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 PRIPOROČILA ZA VADBO V ČASU KORONAVIRUSA ZA STAREJŠE 

(Namenjeno starejšim ljudem, ki bi želeli popestriti bivanje doma, pospešiti srčni utrip in 

predihati svoja pljuča) 
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Zelo pomembno je, da ostanete telesno dejavni. Sami najbolje poznate sebe in svoje 

morebitne omejitve. Vsako telesno dejavnost opravite le toliko, kolikor zmorete, da se 

pretirano ne utrudite. Ob upoštevanju higienskih priporočil za preprečevanje prenosa 

okužbe in svojih zmožnosti, ostanite telesno dejavni vsak dan. 

 Pri tem pazite, da boste na prostem ohranili od drugih varno razdaljo, ki naj bo pri 

sprehajanju ali drugih telesnih dejavnostih vsaj 2m. Namesto po vsakdanjih opravkih ( v 

trgovino, k verskem obredu, zaprtih prostorih) se odpravite na prosto, v naravo, kjer se boste 

lahko izognili tesnim stikom z drugimi ljudmi. 

 

Da staranje prinaša določene posledice, ki jih je moč ublažiti ali skoraj izničiti z vadbo, 

vemo. Katere pa so znanilke zrelega starostnega obdobja? 
 

1. Motnje ravnotežja so posledica sprememb na ožilju, osrednjem živčevju ali lokomotornem 

aparatu (sklepi, hrbtenica, mišice) in so tudi vzrok za večjo nagnjenost starejših k 

poškodbam 

2. Zmanjšanje mišične moči: mišična masa naj bi se po petindvajsetem letu starosti 

zmanjševala za štiri odstotke na leto. Gre za upadanje mišične mase, mišične moči in 

kakovosti mišičnih vlaken. 

3. Manjša vzdržljivost je posledica sedečega življenjskega sloga, torej pomanjkanja gibanja v 

vsakodnevnem življenju. 

4.  Manjša prožnost sklepov je značilna posledica staranja, ki jo tudi pospešujeta 

nedejavnost in povečana telesna teža. Posledice so okorelost sklepov, slabša gibljivost in 

nagnjenost k poškodbam. 

 

Za ohranjanje boljšega ravnotežja lahko uporabite pohodniške ali palice za nordijsko hojo. 

Vsi tisti, ki ste vešči tehnike nordijske hoje, jo lahko s pridom uporabite kot idealno 

vzdrževanje kondicije.  
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Priporočljivo je ohraniti navade vzdržljivostne telesne vadbe (hoja, počasnejši tek, 

kolesarjenje) in vadbo moči, ker vse spodbuja tisti del imunskega sistema, ki skrbi za našo 

telesno odpornost proti virusom. To velja tako za zdrave starejše kot za tiste s pridruženimi 

kroničnimi obolenji.  

Telesna nedejavnost namreč pospešuje vnetne procese v telesu in telesno krhkost. 

Že nekaj minut vadbe poveča občutek sreče in sproščenost, zmanjša stres in zaskrbljenost. 

Priporočenih je 30-60 min zmerne telesne dejavnosti na dan. Približno uro do dve pred 

aktivnostjo je priporočljivo pojesti zajtrk oziroma ustrezni obrok . Posebej dosledne naj bodo 

osebe s sladkorno boleznijo. 

Če ostanete v stanovanju, lahko naredite vaje ob odprtem oknu ali balkonu. Ob vadbi 

poslušajte glasbo, da vas bo spodbudila in pomirila. 

 

Skrb za vaše zdravje je še vedno na prvem mestu, zato smo v našem CENTRU ZA KREPITEV 

ZDRAVJA PIRAN, v ta namen pripravili nekaj nasvetov kaj lahko storite sami oziroma kako 

si pomagati v domačem okolju. Priporočamo, da jih izvajate vsak dan.  

 

 

 Poskusite se vsak dan odpraviti na sprehod, če lahko. 

 Hodite kolikor menite, da zmorete. 

 Ne pozabite s seboj vzeti pripomoček (palico ali hoduljo), v kolikor ga uporabljate. 

