teţave pri daljšem vzdrţevanju koncentracije. Če jih pri delu kdo prekine, se teţko 

ponovno vrnejo in sledijo delu (»izgubijo nit«). Teţje opravljajo več nalog hkrati, npr. se 

pogovarjajo ob priţgani televiziji ali radiu. Sposobnost procesiranja informacij je 

upočasnjena. 

 reševanje problemov, načrtovanje, izvajanje in ocenjevanje nalog; 

Teţko načrtujejo in rešujejo probleme. Vedo, kaj ţelijo storiti, vendar ne vedo  kje začeti ali 

pa se teţko spomnijo zaporedja korakov za doseganje svojih ciljev.  

 iskanje besed. 

Pojavijo se teţave pri iskanju prave besede, zato včasih teţko sodelujejo v pogovoru, ker traja 

predolgo, da izrazijo svoje mnenje ali najdejo pravilno besedo. (Multiple Sclerosis Society: 

Cognitive problems in MS, 2001) 

 

Zaradi narave teţav in napredujočega poteka bolezni pa morajo osebe z MS spremeniti 

delovno mesto in se poklicno rehabilitirati. Oseba se mora strokovno, fizično in psihosocialno 

usposobiti za drug poklic ali delo tako, da se zaposli in ponovno vključi v delovno okolje, 

hkrati pa se ji delovno mesto prilagodi in zagotovi ustrezne tehnične pripomočke. (Zdruţenje 

multiple skleroze Slovenije: Pregled pravic in olajšav za osebe z multiplo sklerozo, 2009) 
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Denišlič (2006) navaja razširjenost kognitivnih motenj, ki se pojavijo v 45-65% primerov. 

Praviloma se pojavijo v kasnejšem poteku bolezni, predvsem po preskoku reciditivno-

remitentne MS v sekundarno napredujočo, niso pa nujno v povezavi s telesno prizadetostjo.  

 

2.6 Zdravljenje multiple skleroze 

 

Ker ne poznamo vzroka MS, je še ne znamo pozdraviti. Kljub temu pa lahko z različnimi 

zdravili bolj ali manj uspešno odpravljamo teţave in skušamo izboljšati kakovost bolnikovega 

ţivljenja. Ţe ob prvih simptomih in znakih bolezni nastanejo nepopravljive, patološke 

spremembe v osrednjem ţivčevju, zato je pomembno zgodnje zdravljenje, ki vpliva na 

začetno vnetje, pospeši obnovitev mielinskih ovojnic in zmanjša stopnjo prizadetosti. Pri tem 

pa se moramo tudi zavedati, da bo zdravljenje trajalo celo ţivljenje. 

 

Denišlič (2006) loči štiri vrste zdravljenja MS: 

 

 Zdravljenje akutnih bolezenskih zagonov 

Pred leti so uporabljali infuzije adrenokortikotropnega hormona, danes pa uporabljajo 

Prednizolon, ki ima manj nezaţelenih učinkov. Odsvetuje se bolnikom s tuberkulozo, z znaki 

vnetja (npr. sečil, dihal) in sladkornim bolnikom. 

Pozitivni učinki delujejo protivnetno (na vnetje vidnega ţivca) in izboljšajo prevajanje po 

ţivčnih vlaknih. Najpogostejši nezaţeleni učinki so kovinski okus v ustih, nespečnost, rdečica 

obraza, otekli gleţnji, povečan tek in telesna teţa, povišanje krvnega sladkorja, pojav sive 

mrene. 

 

 Preprečevanje novih zagonov 

Pri zdravljenju reciditivno-remitentne oblike uporabljajo imunomodulacijska zdravila: 

interferoni beta (interferon beta-1b: Betaferon in interferon beta-1a: Avonex in Rebif) in 

glatiramer acetat (Copaxone). Ne priporočajo jih nosečnicam, osebam z depresijo, 

alkoholikom, osebam z rakom, osebam s hudo prizadetimi spoznavnimi sposobnostmi, 

osebam z neobvladljivo epilepsijo.  
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Pozitivni učinki interferona beta učinkujejo na sam potek bolezni in delujejo zaviralno 

predvsem na vnetne spremembe v ţivčevju. Zdravljenje z interferoni beta in glatiramer 

acetatom za 30% zmanjša število zagonov, podaljša čas do ponovnega zagona, zmanjša 

število MR-sprememb v osrednjem ţivčevju, zmanjša pogostnost zdravljenj v bolnišnici, 

zmanjša uporabo kortikosteroidov in upočasni napredovanje bolezni. Copaxone je učinkovit 

pri zdravljenju alergijskega vnetja moţganov in hrbtenjače. Učinka na sekundarno in 

primarno napredujočo MS niso dokazali. 

 

Ker je zdravljenje z imunomodulacijskimi zdravili dolgotrajno, morajo bolnike seznaniti z 

moţnimi nezaţelenimi učinki zdravljenja, kot so: spremembe na mestu vnosa, gripozni znaki, 

zvišana telesna temperatura, mrzlica, bolečine v mišicah, utrujenost, glavobol, laboratorijske 

spremembe krvi (števila krvnih telesc, vrednosti jetrnih encimov). Nezaţeleni učinki 

zdravljenja z glatiramer acetatom je reakcija na mestu vboda – rdečica in zatrdlina, pri 10% 

oseb pa tudi rdečica obraza, stiskanje v prsih, oteţeno dihanje, razbijanje srca in tesnoba. 

 

Manjša učinkovitost zdravljenja je lahko posledica hitrega napredovanja bolezni (novih 

zagonov in večje število sprememb v osrednjem ţivčevju) ali pa nastanek nevtralizirajočih 

protiteles. V prvem letu pojava bolezni še ni razlik v uspešnosti zdravljenja, te nastanejo po 

dveh do treh letih zdravljenja. 

 

 Zdravljenje napredujočih oblik bolezni 

Interferoni beta vplivajo na zdravljenje bolnikov s sekundarno napredujočo obliko MS. 

Pozitivni učinki so zmerni in večji pri bolnikih z zagoni in manjšo prizadetostjo. Uporabljajo 

zdravila Betaferon, Rebif in učinkovino mitoksantron (Novantrone), ki ima zaviralen učinek 

na imunski sistem. Zaradi škodljivih vplivov na srce je potrebna previdnost.  

 

 Simptomatsko zdravljenje 
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Denišlič (2006) navaja tudi nadomestno in dopolnilno zdravljenje. Nadomestno zdravljenje je 

zdravljenje, ki ne temelji na spoznanjih sprejete medicinske znanosti in ni v skladu z veljavno 

medicinsko doktrino. Dopolnilno zdravljenje pa ni v nasprotju s sprejeto doktrino medicinskih 

šolskih ustanov, temveč le dopolnil k sprejetemu zdravljenju. Največkrat uporabljene oblike 

nadomestnega zdravljenja so: 

 dieta: priporočeno je uţivanje hrane, ki vsebuje nenasičene maščobne kisline, ni 

industrijsko predelana in je brez glutena; 

 homeopatija; 

 kiropraktični posegi; 

 sprostitvene metode; 

 hiperbarična komora: vdihavanje kisika s povečanim tlakom; 

kanabis.  
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3. MULTIPLA SKLEROZA IN ŠPORTNA AKTIVNOST 

     

Motl, McAuley in Snook (2005) so v Univerzi Illinois v Urbana-Champaign na vzorcu 2360 

oseb z MS, ki so jih zajeli v 13 študijah, ugotavljali razlike v telesni dejavnosti med osebami z 

MS in jih primerjali z zdravo in bolno populacijo. Rezultati so pokazali, da so osebe z MS 

manj telesno dejavne od populacije, ki nima te bolezni.  

 

3.1 Pomen redne gibalne aktivnosti  

 

Kresal Bizaj (2005) zato spregovori o pomenu redne in vsakodnevne telesne vadbe, ki ima 

vrsto ugodnih učinkov na telo. Jutranje gibanje poţene telo, ki je celo noč mirovalo: zastali 

krvni obtok, prebavo, zatrdele vezi, sklepe in mišice. Večerna splošna motorična vadba pa je 

potrebna za dober spanec brez nočnega trzanja nog, krčev in potenja. Telo lahko tako 

pripravimo na večurno nočno mirovanje.  

 

Vute (1999) in knjiţica Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1989) navajata, da telesna 

dejavnost prisili k dejavnosti tudi tiste dele telesa, ki bi sicer ostali pasivni. Spontano se 

aktivirajo le tisti telesni deli, ki imajo še ohranjeno sposobnost delovanja.  Cilj vadbe je zato 

čim daljše ohranjanje samostojnosti gibanja. 

 

Graham (2001) pa meni, da so najpomembnejši vplivi športne dejavnosti na osebe z MS 

naslednji: 

 ohranjanje telesne kondicije; 

 ohranjanje gibljivosti sklepov in izboljšanje odpornosti; 

 ohranjanje čim večjega števila telesnih funkcij; 

 laţje opravljanje vseh običajnih dnevnih aktivnosti in ohranjanje neodvisnosti; 

 več energije; 

 preprečevanje napačne drţe telesa; 

 boljše počutje in izgled; 

 zmanjšanje depresije, tesnobe in stresa; 

 umirjanje uma; 

 izboljšuje cirkulacijo in vse telesne funkcije; 
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 povišanje količine kisika v krvi in izboljšanje cirkulacije; 

 ohranjanje močnih mišic in krepljenje oslabelih, da preprečimo atrofijo; 

 zmanjšanje spastičnosti; 

 preprečevanje prizadetosti, ki niso del obolenja.  

 

Velepec (2010) pravi, da z vadbo ohranjamo in izboljšamo splošno zdravstveno stanje ter 

lajšamo simptome, ki jih prinaša bolezen. Predstavniki ZMSS se s tem strinjajo in v knjiţici 

Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1990) navajajo, da se s pravočasno redno dnevno 

telovadbo in razgibavanjem lahko deloma izognemo nekaterim posledicam te bolezni, jih 

popravimo ter zmanjšamo na minimum. 

 

Predstavniki ZMSS v knjiţici Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1989) pa tudi 

izpostavijo, da ima pri vadbi velik pomen tudi psihološki učinek, ko bolnik sam stori nekaj 

dobrega za svoje zdravje, opusti pasivno vlogo trpina in hkrati prične zaupati v lastne sile. 

 

Na področju pozitivnih učinkov telesne vadbe na osebe z MS je bilo v tujini izvedenih kar 

nekaj raziskav, podrobneje pa bomo omenili le eno. Petajan, Gappmaier in White (1996) so 

na Univerzi Utah v Salt Lake Cityu na vzorcu 54 oseb z MS raziskovali vpliv aerobnega 

treninga na sposobnost in kakovost ţivljenja oseb z MS. Po 15-ih tednih aerobnega treninga 

so izmerili učinke. Trening je vseboval 3 x 40 minut na teden s kombinacijo spremljanja 

srčno-ţilnega sistema med obremenitvijo rok in nog (EKG). Rezultati eksperimentalne 

skupine so pokazali izboljšanje kardiorespiratornih funkcij, kontrole funkcije mehurja in 

črevesja, koordinacije gibov in ravnoteţja, povečanje moči zgornjih in spodnjih okončin, 

zmanjšanje telesnih maščob in maščob v krvi. V 5. in 10. tednu sta se zmanjšala depresija in 

jeza, v 5. tednu pa je prišlo do zmanjšanja utrujenosti. Pomembno se je izboljšala socialna 

interakcija, čustveno vedenje in opravljanje domačih opravil. Poleg tega so imeli bolniki v 

vsakdanjih druţbenih aktivnostih večjo motivacijo in pozitivnejši pristop.  
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          3.1.1 Posledice gibalne neaktivnosti 

 

Korošec (2005) omeni problem, da je dolga leta prevladovalo mnenje, da naj se bolniki z MS 

izogibajo vadbi in fizičnim naporom. Zato je treba osebe izobraziti in informirati o moţnostih 

športnega udejstvovanja.  

