
        
 

ALPSKO SMUČANJE 
 

Zakaj je smučanje slovenski nacionalni šport, oziroma zakaj veljamo Slovenci za smučarski narod? Po 

podatkih Združenja slovenskih žičničarjev je v Sloveniji okoli 500.000 smučarjev, Slovenci pa smo že od 

nekdaj veljali za smučarski narod, saj imamo že več kot 300-letno smučarsko tradicijo in s tem eno 

najstarejši zimskih kultur v Evropi. Tudi eno prvih smučarskih tekmovanj v srednji Evropi se je zgodilo v 

Sloveniji in sicer nad Ajdovščino na kraški planoti Trnovskega gozda, kjer so se smučarji merili v smuku.  

Malokdo ve, da smo lahko Slovenci ponosni na še eno smučarsko dejstvo: bili smo prvi na svetu, ki smo 

učili smučati tudi slepe. Da pa je smučanje najbolj priljubljen zimski šport v Sloveniji, dokazujeta tudi 

podatka, da ga po televiziji spremlja več kot polovica prebivalcev Slovenije (57,3 %), starih med 15 in 75 

let, redno ali občasno pa smuča dobra petina (oziroma 22,1 odstotka) Slovencev kar je približno 400.000 

ljudi. Slovenski smučarski ponos in zavest pa izražamo tudi s podporo podjetju Elan, ki izdeluje vrhunske 

alpske smuči, saj so te med Slovenci najbolj priljubljene.  

 

Vse zgoraj našteto in dejstvo, da se vsak osnovnošolec v Sloveniji sreča z alpskim smučanjem v 6. zazredu z 

obiskom zimske šole v naravi, sem odločil, da na kratko predstavim alpsko smučanje.  
 

ZGODOVINA ALPSKEGA SMUČANJA 
 
Zgodovino alpskega smučanja na grobo delimo na 2 obdobji in sicer:  

- Prazgodovinsko obdobje smučanja: obdobje od prvega dokumentiranega pojava do leta 1888, ko Norvežan 

Fridtjof Nansen opravi znameniti pohod na smučeh preko Grenlandije ter 

- Obdobje modernega smučanja: za katerega pa smatramo vse dogodke po letnici 1888 

 

Velja prepričanje, da se je smučanje razvilo iz krpelj  in to že 

dolgo nazaj, namreč prvi trdni dokaz o človekovi uporabi smuči 

je v skalo vklesana podoba (petroglif) najverjetneje lovca na 

smučeh, ki so jo našli na Norveškem. Starost najstarejših 

najdenih smuči pa je kar dobrih 4000 let (najstarejše smuči so 

bile najdene na Švedskem leta 1924 in naj bi bile iz okoli leta 

3200 pr.n.št.). 

 

Prvi pisni viri o smučanju je delo očeta zgodovine Grka Herodota (484-420 pr.n.št), ki je omenil, da so 

nekatera maloazijska plemena uporabljala »lesene« čevlje za potovanje po snegu. Ker pa sta bila izraza za 

krplje in smuči v pradavnini enaka, ni moč trditi zagotovo, da gre za smuči. Smučanje je prišlo tudi v 

mitologijo. Malokdo ve, da imajo smučarji tudi svojega boga, ki je omenjen v nordijski mitološki sagi:  

Islandska heroinja Skadi je zapustila svojega moža Njorda, boga morja, da bi smučala z bogom snega Ulla. 

Bog Ull je bil tako popularen da so še po letu 1950 smučarji nosili kovinski obesek na usnjenem traku z 

božjo smučarsko podobo, pripetem na smučarske hlače. 

 

Zgodovina srednjega veka nas uči, da so nordijski vitezi uvedli smučanje v svoj viteški program že leta 

1100. Smučanje je bilo omenjeno celo v zakonodaji, saj so leta 1050 na otoku Island zapisali, da »lahko 

zločinca izženejo v take oddaljene kraje, kamor niti Laponci ne morejo priti, pa čeprav na smučeh«. 

 

Eden najbolj znanih podvigov na smučeh pa je bil iz leta 1520, ko je švedski narodni junak Gustav Vasa v 

bitki z Danci izvedel pomembno taktično dejanje in sicer tako, da se je umaknil na smučeh pred 

osvajalskimi Danci s Švedske na Norveško, 90 km daleč. Že naslednje leto je Vasa organiziral odpor in 

pregnal Dance, ter se dal okronati za prvega švedskega kralja Gustava I. Skoraj štiri stoletja pozneje, leta 



1922 so v spomin na ta dogodek začeli Švedi prirejati spominsko tekmovanje »Vasov tek« na 90 km dolgi 

progi med krajema Mora in Sälen. 

 

Leta 1549 smo se Slovenci prvič vpisali v zgodovino smučanja, po zaslugi dobro slovensko govorečega 

Sigismunda (Žige) Herbersteina, rojenega v Vipavi. V latinščini je napisal znamenito knjigo »Moskovski 

zapiski«, v kateri je opisal smučanje v ruski guberniji Perm in grafiko konjske vprege s sanmi, med katerimi 

sta lepo vidna dva smučarja.  

 

Mladi učitelj Edmund Čibej iz Dola nad Ajdovščino je leta 1888 v dunajskem 

“Weltblattu” prebral novico o uspehu Nansenove odprave in takoj naročil smuči iz 

Norveške. Dobil jih je že oktobra istega leta in jezen, ker ni dobil navodil za uporabo 

sam poskušal smučati po okoliškem svetu Trnovskega gozda. Ko jih je zlomil, je 

domačemu mizarju Francu Krapežu-Banovcu naročil izdelavo nekaj parov smuči, s 

katerimi so se smučali Čibejevi prijatelji, poleg njih pa je na sneg spravil še nekaj 

svojih učencev. Čibej je pionir športnega smučanja v Sloveniji, pomemben 

predvsem zaradi tega, saj je bil prvi Srednjeevropec, ki je naročil in uporabljal smuči 

po Nansenovem pohodu.  

 

Za razširjenje in športni razvoj smučanja v Sloveniji ima največ zaslug Rudolf Badjura, pionir 

organiziranega smučanja. Od 1. do 12. januarja 1914 je organiziral v Bohinjski Bistrici prvi tečaj v 

Sloveniji, ki so se ga udeležili trije domačini in sedem Mojstrančanov. Na koncu tečaja so tudi tekmovali. 

Samo tri dni kasneje je vodil dvotedenski smučarski tečaj na Tivolski livadi v Ljubljani. Napisal je tudi 

izjemno knjigo “Smučar” iz leta 1942, ki na kratko predstavi zgodovino smučanja, različne tehnike ter 

opremo, pri čemer pa poudari bloško smučanje. Na njegovo pobudo je bil leta 1920 ustanovljen tudi prvi 

slovenski smučarki klub imenovan – Smučarki klub Ljubljana.   

 

BLOŠKO SMUČANJE 
 

Bloško smučanje je svetovno znan pojav, saj gre za prvo smučanje 

izven Laponske (Skandinavije) in Rusije. Po zaslugi Janeza Vajkarta 

Valvasorja, ki je bloško smučanje leta 1689 opisal v svoji knjigi  

»Slava vojvodine Kranjske«, je stari bloški smučar svetovno znan po 

svojem posebnem smukaškem zavoju – »kljukanju«.  

 

Po nekaterih trditvah naj bi smuči in znanje smučanja prinesli s seboj 

predniki Slovencev iz Rusije med veliko selitvijo narodov od 6. stoletja naprej. Bloško smučanje kasneje ni 

doživelo nikakršnega razvoja, niti ga niso kasneje prevzeli v drugih krajih Slovenije. Za konec bloškega 

smučanja štejemo leto 1942, ko so italijanske okupacijske sile med drugo svetovno vojno izdale uredbo na 

zasedenem ozemlju tedanje Slovenije, s katero je prepovedano posedovanje in raba vsakovrstnih smuči. 

Večino bloških smuči so domačini raje uničili ali pa zakopali v zemljo, da so sprhnele, kot pa da bi jih 

predali okupacijskim silam. Stari Bločani so smuči uporabljali predvsem v vsakdanjem življenju za gibanje 

po zasneženi pokrajini, za lov, preskrbo z živili in drugih 

potrebščin v trgovinah, za poti do mlinov in skednjev, 

nabiranje suhljadi v gozdu, pot k maši v cerkev, raznašanje 

pošte, mladini pa so služile predvsem za zabavo (merjenje 

svojih spretnosti,…).  

 

Bloške smuči so bile običajno izdelane iz bukovega lesa, dolge 

od 130 do 180cm, široke do 12 in debele do 2 cm. Kot vez je 

služilo streme (prsna zanka) iz vrvice, žice ali usnja. Na mestu, 

kjer je stal smučar s čevljem, je bil pribit kos usnja ali 

klobučevine (da čevelj ni drsel levo-desno in nazaj). Smuška 

palica je bila posebno v hribovskih krajih sestavni del opreme bloškega smučarja; dolga je bila do 150-200 

cm - praviloma so palico držali z obema rokama ob strani in se nanjo naslanjali. Tako je palica rabila tudi za 

krmilo, saj je omogočila »… po kačje kljukati in vijugati«, kot pravi Valvasor.  



RAZVOJ ALPSKEGA SMUČANJA IN ALPSKIH TEHNIK 
 

Naziv alpsko smučanje se je pojavil takrat, ko so se začela prva tekmovanja v slalomu in smuku in je bilo 

potrebno takšen način smučanja tudi pojmovno ločiti od klasičnega oziroma nordijskega smučanja (tek na 

smučeh, smučarski skoki). Današnjo podobo pa je alpsko smučanje vendarle začelo dobivati šele v zadnjih 

70 letih, z razvojem različnih smučarskih tehnik. V času teh sedemdeset let se je zaporedoma zvrstilo kar 5 

različnih tehnik alpskega smučanja, dokler se v zimi leta 1999/2000 ne uveljavi tehnika, ki jo smučamo še 

danes – zarezna tehnika ali carving.  

 

ZAREZNA TEHNIKA 

 

Začetnika zarezne tehnike smučanja sta bila francoza Georges in Jean, ki sta 

tehniko dejansko razvila že leta 1966. A tehnika se ni uveljavila vse do zime 

1999/2000. Natančno sto let pa je moralo preteči, da so se zarezne smuči in 

tehnika uveljavili, namreč norvežan Sondre Norheim je že leta 1880 spremenil 

obliko norveških klasičnih smuči s tem da je poudaril stranski lok smuči z rahlim zoženjem njihovega 

srednjega dela pod stopalom (kjer so pritrjene vezi). A šele z rojstvom smučarske deske (angleško 

snowboard-om) se je zarezna tehnika zares uveljavila. Današnji poudarjen stranski lok smuči je plod 

raziskav tovarne smuči Elan, saj je tovarna Elan že leta 1993 pričela s proizvodnjo te vrste smuči a so se 

carving smuči in tehnika med smučarskimi tekmovalci uveljavile šele v smučarski sezoni 1999/2000.  

 

TEHNIKA ALPSKEGA SMUČANJA 

  

Da bi lahko analizirali tehniko spreminjanja smeri oziroma zavijanja, je 

potrebno preučiti strukturo gibalnih akcij tekmovalca v tekmovalnih pogoji 

na optimalni tirnici na tekmovalni progi. Smučarski zavoj razdelimo v tri 

faze:  

1. faza vhoda v zavoj (a) 

2. faza vodenja zavoja (b) in 

3. faza izpeljave zavoja (c) 

 

 

 

 

 

1. Faza vhoda v zavoj 

 Je časovno najkrajša faza. 

 Značilen je hiter prehod iz enega v drug položaj (pri tem smučar zmanjša 

pritisk na smuči/podlago). 

 Sledi faza vboda palice, ki predstavlja znak za začetek zavoja (vbod palice 

pomaga smučarju ohranjati ravnotežje in ritem pri čemer palico vbadamo 

med krivino smučke in čevljem) 

 Po odrivu/razbremenitvi se močno zmanjša pritisk na smuči kar pa je trenutek, ko lahko smučar izvede 

začetno spremembo smeri - nov zavoj. 

 

2. Faza vodenja zavoja 

 Faza vodenja zavoja se začenja s postopnim zniževanjem težišča telesa in iskanjem najprimernejšega 

položaja smuči glede na smer zavoja.  

 Položaj kolen in nagib bokov ter gornjega dela telesa sta v največji meri odvisna od hitrosti smučanja, 

polmera zavoja in oblike stranskega loka smučke. 

 Izvaja se primerno zniževanje težišča, to je z ustreznim potiskanjem kolen in bokov ter odklanjanjem in 

nagibanjem gornjega telesa v zavoj 

 Z naraščanjem sil se smuči upogibajo, težišče smučarja pa se približuje svoji najnižji točki 

 V tem delu mora biti notranja smučka močneje obremenjena. 

 Faza vodenja zavoja je izvedena na razklenjenih smučeh 

c

b

a



3. Faza izpeljave zavoja 

 Faza izpeljave zavoja se začenja po prehodu prek vpadnice,  

 Koti v gležnjih, kolenih in bokih so domnevno v tem delu faze zavoja najmanjši, 

 V začetku te faze težišče smučarja najnižje.  

 Z nastavitvijo robnikov smučar glede na svoje zmogljivosti nadzoruje hitrost drsenja, 

 Dolžina zavoja je torej sorazmerna s časom trajanja nastavitve robnikov (dolgotrajnejša nastavitev 

robnikov pomeni bolj zaključen zavoj, sočasno pa se zmanjšuje hitrost) 

 

Značilnosti sodobnega smučanja so tako:  

- Pravočasnost: Sposobnost izvedbe v natančno določenem 

trenutku, ki je optimalen ali edin mogoč. 

