
Vstanimo iz foteljev! Na noge! 
 

Gibanje je dobro. V splošnem velja: VEČ JE BOLJE! 

Vabim te, da se mi pridružiš. SKUPAJ BOVA ZMOGLA 

Kako je kaj s tvojim miganjem? Morda potrebuješ malce pomoči? Napotke v 

nadaljevanju uporabljaj skupaj z nasveti tvojega zdravnika. 

Koliko aktivnosti potrebujemo? Naj bo naš cilj najmanj 30 minut srednje 

intenzivne aktivnosti pet dni v tednu. 

Kakšne vrste aktivnost? Šteje kakršnokoli miganje. K temu, kar že počneš, 

dodaj še vaje, opisane v nadaljevanju. 

  



Pa začniva! 

V nadaljevanju ti bom predstavil nekaj preprostih vaj, ki te bodo iz fotelja hitro 

dvignile na noge. Z rednim in načrtovanim gibanjem lahko preprečiš pojav 

sladkorne bolezni tipa 2, če pa sladkorno bolezen že imaš, jo z gibanjem mnogo 

lažje obvladuješ. 

 

Koraki do boljšega zdravja 

Preden začneš migati z mano, se o tem pogovori s svojim zdravnikom. 

V prvem delu ti bom predstavil začetne vaje, ki se jih lahko lotiš kar v fotelju – 

ali še bolje, na stolu. Če morda že izvajaš kakšne vaje, lahko začetne preskočiš 

in se lotiš malce zahtevnejših. 

 

Cilji, načrt in napredek 

Brez načrta težko dosežemo cilj! Vsebine v nadaljevanju ti bodo v pomoč pri: 

 testiranju tvoje telesne pripravljenosti na začetku in potem vsak mesec, 

 določanju tvojih osebnih ciljev, 

 načrtovanju kaj boš delal, da boš cilje dosegel in 

 spremljanju napredka, da ne skreneš s poti do cilja. 

Spodaj najdeš primer dveh načrtov, v priponki pa pripravljeno tabelo »Moj 

načrt vadbe«, v katero lahko vpišeš svojemu cilju ustrezen načrt. 

 

Ne pozabi: Ljudje, ki migajo le 15 minut na dan, imajo kar tri leta daljšo 

pričakovano življenjsko dobo v primerjavi s tistimi, ki niso aktivni. 

 

  



Kje sem ta trenutek? 

Kakšna je moja trenutna raven aktivnosti? 

1. raven Ne morem hoditi 10 minut ne 
da bi bil zadihan ali občutil 
bolečine. 

 

Pomagala ti bo katerakoli opisana 
aktivnost. Začni s prvim delom in 
postopoma nadaljuj z drugim.  

2. raven Lahko hodim 10 minut ne da 
bi bil zadihan ali občutil 
bolečine. 

Katerakoli opisana aktivnost ti bo 
pomagala ohranjati gibljivost in 
ravnotežje. Začni s petimi (5) 
ponovitvami vsake vaje in jih izvajaj 
vsak dan.  

 

3. raven Lahko hodim 15 minut ne da 
bi bil zadihan ali občutil 
bolečine. 

Zate so koristne vse opisane 
aktivnosti. Začni z desetimi (10) 
ponovitvami vsake vaje in jih izvajaj 
vsak dan. 

 

Aktiven Lahko prehodim 1,5 
kilometra v 15 minutah ne da 
bi bil zadihan ali občutil 
bolečine. 

Koristile ti bodo vse opisane 
aktivnosti. Začni z dvajsetimi (20) 
ponovitvami vsake vaje in jih izvajaj 
vsak dan.  

 

Cilj je postopno povečevanje telesne aktivnosti do vsaj 30 minut srednje 
intenzivne aktivnosti 5 dni na teden. 

 

  



PRVI DEL: Začniva takoj! 

Spodaj opisane vaje lahko delaš sede na stolu. To je krasno mesto za začetek, 

če pred tem že nekaj časa nisi bil aktiven.  

 

Stolerobika 

Začni s 6 do 12 ponovitvami vsake vaje. Ko narediš vse 4 vaje si zaključil 1 krog. 

Sčasoma povečaj število ponovitev vaj na 15-30 in ponovi 3 kroge. 

 

1. Peta-prsti 

Desno stopalo je na tleh. 
Levo stopalo potisni 
naprej in peto dvigni od 
tal. 

 

Levo stopalo primakni in 
potisni naprej desno 
stopalo ter dvigni desno 
peto od tal.  

 

Ob tem izmenjaje iztegni 
nasprotno roko vstran in 
drugo pred sebe. 
 

 

 

Vajam dodaj vsakodnevni sprehod. Začni s 5 minutami na dan in čas postopoma 

podaljšaj na 10 minut vsak dan.   



2. Sedi-vstani 

Na stolu se z zadnjico 
pomakni nekoliko naprej 
in stopala potisni malce 
za kolena. 