 

V knjiţici Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1990) so zato naštete posledice, ki jih 

prinaša nepokretnost. Zaradi nenehnega napredovanja bolezni so osebe z MS z leti 

izpostavljene različnim tveganjem: otrdelost sklepov, izguba mišične moči, razne bolečine, 

vnetja, preleţanine in tromboza.  

 

Tudi Graham (2001) pravi, da je veliko oseb z MS bolj telesno prizadetih, kot bi jim bilo 

treba. Veliko laţje je ohranjati obstoječo rabo udov kot ponovno pridobiti ţe izgubljene 

telesne funkcije. Posledice dolgotrajnejše neaktivnosti in napačne rabe so: naprej sklonjeni 

hrbti, roke ali noge v nenaravnih poloţajih (kontrakture), atrofirane mišice v nogah, 

deformacije, zmanjšana gibljivost. Slaba drţa kaţe, da mišice niso v ravnoteţju in je osebam 

zato teţko pravilno stati pokonci. Zaradi tega se pojavijo tudi številni slabi učinki, ki vplivajo 

na ravnoteţje telesa, na dihanje in notranje organe, zaradi česar so osebe bolj zaprte in 

inkontinentne, pojavijo se bolečine v vratu in ramenih, opotekanje pri hoji, depresija in 

nepravilen mišični tonus (mlahave mišice).  

 

Petelin – Suhadolnik (1998) pa posledice gibalne neaktivnosti bolj sistematično razdeli na 

posamezna področja, kjer se pojavljajo določene teţave: 

 psihosocialno področje (aksioznost/depresija, zmanjšanje mentalnih sposobnosti); 

 kostno-mišični sistem (osteoporoza, fibroza/ankiloza, zmanjšana mišična moč, 

povečana utrudljivost, atrofija); 

 prebavila (zmanjšan apetit, zaprtje, nezadostna prehranjenost); 

 dihala (zniţana vitalna kapaciteta, oteţeno kašljanje, pogostejše dihalne okuţbe); 

 koţa (atrofija, preleţanine, sepsa); 

 srčno-ţilni sistem (zmanjšana fizična sposobnost, zvečana frekvenca srca, 

tromboflebitis, ortostatska hipotenzija); 

 sečila (zastoj seča, pogostejša vnetja, ledvični kamni); 
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 ţivčno–mišični sistem (zmanjšan senzorični dotok, zmanjšan motorični nadzor, slabša 

koordinacija, avtonomne motnje). 

 

Osebe z MS je potrebno o pomenu telesne vadbe osveščati, saj se včasih dogaja, da imajo 

strah pred gibanjem in fizično aktivnost omejujejo, v ţelji, da bi zmanjšali enega najbolj 

nezaţelenih simptomov - utrudljivost. (Primoţič, 2001) 

 

Kljub temu, da ima vadba na telo pozitivne učinke, moramo pri tem upoštevati tudi nekatere 

posebnosti in prilagoditve.  

 

          3.1.2 Posebnosti pri športni vadbi 

 

MS je nepredvidljiva in spreminjajoča, zato je pomembno, da telesno vadbo prilagodimo 

vsakokratnemu telesnemu stanju. Pri vadbi je potrebno upoštevati previdnostne omejitve, da 

ne pride do kontraindikacij, ki povzročajo poslabšanje simptomov bolezni. 

 

Knjiţica Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1989) in Korošec (2005) svarita pred 

preobremenitvijo, ko si bolniki postavljajo previsoke cilje in hitijo pri doseganju 

samostojnosti in gibljivosti. Bolnik se mora naučiti pravilno oceniti svoje sposobnosti. Ob 

pojavu utrujenosti in bolečine, je pomembno, da vadbo prekinemo ali pa zmanjšamo napor. 

Denišlič (2006) doda, da prekomerna telesna dejavnost povzroča utrudljivost, prav tako pa 

povečanje mišične mase ne izboljša hoje in koordinacije gibov.  

 

Korošec (2005) pravi, da se ob pregrevanju pojavi utrujenost, slabotnost, motnje ravnoteţja 

ali vida. Prostor za vadbo naj bo zato dovolj zračen in ne prevroč, uţivati je potrebno dovolj 

tekočine in uporabljati zračna oblačila, ki omogočajo ohlajanje telesa. V kolikor se bolnik 

odloči za vadbo v bazenu, mora bazenska voda imeti temperaturo med 27 in 29 stopinj 

Celzija. Denišlič (2006) odsvetuje mrzle kopeli, saj pri osebah z MS povečajo mišično 

okorelost. 
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Ker so simptomi bolezni pri vsakem posamezniku različni, je potrebno za vsakega oblikovati 

individualno prilagojen športni program. Vute (1999) navaja program prilagojene športne 

vadbe, ki mora ustrezati posameznikovim sposobnostim in potrebam. Upošteva naj potrebe 

po: 

 ohranjevanju funkcionalnih sposobnosti in spretnosti; 

 ohranjevanju mišične moči in gibljivosti; 

 razvijanju sposobnosti, potrebnih za uporabo opornic ali vozička; 

 vključevanju takšnih dejavnosti, ki lahko delno nadomestijo propadle funkcije, npr. 

vaje ravnoteţja; 

 razvijanju in ohranjanju sposobnosti delovanja srčno-ţilnega in dihalnega sistema; 

dejavnostih sproščanja; 

 zmernem in nadzorovanem izvajanju športnih dejavnosti; 

 menjavanju poloţaja sedenja, če je prizadeti stalno vezan na uporabo vozička; 

 upoštevanju znakov utrujenosti; 

 vključevanju dejavnosti, spremljanih z glasbo; 

 priporočljivem sodelovanju s fizioterapevtom in delovnim terapevtom. 

 

Nekatere vrste športov so  zaradi specifičnih simptomov bolezni manj primerne. Pri teţavah z 

vidom je priporočljivo, da se bolnik izogiba športom, kjer so potrebni hitri gibi, npr. igram z 

ţogo. Za osebe z MS so manj primerni vzdrţljivostni športi, pri katerih niso mogoči poljubni 

premori, npr. plavanje na dolge proge, plezanje na veliki višini ali turna smuka po teţavnem 

terenu. (Ms–gateway: Sport and MS, 2011) Korošec (2005) odsvetuje aktivnosti kot so tek, 

kolesarjenje in skupinske (tekmovalne) športe, predvsem zaradi pogostih padcev zaradi 

motene koordinacije gibov in motenj vida.  

 

Kljub temu se osebe z MS lahko ukvarjajo s športi, ki so povsem prilagojeni njihovim 

sposobnostim in potrebam.  
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          3.1.3 Vrste športnih panog za osebe z multiplo sklerozo 

 

Pred začetkom telesnega udejstvovanja je potrebno napraviti test ocene telesnega stanja, pri 

katerem preverimo področja, kjer se pojavljajo gibalne motnje in oblikujemo individualno 

prilagojen program vadbe. 

 

ZMSS v svojih programih ponuja vrsto aktivnosti: 

 šah: ohranja aktiven um, odloţi nenadno izgubo spomina ali poslabšanje duševnega 

stanja. (Do you lack grasping capabilities – play chess online, 2009) Spodbuja pa tudi 

mentalne sposobnosti, krepi koncentracijo in umirja duha; 

 pikado: poveča koordinacijske sposobnosti, še posebej razvoj preciznosti gibov 

(Poţar, 2008); 

 kegljanje: poveča koordinacijske sposobnosti, še posebej natančno zadevanje cilja 

(Poţar, 2008); 

 športni ribolov: omogoča sprostitev v naravnem okolju; 

 streljanje: poskrbi za boljšo koncentracija in sprostitev, utrjuje mišice trupa in rok; 

 balinanje: ne zahteva posebne fizične pripravljenosti, vpliva pa na razvoj motoričnih 

sposobnosti, koordinacijo gibov in ravnoteţja; 

 plavanje: lastnosti vode omogočajo samostojno gibanje, voda pa tudi krepi in masira 

celotno telo, povečuje kapaciteto pljuč in pripomore k sprostitvi mišic celega telesa. 

 

V literaturi pa je moţno zaslediti tudi druge športe, ki pa še niso povsem uveljavljeni in 

priznani, vendar se vedno bolj pogosto uporabljajo: 

 

Kontić (2009) omenja športno plezanje, ki zahteva celostni nadzor nad telesom in veliko 

načrtovanja ter vnaprejšnji razmislek, kako izvesti gib. Lahko pomaga pri omilitvi 

spastičnosti, saj vsebuje raztezanje, povečuje mišično moč ter vzdrţljivost in razvija občutek 

za ravnoteţje. Vključeni imajo občutek napredka, ker so vsakič boljši. Vse to ugodno vpliva 

na samozavest.  
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Pri osebah z MS ima pilates vpliv na moč trebušnih in hrbtnih mišice, kar omogoča večjo 

stabilnost in ravnoteţje, učenje zavedanja telesa, omogoča dobro telesno drţo, s pravilnim 

dihanjem in »tekočimi« gibi zmanjša stres, lajša spastičnost, izboljša elastičnost mišic in 

gibljivost sklepov. Teţje vaje lahko povzročijo pregrevanje in utrudljivost. (ActiveMSers: 

Review: Pilates, 2011) 

 

ZMSS je svojim članom ponudila tudi tečaj nordijske hoje. Z vadbo krepimo mišičje, 

razbremenimo prizadete sklepe, uskladimo delovanje rok in nog ter lajšamo bolečine. 

(Zdruţenje multiple skleroze Slovenije: Tečaj nordijske hoje, 2010) 

 

Thai-chi je na Kitajskem cenjen kot preventivna in dopolnilna metoda zdravljenja, ker neguje 

notranjo ubranost in moč. Z vadbo doseţemo večjo zanesljivost hoje, zmanjšanje prekomerne 

napetosti mišic in utrudljivost, vplivamo pa tudi na miselno zbranost in razpoloţenje. 

(Denišlič, 2006). 

 

Graham (2001) našteje pozitivne učinke joge: upočasni ali celo zaustavi bolezenski proces, 

umiri um, zviša energijo in prepreči utrujenost, dvigne razpoloţenje in prepreči depresijo, 

deluje na ţleze z notranjim izločanjem, krvni obtok in dihala (poveča se dotok kisika v telo), 

uravnava ţivčni in mišični sistem telesa, boljše delovanje notranjih organov, vpliva na moč in 

proţnost hrbtenice, odpre trebušno prepono in sprosti pretok energije. Zaradi slabega 

ravnoteţja pa imajo osebe z MS teţave pri izvajanju določenih gibov in vztrajanju v različnih 

poloţajih.  

 

Graham (2001) pravi, da so znani primeri oseb z MS, ki so se 20 minut na dan posvečale 

transcedentalni meditaciji in si povrnile normalno rabo vseh udov in funkcij. 