- Natančnost: Sposobnost izvedbe smučarske tehnike tako, da 

je čim bolj prilagojena idealni. 

- Ritmičnost: Sposobnost zaporednega ponavljanja smučarskih 

zavojev z različnimi hitrostmi 

- Hitrost: V smučanju jo poznamo kot: hitrost izvedbe (kako 

hitro presmučamo progo) in kot izvedbo v hitrosti (pri kateri 

hitrosti smučamo – na primer smuk pri 120 kilometrih na uro). 

- Mehkoba: Usklajenost, ki jo dojemamo z vidom in predstavlja vrhunec smučanja; gre za lahkotnost 

in skladnost smučanja katerekoli smučarke tehnike  

 

Vsaka od navedenih temeljnih delov smučanja pa sama zase ni učinkovita, zato je za dobro smučanje 

potrebnih povezati več izmed zgoraj naštetih značilnosti.  

 

Nekatere temeljne značilnosti sodobne smučarske tehnike so: 
• Razklenjen položaj smuči, ki daje smučarju boljšo oporo in stabilnost. Ta prihaja do 

izraza tako pri prvih korakih na snegu kot tudi pri tekmovalnih oblikah smučanja.  

• Uravnoteženi položaj telesa, ki mora biti čim bolj na sredini smuči (radi rečemo 

tudi neposredno pod smučarskim čevljem) kar smučarju  omogoča najboljšo 

odzivnost smuči. 

• Vodenje zavojev po robnikih (zarezni zavoji) do meja, ki jih omogočajo znanje in 

sposobnosti smučarja, zahtevnost terena, oprema (stranski lok smuči) in še kaj.  

• Sprememba smeri smučanja pri manjši hitrosti smučanja zahteva večjo amplitudo 

gibanja »dol-gor«, večja hitrost smučanja pa zahteva nižji položaj telesa in 

minimalno gibanje »dol-gor« 

• Ohranjanje ramenske in kolčne osi v takšnem položaju, da v vseh fazah zavoja sledi 

smeri smučanja.  

• Vbod palice je pri veliki hitrosti le nakazan in ni več t.i. znak za začetek gibanja.  

 

TEŽAVNOSTI SMUČARSKIH PROG 

A naše smučanje je odvisno od mnogo dejavnikov: 
naše fizične pripravljenosti, znanja smučanja, 
opreme, pogojev smučišča, vremena in tudi 
počutja. Nikoli na pa ne smemo precenjevati 
svojega znanja saj lahko to pripelje do poškodbe 
ali nesreče na smučišču. Vsako smučišče ima zato 
smučarske proge različnih težavnosti, ki so 
označene s tremi različnimi barvami:  

- MODRA PROGA: lahka proga 
- RDEČA PROGA: srednje težka proga 
- ČRNA PROGA: težka proga  

Pri smučanju, vedno izberemo svojemu znanju 
primerno smučarsko progo, da lahko uživamo v 
smuki in s svojim smučanjem ne ogrožamo sebe in 
drugih ljudi na smučišču. 



METODIKA ALPSKEGA SMUČANJA 

 

Metodika smučanja je zelo pomembno poglavje, saj se nanaša na to kako učimo smučati – proces učenja. 

Kakšen je zaporedni vrstni red korakov, do znanja smučanja. Vsi učenci osnovne šole se srečujejo z 

metodiko smučanja, saj se v 6. razredu osnovne šole obvezno izvede zimska šola v naravi katere večji del 

predstavlja delo na smučišču z učenjem smučanja. Nekateri se v zimski šoli v naravi prvič srečajo s smučmi, 

večina pa jih je že smučala ali pa smuča vsako zimo, a učitelji smučanja smo vedno na voljo da: 

- otroka naučimo smučati, ali 

- da pri učencu smučarju odpravljamo napake, ki se pojavljajo pri njegovi smučarski tehniki.  

 

1. Učenje smučanja vedno pričnemo s prilagajanjem na sneg (kot pričnemo 

učenje plavanja s prilagajanjem na vodo), saj gibanje po snegu v 

smučarskih čevljih ali drsenje na smučeh niso naravne oblike človeškega 

gibanja. Tako v ta začetni del učenja spadajo vaje kot so: hoja in tek v 

smučarskih čevljih, hoja z eno pripeto smučjo, tekalne igre na smučeh, 

obuvanje in sezuvanje čevljev, pripenjanje in odpenjanje smuči in drugo.  

 

2. Naslednja stopnja po prilagajanju na sneg in smuči je učenje osnovnih 

oblik drsenja. Te so podlaga za nadaljnje osvajanje tehnike, izhajajo pa iz 

osnovnih položajev, in sicer iz položaja za smuk naravnost, iz plužnega 

položaja (za ustavljanje) in iz klinastega položaja (za spremembo smeri). 

Na tej stopnji se že lahko izvajajo prvi začetni smučarski zavoji v plug ali 

klinastem položaju smuči. Posebna pozornost je na tej stopnji namenjena obvladovanja hitrosti in 

zaustavljanja.  

 

3. Nadgradnja osnovnih oblik drsenja in spreminjanja smeri je navezovanje 

zavojev. Zato na tej stopnji že govorimo o smučanju, seveda v okvirih 

posameznikovih zmožnosti in terena. Začetne oblike smučanja 

predstavljajo predvsem tehnika klinastega vijuganja z ali brez vboda 

palice.   

 

4. Ko osvojimo začetne oblike smučanja se z vajo in pridobivanjem občutka 

za: gibanje/drsenje s smučmi po snegu, kontroliranje hitrosti, za 

zarezovanje zavojev, uporabo gibanja težišča telesa, nagib v zavoju in 

vbod palice, lahko kaj hitro lotimo nadaljevalnih oblik smučanja, ki pa 

so prav vse povezane z zarezno tehniko oziroma izvajanjem zavojev po 

robnikih. Nadaljevalne oblike smučanja tako pomenijo smučanje po 

robnikih v različnih situacijah in »hodnikih« (širina zavojev).  

 

5. Vrhunske oblike smučanja so cilj vsakega strastnega smučarja. 

A vrhunska izvedba zahteva veliko vadbe, znanja in izkušenj. Te 

oblike smučanja so tudi močno odvisne od ustrezne opreme, ki 

nam omogoča izvedbo vrhunske tehnike smučanja. Obvladanje 

vrhunskih oblik smučanja lahko pomeni tudi dobro izhodišče za 

usmeritev v katero od tekmovalnih ali športnih disciplin: slalom, veleslalom, super veleslalom, smuk, 

“carving”, telemark, alpinistično smučanje, prosti slog, deskanje. Vrhunske oblike smučanje so: 

vijuganje s povečanim stranskim gibanjem, vijuganje po grbinastem terenu ali celcu.  

 

6. Kot zadnja stopnja - tekmovalne smučarske tehnike - predstavljajo najvišji novo znanja smučanja. 

Tu obvladovanje tekmovalne tehnike, v kombinaciji z vrhunsko pripravljeno smučarsko opremo, 

lahko pomeni prihranek marsikatere stotinke pri rezultatu športnika, kar pri tekmovalnem smučanju 

pogosto pomeni razliko med končnim 1. ali 4. mestom. Tekmovalne oblike smučanja zahtevajo od 

tekmovalcev najvišjo raven psiho-fizične priprave, ki jo je danes v vrhunskem športu mogoče doseči 

le s trdim delom in ustrezno načrtovanim večletnim treningom. Metode treniranja so prilagojene 

posebnim zahtevam posamezne tekmovalne discipline alpskega smučanja, ki jih delimo na:  



Hitre discipline:  

1. Smuk (angl. Downhill), 
 povprečna hitrost: 80 km/h in več (najvišje tudi preko 130 km/h)  

 dolžina proge: 5 km 

 višinska razlika start-cilj: 1000 m 

2. Super veleslalom (angl. Super-G) 
 povprečna hitrost: do 80 km/h (najvišja tudi preko 120 km/h)  

 dolžina proge: 3,5 km 

 višinska razlika start-cilj: 800 m 

Tehnične discipline:  

3. Veleslalom (angl. Giant slalom) 
 povprečna hitrost: 40-60 km/h,  

 dolžina proge: 56 do 70 vrat 

 višinska razlika start-cilj: okoli 400 m 

4. Slalom (angl. Slalom), 
 povprečna hitrost: 25 km/h,  

 dolžina proge: 55 do 75 vrat 

 višinska razlika start-cilj: 200 m 

 

SMUČARSKA OPREMA  
 

Da pa lahko rekreativni smučarki, kot tudi profesionalni smučarji, smučali kar najbolj varno je zato potrebno 

dobro poskrbeti za smučarsko opremo. Zgolj smuči in smučarski čevlji ter velika mera poguma in 

samozavesti niso dovolj za zagotovitev naše varnosti na smučišču in varnosti vseh okoli nas. Različne 

okoliščine in vreme lahko zahtevajo različno opremo, a v grobem je spodaj našteta vsa potrebna oprema za 

varno smuko (ne smemo pozabiti tudi na redno servisiranje naše opreme).  

 
 Smuči (morajo biti primerne našemu znanju, naši višini, sposobnostim in tehniki smučanja – 

carving smuči imajo manj kot 15 m stranskega loka/radij) 

 smučarske podložne plošče (omogočajo smučarju izrazitejši nagib telesa v zavoj) 

 smučarske vezi (pritrjujejo smučarski čevelj na smučko) 

 smučarski čevlji (tesno objamejo nogo da lahko varno smučamo) 

 smučarske palice (pomagajo pri lovljenju ravnotežja smučarja in lovljenju ritma smučanja) 

 smučarska obleka (mora biti dobra - vremenu primerna - nepremočljiva) 

 smučarske rokavice (ščitijo roke predvsem pred mrazom) 

 smučarska očala (morajo biti dobra, da izničijo snežno svetlobo) 

 zaščitna krema (zaščitno sredstvo proti opeklinam – posebej pogoste na snegu) 

 smučarska čelada (je po zakonu v Sloveniji obvezna za vse otroke do vključno 14. Let starosti) 

 

VARNOST IN RED NA SMUČIŠČU  

 

Varnost in red na smučišču sta zelo pomembna. Namreč na slovenskih smučiščih se vsako leto poškoduje 

skoraj 1000 ljudi in ne mine leto, da se nebi katera končala s smrtnim izidom. Razlogi za nesreče na 

smučiščih raznoliki in sicer: nepazljivosti, neznanja, nespretne vožnje, objestnosti, nezadostne 

vzdržljivosti in/ali fizične pripravljenosti, vožnje zunaj urejenih in označenih smučarskih prog, 

neprilagojene hitrosti smučanja, slabe ali nepopolne/neprimerne smučarske opreme, slabega vremena 

(sneženje, veter, megla, plaz, nizke ali visoke temperature) ipd.  

 

Brez pravil, ki jih bom v nadaljevanju na kratko predstavil, bi bilo smučanje 

lahko nevarno in tvegano početje, namreč hitrosti, ki se razvijajo pri uporabi 

zarezne tehnike smučanja so visoke kar lahko hitro privede do težjih 

poškodb smučarja. Pravila moramo upoštevati zato, da bi lahko vsi smučarju 

na smučišču uživali v varni smuki in preživljanju časa na smučišču. Na vseh 

smučiščih veljajo tako imenovana mednarodna FIS (Mednarodna smučarska zveza) pravila. Teh 10 FIS 

pravil zapoveduje pravila obnašanja in ravnanja smučarjev na smučiščih (glej sliko na naslednji strani). 



 



NEKATERI NAJBOLJŠI DOSEŽKI SLOVENSKIH ALPSKIH SMUČARJEV NA 

SVETOVNI RAVNI 

 

Slovenski alpski smučarji so iz zimskih olimpijskih iger (OI) do danes prinesli kar nekaj medalj. 

V nadaljevanju so po letnicah zimskih OI navedeni uspehi slovenskih alpskih smučarjev.  
 

Sarajevo 1984      Vancouver 2010 

SREBRO: Jure Franko, veleslalom    SREBRO: Tina Maze, superveleslalom 

        SREBRO: Tina Maze, veleslalom 

Calgary 1988 

SREBRO: Mateja Svet, slalom    Soči 2014 

        ZLATO: Tina Maze, smuk 

Lillehammer 1994      SREBRO: Tina Maze, veleslalom 

BRON: Alenka Dovžan, kombinacija 

BRON: Katja Koren, slalom 

BRON: Jure Košir, slalom 

 

Drugi večji športni dosežki naših alpskih smučarjev zadnjih 10 let.  
 

2007 

- Andrej Jerman pa je poskrbel za smukaško revolucijo in kot prvi Slovenec stopil na najvišjo stopničko 

tekme svetovnega pokala.  