 

S telesom se nagni naprej, 
hrbet je raven in vstani. 
Če je potrebno, se lahko 
opreš na roke.  

 

Počasi počepni in sedi 
nazaj na stol. 

 

 

 

3. Boksanje 

Stisni pesti pod brado v 
višini ramen. 

Z gladkim gibom stegni 
desno roko s stisnjeno 
pestjo pred seboj in 
nazaj ter gib ponovi z 
levo roko.  

10-krat boksni z vsako 
roko izmenično naprej, 
ponovi 10-krat v stran in 
še 10-krat naravnost 
navzgor proti stropu. 

 

 
 

  



4. Ples 

Stopala postavi drugo 
ob drugo.  

S prsti enega stopala 
»tapni« (se dotakni tal) 
čim dlje pred seboj in 
stopalo primakni nazaj 
v osnovni položaj. 

 

 

S prsti drugega  stopala 
»tapni« čim dlje pred 
seboj in stopalo primakni 
nazaj. 

Namesto »tapkanja« 
lahko brcneš pred seboj.  
 

 

Z rokama pred seboj 
zanihaj levo in desno, v 
ritmu brcanja tako, da 
zanihaš z rokama na 
stran noge, ki je v 
osnovnem položaju. 

 

 

Med vsako vajo naredi 1 minuto odmora in vsako serijo vaj postopoma ponovi 

3-krat (3 krogi).  

 

Vajam dodaj vsakodnevni sprehod. Začni s 5 minutami na dan in čas postopoma 

podaljšaj na 10 minut vsak dan.  

  



DRUGI DEL: Razmigajva se malo bolj! 

Če lahko hodiš dlje kot 10 minut ne da bi bil zadihan, nadaljuj z v nadaljevanju 

opisano vadbo. 

Pri vadbi uporabi pripomočke, ki jih najdeš doma. Za izvajanje opisanih vaj ne 

potrebuješ telovadnice. 

Postavi si svoje cilje in izpolni tabelo »Moj načrt vadbe«. Osebni načrt ti bo v 

pomoč, spodbudo in opomnik, da boš lažje dosegel zadane cilje.    

Namig: Vaje izvajaj s svojo hitrostjo in počivaj, ko čutiš, da je potrebno. 

Med vsakim sklopom vaj počivaj 30-60 sekund. V začetku je lahko dolžina 

počitka daljša. 

1. 

 

 

Vzravnano stoj za naslonjalom trdnega stola. 
Pazi, da bodo vzravnana tudi ramena. Trdno 
se z obema rokama oprimi naslonjala. Počasi 
dvigni nogo vstran in nazaj. Odmik ponovi z 
drugo nogo.   

 

2. 

 

 

Postavi se levo od stola, naslonjala se drži z 
eno roko. Ramena vzravnana. Nogo dvigni 
pred seboj, stopalo s prsti je iztegnjeno. Z 
iztegnjeno nogo nihaj naprej in nazaj. Ponovi 
z drugo nogo. 

 



3. 

 

 

Ponovno stopi za stol, naslonjala se oprimi z 
obema rokama. Počasi upogni kolena in 
počepni, tako da greš z boki proti tlom tako 
nizko kot lahko. Stopala morajo biti ves čas 
plosko na tleh. Vstani in ponovi. 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

Stoj na mestu in dvigaj noge izmenično pred seboj, kot 
bi korakal. Če je potrebno, se oprimi naslonjala stola. 

 

 

 

  



Sklece ob steni 

Stopi pred steno s stopali 
nekoliko narazen (v širini ramen) 
in dlanmi ob steni. 

Upogni komolce in se s celim 
telesom, ravno hrbtenico in 
ravnimi nogami nagni k steni. 
Iztegni komolce in se s telesom 
odrini od stene. 

 

 

 

Dviganje uteži na stolu 

Poišči dve enako težki uteži. 
Uporabiš lahko dve konzervi ali 
dve plastenki vode.  

Udobno sedi na trden stol. V 
vsako roko primi utež in počasi 
ter izmenično dvigaj uteži 
kolikor visoko lahko. Sčasoma 
uporabi težje uteži. 

 

 

Namig: Uporabi primerno težke uteži. 

Vajam dodaj vsakodnevni sprehod. Začni z 10 minutami na dan in čas 

postopoma podaljšaj na 15-20-30 minut vsak dan.  



Preveri svojo telesno pripravljenost 

Tukaj je preprost test, s katerim lahko preveriš svojo telesno pripravljenost. 

Kasneje lahko vsak mesec preveriš, kako napreduješ. 

 

2-minutni test 

 

Kaj potrebuješ:  

Kredo ali lepilni trak ter uro ali štoparico 

 

Kaj narediš:  

Postaviš se pred steno in na steni začrtaš sredino med 

kolenom in kolkom. 

Dve minuti korakaj pred steno tako, da kolena dvigneš 

do označene višine. Vmes po potrebi počivaj. Lahko se 

tudi oprimeš stola ali stene. Končaj po dveh minutah. 