 

Pri hidroterapiji voda in razgibavanje pripomoreta k izboljšanju krvnega tlaka. Primoţič 

(1996) pa omeni še krioterapijo, ki v obliki hladnih oblog ali delnih kopeli vpliva na 

zmanjšanje spastičnosti. 
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Mehle (2005) in Petrovič (2001) v svojih delih spregovorita o pozitivnih učinkih hipoterapije 

(terapija s pomočjo konj) pri zdravljenju spastičnosti (40%), izboljšanju krvnega obtoka, 

treniranju ravnoteţja in krepitvi mišic medeničnega dna (pri teţavah z mehurjem) saj ima 

velik vpliv prenos toplote s konja na bolnika. Hipoterapija vpliva tudi na stiskanje in 

sproščanje mišic črevesja, krepitev mišic na rokah in nogah in na odpravo psihičnih motenj. 

Bolnik se zave, da si upa delati nekaj, česar si ni upal niti zdrav. To mu daje veliko psihično 

oporo, občutek moči in samozavesti. Mehle (2005) še pove, da jeţa brez sedla zahteva 

neprestano aktivno sodelovanje in sledenje ritmičnim gibom konja, ki jih oseba ujame z 

medenico. Med jahanjem pa je potrebno imeti tudi kot deska raven hrbet. Med terapevtske 

vaje štejemo tudi osnovne vaje gibljivosti, ravnoteţja in moči. 

 

Orbanič (2002) našteje pozitivne učinke masaţe: segreva in sprošča napete mišice, razteza 

vezivno tkivo sklepov, spodbuja pretakanje limfe, pripomore k boljšemu dihanju, povečuje 

izločanje odpadnih ter strupenih snovi iz telesa, prek ţivčnih prog deluje na notranje organe in 

regulira njihovo delovanje, uravnava napetost vlaken vezivnega tkiva in pripomore, da ostane 

koţa proţna, odpravlja bolečine v mišicah, mehča brazgotine, izboljšuje prebavo in 

odstranjuje stres. 

 

          3.1.4 Vaje za osebe z multiplo sklerozo 

 

V literaturi pa lahko zasledimo tudi veliko število vaj, ki jih oblikujejo fizioterapevti in so 

namenjene neorganizirani športni vadbi oseb z MS. Namenjene so obvladovanju posameznih 

simptomov bolezni. 

 

Karapandţa (2002) poudarja, da je najpomembnejša oblika fizikalne terapije kineziterapija, 

metoda rehabilitacije s pomočjo gibanja. Le-to lahko uporabimo kot preventivno ali kurativno 

sredstvo v vseh pojavnih oblikah športa, med katere spada tudi šport invalidov. Namenjena je 

zdravljenju patologije gibalnega sistema in obolenj, ki so posledica motorične manjvrednosti. 
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Karapandţa (prav tam) nato glede na napredovanje bolezni izbere primerne vaje: 

 začetno obdobje, ko bolniki še nimajo večjih funkcionalnih teţav: aerobne vaje, ki 

zahtevajo večjo porabo kisika, torej poglobljeno dihanje ter sočasno izboljšujejo 

koordinacijo gibov in ravnoteţje; 

 nadaljevalno obdobje, ko se je klinična slika bolezni ţe razvila: izbira vaj temelji na 

individualni presoji bolnikovih teţav, vključimo fizioterapevta, ki pripravi program za 

določeno vrsto teţav; 

 poznejši stadiji bolezni: pomembno je redno, vsakodnevno ali večkrat dnevno 

izvajanje vaj za vzdrţevanje gibljivosti sklepov in razteznih vaj za spastičnost mišic.  

 

Velepec (2010) pravi, da ne obstaja nobena vadba, ki bi bila posebej namenjena osebam z 

MS. Kljub temu obstajajo primerne vaje, ki pomagajo pri vzdrţevanju dobre fizične 

kondicije: vaje za moč, aerobna vadba, raztezanje, vaje za ohranjanje gibljivosti, vaje za 

ravnoteţje ter pasivno razgibavanje. 

 

Graham (2001) pa Velepcu nasprotuje in navede posebej za MS sestavljene vaje, ki so jih 

pripravili v inštitutu Peto na Madţarskem in razvili v Veliki Britaniji. Le-te pomagajo 

izboljšati gibljivost in razvijejo nove veščine, da bi oboleli kar najbolj izkoristili svoje 

zmoţnosti in ţiveli bolj dejavno in samostojno. Glavno vodilo teh vaj je načelo, da izgubiš 

tisto, česar ne uporabljaš. Za krepitev imunskega sistema namesto aerobike uporabljajo vaje z 

uporom. 

 

ZMSS pa je izdalo tudi dve knjiţici vaj: 

 

 V Telovadbi za obolele z multiplo sklerozo (1989) so naštete vaje in njihovi pozitivni 

učinki, ki jih lahko osebe samostojno izvajajo. Delimo jih na: poloţaje mirovanja in 

sprostitve, poloţaje za raztegovanje, vaje za sprostitev, spretnostne vaje, vaje za 

ravnoteţje in vaje za moč.  
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 V Telovadba za obolele z multiplo sklerozo (1990) pa so naštete vaje in njihovi 

pozitivni učinki na osebe, ki jih je bolezen huje prizadela in so zaradi bolezni na 

invalidskem vozičku ali celo priklenjeni na posteljo ter pri vadbi potrebujejo 

pomočnika. Opisani so poloţaji za sprostitev, poloţaji za raztegovanje, aktivno 

razgibavanje in vaje za spremembo poloţaja telesa. Če se bolnik ne more samostojno 

razgibavati, mu pomaga pomočnik (pasivno razgibavanje). 

 

V Sloveniji nam vaje predlagajo fizioterapevti, zaposleni na Univerzitetnem rehabilitacijskem 

inštitutu Republike Slovenije-Soča, v okviru katerega deluje Klinika za fizikalno in 

rehabilitacijsko medicino z Oddelkom za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi 

moţganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji. S timskim pristopom 

(fizioterapevtov, delovnih terapevtov, idr.) se trudijo izboljšati gibanje oseb z MS, 

zagotavljajo ustrezne tehnične pripomočke, lajšajo potek bolezni in osebo spodbujajo pri 

aktivnem vključevanju v druţbo. (Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije: 

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi moţganov, z multiplo sklerozo in 

drugimi nevrološkimi obolenji, 2011) 

 

Zaradi pravice po izenačitvi moţnosti pri vključevanju v okolje, moramo osebam z MS 

omogočiti ustrezne pogoje za izvajanje programa vadbe in jim omogočiti neoviran dostop in 

gibanje po športnih objektih.  

 

3.2 Prilagojenost športnih objektov stopnji invalidnosti 

 

»Objekti za šport in rekreacijo se namensko definirajo kot zunanja športna igrišča (igrišča za 

ekipne igre, teniška igrišča, atletski poligoni, zunanji bazeni itd.) ter pokriti športni objekti 

(dvorane za ekipne športe, kegljišča, strelišča, bazenske dvorane itd.).« (Planinc, 2009) 

 

Šport in rekreacija spodbujata gibalne sposobnosti in psihofizično stanje. Za športno 

udejstvovanje pa sta prilagojenost športnih površin in objektov nujen pogoj. Planinc (2009) 

omeni Zakon o graditvi objektov in Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega 

dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ul. RS, št. 

97/2003).  

 



» Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podruţnicah Zveze multiple skleroze Slovenije«; diplomsko delo 

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko;  

Ljubljana, 2011 

27 

 

 

Osebe z gibalno oviranostjo morajo imeti prilagojena in rezervirana parkirna mesta, 

funkcionalne horizontalne in vertikalne komunikacije pri dostopu do objektov, prilagojena 

mora biti tudi notranja struktura objektov, zagotovljene sanitarije za invalide na vozičkih, 

primerne garderobe, kabine za preoblačenje in prhe.  

 

Funkcionalna urejenost objektov omogoča osnovne pogoje in moţnosti za kvalitetne treninge 

in tekmovanja, ki vodijo do vrhunskih rezultatov.  

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

sta maja 2008 izvedla projekt z naslovom Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do 

dostopa brez ovir. Anketirali so različne invalidske organizacije, med njimi tud Zdruţenje 

multiple skleroze Slovenije. V prvi fazi je bila opravljena raziskava z naslovom Ovire pri 

aktivnostih preţivljanja prostega časa, šport, rekreacija, turizem, ki je raziskovala 

prilagojenost športnih dvoran, zunanjih športnih objektov, bazenov ter turističnih objektov in 

gostinskih lokalov, kjer so upoštevali grajene in komunikacijske ovire (prenos in izmenjava 

informacij). (Dostopnost: Splošne informacije o projektu, 2008)  

 

Na koncu so naredili končno poročilo in rezultate prikazali v preglednicah: 

 

Preglednica 1: Srečevanje z ovirami grajenega okolja pri aktivnostih preţivljanja prostega 

časa 

 Športne dvorane Zunanji športni 

objekti 

Bazeni 

Ni ovir 22,4% 24,6% 19,3% 

Nekaj ovir 28,9% 42,0% 25,3% 

Niti malo/veliko 19,7% 14,5% 12,0% 

Veliko ovir 21,1% 13,0% 19,3% 

Zelo veliko ovir 7,9% 5,8% 24,1% 
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Preglednica 2: Srečevanje s komunikacijskimi ovirami pri aktivnostih preţivljanja prostega 

časa: 

 Športne dvorane Zunanji športni 

objekti 

Bazeni 

Ni ovir 22,1% 23,3% 29,0% 

Nekaj ovir 26,5% 50,0% 33,9% 

Niti malo/veliko 17,6% 10,0% 12,9% 

Veliko ovir 14,7% 8,3% 16,1% 

Zelo veliko ovir 19,1% 8,3% 8,1% 

(Dostopnost: Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir: končno poročilo, 

2008) 

 

V drugi fazi, ki je potekala od 2009 do 2010, pa so v 12-ih regijskih središčih Slovenije 

ugotavljali prisotnost grajenih in komunikacijskih ovir pri objektih v javni rabi, kamor spada 

objekt upravne enote in različni objekti glede na posamezna področja npr. športni objekti. V 

tretji fazi projekta, ki se je zaključila aprila 2011, pa so se osredotočili na evalvacijo 

učinkovitosti drţavnih organov pri izvajanju storitev za invalide. (Dostopnost: Splošne 

informacije o projektu, 2008) 

 

Ţibert (2011) navaja prilagajanje javnih objektov potrebam invalidov v našem glavnem 

mestu: 

» Ob ugotovitvi, da v Ljubljani, ki se je leta 2008 pridruţila projektu Občina po meri 

invalidov, ni bila opravljena nobena analiza dostopnosti javnih objektov za vse vrste 

invalidov, se je mestna občina povezala z angleškim podjetjem DisabledGo, ki je preverilo 

dostopnost 200 pomembnih javnih objektov v glavnem mestu.« Avtorica ugotavlja, da je za 

invalide večinoma slabo poskrbljeno. Od športnih objektov, ki so bili do sedaj preverjeni, je 

dostopen samo Bazen Tivoli.  