 

2008 

- Tina Maze je Sloveniji prismuča prvo smukaško zmago v ženski konkurenci 

 

2009 

- Tina Maze na svetovnem prvenstvu v Val d'Iseru osvoji srebro v veleslalomu, 

- Tina Maze v veleslalomu sezono svetovnega pokala konča na tretjem mestu;  

 

2010 

- Tina Maze na OI v Vancouverju osvoji dve srebrni medalji v veleslalomu in superveleslalomu 

- Andrej Šporn osvoji 2. Mesto na najprestižnejšem smuku sezone v Kitzbuechlu 

- Andrej Jerman pa zmaga v Bormiu 

 

2011 
- Tina Maze v Garmisch-Partenkirchnu postane svetovna prvakinja v veleslalomu in podprvakinja v 

superkombinaciji 

- Tina Maze odlično sezono konča s tretjim mestom v skupnem seštevku svetovnega pokala 

 

2012 
- Tina Maze v svetovnem pokalu pride do desetih stopničk in končnega drugega mesta v skupnem seštevku 

 

2013 
- Tina Maze se v zgodovino alpskega smučanja vpiše z rekordom zbranih točk v sezoni svetovnega pokala – 

2414. Na stopničke stopi kar 24-krat, vmes pa na svetovnem prvenstvu v Schladmingu osvoji 

superveleslalomsko zlato ter srebrni medalji na veleslalomu in superkombinaciji. 

- Rok Perko na smukaški tekmi svetovnega pokala v Val Gardeni osvoji drugo mesto. 

 

2014 
Olimpijske igre v Sočiju, kjer se Slovenija predstavi v najboljši možni luči. 

- Tina Maze na OI v Sočiju postane prvakinja v smuku in podprvakinja v veleslalomu 

- Tina Maze v svetovnem pokalu stopi na  oder za zmagovalce šestkrat, od tega enkrat na najvišjo stopničko 

 

 



2015 

- Tina Maze postane prvakinja v smuku in kombinaciji 

- Tina Maze osvoji 14. stopničk kar jo pripelje na drugo mesto v seštevku svetovnega pokala 

 

2016 
- Ana Drev in Boštjan Kline dosežeta vsak po dve drugi mesti,  

- izjemne rezultate dosežejo tudi fantje in dekleta na mladinskih svetovnih prvenstvih, kjer poberejo osem 

odličij, iz Zimskih mladinskih olimpijskih iger pa se vrnejo s petimi kolajnami 

 

2017 
- Ilka Štuhec, s sedmimi zmagami v svetovnem pokalu in šestih vzponih na oder za zmagovalke v skupni 

razvrstitvi osvoji drugo mesto, ob tem pa prejme še mala kristalna globusa za smuk in alpsko kombinacijo; 

V smuku na svetovnem prvenstvu osvoji zlato medaljo 

- Boštjan Kline zmaga v smuku 

 

Seznam slovenskih alpskih smučarjev s stopničkami v svetovnem pokalu (do sezone 2016/2017) 

 

 

 

 

Smučar/ka ZLATO SREBRO BRON 

Skupaj 

medalj 

Tina Maze 26 28 27 81 

Bojan Križaj 8 12 13 33 

Mateja Svet 7 11 4 22 

Ilka Štuhec 7 2 4 13 

Špela Pretnar 6 2 5 13 

Urška Hrovat 5 3 6 14 

Rok Petrovič 5 3 1 9 

Jure Košir 3 7 10 20 

Andrej Jerman 2 1 1 4 

Mitja Kunc 1 3 2 6 



ŠPORTNO-VZGOJNI KARTON (ŠVK) 
 

Testiranja za ŠVK ne delamo iz dolgčasa. To niso zgolj neki testi, ki dajejo nepomembne rezultate. Ti 

podatki so izjemno pomembni in uporabni na več področjih kot si mislimo. Pravzaprav je to testiranje za 

»državo« tako pomembno, da je zapisano celo v 95. členu Zakona o osnovni šoli ki predpisuje, da vse 

osnovne šole v Sloveniji (okoli 450 šol oziroma okoli 170.000 osnovnošolcev) v začetku aprila med poukom 

športne vzgoje izvedejo testiranje vseh učencev iz treh antropometrijskih (telesna višina, teža in kožna guba) 

in osmih motoričnih testov (vesa v zgibi, poligon nazaj, dvigovanje trupa, dotikanje plošče, predklon, skok z 

mesta, tek na 60 in 600 metrov). 

 

Kaj pa nam pravzaprav omogočajo analize in podatki pridobljeni iz ŠVK testiranj?  

- omogočajo ugotavljanje sprememb telesnih značilnosti ter gibalnih sposobnosti šolske populacije na 

nacionalni ravni (pomeni, da lahko iz obdelanih podatkov vseh učencev in učenk v Sloveniji vidimo, 

kako se na primer spreminja višina otrok ali moč trebušnih mišic skozi leta, desetletja) 

- spremembe, ki jih zaznavamo iz obdelanih rezultatov služijo kot podlaga za (pre)oblikovanje nadaljnje 

strategije razvoja športne vzgoje (v primeru, da se iz obdelanih podatkov zazna trend upadanja moči 

ramenskega obroča, se lahko v učni načrt športa uvedejo spremembe in vnesejo navodila za izboljšanje 

omenjenih mišic), 

- S pomočjo obdelanih podatkov lahko svetujemo učencem oziroma dijakom, ki to želijo, o njihovem 

telesnem in gibalnem razvoju (na podlagi doseženih rezultatov vsakega posameznika, se lahko sestavi 

individualnih program vadbe za izboljšanje rezultatov) 

- Identifikacija in usmerjanje otrok v športe (na podlagi rezultatov športno vzgojnega kartona se lahko 

posamezne učence usmeri v za njih primerne športe, saj vsaj ima vsak šport svoje zahteve (primer: 

košarka – višino in moč, atletika – hitrost in vzdržljivost, gimnastika – nizka višina in moč rok in 

ramenskega obroča…tako lahko vsakemu učencu glede na njegove rezultate svetujemo najprimernejši 

šport za njega). 

- Glede na dosežene rezultate testiranj posameznika, ali razreda, se lahko v nekem delu prilagodi tudi 

proces športne vzgoje (primer: če so rezultati nekega razreda slabši od slovenskega povprečja v 

poligonu nazaj, potem lahko učitelj športa v naslednjem šolskem letu več ur športa nameni izvedbi 

poligonov in drugih vaj s premagovanjem ovir) 

- Podatki ŠVK nam omogočajo tudi, da se vsak posameznik/oddelek/šola/regija lahko primerja z vsemi 

svojimi sovrstniki/razredi/šolami/regijami v Sloveniji, namreč T-vrednosti, ki se jih izračuna na podlagi 

dosežkov posameznika/oddelka/šole/regije jasno pokažejo kam se le-ti uvrščajo na državni ravni 

(primer: T-vrednost mi pove, da če sem skočil v daljino z mesta 226 cm sem med najboljših 2 % 

sovrstnikov v Sloveniji. Če sem devetošolec in če je v Sloveniji hkrati z mano še 19.000 devetošolcev, 

potem se s svojim rezultatom skoka v daljino z mesta uvrščam med najboljših 380 devetošolcev v 

Sloveniji. Na isti način lahko vsako letno spremljamo napredek glede na sovrstnike. 

 

Nekatere zanimive ugotovitve iz rezultatov ŠVK:  

- Testiranja ŠVK se izvajajo že od leta 1981 (36 let), do sedaj je bila vključena v meritve že 

polovica prebivalstva Slovenije (več kot 1 milijon testiranih); vsako leto se testira več kot 

200.000 otrok in mladostnikov  

- Debelost ne narašča več tako strmo kot je pred leti 

- Splošni športni rezultati testiranj se izboljšujejo, pri dekletih bolj izrazito kot pri fantih 

- Regiji z najmanj zmogljivimi otroki in mladino so Zasavje in Pomurje, Štajerska in Savinjska pa 

sta podpovprečni; najboljše regije pa so Gorenjska, Koroška in Goriška 

- Vključenost otrok v testiranja ŠVK je v osnovnih šolah 95 %, v gimnazijah pa okrog 80 %, na 

poklicnih srednjih šolah pa manj kot 50 % 

- Povprečen (fant): 

o 8 letnik je visok 134,4 cm in tehta 31,5 kg 

o 10 letnik je visok 145,4 cm in tehta 40,3 kg  

o 12 letnik je visok 157,5 cm in tehta 50,5 kg 

o 14 letnik je visok 171,6 cm in tehta 63 kg 

o 16 letnik je visok 178 cm in tehta 71,3 kg 

o 18 letnik je visok 181 cm in tehta 75,4 kg 



- Povprečna (dekle): 

o 8 letnica je visoka 133,6 cm in tehta 31,0 kg 

o 10 letnica je visoka 145,5 cm in tehta 39,7 kg  

o 12 letnica je visoka 158,2 cm in tehta 50,5 kg 

o 14 letnica je visoka 164,6 cm in tehta 57,9 kg 

o 16 letnice je visoka 166,3 cm in tehta 61 kg 

o 18 letnica je visoka 167 cm in tehta 62 kg 

- Iz zgornjih rezultatov lahko opazimo, da so fantje in dekleta do 12. leta starosti praktično enako 

povprečno visoki in težki, šele nato pride do večjih razlik.  

 

Do kakšnih sprememb pa je prišlo v tem dvajsetletnem obdobju odkar izvajamo ŠVK? 

- kožna guba tricepsa se je povečala kar za 13 %. 

- opažamo izrazito rast v starostni skupini od 8. do 11. leta, še posebej pri fantih. 

- Otroci so povprečno za 1,3 % višji kot leta 1991 

- Otroci so povprečno za 6 % težji kot leta 1991 

- Otroci so tudi za 6 % manj vzdržljivi kot leta 1991 

- Otroci so čedalje manj vzdržljivi, kar negativno vpliva na njihovo zdravje, pa tudi šolsko učinkovitost. 

- Za 12 % je padla moč rok in ramenskega obroča, kar posledično povzroča tudi slabo držo otrok, v 

kasnejših letih pa številne težave s hrbtenico. 

- S povprečno višino 18-letnika pri višini 181 in 18-letnice pri 167 cm smo Slovenci med najvišjimi 

narodi na svetu 

- Po vseh podatkih iz testiranj ŠVK kartona so slovenski otroci med zmogljivejšimi v Evropi 

 

MERSKE NALOGE ŠVK TESTIRANJA 

 

V nadaljevanju bom opisal vseh 11 meritev, ki jih vsako šolsko leto opravljamo za ŠVK testiranja – 

predvsem kaj je namen posamezne naloge.  

 

 

1. ATV - TELESNA VIŠINA 

Z vsakoletnimi meritvami ugotavljamo rast šolajoče se populacije. V obdobju otroštva telesna 

višina ves čas raste, z zaključkom adolescence pa se rast ustavi. V odrasli dobi telesna višina 

ostane konstantna, čeprav dnevno niha predvsem zaradi hidracije vretenčnih diskov. Tekom 

dneva so posamezniki najvišji zjutraj, najnižji pa zvečer. V odrasli dobi je nižanje telesne 

višine pokazatelj negativnih sprememb hrbtenice.  

 

 

2. ATT - TELESNA TEŽA  

Posameznikova telesna masa se spreminja od rojstva naprej, priporočljivo pa je, da po 

končanem obdobju rasti zdravo telesno maso ohranjamo na približno enaki ravni skozi vse 

življenje. Grobo merilo zdrave telesne mase dobimo, če od telesne višine odštejemo 100. 

Telesna masa skupaj z drugimi telesnimi merami omogoča oceniti stanje prehranjenosti 

(deleže normalno težkih, podhranjenih, prekomerno težkih in debelih). 

 

 

3. AKG - KOŽNA GUBA NADLAHTI 

Z merjenjem kožne gube nadlahti ugotavljamo količino podkožnega maščevja (količina 

maščobne mase). Ta se spreminja od rojstva naprej, v adolescenci se maščobna masa pri 

dekletih poveča bolj kot pri fantih. Visoke vrednosti kožne gube nadlahti so znak prekomerne 

prehranjenosti posameznika, kar povečuje zdravstveno tveganje za obolevanje za srčno-žilne 

bolezni, diabetes tipa 2 ter nekaterih vrste rakavih obolenj. 

 

 

 

 



4. DPR - DOTIKANJE PLOŠČE Z ROKO 

Test nam daje podatek o hitrosti izmeničnih gibov rok. Kaže tudi na sposobnost 

hitrega prenašanja impulzov našega živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Nižje 

vrednosti te merske naloge lahko nakazujejo na slabšo prevodnost živčnega sistema, 

na prenizek tonus mišic rok in ramenskega obroča ali stabilizatorjev trupa, ki rokam 

dajejo oporo. 

 

5. SDM - SKOK V DALJINO Z MESTA  

Z nalogo merimo hitro (eksplozivno) moč spodnjih okončin –ta kaže na 

našo sposobnost proizvajanja maksimalne sile. Nižje vrednosti te merske 

naloge lahko nakazujejo na premajhno mišično moč stegenskih mišic ali 

slabšo koordinacijo rok in nog pri odrivu. 

 

6. PON - POLIGON NAZAJ 

Z nalogo merimo skladnost (koordinacijo) gibanja vsega telesa. Visoke 

vrednosti te merske naloge nakazujejo na nižjo sposobnost medsebojnega 

koordiniranja gibanja različnih delov telesa, kar povečuje tveganje 

poškodb pri reševanju nepričakovanih gibalnih situacij. 

 

7. DT - DVIGANJE TRUPA: REKVIZITI 

Ta test nam daje podatek o vzdržljivosti v moči mišičja trupa, predvsem 

upogibalk kolka in abdominalnega mišičja. Nizke vrednosti te merske 

naloge kažejo na zmanjšano moč mišičja, ki je pomembno za stabilizacijo 

trupa in ohranjanje zdrave telesne drže. 