 

 

Kako se oceniš?  

Štej kolikokrat v dveh minutah dvigneš katerokoli 

koleno do označene višine. 

 
 

Kaj sedaj? 

POD 80 = POD POVPREČJEM: V naslednjem mesecu 

poskušaj povečati število dvigov. 

MED 80 IN 115 = POVPREČJE: Poskusi se dvigniti nad 

povprečje. Koristilo ti bo. 

NAD 115 = NAD POVPREČJEM: Bravo! Ostani aktiven! 



Zakaj želim postati bolj aktiven? 

Spodaj je naštetih nekaj razlogov. Odloči se, kateri so pomembni zate. 

 Želim se počutiti bolje. 

 Želim več energije. 

 Ponoči želim bolje spati.  

 Želim biti zdrav. 

 Želim izgubiti nekaj kilogramov. 

 Želim biti bolj sproščen. 

 Želim biti neodvisen od pomoči. 

 

Kaj naj storim? 

Preden začneš se odloči kaj točno želiš. Tvoji cilji morajo biti  

NATANČNI – točno moraš vedeti kaj boš počel 

MERLJIVI – določiti moraš čas oziroma število ponovitev 

DOSEGLJIVI – takšni, da jih zmoreš doseči 

URESNIČJIVI – takšni, ki jih zmoreš doseči sam 

ČASOVNO DOLOČENI – določiti moraš točen čas v dnevu in točne dneve v tednu 

 

Primer dobrega cilja: Ta teden bom vsako jutro in vsak popoldan 5 minut 

delal vajo Sedanje na stol. 

 



Primer tabele za PRVI DEL: 

»Moj načrt vadbe«, 1. teden 

Dan Moj cilj Trajanje (minute) Kaj sem naredil 

Ponedeljek Vaje 1 in 2          
(prvi del) 

10 6 ponovitev = 12 
minut 

Torek Vaje 2, 3 in 4      
(prvi del) 

10 3 ponovitve v 10 
minutah 

Sreda 2 minuti hoje na 
mestu, 5-krat v 

dnevu 

10 10 minut 

Četrtek Vaje 2, 3 in 4      
(prvi del) 

10 3 ponovitve v 10 
minutah 

Petek Hoja po stopnicah, 
6-krat gor in dol 

10 10 minut 

Sobota 5 minuti hoje na 
mestu zjutraj in 

zvečer 

10 10 minut 

Nedelja Vaje 1, 2, 3 in 4  
(prvi del) 

10 2 ponovitvi v 6 
minutah 

Skupaj: minut/dan                                             70                             68 minut 

 

Sledi svojemu napredku 

Teden 01 02 03 04 05 06 Skupaj 

Minute        

 

Število dni, ko sem bil ta teden telesno aktiven:  

  



Primer tabele za DRUGI DEL: 

»Moj načrt vadbe«, 1. teden 

Dan Moj cilj Trajanje (minute) Kaj sem naredil 

Ponedeljek Hoja: 10 minut x 2 20 5 minut dopoldan in 
12 minut popoldan 

Torek Hoja 

Vaje drugi del 

10 

10 

10 minut 

3 ponovitve v 10 
minutah 

Sreda Vaje drugi del 5 5 minut 

Četrtek Hoja: 10 minut x 2 20 10 minut dopoldan in 
10 minut popoldan 

Petek Vaje drugi del 10 4 ponovitve v 12 
minutah 

Sobota Hoja 20 15 minut 

Nedelja Hoja 

Vaje drugi del 

10 

10 

10 minut 

2 ponovitvi v 6 
minutah 

Skupaj: minut/dan                                             115                             105 minut 

 

Sledi svojemu napredku 

Teden 01 02 03 04 05 06 Skupaj 

Minute        

 

Število dni, ko sem bil ta teden telesno aktiven:  

 



 

Vir: Getting Active for better health, Diabetes Ireland, sponsored by Bayer HealthCare 

 

 »Moj načrt vadbe« 

O svojem načrtu vadbe se pogovori s svojim zdravnikom ali edukatorjem. 

Dan Moj cilj Trajanje (minute) Kaj sem naredil 

Ponedeljek    

 

Torek    

 

Sreda    

 

Četrtek    

 

Petek    

 

Sobota    

 

Nedelja    

 

Skupaj: minut/dan                                              

Aktivnost vsaj 30 minut na dan in vsaj 5 dni v tednu ali 150 minut 

enakomerno čez teden lahko okrepi tvoje telesno in duševno zdravje.  

Začni tako, da si postaviš uresničljive cilje za naslednje 3 do 4 tedne – načrtuj 

stvari, ki jih boš lahko uresničil – ter redno spremljaj svoj napredek.   

Sledi svojemu napredku 

Teden 01 02 03 04 05 06 Skupaj 

Minute        

 Število dni, ko sem bil ta teden telesno aktiven:   