 

Zadovoljivo izvajanje športnih programov za osebe z MS, pa je mogoče le z zagotavljanjem 

zadostnih finančnih sredstev. 
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3.3 Finančna sredstva za vadbo s strani lokalne skupnosti 

 

Vsaka lokalna skupnost mora imeti Pravilnik o sofinanciranju programov na področju 

socialnih in humanitarnih dejavnosti (za primerjavo si bomo ogledali pravilnik v Občini 

Hrpelje – Kozina). Pravilnik določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter 

razdelitev finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in prostovoljne dejavnosti izvajalcev na 

področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne sodijo v zakonsko obvezo občine, 

predstavljajo in zagotavljajo pa specifične socialne potrebe občanom, društvom interesnih in 

stanovskih dejavnosti občanov, njihovih zdruţenj in zvez, ki delujejo na območju določene 

občine. (Uradni list: Pravilnik o sofinanciranju programov na področju socialnih in 

humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina, 2011) 

 

Kljub temu pa lokalne skupnosti invalidskim organizacijam ne namenjajo dovolj finančnih 

sredstev za izvajanje športnih programov invalidov. V Nacionalnem programu športa 

Republike Slovenije je vključen tudi šport invalidov, ki pa v Pravilniku o pogojih, merilih in 

postopkih za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki 

Sloveniji, nima ustrezne opredelitve. Nezadostna opredelitev pa je vidna tudi v neustreznem 

vrednotenju programov invalidskega športa in posledično precej niţjih dodeljenih sredstev 

fundacije za te programe, v primerjavi s podobnimi programi drugih izvajalcev. (Zveza za 

šport otrok in mladine Slovenije – mreţenje: Vabilo k javni razpravi na predlog Sprememb in 

dopolnitev Pravilnika o pogoji, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 2011) 

 

ZMSS in podruţnice imajo finančno poslovanje zdruţeno, kar je dobro zaradi razbremenitve 

finančnega bremena vsake podruţnice. Podruţnice ZMSS se financirajo iz: proračuna občin, 

ZMSS ter pridobivanja sredstev od sponzorjev in donatorjev. Kljub temu pa imajo še vedno 

premalo finančnih sredstev za zagotavljanje kvalitetnih športnih programov. (Dolenjska 

podruţnica pri Zdruţenju multiple skleroze: Pridobivanje finančnih sredstev, 2011) 

 

Pri izvajanju programov, ki so prilagojeni populaciji oseb z MS, ima velik pomen tudi 

strokovna usposobljenost kadrov.  
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3.4 Strokovna usposobljenost kadrov za vodenje športnih aktivnosti 

 

Vute (1999) najprej izpostavi enega od razlogov strokovne neusposobljenosti kadra, ki v 

osnovni šoli poučuje športno vzgojo. Vzgojitelji in učitelji se z MS skoraj ne srečujejo, saj se 

pojavlja šele v pozni adolescenci in zreli dobi.  

 

Zaradi poznega pojava bolezni osebe z MS ne moremo uvrstiti med dolgotrajno bolne otroke, 

kljub temu pa spadajo med kronično obolele osebe. Zupančič Pečar (2011) poda naslednjo 

definicijo dolgotrajno bolnih otrok: 

 

»Dolgotrajno bolni otroci so opredeljeni kot otroci z dolgotrajnimi oziroma kroničnimi 

motnjami ter boleznimi, ki ovirajo otroke pri šolskem delu. Med dolgotrajne bolezni sodijo: 

kardiološke, endokrinološke, gastroenterološke, alergološke, hematološke, dermatološke 

bolezni, psihiatrične in nevrološke bolezni (epilepsija), avtoimune motnje in motnje hranjenja. 

Pri večini teh obolenj naj bi zdravniki (specialisti posameznih področij pediatrije) dali 

potrebna zdravstvena navodila učiteljem.« 

 

Potreba po ustrezno strokovno usposobljenem kadru pa je zajeta tudi v 2. členu Zakona o 

usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (2006), kjer osebe z MS uvrščamo med dolgotrajno 

bolne otroke, ki potrebujejo prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraţevanja z 

dodatno strokovno pomočjo ali prilagojene programe vzgoje in izobraţevanja oziroma 

posebne programe vzgoje in izobraţevanja.  

 

Pomembno pa je tudi strokovno usposabljanje vseh, ki se ukvarjajo s poučevanjem gibalno 

oviranih pri športni vzgoji, predvsem zato, da bi jim znali nuditi ustrezno prilagojene metode 

dela. Filipčič (2006) je zato izvedla raziskavo, v kateri je ugotavljala odnos do poučevanja 

gibalno oviranih v športni vzgoji. V vzorec so bili vključeni študenti Specialne in 

rehabilitacijske pedagogike (SRP) in študenti Fakultete za šport (FS), ki so se morali oceniti, 

kako kompetentne se počutijo pri poučevanju otrok z gibalno oviranostjo. Rezultati so 

pokazali, da so študenti SRP v večji meri počutijo bolj kompetentne kot študentje FS.  
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Uspešnost izvedbe prilagojenih športnih dejavnosti je odvisna predvsem od ustreznega znanja 

vodij, zato Vute (1999) poda naslednje zahteve:  

 poznavanje in razumevanje oseb s posebnimi potrebami, ki so vključene v vadbeni 

proces; 

 poznavanje zakonitosti in posebnosti prilagojene športne vadbe; 

 uveljavljanje različnih metod pri reševanju psiho-socialnih problemov; 

 izbiranje in uporabljanje metod dela, primernih različnim sposobnostim vadečih; 

 motiviranje posameznikov in skupine za vadbo; 

 načrtovanje in prilagajanje programov vadbe ljudem različnih sposobnosti; 

uporabljanje metod opazovanja. 

 

Nazadnje omenimo še ZMSS in njihov vlogo pri skrbi za gibalno aktivnost oseb z MS. 

 

3.5 Organiziranost Zdruţenja multiple skleroze Slovenije pri izvajanju športnih 

programov 

 

Ključno vlogo v ţivljenju oseb z MS in pri osveščanju javnosti ima tudi Zdruţenje multiple 

skleroze Slovenije (ZMSS), ki je bilo ustanovljeno leta 1973 in je prostovoljna, nepridobitna 

in neodvisna organizacija. (Kranjc, 2006)  

 

Vključuje strokovnjake za MS (zdravnike in druge, ki se strokovno in poklicno ukvarjajo z 

MS) ter laične osebe (ljudi z MS, njihove svojce in prijatelje). Zdruţenje je član mednarodne 

federacije (angl. Multiple sclerosis international federation – MSIF) in evropske platforme 

(angl. European multiple sclerosis platform – EMSP). 

 

Delovanje zdruţenja Kranjc (2006) deli na posamezne sklope: 

 prepoznavnost zdruţenja: javno zastopanje oseb z MS, povezovanjem z ostalimi 

invalidskimi organizacijami v drţavi v Nacionalni svet invalidskih organizacij 

Slovenije, sodelovanje z drţavnimi, lokalnimi in zdravstvenimi ustanovami; 

 izvajanje programov: delovanje poverjenikov na terenu, skrb za obnovitveno 

rehabilitacijo, izvajanje socialnih programov, osveščanje javnosti in osebna pomoč 
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 neposredna pomoč članom: reševanje stanovanjskih problemov, pridobitev štetja 

delovne dobe s povečanjem (benificirana delovna doba), pisanje pritoţb na invalidske 

komisije, nabava tehničnih pripomočkov pod ugodnejšimi pogoji, svetovanje pri 

delovnih sporih, organizacija prevozov pod ugodnejšimi pogoji, pomoč pri iskanju 

namestitev v institucionalno oskrbo.  

 

Za boljšo dostopnost do članov je zdruţenje razdeljeno na petnajst podruţnic, v katerih 

imajo enkrat tedensko uvedeno deţurstvo, kjer člani dobijo najnovejše informacije. V okviru 

podruţnic delujejo poverjeniki, ki člane obiskujejo na terenu, jim nudijo pomoč pri doseganju 

kakovosti ţivljenja v njihovem ţivljenjskem okolju ter na lokalnem nivoju skrbijo za 

dejavnosti za krepitev zdravja, kot sta šport in rekreacija. (Kranjc, 2006)  

 

Kotnik (1998 b) pravi, da se je ZMSS pričelo organizirano ukvarjati s športom leta 1992. Še 

istega leta pa je v članku z naslovom Šport invalidov z multiplo sklerozo opredelil Program 

športa invalidov z multiplo sklerozo, ki ga izdela Komisija za šport, ki deluje v okviru 

operativnega organa ZMSS. Vsako leto na razširjenem sestanku, skupaj z referenti za šport, 

sestavi letni program športa in koledar športnih prireditev (drţavna prvenstva). V oboje 

vnesejo predloge, ki so jih posredovale osebe z MS, ko so izpolnile vprašalnike, s pomočjo 

katerih so se prijavile za sodelovanje v ponujenih programih. Program obenem tudi finančno 

ovrednotijo. Vanj vključijo tudi stroške za nabavo potrebnih specifičnih športnih rekvizitov. 

 

Kotnik (1998 a) doda, da ima vsaka podruţnica referenta za šport, ki je tudi sam oseba z MS, 

tako da lahko pripravi ustrezen program aktivnosti. Občasno pa najamejo tudi strokovne 

delavce v športu, ki jih zagotovi Zveza za šport invalidov Slovenije, ter zdravstvene delavce 

in ustrezno usposobljene prostovoljce.  

 

Referent za šport izdela program za lokalno raven in nato udeleţence programa informira o 

značilnostih dejavnosti, hkrati pa omogoči izmenjavo povratnih informacij oziroma predlogov 

za vadbo. V programu imajo prednost teţko gibalno ovirani invalidi. Treningi se izvajajo 

enkrat do dvakrat tedensko. Podruţnice nato izvedejo izbirna tekmovanja, ki določijo 

najuspešnejše športnike in so predpogoj za uvrstitev na tekmovanja na nivoju ZMSS. 
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Zdruţenje multiple skleroze Slovenije je nacionalna invalidska organizacija, zato je članica  

Zveze za šport invalidov Slovenije (nadalje ZŠIS). ZŠIS pa je članica Olimpijskega 

komiteja Slovenije - Zdruţenja športnih zvez, v katerem zastopa šport vseh invalidov v 

Sloveniji ter skrbi za izvajanje športne dejavnosti na drţavnem nivoju in za iskanje, pripravo 

ter nastopanje najboljših slovenskih športnikov invalidov na uradnih mednarodnih 

tekmovanjih. (Zveza za šport invalidov Slovenije - Paraolimpijski komite: Podatki o zvezi, 

2008) 

 

V program ZŠIS je vključenih vrsta športnih panog, ki so prilagojene telesni, senzorni in 

mentalni prizadetosti športnikov ter se med seboj razlikujejo po posameznih elementih, 

prilagojena pa so tudi pravila igre. Nekatere športne panoge športnikov invalidov so enake kot 

za zdrave športnike, nekatere so bolj ali manj prilagojene, nekatere pa so razvite prav za 

invalide in jih izven športa invalidov ne najdemo. Športniki so zaradi prizadetosti razporejeni 

v posebne skupine in sicer po funkcionalnem principu, tako da so telesne, senzorne ali 

mentalne sposobnosti tekmovalcev čim bolj enake. (Zsis – zveza: Pregled športnih panog, 

vključenih v program Zveze za šport invalidov Slovenije, 2005) 

 

Osebe z MS na tekmovanjih uvrščamo v samostojno skupino. Pravila in prilagoditve 

posameznih športnih panog za osebe z MS, so določena v Tehničnih pravilnikih za 

organizacijo in izvajanje tekmovanj za posamezno športno panogo, Zveze za šport invalidov 

Slovenije - Paraolimpijski komite. 