 

8. PRE - PREDKLON NA KLOPI: REKVIZITI 

Ta test nam daje podatek o gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice. Nizke vrednosti te 

merske naloge kažejo na prekratke zadnje stegenske mišice, kar predstavlja povišano 

tveganje poškodb pri sunkovitih gibih nog ter nezmožnost izvajanja gibanj nog s celotno 

amplitudo, pa tudi na zmanjšano gibljivost spodnjega dela hrbtenice. Hkrati je nizek 

rezultat te merske naloge lahko pokazatelj izpostavljenosti povišanem stresu, ki povečuje 

mišični tonus. Grobo merilo ustrezne gibljivosti nog in spodnjega dela hrbtenice je 

sposobnost, da smo se ob stegnjenih nogah sposobni s prsti rok dotakniti prstov nog. 

 

9. VZG - VESA V ZGIBI: REKVIZITI 

 Z to nalogo merimo mišično vzdržljivost ramenskega obroča in rok. Kaže na našo sposobnost 

obvladovanja mase lastnega telesa, nižje vrednosti te merske naloge pa kažejo na prenizko 

moč rok in ramenskega obroča ter posledično tveganje neustrezne stabilizacije prsnega dela 

hrbtenice. 

 

10. TEK NA 60 M 

 Z nalogo merimo šprintersko hitrost, ki kaže tudi na sposobnost hitrega prenašanja 

impulzov našega živčnega sistema ter njegovega utrujanja. Ta sposobnost je v veliki 

meri prirojena, vendar je rezultat teka odvisen od več dejavnikov: učinkovitega 

starta in štartnega pospeška, razvoja čim višje hitrosti teka, čim manjšega pojemka v 

zadnjem delu ter pravilne tehnike teka skozi cilj.  

 

11. TEK NA 600 M 
Ta test nam pokaže splošno vzdržljivost posameznika. Njena osnova so aerobni energijski 

procesi, ki so odvisni predvsem od delovanja dihalnega, srčno-žilnega sistema in krvi. Višje 

vrednosti te merske naloge nakazujejo na poslabšano aerobno vzdržljivost 

posameznika ter posledično povišano tveganje za srčno-žilna obolenja. 
 



PLES 
 

 

 

“Dancers are the athletes of God.” 

Albert Einstein  
 
 

 

O PLESU  
 

Ples je del kulturne izobrazbe vsakega posameznika in je kultura posameznega naroda. Nekoč je bil 

ples vezan na religijo in njene običaje, z razvojem kultur pa je postal oblika zabave sprva majhnih skupin, 

kasneje pa način preživljanja prostega časa velikih množic (namreč po podatkih svetovne zveze plesnih 

učiteljev pleše v plesnih šolah okrog 200 milijonov ljudi na leto kar uvršča ples med najbolj množične 

oblike rekreacije na svetu). Ples predstavlja most med športom in umetnostjo. Danes poznamo tri vidike, ki 

opredeljujejo ples in sicer kot šport, kot umetnost in kot zabavo. Ples kot šport je tekmovalen in ima 

veliko različnih zvrsti, kot umetnost izraža lepoto, naj so to gibi, mimika ali ritem, kot zabava pa ljudem 

predstavlja sprostitev, druženje in veselje. Ples je odlična vadba za telo in duha, saj krepi krvni obtok, mišice 

in sklepe, prinaša zadovoljstvo in veselje ter povrhu vsega še povezuje ljudi med seboj – prav zaradi tega 

plesalci veljajo za srečne ljudi. Raziskovalci tako ugotavljajo naslednje fizično-motorične vplive ukvarjanja 

s plesom:  

 spodbudi vse mišične skupine 

 krepi srce in ožilje ter dihala 

 razvija ravnotežje in koordinacijo 

 izboljšuje gibljivost 

 krepi imunsko odpornost. 

 Izboljšujejo splošno kondicijsko pripravljenost 

 Razvija občutek za estetiko in lepoto 

  

A ne zgolj fizično-motorične vplive, ples ima tudi znanstveno dokazane pozitivne psihološke vplive, saj 

že med samim plesom ljudje zaradi preusmeritve pozornosti na pravilne gibe, poslušanje prijetne glasbe in 

uživanje ob gibanju telesa pozabimo na vsakdanje težave in si spočijemo od  neprestanih skrbi. Po končani 

vadbi se tako kot pri katerikoli drugi fizični aktivnosti v telesu  sproščajo endorfini, hormoni sreče, ki  

pripomorejo k občutku mirnosti in zadovoljstva. Ples sprošča naše živce in krepi pretok krvi do možganov 

ter tako spodbuja  njihovo aktivnost, kar nam omogoča, da vsakdanje obveznosti opravimo hitreje in lažje. 

 

Vsemogoče različne plese delimo v raznovrstne skupine kot so: standardni plesi, latinsko-ameriški plesi, 

družabni plesi, ljudski (folklorni) plesi, orientalski plesi, moderni (show) plesi, otroški plesi, družabni party 

plesi, med katerimi bom nekatere v nadaljevanju tudi na kratko predstavil. Ples se običajno pleše v paru, a 

vsekakor tudi posamično (solo) ali pa v manjših ali večjih skupinah (formacijah).  

 

ZGODOVINA in RAZVOJ PLESA 
 

Ples je bil prvi umetniški izraz. Združeval je gibanje, zvok, 

kretnjo in pesem. Že prva ljudstva so imela kulturo plesa saj 

so arheologi odkrili 50.000 let stara prebivališča in v njih 

risbe na stenah, ki so med drugim prikazovale različne 

plesne položaje, ki so izražali človekova čustva kot so 

veselje, žalost, ljubezen, sovraštvo. Takrat so poznali različne 

vrste plesa, kot so:  čarovniški, bojni, živalski, erotični 



plesi,… Pravzaprav je ples star toliko ali pa morda celo več kot človek, saj plešejo tudi živali le, da je le 

človek zmožen sestaviti ples po ritmu. Ljudje smo razvili ples prav po posnemanju živali in narave. 

Najprej so bili plesi mirni, kasneje pa so postajali vedno bolj živahni in vključevali tudi akrobatske 

elemente. Sprva so plesali zgolj moški, kasneje so ženske in moški plesali ločeno; nato so sledili plesi kjer 

so ženske plesale okrog moškega, šele nato so se razvili tako imenovani skupinski plesi in plesi v paru.  

 

Pred tisoči leti, so največji pomen plesu dajali stari Grki. Najpomembnejši pri njih je bil zborovski ples z 

različnimi kombinacijami korakov. Stari Grki so nam predstavili tudi gledališki ples, ki je bil zelo 

pomemben v grškem gledališču. Vzporedno in kasneje v Rimskem cesarstvu pa ples ni bil priljubljen, saj 

so ga Rimljani smatrali kot nepomembnega in celo nespodobnega.  

 

V starem veku so se začeli kazati prvi začetki poklicnega plesa. Plesalci so plesali za druge predvsem kot za 

zabavo gospodarju in/ali v čast božanstvu. Kasneje v srednjem veku okoli 12. stoletja se pojavi prvi 

družabni ples, ki se je plesal v sklenjeni vrsti in pri katerem so se plesalci držali za roke, imenoval pa se je 

farandola. V tem času in tudi kasneje, je imel način oblačenja velikokrat celo večji vpliv na način plesanja 

kot sama glasba, saj je pogojeval načine gibanja. Tako so dolga, z raznim okrasjem okrašena oblačila 

srednjega veka zahtevala počasno in umirjeno plesanje. Kasneje v 15. stoletju se prične uporabljati imena za 

posamezne korake plesov in pojavi se je poklic plesnega učitelja ter prvi plesni zapiski. Pomembna letnica v 

razvoju plesa je leto 1661 ko je bila ustanovljena plesna akademija Academie Royal de Musique et de 

Danse, ki ima velike zasluge za razvoj baleta in družabnega plesa. V tem obdobju plesalci niso 

poskakovali med plesom, zato se plesi tega časa 

imenujejo »nizki plesi« ali "Basses Danses". Ženske 

so morale plesati skromno, lahkotno, nežno s 

povešenim pogledom. Moški pa nasprotno, možato, 

dostojanstveno. V srednjem veku cerkev prevzame 

poganske in judovske liturgične plese  za svoje 

obrede. A so se s strani cerkve kmalu pričele vrstiti 

prepovedi plesa, saj naj bi bil vsak plesni korak "skok  

k hudiču v pekel" (vsak korak in poskok plesa naj bi 

prihajal od hudiča). A to ni zaustavilo plesa in 

njegovega razvoja. V tem času se je ples pričel deliti po družbenih slojih - tako so preprosti ljudje v tem 

času plesali ljudske in kmečke plese (folklora), višji sloji pa so svoje plese priredili, saj so jih plesali na 

dvorih in samostanih kjer so bili posebej priljubljeni plesi v maskah (še posebej z maskami živali). To je bil 

začetek družabnih plesov in tudi plesov v paru kar pomeni izražanje enakopravnosti žensk z moškimi (vsaj 

pri plesu).  

 

Če preskočimo nekaj stoletij in malo morje plesov, ki so v tem vmesnem času nastali, se v začetku 20. 

stoletju v vseh večjih evropskih mestih (Pariz, London, Dunaj, Berlin) začnejo pojavljati plesi iz Amerike, ki 

so bili odsev značilnosti novega sveta. Tipični predstavniki so: two step, one step, charleston, blackbottom, 

blues, shimmy, itd. Po l. 1930 zavladajo ognjeviti plesi Latinske Amerike (Kube, Brazilije, Argentine) kot 

sta rumba in samba.  V Angliji in Irski se pojavi prva oblika jazz plesa. Zares velik preskok v plesu je bilo 

po l. 1950 ko se pojavi  rockˋnˋroll in cha-cha-cha. Od leta 1960 – 1970 je bilo najbogatejše obdobje, 

obdobje beat glasbe. Pojav skupine The Beatles je spremenil svet. Drugačna kultura v glasbi spremeni stil 

oblačenja, pričesk, obnašanja in seveda tudi plesa, to je obdobje pojava plesa twist. Po l. 1980 - 1990 se 

večina plesnih dogajanj seli na ulice, kjer zavlada pop, break dance in hip-hop kultura, ki zajame mlado 

generacijo, kasneje smo priča prihodu electric boogiea, nato rave(a),…ples je v svoji zgodovini prešel 

mnogo obdobij in sprememb a njegova evolucija se še ni ustavila.  

 

SKUPINE PLESOV 
 

 ORIENTALSKI PLESI  
 

Orientalske plese povezujemo predvsem s trebušnimi plesi. Čeprav je pri teh plesih dejavno celotno telo, je 

trebušna mišična skupina še posebej izpostavljena. Korenine orientalskega trebušnega plesa segajo daleč 

nazaj v zgodovino (prve dokaze o njegovem obstoju so našli že na jamskih slikarijah). Skozi čas je ta ples 



prevzel vlogo družabne dejavnosti. V arabščini so ga poznali pod imenom Raks 

Baladi in so ga plesali moški, ženske in otroci ob različnih priložnostih prazničnega 

značaja, predvsem doma. V prostorih, kjer so bile moške in ženske družbe ločene, 

so ljudje plesali eden za drugega za zabavo v vsakdanjih ali prazničnih oblačilih. V 

tej obliki se je Raks Baladi obdržal  do začetka 19. stoletja, ko so na Bližnji vzhod 

začeli množično prihajati Evropejci. Pod njihovim vplivom je se je ta ples pričel 

širiti po drugih državah ter celinah. Značilnost Raks Baladija je bilo njegovo 

izvajanje na mestu in v majhnih prostorih ter osredotočenost na premikanje bokov 

ter plesno tehniko na mestu. Kasneje so bili dodani še gibi rok in prsnega koša. 

Spremembe je doživel tudi kostum. Vse do pojava odrskih nastopov so plesalke 

plesale odete v dolge obleke ali pa v krilu in srajci ter imele okrog bokov zavezan 

šal. Pod vplivom Holiwoodskih filmov in evropskih kabaretov se je pojavil, danes 

vsem znani, dvodelni kostum. 

 

 LJUDSKI PLESI 
 

Ljudski plesi - pravi tradicionalni plesi posameznih dežel, so se razvili sami in jih ni nihče »izumil«. So 

plesi, ki so značilni le za določeno državo/regijo in imajo posebne lastnosti (korake, oblačila…) in 

svojo glasbo. V njih so pogosto ohranjene značilnosti, ki so imele nekoč magičen in obredni pomen in so za 

določeno obdobje značilni za najširše plasti ljudstva. Praviloma izvirajo iz izročila, ki je podedovano iz 

davnine in ga časovno ni mogoče natančno opredeliti. O 

ljudskih plesih po navadi govorimo, da so del 

duhovnega ljudskega izročila - ljudska umetnost, a 

ljudje ga največkrat imenujejo kar »folklora«, ker ga 

pač vidijo v izvedbi folklornih skupin. Tako je 

poslanstvo in naloga folklornih skupin gojiti plesno 

izročilo in druge folklorne prvine (pesmi, šege) svojega 

naroda. Nekateri ljudski plesi različnih držav so: 

Flamenko, Pavana (Španija), Kazačok (Rusija), 

Mazurka, Poloneza (Poljska), Finska polka (Finska), 

Polka, Strašak (Češka), Sirtaki (Grčija); Pri slovenskih 

ljudskih plesih pa so imena zelo raznovrstna in 

predstavljajo različne stvari kot na primer: podajajo gibne značilnosti (kolo, most, vratca, ovrtenica, vrtec, 

poskočnica,…) ali zvočne prvine (čindara, čomta), pa tudi delovno označbo (orači, tkalečka, šoštarska), 

dalje izhajajo iz predmetov v običaju (krencples, krajcarski ples), označujejo krajevni izvor (štajerc, 

korošec, vipavska polka, metliško kolo), zgodovinski izvor (Matjažev rejc), imajo začetek teksta petega 

plesa (»Marko skače«) ali pa so dialektično preoblikovana drugorodnega imena (točak, čoteš, mazolka). Za 

starejše ljudske plese je značilno tudi, da jih vodi »prvi plesalec« (kožuh, vojarinka, vojvoda…).  