 Ne pozabite držati vsaj 2 m razdalje med vami in drugimi ljudmi. 

 

VAJE: 

1. DVIG NA PRSTE STOJE 

Stoje se držite za stol ali kuhinjski pult. Dvignite se čim višje na prste. Zadržite težo nekaj 

sekund in nato spustite telo nazaj v začetni položaj. Ponovite 10-15-krat. Vajo lahko izvajate 

tudi sede na stolu.   
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2. DVIG NA PETE STOJE 

Stoje se držite za stol ali kuhinjski pult. Dvignite se čim višje na pete. Zadržite težo nekaj 

sekund in nato spustite telo nazaj v začetni položaj. Ponovite 10-15-krat.  

 

3. VSTAJANJE S STOLA 

Sedite pokončno in vzravnano, nekoliko bližje robu stola. Kolena razmaknite v širino bokov. 

Težo telesa prenesite na stopala, predvsem na pete, in počasi vstanite. To skušajte izvesti 

brez pomoči rok. Z vzravnano hrbtenico se rahlo nagnite naprej. Pazite, da kolena ostanejo 

stabilna in v liniji s stopali. Počasi upognite kolena in kolke ter sedite v začetni položaj. 

Ponovite 10-krat. 

 

4. STOJA NA ENI NOGI 

Stopite k stolu, lahko tudi k steni ali drugemu stabilnemu predmetu, ki se ga lahko ob izgubi 

ravnotežja oprimete. Pazite na pokončno vzravnano držo. Dvignite desno nogo, kolikor gre, 

in poskušajte stati na levi nogi vsaj 10 sekund. Teža naj bo razporejena po celotnem levem 

stopalu. Vrnite se v začetni položaj in ponovite vajo še trikrat. Ko izvedete vse ponovitve, 

naredite vajo z drugo nogo. Pozor! Na eni nogi lažje stojimo obuti kakor bosi.   

 

5. POČEP OB STOLU 

Postavite se ob stol. Poravnajte telesno držo. Upognite kolena in naredite počep. Z 

vzravnano hrbtenico se rahlo nagnite naprej. Kolena ne smejo segati čez konico prstov na 

nogah. Stopala naj ostanejo plosko na tleh. Vrnite se v začetni položaj in ponovite vajo 10-

15-krat.   

 

6. DVIG IZTEGNJENE NOGE NA STRAN STOJE OB STOLU 

Pazite na pokončno vzravnano držo. Počasi dvignite desno nogo na stran, kolikor gre, ne da 

bi pri tem zasukali boke. Prsti te noge naj gledajo naravnost, ne navzgor proti stropu. 

Zadržite nekaj sekund, spustite se v začetni položaj in ponovite 10-krat. Nato naredite vajo še 

z levo nogo.  

 

7. DVIG NOGE SEDE 

  Sedite pokončno in vzravnano. S hrbtom se naslonite na naslonjalo, tako da hrbet ostane 

vzravnan. Dvignite eno nogo do vodoravnega položaja in jo za trenutek zadržite. Ob tem 

ostane druga noga pokrčena, s stopalom plosko na tleh. Če je treba, se lahko med izvajanjem 

vaje z rokama držite za rob stola. Ponovite 10-15-krat za vsako nogo. 



 VSEM ZGORAJ NAŠTETIM VAJAM, BOMO DODALI VIDEOPOSNETEK ZA LAŽJO IZVEDBO.  

 

Še nekaj praktičnih povezav… 

za vse z osteoporozo 

https://theros.org.uk/information-and-support/living-withosteoporosis/exercise-and-

physical-activity-forosteoporosis 

trening ravnotežja 

https://findingbalancealberta.ca/wpcontent/uploads/Resistance-Band-

ExercisesDIGITAL2.pdf 

10 minut vadbe na dan za starejše 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=46&v=Da5aThnoCpI&feature=emb_title 

 

 

OSTANITE ZDRAVI IN VITALNI!  

 

Vaš Center za krepitev zdravja Piran 
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