 

Podrobneje si bomo ogledali pravila in prilagoditve le za tri najbolj pogosto izbrane športne 

panoge oseb z MS: 

 

 balinanje-ekipno in bliţanje na kroge-posamično: zaţeleno je, da je v ekipi najmanj en 

tekmovalec na invalidskem vozičku. Ekipa ima lahko pomočnika za pomoč teţje 

gibljivim in za podajanje krogel. Iz varnostnih razlogov ter zaradi specifike 

invalidnosti je prepovedano zbijanje (tolčenje) krogel. Tekmovalec, ki ima teţave s 

hojo in utrujenostjo ima pravico, da uporablja prilagojen stol. Kroglo lahko meče stoje 

ali sede. Tekmovalci, ki imajo teţave z vidom imajo pravico, da jim soigralci ali 

pomočnik pokaţe mesto krogel. 
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 pikado: pri izvajanju so določene posebnosti. V kolikor zaradi invalidnosti pride do 

izpusta puščice in njenega padca na tla, se met ne šteje in ga tekmovalec lahko ponovi. 

Pobiranje puščic iz tabele ali s tal izvajajo za to zadolţeni pobiralci. Za tekmovalce, ki 

tekmujejo na vozičku je poloţaj tarče postavljen niţje. 

 streljanje: strelja se s serijsko in standardno zračno puško. Pri streljanju tekmovalci 

potrebujejo strelsko stojalo in lahko streljajo v stoječem ali sedečem poloţaju. Ob 

paralizah s hujšo prizadetostjo ravnoteţja imajo lahko na strelskem sedeţu naslon. 

Med tekmovanjem morajo paziti, da se z rokami nikamor ne naslanjajo. Pri polnjenju 

puške in/ali menjavi tarč imajo lahko pomočnika. (Zveza za šport invalidov Slovenije: 

Pravilniki ZŠIS-POK, 2009) 

 

          3.5.1 Sodelovanje s panožnimi športnimi zvezami 

 

Nacionalne panoţne športne zveze so športne zveze, ki imajo uradne tekmovalne sisteme, v 

okviru katerih so registrirani športniki uvrščeni v sistem kategorizacije Olimpijskega komiteja 

Slovenije – zdruţenja športnih zvez. (Razpisna dokumentacija k javnemu razpisu 

»Sofinanciranje strokovne priprave in koordinacije programa šolskih športnih tekmovanj in 

prireditev v šolskem letu 2011/2012«, 2001) 

 

Izpostavljen je problem, da vse invalidske organizacije sicer prirejajo tekmovanja, a med 

njimi ni povezanosti. Problemi se pojavljajo pri drobljenju finančnih sredstev in pri 

nezadostnem številu športnikov invalidov. Nacionalne panoţne organizacije bo zato potrebno 

pripraviti na to, da se bodo v njihove športe vključevali tudi športniki invalidi. (Zveza društev 

gluhih in naglušnih Slovenije: Razvoj športa invalidov, 2011) 

 

Dvig kakovosti programov in število invalidov, ki se bodo ukvarjali športno rekreativno 

dejavnostjo, bo mogoč zlasti v sodelovanju ZŠIS-POK, kot trenutno edinega 

reprezentativnega predstavnika športa invalidov v Sloveniji, z občinskimi športnimi zvezami, 

nacionalnimi panoţnimi zvezami, drţavnimi organi in drugimi nosilci športnih dejavnosti. 

(Zveza za šport otrok in mladine Slovenije – mreţenje: Vabilo k javni razpravi na predlog 

Sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogoji, merilih in postopku za razporeditev sredstev 

Fundacije za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 2011) 
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          3.5.2 Informacijske točke za vključevanje športnikov invalidov 

 

V Pravilniku o sofinanciranju letnega programa športa v občini Ajdovščina (2007) je 

zapisano: »Informacijski sistem vsebuje podatke s področja organiziranosti športa, športnih 

objektov, financiranja športa in športnih programov ter razvide, ki so določeni z Zakonom o 

športu.«  

 

V literaturi drugje nismo zasledili potrebnih informacij o tej tematiki. 

 

3.6 Moţnosti razvoja športa invalidov v Sloveniji 

 

Na spletni strani Zveze za gluhe in naglušne je objavljen prispevek na temo razvoja športa 

invalidov, ki gre v smeri postopne integracije v šport neinvalidov. Integracija bi namreč 

zagotovila večje financiranje in večjo medijsko pozornost, športnikom invalidom pa bi 

prinesla boljše pogoje za trening in statusno izenačitev s pravicami vrhunskih športnikov 

neinvalidov. Kot cilj je postavljeno leto 2016, ko naj bi bil šport invalidov integriran v 

nacionalne panoţne zveze.  

 

Ne glede na vrsto invalidnosti pa se je potrebno najprej vprašati, kako daleč je šport invalidov 

razvit in katere so glavne ovire za razvoj. Med ovirami se pojavlja pomanjkanje ustrezno 

usposobljenih kadrov in finančne zagate.  

 

Ker se športniki invalidi starajo, bi bilo potrebno, da gibalno ovirane otroke čim prej  

integriramo in vključimo v športno vzgojo. Velikokrat so športniki invalidi izvzeti iz športne 

vzgoje, ker športni pedagogi nimajo ustreznih znanj in se bojijo dodatnih poškodb pri športni 

vzgoji. Na Fakulteti za šport bodo zato letos imeli na magistrskem programu program 

Kineziologije, tako da  bomo prvič pridobili usposobljene športne kadre.  

 

Ker na lokalni ravni šport invalidov še ni tako organiziran in razvit, je potrebno ustanoviti 

društva, kandidirati za sredstva na lokalni ravni in razviti skupna drţavna prvenstva. (Zveza 

društev gluhih in naglušnih Slovenije: Razvoj športa invalidov, 2011) 
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Od novembra 2010 do oktobra 2012 poteka projekt z imenom Športna mreţa enakih in je 

namenjen izboljšanju področja invalidov, še posebej invalidnih otrok in mladine. Problemi se 

kaţejo v neprimernih športnih programih, premajhnem številu primerno usposobljenega 

kadra, premajhnemu financiranju programov in osveščanju prebivalstva pri vključevanju 

invalidov v druţbo. (Zveza za šport otrok in mladine Slovenije: Športna mreţa enakih, 2011) 

 

V okviru Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2011-2020 so zato razvoj 

športa invalidov usmerili v: 

 vzpostavitev športa invalidov na lokalni ravni (sofinanciranje programov rekreacije in 

tekmovalnega športa, zaposlovanje strokovnih kadrov); 

 povečanje števila vrhunskih športnikov invalidov za 50% (organizacija drţavnih 

prvenstev); 

 povečanje števila invalidov, vključenih v športne programe na področju športne 

rekreacije in tekmovalnega športa za 300%); 

 zagotavljanje statusnih pravic vrhunskih športnikov invalidov (zaposlovanje 

športnikov invalidov, izenačitev pravic); 

 vzpostavitev modela vključevanja invalidov v šolski oz. študijski šport (seznanjanje 

športnih pedagogov in specialnih pedagogov s problematiko športa invalidov, 

evidenca vključenosti invalidov v športno vzgojo, evalvacija dela športnih pedagogov 

s populacijo invalidov, prilagoditev interesnih športnih programov za otroke z 

zmanjšanimi zmoţnostmi. 

 

Doseganje teh ciljev pa bo mogoče le s sodelovanjem Zveze za šport invalidov Slovenije – 

Paraolimpijskega komiteja. (Športna zveza Murska Sobota: Nacionalni program športa v 

Republiki Sloveniji 2011 – 2020, 2011) 

 

Na Zvezi za šport invalidov pa so letos  izvedli tudi krajšo spletno raziskavo o tem, kaj zavira 

šport invalidov. Anketo je rešilo 79 ljudi. 50,6 % jih meni, da je kriv neusposobljen strokovni 

kader, 22,8% pomanjkanje ustreznih programov, 11,4% slaba organiziranost društev, 7,6% 

predragi programi, 5,1% nedostopni objekti, 2,5% nezanimivi programi. (Zveza za šport 

invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite: Kaj je po vašem mnenju največji problem, ki 

zavira šport invalidov?, 2011)      



» Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podruţnicah Zveze multiple skleroze Slovenije«; diplomsko delo 

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko;  

Ljubljana, 2011 

37 

 

 

II. EMPIRIČNI DEL 

 

 

4. PREDMET IN PROBLEM RAZISKAVE 

 

Osebe z multiplo sklerozo imajo zaradi poškodbe osrednjega ţivčevja veliko gibalnih motenj, 

kar jim oteţuje vsakodnevno gibanje in udejstvovanje pri vseh športnih aktivnostih. Graham 

(2001) navaja številne znake in simptome, ki oteţujejo gibanje. Mednje spada mravljinčenje 

delov telesa, teţave pri hoji, izguba koordinacije, slabše občutenje delov telesa, okornost 

gibov, dvojnost ali nejasnost vida, izguba ravnoteţja, nenaravno utrujenost, bolečino, 

vrtoglavico, tresenje rok, spastičnost ali mlahavost rok. 

 

Kljub temu Graham (2001) našteje več pozitivnih učinkov telesne vadbe, ki simptome bolezni 

olajšajo in celo zaustavijo. Z vadbo osebe z MS ohranjajo telesno kondicijo, gibčnost, 

izboljšajo odpornost in zmoţnost opravljanja vseh običajnih dnevnih aktivnosti, imajo večjo 

raven energije, preprečujejo napačno telesno drţo, omogočajo boljše počutje in izgled, 

zmanjšajo tesnobo in stresa ter umirijo um.  

 

Zaradi pozitivnih učinkov vadbe na gibalne motnje oseb z MS se bomo v raziskavi usmerili v 

ugotavljanje trenutnega stanja športne aktivnosti članov v 14-ih podruţnicah Zveze multiple 

skleroze Slovenije in teorijo preverili tudi v praksi. 

 

Ugotavljali smo gibalno aktivnost članov, razloge za gibalno neaktivnost, vrsto športnih 

panog, strokovno usposobljenost kadra za vodenje športnih aktivnosti, tedensko športno 

aktivnost članov, vrsto prostorov za izvajanje športne dejavnosti, prilagojenost športnih 

objektov, udeleţevanje neorganizirane vadbe, moţnosti razvoja športa invalidov, sodelovanje 

s panoţnimi športnimi zvezami, prisotnost informacijskih točk za vključevanje športnikov 

invalidov in pridobivanje finančnih sredstev za vadbo s strani lokalne skupnosti. 

 

V slovenskem prostoru ni bilo izvedene nobene raziskave s tega področja, kar še dodatno 

vpliva na pomembnost rešitve tega problema. 
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5. CILJI RAZISKAVE 

 

Glede na predmet in problem raziskave smo postavili naslednje cilje: 

1. Ugotoviti odstotek ţensk in moških v podruţnicah ZMSS, ki so bile vključene v raziskavo 

2. Ugotoviti starostno porazdelitev članov podruţnic ZMSS, ki so bile vključene v raziskavo 

3. Ugotoviti ali so člani gibalno aktivni ali neaktivni 

4. Ugotoviti razloge za gibalno neaktivnost 

5. Ugotoviti s katerimi športnimi panogami se ukvarjajo člani v podruţnicah ZMSS, ki so bile 

vključene v raziskavo 

6. Ugotoviti ali imajo podruţnice ZMSS, ki so bile vključene v raziskavo strokovno 

usposobljen kader za vodenje športnih aktivnosti 

7. Ugotoviti tedensko športno aktivnost aktivnih članov 

8. Ugotoviti kje se izvaja športna dejavnost 

9. Ugotoviti mnenje ali so športni objekti prilagojeni stopnji invalidnosti 

10. Ugotoviti ali se člani udeleţujejo tudi neorganizirane vadbe 

11. Ugotoviti, kje predstavniki podruţnic vidijo moţnost razvoja športa invalidov v Sloveniji 

12. Ugotoviti ali podruţnice ZMSS sodelujejo s panoţnimi športnimi zvezami 

13. Ugotoviti ali imajo podruţnice ZMSS informacijske točke za vključevanje športnikov 

invalidov 

14. Ugotoviti ali podruţnice pridobivajo finančna sredstva za vadbo s strani lokalne skupnosti 

 

6. HIPOTEZE 

 

Glede na zastavljene cilje smo opredelili naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: V podruţnicah ZMSS je večje število ţensk. 