 

 LATINSKO-AMERIŠKI PLESI 
 

Latinsko-ameriški plesi so se 

razvili v Braziliji in na Kubi, 

večinoma ob prihodu 

kolonialistov. Največkrat so 

mešanica plesnih ritmov in 

korakov, ki so jih prinašali 

afriški črnci, južnoameriški 

Indijanci in evropski beli 

priseljenci. Latinsko-ameriški 

plesi sodijo med izredno 

kompleksne športne discipline in 

v vrhunski obliki zahtevajo 

virtuozno obvladovanje gibanja 

telesa v določenem ritmu in 

ODPRTA PLESNA DRŽA 



prostoru. Po svoji naravi so latinsko-ameriški plesi zelo svobodni in odprti, plešejo se v različnih plesnih 

držah, gibanje je prosto in usmerjeno v gibalno izraznost celega telesa. Za razliko od standardnih plesov 

plešemo latinsko-ameriške največkrat v odprti plesni drži, ki omogoča več izraznosti tako plesalcu kot 

plesalki. Od standardnih plesov se razlikujejo tudi po vrsti oblek. V nadaljevanju sledijo kratki opisi 

latinsko-ameriških plesov. 

 

 Cha-Cha-Cha 

Je sodoben družaben latinsko-ameriški ples v 2/4 ali 4/4 taktu. Je ritmično prefinjena 

zvrst mambe. Izhaja iz Kube in je nastal l.1958 v Havani (glavno mesto Kube). Cha-

Cha-Cha je izredno temperamenten ples z izrazitim bočnim gibanjem.  

 Samba 

Samba je živahen brazilski ples afriškega izvora v 2/4 ali 4/4 taktu. Leta 1924 je 

prodrla v New York in Evropo kot družaben ples. V Braziliji je še danes nacionalni 

ples in jo plešejo na obrednih priložnostih po več dni skupaj (festival v Rio de 

Janeiru). Značilni so 3 osnovni ritmi, poznamo pa tudi veliko ostalih ritmov, zaradi 

katerih je Samba eden težjih in najbolj živahnih Latinsko-ameriških plesov.  

 Rumba 

Ples Rumba izvira iz plemen južne Nigerije, od koder so jo preko Španije prinesli na 

Kubo. Je na videz počasen ples z značilno eleganco in mehkimi gibi, ki odražajo 

snubljenje. Pri današnji rumbi vedno plešemo na 2,3 in 4 takt, na 1 pa plešemo le 

telesno akcijo preko bokov in ne naredimo koraka. Rumba se pleše v 4/4 taktu. 

 Passo doble 

Passo doble izvira iz Španije in ponazarja bikoborbo. Je izredno slikovit ples, kjer 

plesalka predstavlja rdečo ruto, s katero plesalec izziva bika. Je živahen, tipičen 

španski ples z zelo poudarjenim ritmom. Koraki so slovesni, poudarjeni, z lahkim 

obračanjem trupa ter udarci pete ob peto in ob tla.  

 Jive 

Jive je posledica glasbe Jazz in izhaja iz boogija, ki se je okrog leta 1940 pojavil v 

Evropi pod imenom Jitterburg. Iz Amerike so ga prinesli ameriški vojaki. Pri nas pa je 

bil znan kot Tržačan, ker so ga k nam prinesli vojaki iz Trsta. Jive odlikujejo zelo hitri 

in poskočni gibi ter izrazito ritmično gibanje v kolenih. Je zelo atraktiven in ne tako 

zahteven ples, ki se pleše v 4/4 taktu.  

 Salsa  

Salsa je temperamenten in živahen ples, v katerem se mešajo kubanske in afriške 

korenine. Je mešanica različnih ritmov karibskega otočja in severnoameriškega 

območja (mambo, cha-cha-cha, son, guaracha, charanga, danzon, jazz …). Za salso je 

značilno, da se ves čas razvija, spreminja in prepleta s sodobnimi plesi, kot sta 

reggeaton in hip hop.  

 

 STANDARDNI PLESI 
 

Skupino standardnih plesov 

predstavlja pet plesov, ki se odlikujejo 

po plavajoči breztežnosti, ritmično 

menjajočimi se gibalnimi sekvencami 

in hitrimi reakcijami v gibanju. 

Izhodišče je naravno, plesnim 

strukturam prilagojeno gibanje, za 

katerega je potrebna velika energija 

s čim manj vidnega napora. Plese 

sestavlja vrsta plesnih figur in slike, ki 

so izvedene v gibanju skozi prostor ali 

na mestu in so koreografsko 

sestavljene tako, da plesni par lahko prikaže čim več svojih plesnih sposobnosti. Plesi zahtevajo posebno 

plesno držo, posebno tehniko gibanja ter »zlitost plesalke in plesalca v eno«. Gre za lahkotnost 

ZAPRTA PLESNA DRŽA 



gibanja, ki večkrat ustvarja iluzijo lebdenja. Pri standardnih plesih je drža telesa toga; prisotno je 

valovito gibanje; plešemo pa jih v tako imenovani zaprti plesni drži. V tehniki so stopala za razliko od 

latinsko-ameriških plesov vzporedna, noge pa se premikajo tesno druga mimo druge. Pri hoji nazaj se 

odrivamo s pete, pri premikanju naprej pa se načeloma stopi naprej na peto in nato na celo stopalo. 

Standardni plesi se plešejo v krogu in sicer v nasprotni smeri urinega kazalca (plesna smer). Standardni 

plesi so sledeči: 

 

 Angleški valček 

Angleški valček ali počasni valček je družabni ples, ki se pleše v 3/4 taktu. 

Razvil se je v začetku 20. stoletja iz hitrega valčka in plesa imenovanega 

boston. V začetku se je plesal v veliko počasnejši obliki, 1921 pa so mu 

Angleži dali dokončno obliko: korak, korak, priključek (1, 2, 3 – ¾ takt). 

Ritmično je 1. doba (takt) poudarjena, a vsi trije koraki trajajo enako dolgo. K 

tipičnemu valovanju pa pripomore zlasti pravilen dvig in spust telesa in sicer 

na koncu 1. koraka začnemo dvigovati, na koncu 3. pa telo spustimo.  

 Tango (evropska različica) 

Ples izhaja iz okolice Buenos Airesa. Sprva je bil to ples javnih hiš, ki pa se je 

kasneje preselil v mestne kavarne. Leta 1914 so ga Angleži preoblikovali in ga 

po letu 1920 uvrstili med tekmovalne standardne plese. Postal je ples popolnih 

nasprotij, ki je poleg trdote obdržal tudi izredno mehkobo. Karakter plesa se 

izraža preko hitrih gibov telesa in nog, koraki pa ne potekajo v ravni liniji, pač 

pa v velikem krogu. Plesalca ples plešeta v objemu, z mnogo improvizacije - 

vsak gib v plesu je dogovorjen med partnerjema, vnaprej naučenih figur tango 

ne pozna (kljub temu imajo določena zaporedja svoja imena).    

 Dunajski valček  

Je tipičen ples ljudskega izvora, ki so ga poznali pod imenom landler ali dreher 

v južni Nemčiji in na Bavarskem že v 17. stoletju. dinastija Strauss je opremila 

valček z vso izvirno eleganco in občutkom, tako da je ples postal znan kot 

pravi dunajski valček. Dolgo časa je bil levi obrat prepovedan saj naj bi bilo to 

zaradi bližine plesalcev za tedanjo dobo nemoralno. Moderna oblika valčka, ki 

so ga standardizirali leta 1927 dovoljuje vrtenje plesnega para naokoli po 

plesišču z izmenjavo levega in desnega obrata. 

 Fokstrot 

Je družabni ples, ki je nastal leta 1913 v ZDA. Razvil se je iz plesa One step, 

dokončno pa so ga oblikovali Angleži leta 1918. Pri nas so ga poimenovali 

Slowfox, ime Fokstrot pa ohranili za ples, ki ga Angleži imenujejo Quickstep. 

Danes je Fokstrot tekmovalni standardni ples, ki se pleše v 4/4 taktu. Zanj je 

značilno neprekinjeno enakomerno gibanje, kjer so skoraj vsi koraki enako 

dolgi. 

 Quickstep 

Quickstep kateremu Slovenci zmotno pravimo kar fokstrot. Nastal je okoli leta 

1920 pod vplivom jazzovske glasbe. Dokončno se oblikuje leta 1927 s 

predstavitvijo na tekmovanju Star in zmago plesalca Franka Forda. Značilnosti: 

chasse koraki, vrsta lahkotnih poskokov, hopsov, charleston korakov in hitrih 

obratov. Odlikuje ga izjemna lahkotnost, kot da bi se par gibal nad tlemi.  

 

 MODERNI PLESI 
 

Pod sekcijo modernih oziroma show plesov spada kupica mlajših plesnih zvrsti kot so: disco dance, hip 

hop, electric bogie, break dance, show dance, street jazz, step, trendy, jazz balet, house, clubbing in 

modern jazz. Moderni oziroma show plesi so najmlajša tekmovalna plesna zvrst, saj so se prva tekmovanja 

začela šele v osemdesetih letih (prejšnjega stoletja), vendar se je dejavnost v zadnjih petnajstih letih izjemno 

razširila. Show plesi so zelo atraktivna plesna zvrst, ki se je razvila iz muzikalov, diska, »street« plesov in 

deloma tudi iz etno plesa. Plesna zvrst dosega po vsem svetu veliko popularnost. Na svetovnem prvenstvu 

nastopa tudi po tisoč in več tekmovalcev.  



 Hip hop 

Je ples, ki temelji na hip hop glasbi. Vključuje učenje hip hop korakov, kasneje nadgradnjo korakov in 

povezovanje korakov v koreografijo. Hip hop kultura se je začela 

vzporedno razvijati ob rapu, grafitih in break dancu. Začela se je sredi 

sedemdesetih let v četrti New Yorka imenovani Bronx. Korenine pa 

segajo na Jamajko, še nekaj desetletij nazaj. Je ena najaktualnejših in 

najatraktivnejših plesnih zvrsti. Iz newyorškega geta se je hip hop 

razširil po celem svetu. Stilov je pri hip hopu ogromno, na podlagi 

plesnih korakov in koreografij lahko vsak plesalec razvije svoj osebni 

stil. Hip hop je plesna zvrst, kultura in za nekatere tudi način življenja.  

 Break Dance 

Break dance se je razvil v začetku sedemdesetih letih 20. stoletja v 

Bronxu skupaj s hip hop kulturo in je tudi eden izmed njenih elementov. 

Ta zvrst plesa se od drugih razlikuje v tem, da se večji del izvaja na tleh 

kar zahteva malo več moči, koordinacije in volje. Plešemo individualno, 

v krogih imenovanih »cypher«. V grobem delimo breakdance na 4 

elemente, ki so Toprock, Footwork, Powermoves in Freezes. Pri tem 

plesu je poudarek na prostem slogu (»freestyle«) in posameznikovi 

kreativnosti. Na začetku se naučimo osnov, potem pa s pomočjo trenerja 

plesalci poskušajo oblikovati svoj stil in svoje gibe. Posebnost tega plesa so tudi plesne bitke imenovane 

»battle«, kjer se plesalca ali več plesalcev med seboj pomerijo v 

njihovih veščinah. Plešemo na glasbo z močnejšimi ritmi imenovano 

»breakbeat«.  

 Show dance 

Show dance je plesna tehnika, ki izvira iz jazza in v primerjavi z njim 

dopušča več ustvarjalnosti - s pomočjo scene, kostuma in rekvizitov. 

Temelji na sodobnejši glasbi, ki omogoča širok izbor koreografskih idej 

in elementov.  

 Jazz balet 

Jazz balet je plesna tehnika, na kateri temelji večina popularnih 

koreografij. Jazz balet je združitev osnovnih elementov jazza 

(muzikalnost, ustvarjalnost, lahkotno gibanje, izraznost, čustvenost itd.) 

in tehnike klasičnega baleta z dodatki elementov show dance-a, hip 

hopa in street dance-a. Vsi ti deli tvorijo celoto, ki je zelo razgibana, pri 

kateri pa je najpomembnejši element osebna interpretacija in izražanje, 

ki jih plesalci prikažejo skozi plesno koreografijo.  

 Electric boogie 

Je ples iz ulice, ki predstavlja nepovezane gibe posameznih delov telesa z oponašanjem 

mehanskega gibanja robotov. Izhaja iz Amerike iz osemdesetih let prejšnjega stoletja. 

Verjetno najbolj znan lik tega plesa je tako imenovani moonwalk, ki ga je kot svoj zaščitni 

znak uporabljal kralj popa Michael Jackson. Značilnosti tega plesa so predvsem gibanja 

posamičnih delov telesa neodvisno (izolirano) od preostalega dela telesa, valovita gibanja 

okončin in tako imenovani popping ali močno trzljanje telesa (napenjanje posameznih 

mišičnih skupin).  

 Disco dance  

Disco dance je tesno povezan z disco glasbo. Razvijati se je pričel v 70 

letih prejšnjega stoletja ter dosegel vrhunec svoje popularnosti z izidom 

plesnega filma imenovanega  "Saturday Night Fever." Latinsko-ameriški 

plesi kot so samba, Cha-Cha-Cha in tango so navdihnili marsikateri 

disco dance gib in ples. Dandanes se v disco dance plesih tekmuje tako 

na državnih kot mednarodnih tekmovanjih kjer izstopajo predvsem 

energičnost, hitrost in moč gibov.   

 

 

 



 BALET 
 

Balet je glasbeno-gledališka umetnost, katere vsebina se izraža s 

plesom. Plesne prireditve, ki so začetek kasnejše baletne umetnosti, se 

začno pojavljati v 16. in 17. stoletju na italijanskih in francoskih dvorih 

na osnovi ljudskih in družabnih plesov ter renesančne umetnosti. In ker so 

se ti plesi odvijali bodisi na vrtovih ali v plesnih dvoranah srednjeveških 

dvorcev, so se tudi imenovali - dvorni baleti. Balet se je najprej 

pojavljal samo kot del opere, a si tako utre pot v gledališče. Vendar 

balet ni ostal le pri gledališču, leta 1672 je Ludvik XIV. v Parizu 

ustanovil prvo baletno šolo, ki se je imenovala Academie Royale de Danse, kar pomeni Akademija 

kraljevega plesa. S tem so bili postavljeni temelji današnjega baleta. Šele v začetku 20. stoletja se je prva 

balerina povzpela na konice prstov in s tem izgledala višja, veličastnejša – to 

takratne gledalce osupne in balet s tem postane vedno bolj iskan. V 20. stoletju so 

začeli balet deliti na romantični in klasični. Med njima ni velikih razlik, klasični 

ima le nekoliko drznejše in zahtevnejše korake in figure kot romantični. Proti 

koncu 19. stoletja so se baletne zgodbe začele izpopolnjevati. Kasneje se je 

oblikoval tudi Moderni balet, ki pa pogosto nima zgodbe, saj jo nadomeščajo 

občutja in razpoloženje. Danes poznamo več vrst baletov, najpogostejši so jazz 

balet, klasični balet, romantični balet in moderni balet. Najbolj znana baletna 

predstava pa je Labodje Jezero.  

 

 OTROŠKI PLESI 
  

Ti plesi so namenjeni vrtčevskim in šolskim otrokom. Namreč otroke že od najmlajših let vključujemo v 

ples saj ima le ta pri odraščanju otrok, njihovi socializaciji ter telesnemu razvoju pomembno vlogo. S 

plesom razvijamo motorične sposobnosti kot so koordinacija, moč, hitrost, preciznost in vzdržljivost, prav 

tako pa razvijamo občutek za estetiko, gracioznost, lepoto, dovršenost ter oblikujemo in negujemo 

medosebne odnose, spoštovanje, pomoč itd. Prav zaradi vsega naštetega in še mnogo drugega je ples 

pomembna in dobrodošla aktivnost vseh mladih, tudi v najbolj zgodnjih letih. Nekateri bolj poznani otroški 

plesi so: rašpla, medvedek Tedy, Abraham ima sedem sinov, baloni, let kiss… 

 

 DRUŽABNI PARTY PLESI 
 

So predvsem plesi, ki nimajo neke velike umetniške vrednosti ali dejanskega plesnega pomena, a so zaradi 

svoje sproščenosti, razširjenosti, nestrukturiranosti in preprostosti zelo priljubljeni, saj praviloma vsebujejo 

preproste korake in kratke koreografije, ki se v času komada večkrat ponovijo. Med nekatere bolj poznane 

štejemo: račke, kavbojska polka, lambada, makarena, can – can,… 

  

TEKMOVANJA 
 

Tekmovanje v plesu potekajo v praktično vseh zvrsteh na vseh ravneh kar pomeni, 

da obstajajo tekmovanja na regijski ravni, državni, evropski in svetovni. Poleg 

tega je pogosto potrebno pred uvrstitvijo na večje tekmovanje doseči vidnejši 

rezultat na katerem izmed kvalifikacijskih turnirjev. Nekatera tekmovanja poznajo 

tudi občinsko raven (ŠPF festival). V plesu prav tako poznamo challange in open-

e, na katerih se za priznanja in nagrade potegujejo najboljši plesalci in skupine.  

 

Tekmovalci  lahko tekmujejo v različnih disciplinah kot: 

 Solo (tekmovalec pleše sam)  

 Parih (plešeta dva tekmovalca skupaj)  

 Skupne (pleše več tekmovalcev skupaj – po navadi manjše število 

tekmovalcev) 

 Formacije (pleše večje število tekmovalcev skupaj) 



ZNANI SLOVENSKI PLESALCI 
 

 Nika Kljun 

 Njena strast do plesa se je začela v plesni šoli njenih staršev, Boleru. Tam je začela 

negovati svoj talent in slediti svojim sanjam. Nika je želela deliti svojo strast do hip 

hopa in postala mentorica v plesni šoli Bolero, hkrati pa je tudi slovenska 

ambasadorka plesa. Nika sedaj živi v Los Angelesu in je do sedaj že sodelovala z 

veliki zvezdami kot so Beyonce, One Direction, Jennifer Lopez in Pitbull.  
 

 Katarina Venturini in Andrej Škufca 

 Katarina Venturini in Andrej Škufca sta bila v času svojega sodelovanja med 

leti 1990 in 2008 najuspešnejši slovenski plesni par. V obdobju skupnega nastopanja 

sta osvojila 23 prvih mest na državnih tekmovanjih v standardnih in 

latinskoameriških plesih, štirikrat sta dosegla tudi naziv svetovnih prvakov v teh 

kategorijah. Prvič sta bila nagrajena leta 1996 med amaterji v kombinaciji ST in LA 

plesov. Sledile so zmage še leta 1997 in 1998. Leta 2001 sta bila med amaterji v LA 

plesih, ki je bilo v Ljubljani, prav tako prva. Svojo zadnjo skupno plesno predstavo sta imela 2. marca 2008 

v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma.  
 

 Miha Krušič 
Miha je s plesno kariero začel pri 13. letih. Treniral in poučeval je v skorajda v vseh 

plesnih šolah po Sloveniji. Z izkušnjami, ki si jih je nabral pri latinsko ameriških in 

standardnih plesih, se je podal na zelo uspešno pot plesalca in koreografa jazz-a in 

hip hop-a. Svoje plesno znanje je izpopolnjeval tudi s poučevanjem tako doma kot v 

tujini. Leta 2007 mu je Svetovna plesna zveza IDO podelila naziv koreografa leta. V 

zadnjih letih pa svoj čas poleg učenja mladih aktivno posveča koreografiranju 

plesnih predstav in showov kot so X Factor, Slovenija ima talent… Ima tudi svojo 

plesno šolo - ProDance studio.     

     

 Nadiya Bychkova 
Prvič jo je v plesno šolo peljala babica pri rosnih 4 letih ampak je bila Nadiya takrat 

še premlada za vpis na tečaj, zato je z vpisom na tečaj latinsko-ameriških in 

standardnih plesov v svojem rodnem kraju v Ukrajini morala počakati do naslednjega 

leta. V Slovenijo jo je zaneslo iskanje plesnega partnerja, ki ja na koncu postal 

slovenski plesalec Miha Vodičar. Z njim plešeta že celih 10 let. Lansko leto sta 

postala svetovna prvaka v 10 plesih, letos pa sta osvojila naslov evropskih prvakov. 

Nadiya pleše že približno 20 let, poleg plesa pa se ukvarja tudi z manekenstvom. 

 

 Ana Klašnja 
Ana je leta 1998 končala srednjo glasbeno in baletno šolo v Ljubljani in za uspešno 

delo prejela Škerjančevo nagrado. Od leta 2001 je stalna članica baletnega ansambla 

SNG Opera in Balet Ljubljana. Sodelovala je na mnogih baletnih tekmovanjih, kjer 

je leta 1995 na 2. tekmovanju mladih slovenskih baletnih plesalcev prejela zlato, na 

3. državnem prvenstvu leta 1997 pa srebrno medaljo. Leta 2001 se je na 4. 

mednarodnem tekmovanju mladih plesalcev na Dunaju uvrstila med finaliste, leta 

2003 pa je na 6. državnem prvenstvu v Mariboru prejela zlato medaljo. Leta 2002 je 

nastopila v prvi solistični vlogi kot Klara v baletu Hrestač.  

 

 Anže Škrube 
Je del skupine Maestro, ki je tudi sodelovala na oddaji Slovenija ima talent, leta 

2010. Je vodja plesne šole Maestro. Sodeluje pa tudi z največjimi zvezdniki showa in 

Hip-Hopa v Ameriki. Na turneji je bil tudi z izvajalcem Chris Brownom. 

          

https://tiacesnik.files.wordpress.com/2015/04/miha-krusic-hip-hop-plesna-rekreacija-trener5.jpg
https://tiacesnik.files.wordpress.com/2015/04/1st-couple.jpg
https://tiacesnik.files.wordpress.com/2015/04/uvodna.jpg
http://www.pro-dance.com/


ROKOMET 
 

Rokomet je moštveni šport, kjer si dve nasprotni ekipi 

prizadevata doseči čim večje število golov z za to igro 

posebno žogo. Bistvo igre je, da ekipa sedmih igralcev 

v izmenjujočih se obrambnih in napadalnih akcijah čim večkrat spravi žogo v 

nasprotnikov gol. Igralci v tej igri žogo vodijo ali si jo podajajo, dokler si ne 

ustvarijo priložnosti za strel na gol. Ko ekipa žogo izgubi, ustvari okrog  

kazenskega prostora pred svojim golom obrambno formacijo, da prepreči nasprotni ekipi dosego gola.    

 

IZVOR IN RAZVOJ ROKOMETNE IGRE 
 

Kot vse ostale igre, ima tudi rokomet dolgo in zanimivo zgodovino. Daljne predhodnice današnjega 

rokometa so se igrale že v antični Grčiji (imenovala se je Urania), antičnem Rimu in kasneje tudi v 

srednjem veku. Obstajalo je več predhodnih različic modernega 

rokometa kot na primer Raftball s po 10-12 igralci v ekipi, ki so ga 

igrali v Nemčiji ali pa češka Hazena, ki je bila namenjena igri 

deklet. Obstajajo tudi druge različice a tako imenovani danski 

Handbold z 11 igralci v ekipi smatramo kot neposredno 

predhodnico modernega rokometa. Pomembno leto v razvoju igre 

štejemo leto 1917, ko so zapisali uradna pravila rokometa, to je 

dalo igri možnost poenotenja pravil in s tem olajšalo njeno igranje 

in tekmovanje. S koncem 19. stoletja se moderni rokomet razvija 

v skandinavskih deželah, predvsem na Danskem, Švedskem, 

Norveškem in v Nemčiji.  
 

Prva mednarodna tekma z modernimi pravili je bila odigrana med moško ekipo Nemčije in Belgije leta 

1925. Tri leta kasneje je bila ustanovljena Mednarodna amaterska rokometna zveza, leta 1946 pa današnja 

Mednarodna rokometna zveza. Na zahtevo Adolfa Hitlerja, se je rokomet prvič pojavil na 11. 

olimpijskih igrah leta 1936 v Berlinu, a je bil leta 1940 tudi odstranjen iz programa iger. Ker pa je njegova 

priljubljenost vztrajno naraščala, je bil rokomet ponovno vključen na seznam olimpijskih športov leta 1972 

na olimpijskih igrah (OI) v Münchnu. Leta 1976 so programu OI dodali tudi ženski rokomet. Rokomet se 

danes igra v 183 državah na svetu, julija 2009 je bilo v IHF registriranih 166 držav članic, kar šteje cca. 

795.000 ekip oziroma 19 milijonov rokometašev. 

 

Rokometna zveza Slovenije je bila ustanovljena s koncem leta 1949 v okviru takratne Rokometne zveze 

Jugoslavije. Ob ustanovitvi zveze je v Sloveniji delovalo 6 klubov, a se je z naraščajočo popularnostjo igre 

povečevalo tudi njihovo število, ki je leta 1975 štelo preko 100 klubov. Slovenski rokomet je v nekdanji 

skupni državi Jugoslaviji igral pomembno vlogo, najuspešnejši klubi pa so bili: Celje, Slovan, Olimpija, 

Rudar in Branik. Največji uspeh doslej je za slovenski rokomet dosegel ljubljanski Slovan, ki je v sezoni 

1979/80 osvojil naslov državnega prvaka Jugoslavije in zaigral v finalu evropskega pokala državnih 

prvakov. Po osamosvojitvi Slovenije leta 1991 se je osamosvojila tudi RZS ter že naslednje leto postala 

enakopravni član evropske (EHF) in mednarodne (IHF) rokometne zveze. Z oblikovanjem lastne rokometne 

reprezentance, smo se lahko udeležili mednarodnih 

tekmovanja, klubi pa so se v sezoni 1992/93 prvič pojavili 

v tekmovanju vseh evropskih pokalov. Moška rokometna 

reprezentanca je kot prva slovenska reprezentanca 

katerega koli ekipnega športa osvojila medaljo za 

samostojno Slovenijo - bron na Sredozemskih igrah 

1993, njen največji uspeh pa je prav gotovo srebrna 

medalja na evropskem prvenstvu leta 2004 v Sloveniji. 

Tudi ženska rokometna reprezentanca je osvojila eno 

medaljo in sicer bron na Sredozemskih igrah junija leta 

1997.  