Hipoteza 2: V podruţnicah ZMSS je največ članov starih od 20 do 40 let. 

Hipoteza 3: Člani so gibalno neaktivni. 

Hipoteza 4: Najbolj pogosto izbran razlog za gibalno neaktivnost je premajhna ozaveščenost 

članov o pomembnosti redne gibalne aktivnosti in nezadostni finančni viri. 

Hipoteza 5: Najbolj pogoste športne panoge so tiste, ki niso zahtevne z vidika moči in 

vzdrţljivosti. 
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Hipoteza 6: Podruţnice ZMSS imajo strokovno usposobljen kader za vodenje športnih 

aktivnosti. 

Hipoteza 7: Aktivni člani so 1 krat tedensko vključeni v športno aktivnost. 

Hipoteza 8: Športna dejavnost se izvaja v športnih dvoranah. 

Hipoteza 9: Športni objekti so prilagojeni stopnji invalidnosti.  

Hipoteza 10: Člani se udeleţujejo tudi neorganizirane vadbe. 

Hipoteza 11: Najbolj pogosto izbrana moţnost za razvoj športa oseb z multiplo sklerozo v 

Sloveniji je večje ozaveščanje vseh  članov o pomenu redne gibalne aktivnosti. 

Hipoteza 12: Podruţnice ZMSS sodelujejo s panoţnimi športnimi zvezami. 

Hipoteza 13: Podruţnice ZMSS imajo informacijske točke za vključevanje športnikov 

invalidov. 

Hipoteza 14: Podruţnice ZMSS pridobivajo finančna sredstva za vadbo s strani lokalne 

skupnosti. 

 

7. METODE DELA 

 

7.1 Vzorec merjencev 

 

V raziskavi je sodelovalo 14 predstavnikov podruţnic Zdruţenja multiple skleroze Slovenija, 

ki so razporejene po celotnem območju Slovenije. Med drugim skrbijo tudi za gibalno 

aktivnost svojih članov. Izpolnjene vprašalnike so nam posredovali: Ljubljanska podruţnica 

ZMSS; Prekmurska podruţnica ZMSS; Goriška podruţnica ZMSS; Notranjska podruţnica 

ZMSS; Podruţnica Celje ZMSS; Kamniško - zasavska podruţnica ZMSS; Savinjska Šaleška 

podruţnica ZMSS; Koroška podruţnica ZMSS; Gorenjska podruţnica ZMSS; Podruţnica 

Ptuj ZMSS; Obalna podruţnica ZMSS; Mariborska podruţnica ZMSS; Radgonska 

podruţnica ZMSS; Grosupeljska podruţnica ZMSS.  
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7.2 Merski instrument 

 

Za zbiranje podatkov smo oblikovali vprašalnik. Vprašalnik je sestavljen iz štirih vsebinskih 

sklopov: 

 splošne informacije  

 športne panoge  

 športni objekti  

 razno  

 

Način reševanja je bil tak, da je anketiranec dopolnil podatke, odgovarjal na vprašanja 

izbirnega tipa večstranske izbire, izrazil strinjanje oziroma nestrinjanje s posamezno trditvijo. 

 

7.3 Potek zbiranja podatkov 

 

Podatke smo zbrali 9.4.2011, ko se je na URI-Soča, v okviru projekta Športne mreţe enakih, 

odvijalo Srečanje na temo športa invalidov. Najprej smo predstavnikom podruţnic ZMSS 

predstavili namen vprašalnika. Predstavniki so odgovarjali na vprašanja na samem srečanju, 

manjkajoče podatke pa so dopolnili na sedeţu podruţnice. 

 

7.4 Metode obdelave podatkov 

 

Rezultate smo vnesli v program Excel; pri obdelavi podatkov smo uporabili osnovne 

statistične metode. Vprašanja so bila zaprtega in odprtega tipa, zato so določeni rezultati 

interpretirani kvalitativno, nekateri pa kvantitativno. Rezultati so predstavljeni tekstovno, s 

preglednicami in z grafi. 
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8. REZULTATI IN RAZPRAVA 

 

Rezultate bomo predstavili po posameznih področjih raziskovanja. 

 

8.1 Odstotek ţensk in moških v podruţnicah ZMSS 

 

 

Graf 1: Razdelitev glede na spol v odstotkih 

 

Naši rezultati kaţejo, da je v izbranih organizacijah 68% ţensk (n=1268) in 32% moških 

(n=585), kar se ujema z dosedanjimi raziskavami o pojavnosti MS. Denišlič (2006) pravi, da 

je razmerje med obolelimi ţenskami in moškimi 2:1, kar je posledica delovanja spolnih 

hormonov, ki vplivajo na imunsko odzivnost. Število vseh registriranih članov v podruţnicah 

je 1853, kar predstavlja 2/3 ţensk in 1/3 moških.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 1, ki pravi, da je v podruţnicah ZMSS 

večje število ţensk. 
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8.2 Razdelitev po starosti 

 

 

Graf 2: Starost članov v odstotkih  

 

Glede na podatke, ki so na razpolago (n=1436), rezultati kaţejo, da je 83% članov v 

podruţnicah starejših od 40 let (n=1192), 15% članov je starih od 25-40 let (n=212), 2% 

članov sta stara od 18-25 let (n=31) in le 1 član spada v starostno skupino do 18 let. 1 

podruţnica ni posredovala podatkov o starosti. Odstotki so zaokroţeni na cele odstotke. 

 

Presenetil nas je podatek o tako velikem številu starejših članov, zato bi bilo koristno 

raziskati, kdaj se je pri članih bolezen prvič pojavila, kako dolgo so člani ţe včlanjeni v 

podruţnico in koliko je bolezen ţe napredovala. Le s temi informacijami bi lahko zasnovali 

primerne programe športne vadbe. 

 

Samo 15% članov pripada starostni skupini od 25 do 40 let, kar se ne ujema z Denišličevimi 

(2006) ugotovitvami, da je najpogostejša starost oseb, ki zbolijo za multiplo sklerozo od 20 do 

40 let. Le 5-10% oseb pa zboli po 45. letu. Preden se bolezen popolnoma razvije lahko 

preteče veliko časa. 

 

Glede na dobljene rezultate ovrţemo Hipotezo 2, ki pravi, da je v podruţnicah ZMSS največ 

članov starih od 20 do 40 let. 
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8.3 Športna aktivnost članov 

 

 

 

Graf 3: Odstotek športno aktivnih in neaktivnih članov v odstotkih  

 

Rezultat kaţe, da je 85 % članov in članic neaktivnih (n=1570), 15 % pa aktivnih (n=283). 

Odstotki so zaokroţeni na cele odstotke. Rezultati se ujemajo tudi z raziskavo, ki so jo 

opravili Motl, McAuley in Snook (2005), ki je pokazala, da so osebe z MS manj telesno 

dejavne od populacije, ki nima zdravstvenih teţav. 

 

Glede na skupno število članov je glede na spol aktivnih 9% (n=174) ţensk in 6 % (n=109) 

moških. Odstotki so zaokroţeni na cele odstotke. Lahko zaključimo, da so moški glede na 

zastopanost v skupnem številu članov bolj aktivni, predvsem zaradi raznovrstne ponudbe 

»moških športov«.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 3, ki pravi, da so člani v podruţnicah 

ZMSS gibalno neaktivni. 
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8.4 Razlogi za športno neaktivnost članov 

 

 

 

Graf 4: Razlogi za športno neaktivnost članov  

 

Glede na rezultate smo ugotovili, da so anketiranci v največji meri menili, da je za športno 

neaktivnost kriva premajhna osebna ozaveščenost članov o pomenu gibalne aktivnosti (f= 8 ) 

in finančne teţave (f = 8). V veliki meri stanje pripisujejo tudi dostopnosti do objektov (f=5). 

Manjše število frekvenc je prejela neorganiziranost zveze (f=3), pomanjkanje strokovnih 

kadrov (f=3) in oteţena integracija (f=2). Anketiranci so tudi sami navajali nekatere razloge 

za športno neaktivnost: zdravstveno stanje, slaba zainteresiranost invalidov predvsem mladih, 

teţka invalidnost, organizacijske ovire (predvsem pomanjkanje spremljevalcev in prevoz na 

športno aktivnost). 

 

Glade na to, da sta najbolj pogosto izbrana razloga  za športno neaktivnost premajhna osebna 

ozaveščenost članov o pomenu gibalne aktivnosti in nezadostni finančni viri, bi bilo potrebno 

raziskati na kakšne načine poizkušajo podruţnice pritegniti člane za vključitev v njihove 

športne programe in kako kandidirajo za dodatna sredstva v proračunih lokalnih skupnosti in 

širše. Po pogovoru s članico ene izmed podruţnic smo izvedeli, da članom podruţnica po 

pošti pošlje seznam vseh športnih panog, ki se jih lahko udeleţijo. Potem ko se za nobeno od 

aktivnosti ni odločila, s strani podruţnice ni prejela nikakršne spodbude za udeleţbo le-teh. 

(K.M., osebna komunikacija, 3.8.2011) Podatkov o tem, kako podruţnice pridobijo potrebna 

dodatna finančna sredstva za svoje delovanje pa nismo uspeli pridobiti. 
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Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 4, ki pravi, da je najbolj pogosto izbran 

razlog za gibalno neaktivnost premajhna ozaveščenost članov o pomembnosti redne gibalne 

aktivnosti in nezadostni finančni viri. 

 

8.5 Športne panoge 

 

Pri preverjanju Hipoteze 5, smo vrsto športnih panog ugotavljali na dveh nivojih: 

 na rekreativnem nivoju 

 na tekmovalnem nivoju 

 

Rekreativni nivo 

 

Preglednica 3: Športne panoge na rekreativnem nivoju in pogostost pojavljanja  

 

Športne panoge na rekreativnem nivoju Pogostost pojavljanja (f) 

šah 4 

pikado 6 

splošna motorična vadba 4 

kegljanje  2 

športno plezanje 1 

streljanje 4 

plavanje 8 

balinanje 8 

športni ribolov 3 

namizne miselne igre (tarok
1
) 5 

pohodi 1 

nordijska hoja 1 

tek 1 

smučanje 1 

                                                 
1
 Pri odgovarjanju na vprašanje o vrstah športnih panog so bili moţni odprti odgovori, zato so predstavniki 

podruţnic to moţnost sami izbrali. Tarok spada med namizne miselne igre, zato se ne strinjamo s trditvijo, da je 

to športna dejavnost, saj ne omogoča intenzivnost s strani energetske ali informacijske komponente gibanja. 
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planinarjenje 1 

kolesarjenje 1 

 

Zaradi večje preglednosti smo oblikovali tortni grafikon: 

 

 

 

Graf 5 a: Športne panoge na rekreativnem nivoju v odstotkih  

 

Kot lahko vidimo s tortnega grafikona, se rekreativni športniki najbolj posluţujejo plavanja in 

balinanja (f=8), pogosto pa so se anketiranci odločili za odgovor pikado (f=6). 
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V tujini so Weikert, Dlugonski, Balantrapu in Motl (2011) izvedli raziskavo o najpogostejših 

vrstah telesne dejavnosti, po lastnem izboru oseb z MS. V obdobju enega leta so se osebe z 

MS ukvarjale z: 

 hojo (79%); 

 vrtnarjenjem (44%); 

 dvigovanjem uteţi (34%); 

 kolesarjenjem (30%); 

 gimnastiko (20%). 