OSNOVNA PRAVILA ROKOMETNE IGRE 
 

 Žoga za rokomet mora biti okrogla, narejena iz umetne mase ali usnja. Zaradi lažjega upravljanja z 

žogo, se lahko nanjo nanese smola, ki omogoča boljši oprijem žoge z roko. 

 Zmaga tista ekipa, ki zadene več golov nasprotniku. Velja tudi neodločen rezultat, razen v primeru igre 

na izpadanje. Takrat se morajo odigrati podaljški in, če še vedno ni zmagovalca, sedemmetrovke. 

 Ekipo praviloma sestavlja 16 igralcev (14 igralcev in 2 vratarja). Na igrišču pa je lahko naenkrat samo 6 

igralcev in vratar (skupaj 7). Ostali so rezervni igralci in morajo sedeti na klopi za rezervne igralce.  

 Gol je pravokotne oblike in meri 3 m X 2 m. Vratnici in prečka sta kvadratne oblike široki 8 cm (8 cm 

X 8 cm), pobarvani pa morata biti izmenično z različnimi kontrastnimi barvami (črna - bela). Sodnik 

dosodi gol, ko žoga s svojim celotnim obsegom prečka gol črto. 

 Črte, ki omejujejo rokometno igrišče (glej spodnjo sliko):  

- Daljši stranici igrišča se imenujeta vzdolžni črti, krajši pa prečni  

- Sredinska črta, ki razpolavlja igrišče na dva enaka dela;  

- Črta vratarjevega prostora (6 m), ki označuje prostor v katerega igralci ne smejo vstopiti;  

- Črta kazenskega prostora ali devetmetrska črta (9 m), ki je označena s prekinjenimi črtami;  

- Kratka črta (4 m) od gola in označuje, do kod sme vratar pristopiti k strelcu, ki izvaja kazenski strel;  

- Črta, oddaljena 7 m od črte v vratih, ki označuje mesto, od koder izvaja strelec najstrožjo kazen; 

 

SLIKA: Rokometno igrišče (osnovne mere ter igralna mesta) 

 

 

 

Igralno polje rokometnega 

igrišča je pravokotnik, ki meri 40 

m X 20 m in je sestavljen iz dveh 

enakih polj. 

 

1. Vratarjev prostor 

2. Črta kazenskega prostora 

3. Sedemmetrovka 

4. Vratarjeva omejitev 

5. Prostor za menjave 
 
 

 

 Čas trajanja tekme na uradnih tekmah za moške in ženske starejše od 16 let, sta 2 polčasa po trideset 

minut (2 X 30 min). Vsaka ekipa lahko zahteva po eno minuto odmora (timeout) v polčasu. 

 Za nemoten potek igre skrbita dva sodnika, ki v polju stojita in se vedno gibata diagonalno. Sodnika 

pri svojem delu uporabljata sodniške znake, ki jih je 18, rumen in rdeč karton ter piščalko. Sodnika tudi 

kaznujeta in sicer lahko igralcu pokažeta opomin oziroma rumeni karton. Vsak od igralcev je lahko 

opomnjen le enkrat, ekipa pa lahko skupaj zbere tri opomine. Nato sledi izključitev za dve minuti. Če je 

bil prekršek posebej nevaren se lahko igralcu pokaže takojšnja izključitev za dve minuti, četudi ta ni bil 

prej opomnjen. Vsak igralec je lahko izključen samo dvakrat za dve minuti. Tretja izključitev pomeni 

diskvalifikacijo (rdeči karton) kar pomeni, da igralec več ne sme vstopiti v igro. 

 Igralci v polju se smejo žoge dotakniti s katerimkoli delom svojega telesa nad kolenom.  

o Ko igralec stoji na mestu, lahko žogo drži največ tri sekunde.  

o Ne da bi žogo odbil od tal, lahko igralec napravi največ tri korake. 

o Igralec lahko vodi žogo kolikor časa želi, dokler jo vodi pravilno. 

o Igralec si lahko žogo predaja iz roke v roko, ne sme pa si je metati iz roke v roko. 

o Prepovedano je žogo predati soigralcu iz roke v roko, ne da bi ob tem igralec izgubil stik z žogo.  

o Prepovedano se je dotakniti žoge več kot enkrat, če se žoga prej ne dotakne tal, drugega igralca, 

vratnice ali prečke.  



 Ne glede na to, koliko ima ekipa igralcev na igrišču, 

mora zmeraj imeti v svoji sestavi tudi vratarja, ki se od 

ostalih igralcev razlikuje po barvi dresa. Vratar je 

hkrati edini igralec, ki lahko igra v vratarjevem 

prostoru. Vratarjev prostor lahko zapusti in nadaljuje z 

igro v polju, a takrat zanj veljajo vsa pravila, ki veljajo 

tudi za ostale igralce na igrišču. Če vratar zapusti 

vratarjev prostor z žogo, dosodi sodnik prosti met za 

nasprotno ekipo, če pa se z žogo vrača iz polja v 

vratarjev prostor, dosodi sodnik najstrožjo kazen. V 

svojem prostoru se lahko dotika žoge z vsemi deli 

svojega telesa (tudi z nogami). Če vratar pri strelu ekipe v napadu žogo odbije v gol avt, ostane žoga v 

posesti vratarja, in ne kot npr. pri nogometu, kjer nasprotnik izvaja kot. Vratar mora nato žogo z 

vratarjevim metom podati žogo v igro.  

 V igri rokometa je:  

o Prepovedano 

 blokiranje ali oviranje nasprotnika z rokami, s pestmi ali z nogami;  

 izpuliti ali izbijati nasprotniku žogo, ki jo drži v eni ali obeh rokah;  

 uporabljati pesti za odvzemanje žoge nasprotniku;  

 ogrožati nasprotnika z žogo ali pa mu žogo približati z namero nevarnega ali nešportnega 

delovanja;  

 objemanje, držanje in potiskanje nasprotnika z eno ali obema rokama.   

o Dovoljeno je:  

 nasprotniku odvzeti žogo z odprto dlanjo iz katerekoli smeri;  

 onemogočanje nasprotnika s telesom, tudi takrat, ko nima žoge.  

 Meti v igri:  

o Začetni met 

Začetni met se izvaja vedno iz sredine igrišča na začetku polčasov in ob vsakem doseženem golu. Izvaja 

se tako, da so soigralci izvajalca na svoji polovici igrišča, izvajalec pa stoji z eno nogo na sredinski črti, z 

drugo nogo pa na svoji polovici igrišča. Ko da sodnik znak za izvajanje, mora izvajalec podati žogo 

soigralcu (v roku treh sekund), ki pa lahko v trenutku, ko da sodnik znak, že prestopi sredinsko črto. 

o Stranski met 

Stranski met se izvaja, ko žoga s celim obsegom prečka vzdolžno črto ali se dotakne stropa dvorane. 

Izvaja se iz mesta, kjer je žoga prešla iz igrišča. Izvajalec stoji z eno nogo na črti dokler met ni izveden, z 

drugo pa poljubno (v igrišču ali pa izven). Igralci nasprotnega moštva morajo biti ob izvajanju stranskega 

meta od izvajalca oddaljeni tri metre. 

o Vratarjev met 

Vratarjev met se izvede, kadar žoga s celim obsegom preide prečno črto po tem, ko se jo je zadnji 

dotaknil vratar ali napadalec. Vratarjev met je izveden tudi ko žoga s celim obsegom prečka črto 

vratarjevega prostora. Met se izvaja brez sodnikovega žvižga 

kjerkoli iz vratarjevega prostor. 

o Prosti met 

Prosti met se izvede po sodniški prekinitvi iz 9 metrske črtkane 

črte. Izvaja se iz mesta, kjer je bil storjen prekršek ali napaka v 

igri in sicer brez žvižga sodnika. Nasprotni igralci morajo biti 

oddaljeni tri metre od mesta izvajanja. Izvajalec lahko 

neposredno strelja na gol. 

o Sedemmetrovka 

Sedemmetrovka se dosodi, zaradi nepravilnega oviranja 

napadalca pri jasni situaciji za dosego zadetka po celem igrišču, zaradi vstopanja v vratarjev prostor z 

namenom, da si pridobi obrambni igralec prednost pred napadalcem, ob neupravičenem žvižgu ob jasni 

priložnosti za zadetek in če zadetek prepreči oseba, ki ni udeležena v igri (trener, gledalec,...). Izvaja se iz 

črte sedmih metrov, kjer mora imeti izvajalec eno stopalo na tleh in ga ne sme premikati. Vratar sme 

stati najbližje na črti štirih metrov ostali igralci pa morajo biti izven devetmetrskega prostora dokler met ni 

izveden. Met mora biti izveden v treh sekundah po sodnikovem žvižgu.  



OSNOVNI TEHNIČNI IN TAKTIČNI ELEMENTI ROKOMETNE IGRE 
 

Da bi lahko igralci rokometa uspešno igrali v fazi napada (kateri dajemo pri urah športa nekoliko večji 

pomen kot fazi obrambe), je potrebno obvladovanje naslednjih osnovnih individualnih tehničnih in taktičnih 

elementov rokometne igre:   

 

TEHNIČNI ELEMENTI IGRE V NAPADU:  

Lovljenje in podajanje žoge: sta osnovna tehnična 

elementa rokometne igre. Osnovne prvine so:  

- komolčna podaja, 

- podaja z dolgim zamahom iznad glave, 

- podaja iz naleta, 

- rugby podaja z obema rokama in 

- podaja z odbojem od tal. 

 

Streljanje na vrata (gol): med osnovne strele na gol 

sodijo:  

- strel z dolgim zamahom iznad glave s tal, 

- strel v skoku, 

- strel s padcem. 

 

TAKTIČNI ELEMENTI IGRE V NAPADU:  

 Odkrivanje: predstavlja gibanje igralca po igrišču z namenom ustvarjanja priložnosti za varen in 

natančen sprejem žoge soigralca za nadaljevanje igre. Igralci se za izvedbo te taktične prvine praviloma 

gibajo v prazen prostor (prostor, ki ga nasprotna ekipa slabo ali sploh ne pokriva/nadzoruje). Da pa bi 

bil taktični element uspešno izveden, ga igralci izvajajo s pomočjo spremembe smeri in hitrosti gibanja, 

varanjem in tudi predhodno dogovorjenimi taktičnimi zamislimi/akcijami.   

 Varanje: ta taktični element igralci izvajajo z namenom preslepitve nasprotnikovih igralcev ter tako 

ustvarjanje priložnosti za izvedbo napada, oziroma strela na gol. Pri varanju igralec pogosto prične 

svojo aktivnost na pričakovan način, a jo nadaljuje drugače/nepričakovano. Taktični element 

varanja se lahko izvede s spremembo smeri in ritma gibanja, z lažno podajo, z lažnim strelom na gol, 

pogledom ...  

 Preigravanje: preigravanje je taktični element, ki ga igralci najpogosteje izvajajo z žogo. Preigravanje 

je tesno povezano z varanje in ju tako igralci pogosto izvajajo povezano. Igralec, ki preigrava lahko 

uporabi tako imenovano preigravanje z enojnim ali dvojnim varanjem, obratom v eno ali drugo stran, 

idr… 

 

Da pa bi lahko igralci rokometa uspešno igrali tudi v fazi obrambe, je potrebno obvladovanje naslednjih 

osnovnih individualnih tehničnih in taktičnih elementov rokometne igre v obrambi:   

 

TEHNIČNI ELEMENTI IGRE V OBRAMBI:  

 

 Brez žoge: položaji, hoja, prehodi v tek, teki, zaustavljanja, spremembe smeri, obrati, skoki, padci, 

pobiranja 

 Proti žogi: zaustavljanje in izrivanje napadalca s telesom in rokami; odvzemanje žoge; blokiranje strela; 

borba za žogo in kritje ter spremljanje igralca 

 

TAKTIČNI ELEMENTI IGRE V OBRAMBI:  

 

- obramba proti igralcu brez žoge ali z žogo 

- predajanje in prevzemanje igralcev v obrambi  

- blokiranje žoge 

- vračanje v obrambo 

- različni tipi obrambnih postavitev 

- varovanje in pomoč sosednjemu igralcu 



OSNOVNA NAPADALNA IN OBRAMBNA POSTAVITEV 
 

Na spodnji sliki so vrisani osnovni položaji OBRAMBNIH igralcev s consko postavitvijo 6:0 ter 

NAPADALNIH igralcev s sistemom napada (proti conski obrambi 6:0) z enim krožnim napadalcem.  

 

 

 
 

 

 

NAJVEČJI MEDNARODNI USPEHI SLOVENSKEGA ROKOMETA 
 

 

 

 

 

Slovenija je doslej na olimpijskih igrah nastopila trikrat in sicer:  

 

- Leta 2004 v Atenah ter osvojila 11. Mesto  
 

- Leta 2008 v Sydneyu ter osvojila 8. Mesto  

 

- Leta 2016 v Rio de Janeiru ter osvojila 6. mesto  

SMER NAPADA 

45° 

Desno krilo 

Vratar 

Levo krilo 

Krožni napadalec 

Levi zunanji igralec 

Desni zunanji igralec 

Srednji zunanji igralec 



MOTORIKA 
 

V šoli na urah športa je pogosto veliko govora o motoriki otrok 

oziroma njihovih motoričnih sposobnostih. Predvsem v 

spomladanskem času, bolj natančno meseca aprila, ko na vseh 

osnovnih šolah in tudi srednjih šolah po Sloveniji izvajamo tako 

imenovana testiranja za športno-vzgojni karton (ŠVK). Kaj pa 

pravzaprav želimo in kaj je namen testiranj ŠVK? Kaj so 

motorične sposobnosti, katere poznamo, kako jih razvijamo in za 

kaj so pomembne? Da bi si znali odgovoriti na zastavljena 

vprašana, se bom v tem teoretičnem sklopu posvetil razlagi 

motoričnih sposobnosti v naslednjem pa se bom lotil še opisa 

testiranj motoričnih sposobnosti za ŠVK in njihovega namena.   