 

Tekmovalni nivo 

 

Preglednica 4: Športne panoge na tekmovalnem nivoju 

 

Športne panoge na tekmovalnem nivoju Pogostost pojavljanja (f) 

šah 7 

pikado 10 

streljanje 9 

plavanje 9 

balinanje 9 

športni ribolov 5 

namizne miselne igre (tarok) 5 

 

Predstavnik ene podruţnice je zapisal, da imajo športne panoge, ki so vse v okviru komisije 

za šport, pri ZMSS. 
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Graf 5 b: Športne panoge na tekmovalnem nivoju v odstotkih  

 

S tortnega grafikona je razvidno, da je najbolj pogosta tekmovalna panoga pikado (f=10), 

sledita ji streljanje z zračno puško, balinanje ter plavanje imajo enako frekvenco pojavljanja 

odgovorov (f=9).  

 

Predstavniki podruţnic so sami zapisali in med športe uvrstili tudi druţabni igri kot sta tarok 

(namizne miselne igre) in šah, ki vplivata na razvoj kognitivnih sposobnosti, ne pa tudi na 

aktivnost celega telesa.  

 

Članom podruţnic bi bilo potrebno ponuditi nove sodobne oblike vadbe kot so pilates, tai chi 

in joga, ki smo jih omenili ţe v teoretičnem delu. 

 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 5, ki pravi, da so najbolj pogoste tiste 

panoge, ki niso zahtevne z vidika moči in vzdrţljivosti. 
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8.6 Strokovna usposobljenost kadra za vodenje aktivnosti 

 

Graf 6: Strokovna usposobljenost kadra za vodenje aktivnosti  

 

Rezultati kaţejo, da je 10 anketirancev odgovorilo, da nimajo strokovnih kadrov za vodenje 

športne aktivnosti, 4 pa so pritrdili.  

 

Večja strokovna usposobljenost za vodenje gibalnih aktivnosti bo mogoča z reformo 

študijskih programov na Fakulteti za šport. Filipčič (2009) navaja, da bodo študenti lahko 

pridobili kompetence s področja športa invalidov: 

 na dodiplomskem programu bodo v okviru predmeta Didaktika športne vzgoje 1 

pridobili osnove športne vzgoje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. 

Usposobili se bodo za načrtovanje in izpeljavo različnih organizacijskih oblik športnih 

dejavnosti, ki bodo individualno prilagojene in uporabljene na populaciji oseb s 

posebnimi potrebami; 

 na magistrskem programu bo predmet Športna vzgoja učencev s posebnimi potrebami 

 na doktorskem študiju pa bo predmet Specialna športna dejavnost: gibalni razvoj. 

 

Čeprav bodo študentje pridobili znanja predvsem za otroke in mladino, jih lahko kasneje 

prenesejo tudi na starejšo populacijo. 

 

Glede na dobljene rezultate ovrţemo Hipotezo 6, ki pravi, da imajo podruţnice ZMSS 

strokovno usposobljen kader za vodenje športnih aktivnosti. 
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8.7 Tedenska vključenost v gibalno aktivnost 

 

 

Graf 7: Tedenska aktivnost članov  

 

Ugotovili smo, da se v 10-ih podruţnicah člani 1x/teden ukvarjajo z gibalno aktivnostjo, v 5-

ih se člani ukvarjajo 2x/teden in v eni podruţnici 3x /teden. Odgovora 4x in več/teden ni 

izbral nihče. Glede na to, da se le 15% članov aktivno ukvarja s športom in od teh 1x tedensko 

62%, kaţe na to, da bodo morali organizacije korenito spremeniti svoje programe, da bodo 

pritegnile več članov.  

 

Podruţnice imajo moţnost organiziranja telesne vadbe v povprečju le enkrat tedensko, kar je 

tudi razlog, da se nekateri člani le takrat udeleţujejo gibalnih aktivnosti.  

 

Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 7, ki pravi, da so aktivni člani 

povprečno 1x/teden vključeni v športno aktivnost. 

 

8.8 Športni objekti izvajanja vadbe 

 

Ugotavljali smo tudi kraj izvajanje športne vadbe. Tri podruţnice so podale odgovor, da 

vadbo izvajajo v športni dvorani, preostale pa so vadbo izvajale v različnih prostorih, ki so 

namenjeni različnim športom: npr. na balinišču, v bazenu, na strelišču, v osnovni šoli in v 

športnemu društvu. 

 

Glede na dobljene rezultate ovrţemo Hipotezo 8, ki pravi, da se športna dejavnost izvaja v 

športnih dvoranah. 

0

2

4

6

8

10

p
o

g
o

st
o

st
 p

o
ja

v
lj

a
n

ja
 

o
d

g
o

v
o

ra

tedenska aktivnost

1x/teden

2x/teden

3x/teden

4x in več/teden



» Trenutno stanje športne aktivnosti članov v podruţnicah Zveze multiple skleroze Slovenije«; diplomsko delo 

Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta, oddelek za Specialno in rehabilitacijsko pedagogiko;  

Ljubljana, 2011 

51 

 

 

8.9 Športni objekti in prilagojenost stopnji invalidnosti 

 

Graf 8: Prilagojenost športnih objektov  

 

Rezultati nakazujejo, da je 8 anketirancev odgovorilo, da so športni objekti delno prilagojeni 

invalidnosti, 5 anketirancev pa je mnenja, da so prilagojeni stopnji invalidnosti. Le en 

anketiranec pa je  odgovoril, da objekti niso prilagojeni.  

 

Urbanistični inštitut Republike Slovenije in Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo 

sta leta 2008 izvedla projekt z naslovom Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa 

brez ovir. Največ uporabnikov različnih invalidskih organizacij je odgovorilo, da je zelo 

veliko ovir grajenega okolja pri bazenih (24,1%), srednje veliko pri športnih dvoranah 

(19,7%), najmanj pa v zunanjih športnih objektih (24,6%). Komunikacijskih ovir je največ pri 

športnih dvoranah (19,1%), srednje veliko ovir je pri zunanjih športnih objektih (10,0%), 

najmanj ovir pa je pri bazenih (29,0%). 

 

Glede na dobljene rezultate lahko ovrţemo Hipotezo 9, ki pravi, da so športni objekti 

prilagojeni stopnji invalidnosti. 
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8.10 Neorganizirana vadba 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 9: Neorganizirana športna dejavnost znotraj društev  

 

Rezultati kaţejo, da odgovorni zelo slabo vedo ali se njihovi člani ukvarjajo z neorganizirano 

športno dejavnostjo. Teh odgovorov je bilo kar 7 (polovica anketiranih). Pet anketiranih 

nakazuje, da se člani ukvarjajo tudi z neorganizirano športno vadbo, en je navedel, da se člani 

ne ukvarjajo z neorganizirano športno dejavnostjo, en predstavnik podruţnice pa ni navedel 

podatka. Glede na to, da so se anketirani velikokrat odločali za odgovor »ne vem«, se nam 

zdi, da bi bilo potrebno, da se vodje podruţnic informirajo o neorganizirani športni dejavnosti 

njihovih članov. Pravega odgovora o izvajanju neorganizirane vadbe nismo mogli izvedeti, 

saj nismo spraševali posameznega člana z MS.  

 

Glede na dobljene rezultate pa lahko ovrţemo Hipotezo 10, ki pravi, da se člani udeleţujejo 

tudi neorganizirane vadbe. 
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8.11 Moţnost razvoja športa invalidov v Sloveniji 

 

 

Graf 10: Moţnost razvoja športa invalidov v Sloveniji  

 

Rezultati navajajo, da so anketiranci v največji meri menili, da je za razvoj športa invalidov 

potrebna večja ozaveščenost članov (f=13), kar se ujema s podanimi razlogi za gibalno 

neaktivnost. V veliki meri vidijo napredek v pridobitvi več finančnih virov (f=12).  

 

Kot smo ţe omenili v teoretičnem delu, ljudje vidijo največ ovir v razvoju športa invalidov v  

neusposobljenosti strokovnega kadra (50,6 %), pomanjkanju ustreznih programov (22,8%), 

slabi organiziranosti društev (11,4%), predragih programih (7,6%), nedostopni objekti (5,1%), 

nezanimivih programih (2,5%). (Zveza za šport invalidov Slovenije – Paraolimpijski komite: 

Kaj je po vašem mnenju največji problem, ki zavira šport invalidov?, 2011) V raziskavi niso 

omenili razvijanja ozaveščenosti članov o pomenu redne gibalne aktivnosti in sodelovanja s 

panoţnimi športnimi zvezami, v čemer smo videli moţnost razvoja športa invalidov. 
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Glede na dobljene rezultate lahko potrdimo Hipotezo 11, ki pravi, da je najbolj pogosto 

izbrana moţnost za razvoj športa oseb z MS v Sloveniji večje ozaveščanje vseh članov o 

pomenu redne gibalne aktivnosti. 

 

8.12 Sodelovanje s panoţnimi zvezami  

 

 

Graf 11: Sodelovanje s panoţnimi zvezami 

 

Z grafa lahko razberemo, da je 7 predstavnikov podruţnic zapisalo, da ne sodelujejo s 

panoţnimi zvezami, 6 predstavnikov pa je potrdilo sodelovanje s panoţnimi zvezami. En 

predstavnik podruţnice pa ni odgovoril na vprašanje. 

 

Pomen sodelovanja invalidskih organizacij in panoţnih zvez vidimo v tem, da bi bila  

finančna sredstva skupna, s čimer bi zagotovili večjo kvaliteto programov in pritegnili 

zadostno številu športnikov invalidov. (Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije: Razvoj 

športa invalidov, 2011) 

 

Glede na dobljene rezultate lahko delno potrdimo Hipotezo 12, ki pravi, da podruţnice 

sodelujejo s panoţnimi športnimi zvezami. 
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8.13 Informacijske točke za vključevanje športnikov invalidov v športno dejavnost 

 

 

Graf 12: Informacijske točke 

 

Rezultati kaţejo, da 7 podruţnic nima informacijskih točk za vključevanje športnikov 

invalidov v športno dejavnost, 6 jih ima, predstavnik ene podruţnice pa je zapisal, da tega ne 

ve.  

 

Kotnik (1998 a) pravi, da je obveščanje o značilnostih športnih dejavnosti naloga referenta za 

šport, zato bi bilo dobro vedeti, na kakšne načine to počnejo oziroma zakaj ne. 

 

Glede na dobljene rezultate ovrţemo Hipotezo 13, ki pravi, da imajo podruţnice ZMSS 

informacijske točke za vključevanje športnikov invalidov. 
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8.14 Pridobivanje finančnih sredstev 

 

 

Graf 13: Finančna sredstva s strani lokalnih skupnosti 

 

Rezultati nakazujejo, da 11 podruţnic ne pridobiva finančnih sredstev za vadbo s strani 

lokalnih skupnosti. Razlogi so lahko različni, največkrat pa je razlog, da se podruţnice ne 

odločijo za kandidaturo. Trem podruţnicam pa je uspelo pridobiti potrebna sredstva.  

 

V Uradnem listu piše, da ima vsaka lokalna skupnost Pravilnik o sofinanciranju programov na 

področju socialnih in humanitarnih dejavnosti. (Uradni list: Pravilnik o sofinanciranju 

programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Hrpelje - Kozina, 2011) 

Kljub temu pa lokalne skupnosti invalidskim organizacijam ne namenjajo dovolj finančnih 

sredstev za izvajanje športnih programov invalidov. Glavni razlog je v tem, da v Nacionalnem 

programu športa Republike Slovenije šport invalidov nima ustrezne opredelitve, kar se kaţe v 

neustreznem vrednotenju programov in precej niţjih dodeljenih sredstev fundacije za te 

programe, v primerjavi s podobnimi programi drugih izvajalcev. (Zveza za šport otrok in 

mladine Slovenije – mreţenje: Vabilo k javni razpravi na predlog Sprememb in dopolnitev 

Pravilnika o pogoji, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji, 2011) 

 

Glede na dobljene rezultate ovrţemo Hipotezo 14, ki pravi, da podruţnice ZMSS pridobivajo 

finančna sredstva za vadbo s strani lokalne skupnosti. 
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9.0 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu smo ugotavljali, kakšno je trenutno stanje športne aktivnosti članov 14-ih 

podruţnic Zveze multiple skleroze Slovenije. Med pregledom literature smo ugotovili, da v 

Sloveniji še ni bilo izvedene raziskave s tega področja.  

 

Podatke smo zbrali aprila 2011 na URI-Soča, kjer se je v okviru projekta Športne mreţe 

enakih, odvijalo Srečanje na temo športa invalidov. Vzorec je predstavljalo 14 predstavnikov 

podruţnic Zveze multiple skleroze Slovenije. Uporabili smo vprašalnik, ki je vseboval 

področja: splošne informacije, športne panoge, športni objekti in razno. Rezultate smo 

obdelali s pomočjo programa Excel in jih prikazal s pomočjo preglednic in grafov. 

 

V raziskavi smo ugotovili, da je med člani podruţnic Zdruţenja multiple skleroze večje 

število ţensk, največ članov pa je starih več kot 40 let.  

 

Člani so večinoma gibalno neaktivni, kot glavni razlog za gibalno neaktivnost pa je najbolj 

pogosto navedena slaba ozaveščenost članov o pomenu športne dejavnosti. Med športi se v 

glavnem ukvarjajo z balinanjem, pikadom in streljanjem. Kader za vodenje aktivnosti ni 

strokovno usposobljen. Aktivni člani so v povprečju telesno aktivni 1x tedensko.  

 

Športna dejavnost se izvaja v prostorih, ki so primerni za posamezno vrsto športa in so delno 

prilagojeni stopnji invalidnosti. Polovica podruţnic nima podatka o tem ali se člani 

udeleţujejo tudi neorganizirane vadbe. Razvoj športa invalidov bo potrebno razvijati v smeri 

večjega ozaveščanja vseh oseb z MS o pomenu redne gibalne aktivnosti. Društva delno 

sodelujejo s panoţnimi zvezami, nimajo v zadostni meri razvitih informacijskih točk za 

vključevanje športnikov invalidov in ne pridobivajo dovolj finančnih sredstev za vadbo s 

strani lokalne skupnosti. 

 

Rezultati so pomembni predvsem pri oblikovanju ustreznih pogojev za izvajanje športnih 

programov v prihodnje. Potrebno bo rešiti vprašanje zagotavljanja zadostnih finančnih 

sredstev in razviti ustrezne načine privabljanja v šport, predvsem mladih z MS. 
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Med izpolnjevanjem vprašalnika so imeli predstavniki podruţnic ZMSS precej teţav z 

razumevanjem vprašanj, zato lahko med pomanjkljivosti raziskave uvrstimo nepravilno, 

netočno in pomanjkljivo reševanje vprašalnika, zaradi česar je bilo podatke teţko statistično 

obdelati. Rezultati nam zato ne dajejo popolnoma realne slike. 

 

V nadaljnjih raziskavah bi lahko pozornost usmerili na same člane podruţnic, ki bi nam bolje 

pojasnili, s kakšnimi ovirami se srečujejo pri telesni dejavnosti in kakšno je njihovo stališče 

do športa, da bi lahko nato boljše načrtovali načine dela z njimi. Vključili pa bi lahko tudi 

osebe z MS, ki niso dejavno vključene v podruţnice, da bi oblikovali programe na nacionalni 

ravni. Izrednega pomena je zato delo poverjenikov, ki dobijo vpogled v ţivljenja oseb z 

multiplo sklerozo in so v veliko pomoč pri posredovanju informacij predstavnikom podruţnic. 

 

Osebam z multiplo sklerozo se je potrebno pri športu pribliţati in poskušati razumeti njihove 

stiske ter jih nato informirati o dokazanih pozitivnih učinkih vadbe, saj jih bomo tako laţje 

vključili v primerne športne programe in jim omogočili kvalitetnejšo udeleţbo v druţbi. 
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11. PRILOGA 

 

ANKETA  O TRENUTNEM STANJU ŠPORTNE AKTIVNOSTI ČLANOV V 

POSAMEZNI ŠPORTNI ORGANIZACIJI INVALIDOV 

 

Spoštovani! 

 

Pred Vami je vprašalnik, s katerim ţelimo ugotoviti trenutno stanje športne aktivnosti v 

posamezni športni organizaciji, ki skrbi za posamezno invalidsko populacijo ter oceno 

Srečanja na temo športa invalidov. 

 

Vaši odgovori so zelo pomembni za nadaljnjo delo na projektu Športna mreţa enakih in za 

nadaljnja Srečanja na temo športa invalidov, zato vljudno prosimo, da odgovorite na 

vprašanja. 

 

1. SPLOŠNE INFORMACIJE 

 

Ime organizacije: ____________________________________________________ 

 

Število registriranih članov: 

Število ţensk: 

Število moških: 

Število starih do 18 let (osnovna /srednja šola): 

Število starih od 18 – 15 let (študentov): 

Število starih od 25- 40 let: 

Število starih nad 40 let: 

 

Ocenite odstotek športno aktivnih in neaktivnih članov v društvu/organizaciji? 

Športno aktivni (ne glede na spol): 

Športno neaktivni (ne glede na spol): 

 

Športno aktivne ţenske: 

Športno neaktivne ţenske: 

Športno aktivni moški: 

Športno neaktivni moški: 

 

Število rekreativnih športnikov: 

A)     Število in povprečna starost ţensk: 

B)     Število in povprečna starost moških: 

C)     Število vključenih mladih športnikov (do 25 let): 
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Število tekmovalcev, ki tekmujejo v Sloveniji: 

A)     Število in povprečna starost ţensk: 

B)     Število in povprečna starost moških: 

C)     Število vključenih mladih športnikov (do 25 let): 

 

Število tekmovalcev, ki tekmujejo na mednarodnem nivoju: 

A)     Število in povprečna starost ţensk: 

B)     Število in povprečna starost moških: 

C)     Število vključenih mladih športnikov (do 25 let): 

 

Koliko športnih programov izvajate v vaši organizaciji? 

 

 

2.      ŠPORTNE PANOGE 

 

2.1 Naštejte vse športne panoge s katerimi se ukvarjajo vaši člani na rekreativnem in 

tekmovalnem nivoju! 

 

Rekreativni nivo: 

 

 

Tekmovalni nivo: 

 

 

2.2 Zapišite v kateri športni panogi je največ udeleţencev. Če imate podatek zapišite še 

število članov  v posamezni panogi: 

 

a)     Ţenske   1.______________2._____________ 3. _______________4._______________ 

 

b)     Moški   1.______________ 2._____________ 3. ________________4.______________ 
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2.3   Kolikokrat na teden so aktivni vaši člani? 

a)     1x/teden 

b)     2x/teden 

c)      3x/teden 

d)     4x in več 

 

2.4   Kdo vodi športne aktivnosti? 

a)     Brez vodenja 

b)     Športni pedagog 

c)      Trener 

d)     Posameznik brez dodatnih strokovnih usposabljanj 

 

2.5. Koliko prostovoljcev pripomore k delovanju vaše organizacije: 

________________________________________________________________________ 

 

2.6 Razlogi za športno neaktivnost članov so (obkroţite lahko več točk): 

 

1.      Premajhna ozaveščenost članov o pomembnosti redne gibalne aktivnosti 

2.      Dostopnost do športne dvorane/ arhitektonske ovire 

3.      Neorganiziranost zveze oz. ponujanje moţnosti za vadbo 

4.      Finančne zmoţnosti 

5.      Pomanjkanje strokovnih kadrov za delo z invalidi 

6.      Oteţeno vključevanje v večinska športna društva (integracija) 

7.      Ostalo (dodati). Prosim zapišite 

_____________________________________________________________________ 
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2.7 Ali se v vaši organizaciji ukvarjajo tudi neorganizirano s športno dejavnostjo? 

DA 

NE 

NE VEM 

 

2.8. Kje vidite moţnost razvoja športa invalidov  Sloveniji (tako rekreativno kot 

tekmovalno) 

 

1. Večje ozaveščanje vseh  članov o pomenu redne gibalne aktivnosti 

2. Večja dostopnost do športnih dvoran 

3. Večja ponudba programov znotraj invalidske organizacije 

4. Več finančnih virov za razvoj športa invalidov 

5. Napredek na področju spopolnjevanja strokovnih kadrov, ki delajo v športu invalidov 

6. Dobro sodelovanje z večinskimi športnimi društvi 

7. Drugo (prosim zapišite) 

_________________________________________________________________________ 

 

2.9. V katerih krajih se organizirano odvijajo športno rekreativne dejavnosti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2.10. Ali sodelujete s panoţnimi športnimi zvezami na področju določenega športa? 

 

DA 

NE 
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2.11. Ali imate ustrezno strokovno usposobljen kader za vodenje dejavnosti? 

 

DA 

NE 

 

2.12. Ali imate informacijske točke za vključevanje športnikov invalidov v dejavnosti? 

 

DA 

NE 

 

2.13. Ali pridobivate finančna sredstva za vadbo s strani lokalne ravni? 

 

DA 

NE 

 

2.14. Al je v šolskem sistemu (osnovna/srednja šola/visokošolsko izobraţevanje) ustrezno 

organizirana športna vzgoja za vašo populacijo invalidnosti? 

 

OSNOVNOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE      DA          NE        NE VEM 

SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE        DA          NE        NE VEM 

VISOKOŠOLSKO IZOBRAŢEVANJE          DA          NE        NE VEM 

 

3.         ŠPORTNI OBJEKTI 

 

3.1  V katerih športnih objektih izvajate vadbo: 

 

3.2. Ali so športni objekti prilagojeni stopnji invalidnosti? 

a.) DA 

b.) NE 

c.) DELNO 

 

3.3. V primeru c odgovora v 3.2 točki, prosim navedite športni objekt in ovire, ki 

nastajajo: 
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4.         RAZNO 

 

4.1. Ali izdajate kakšno poljudno-znanstveno, znanstveno, strokovno periodično 

publikacijo na področju športa invalidov? 

 

DA         NE 

 

4.2. Prejemate revijo Športnik? 

 

DA         NE 

 

V primeru odgovora ne in bi jo ţeleli prejemati, nam prosim zaupajte vaš naslov ter poštno 

številko in pošto. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