 

MOTORIČNE SPOSOBNOSTI 
 

Vsi ljudje na svetu imamo motorične sposobnosti. Potrebujemo jih tudi za najpreprostejša dnevna 

opravila, premike in naloge. Obstaja več motoričnih sposobnosti, natančneje 6 in sicer: gibljivost, moč, 

koordinacija, hitrost, ravnotežje in preciznost (natančnost)! Prav vsi ljudje na svetu jih imamo vseh šest, a 

različno dobro razvite.  

 

Motorične sposobnosti se lahko razvijajo (trenirajo, izboljšajo) a ne vse enako, četudi v trening vložimo 

enako truda in časa. To pa zato, ker ima vsaka motorična sposobnost različni koeficient prirojenosti – ta 

pove, kolikšni del posamezne motorične sposobnosti je prirojen (zapisan v našem dednem materialu in tako 

določen ob rojstvu) in kolikšni del ostane na voljo za razvoj in izboljšanje s treningom. Primer: motorična 

sposobnost hitrost ima koeficient prirojenosti med 80 in 95 procenti, kar pomeni: 

1. da je motorična sposobnost hitrost v veliki meri prirojena (tako nam je lahko v 80 - 95 procentih 

prirojeno, da smo hitri ali pa nam je v 80 - 95 procentih prirojeno, da smo počasni). Tako da tisti, 

ki so hitri, so se hitri že rodili, s treningom pa so lahko še hitrejši. Medtem ko nekdo, ki po svoji 

naravi ni hiter (ima dedno prirojeno da je počasen) bo le s težka ali nemogoče tekmoval s tistim, ki 

ima hitrost že prirojeno na visoki ravni. 

2. da lahko na razvoj te motorične sposobnosti s treningom vplivamo le v obsegu 5 do 20 procentov (s 

treningom lahko vplivamo zgolj na razvoj tistega procenta motorične sposobnosti, ki ni prirojen – 

kar je pri hitrosti le v obsegu 5 – 20%). 

 

Razumevanje zapisanega je izjemno pomembno pri usmerjanju otrok in športnikov na njihovi 

športni/profesionalni poti, predvsem pa je pomembno pri sestavi vadbe za razvoj športnika ali otroka.  

 

Kot omenjeno so motorične sposobnosti, opredeljene na podlagi objektivnih merjenj rezultatov (pridobljenih 

na podlagi testiranj velikega števila ljudi z merskimi inštrumenti) sledeče:  

1. Gibljivost,  

2. Moč,  

3. Koordinacija,  

4. Hitrost,  

5. Ravnotežje in  

6. Preciznost. 

 

Mnogi med motorične sposobnosti prištevajo tudi vzdržljivost, ki pa je dejansko funkcionalna in ne 

motorična sposobnost, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega in krvožilnega sistema. V 

nadaljevanju bom vsako motorično sposobnost na kratko opisal in razložil. 

  

 

 



Koeficient 

prirojenosti 

GIBLJIVOSTI 

je 50% 

Koeficient 

prirojenosti 

MOČI je 

50% 

GIBLJIVOST 
 

Gibljivost ali fleksibilnost je motorična sposobnost doseganja maksimalnih razponov 

gibov v sklepih ali sklepnih sistemih (pomeni, da lahko naše mišice s sklepi kar najbolj 

raztegnemo). Igra izjemno vlogo pri optimalni telesni pripravljenost posameznika tako 

športnika kot ostalih ljudi. Gibljivost lahko izvajamo aktivno (z mišico, ki jo napenjamo 

raztezamo nasprotno mišico – primer: če napenjamo triceps (triglavo nadlaktno mišico) 

potem raztezamo nasprotno mišico biceps (dvoglavo nadlaktno mišico)) ali pasivno (primer: s pomočjo 

uteži, partnerja ali lastne teže). Na podlagi raziskav, so dokazani naslednji učinki gibljivosti:  

- Če smo primerno gibljivi, se navadno tudi bolje počutimo 

- V primeru, da zmanjšamo svojo športno vadbo ali z njo prekinemo, se zmanjša tudi splošna gibljivost v 

sklepih kar lahko oteži izvajanje tudi običajnih vsakodnevnih opravil 

- Zmanjšana gibljivost vpliva tudi na poslabšano gibalno izraznost človeka 

(kakovost in estetiko-lepoto gibanja) 

- Pri mlajši starostnih skupinah je 80 % bolečin v križu posledica predvsem 

zmanjšane gibljivosti v nekaterih pomembnejših sklepih, ki podpirajo 

hrbtenico (kolčni sklep) 

- Dobra gibljivost je zelo pomembna za dober razvoj in izraz drugih 

motoričnih sposobnosti kot so koordinacija, moč, hitrost,… 

- Z dobro gibljivostjo zmanjšamo možnost poškodb ter poskrbimo za večjo 

ekonomičnost gibanja 

 

Kaj vpliva na izboljšanje ali poslabšanje gibljivosti?  

- Podkožno maščevje zmanjšuje gibljivost 

- Daljše okončine (višji ljudje) so slabše gibljive(i) 

- Več mišic ima za posledico slabšo gibljivost (bodybuilderji so tako slabše gibljivi) 

- Ogreta mišica se lažje in bolj razteza (zato je zelo pomembno ogrevanje pred vadbo) 

- S staranjem se gibljivost zmanjšuje 

- Ženske so za 20-30% bolj gibljive kot moški (zato je ritmična gimnastika v domeni žensk) 

- Najbolj smo gibljivi ob 12 h in 18 h, najmanj pa ponoči in okoli 14h  

 

Gibljivost vzdržujemo in razvijamo predvsem z gimnastičnimi razteznimi vajami (omenjenimi v 

teoretičnemu sklopu GIMNASTIKA 2). Z vsakokratnim raztegovanjem in primernim ogrevanjem pred 

vadbo lahko visoko stopnjo gibljivosti vzdržujemo v pozno starost. Vaje za gibljivost lahko izvajamo tudi 

vsakodnevno, ne glede na to ali se ukvarjamo s športom ali ne (primer: vsak izmed nas lahko 2 krat dnevno 

izvaja 15 minut raztezne vaje za boljšo gibljivost in s tem vpliva na boljše počutje).  

 

MOČ 
 

Moč je sposobnost za učinkovito izkoriščanje sile mišic pri premagovanju zunanjih sil. 

Mišična sila se proizvede tako, da se v mišicah porablja gorivo (kreatin-fosfat in/ali 

glukoza), pri tem nastaja kemična energija, ki se pretvori v mehansko s tem pa se zgodi 

mišična kontrakcija (napenjanje ali krčenje mišice), ki se pokaže kot mišična sila. Moč 

človeka pa je produkt mišične sile in hitrosti – primer: hitreje in z večjo silo kot udarimo, 

večjo moč bomo proizvedli. Moč je tudi najbolj raziskana 

motorična sposobnost saj je osnova za gibanje in tako življenje, 

namreč brez moči nebi z zjutraj niti s postelje vstati.  

 

Naše telo se praktično neprestano spopada z neko obliko zunanje 

sile, ki jih mora premagovati kot na primer: sila gravitacije 

(primer: naše mišice morajo neprestano delovati, da lahko naše 

telo stoji pokonci), sile predmetov, ki jih držimo in jih sila 

gravitacije vleče k tlom (primer: naše mišice rok morajo 

neprestano delati, se napenjati, da lahko držimo v roki mobitel), 



Koeficienti prirojenosti: 

 Eksplozivna moč: 80% 

 Repetitivna moč: 50 % 

 Statična moč: 50% 
 

sile trenja in upora (primer: če želimo v morju z vodo do pasu stati na miru, more naše telo neprestano 

delati, da lahko stojimo čim bolj mirno; podobno kot če želimo stati na miru, medtem ko v nas piha močan 

veter) in sile partnerja ali nasprotnika (v judu, rokoborbi, hokeju,…).  

 

Kaj pa vpliva na izboljšanje ali poslabšanje moči?  

- Podkožno maščevje zmanjšuje razvoj mišične moči/sile (debelejši kot smo, manj smo močni) 

- Daljše okončine ne omogočajo razvoja velike moči (višji ljudje imajo so manj močni) 

- Več mišic (večja mišična masa) ima za posledico tudi možnost razvoja večje mišične sile (več mišic kot 

imamo, močnejši smo) 

- Izboljšana medmišična koordinacija poveča proizvedeno mišično moč (primer: netreniran človek je pri 

naprezanju sposoben aktivirati zgolj 30 – 40 % svojih »mišic«) 

- Določena efektna emocionalna stanja kot so strah, jeza, tema lahko izjemno vplivajo na izraz povečanja 

ali zmanjšanja moči – primer: če imamo veliko tremo lahko naše mišice v trenutku postanejo popolnoma 

»nemočne«; poznani pa so tudi primeri, ko matere pod vplivom izjemnega strahu dvignejo avto do te 

mere, da izpod njega rešijo svojega otroka.  

- Ženske imajo za okoli 33% manj mišične mase (najmočnejše ženske se lahko primerjajo z bolj šibkimi 

moškimi – zato so vsi absolutni rekordi v dvigovanju uteži v lasti moških)  

- Netrenirani ljudje dosežejo vrhunec svoje moči med 20. in 30. letom starosti, če pa se vadba za moč 

izvaja redno, pa lahko le-to ohranimo na ustreznem nivoju še v pozni starosti 

- Za povečanje mišične mase in tako mišične sile (moči) je potrebna količinsko in raznovrstno 

zadovoljiva prehrana (predvsem ogljikovi hidrati in zdrave maščobe – krompir, ribe,…). 

 

Na splošno poznamo 3 oblike moči in sicer:  

- Eksplozivna moč: je sposobnost v čim krajšem času aktivirati čim 

več mišic, kar pomeni proizvodnja velike mišične sile v zelo 

kratkem času (primer: brca, udarec, met, skok, start sprinta…) 

- Repetitivna moč: pomeni da smo sposobni daljši čas opravljati 

enake ponavljajoče se gibe (primer: hoja, tek, plavanje, veslanje, sklece, počepi,…) 

- Statična moč: pomeni, da smo sposobni dolgotrajnega statičnega (mirnega s konstantno napetostjo 

v mišici) mišičnega napenjanja. Statična moč (kot statične raztezne vaje) pomeni, da ni prisotnega 

gibanja. To pomeni, da poizkušamo s svojimi mišica kar najdlje zadržati določen položaj z 

obremenitvijo ali brez (primer: športna gimnastika (konj, krogi, bradlja), nekateri borilni športi 

(kate), dvigovanje uteži…).  

 

V tekmovanjih v dvigovanju uteži se lahko ljudje/športniki zlahka 

primerjamo med sabo, saj teža v kilogramih, ki jo dvignemo jasno 

pokaže kdo je močnejši – temu pravimo absolutna moč. Obstaja pa 

tudi relativna moč, ki pa nam pove, kako močni smo glede na svojo 

telesno težo. Namreč težko je primerjati dva tekmovalca v dvigovanju 

uteži pri čemer je eden od tekmovalcev težek 55 kg in drugi 120 kg. 

Zato je relativna moč izražena kot teža bremena, ki jo premagujemo 

(dvigujemo) deljeno s telesno težo. Primer:  

 

             Bodybuilder:                                   Gimnastičar: 

- ima telesno težo 120 kg   - ima telesno težo 55 kg 

- dvigne za 120 kg uteži   - dvigne za 110 kg uteži 

- njegova relativna moč je 
   

   
    - njegova relativna moč je 

   

  
   

 

To pomeni, da je gimnastičar glede na svojo telesno težo relativno močnejši kot bodybuilder, ki sicer dvigne 

več uteži (večjo kilažo ali tako imenovano večjo obremenitev). 

 

Mišično moč se lahko v veliki meri razvija, saj je njen koeficient prirejenosti zgolj 50 %. Da pa bi to 

počeli pravilno in učinkovito so tu nekatera pravila:  

- mišica se krepi samo takrat ko se aktivno napenja (da bi pridobili mišice, se je zato potrebno naprezati) 



Koeficient 

prirojenosti 

KOORDINACIJE 

je 80% 

- delo mišice mora biti močnejše, daljše in pogostejše kot je njeno delo običajno v vsakdanjem življenju 

(primer: vsak dan hodimo po stopnicah, da pa bi to delo spremenili v trening za razvoj mišične mase/moči 

bomo za hojo po stopnicah uporabili 5 kg nahrbtnik) 

- obremenitev (težo uteži) je potrebno postopoma povečevati 

- pred vsako vadbo za razvoj moči se je potrebno dobro ogreti 

- poleg krepilnih vaj so obvezni del treninga moči tudi gimnastične raztezne in sprostilne vaje  

- za razvoj vsake oblike moči (eksplozivne, repetitivne ali statične moči) je potrebna posebna vadba 

 

Mišična moč je sicer izjemno pomembna pri razvoju motorične sposobnosti hitrosti (pomembna je v fazi 

pospeševanja), pri razvoju preciznosti, koordinacije in gibljivosti (moč omogoča boljši nadzor na mišično 

aktivnostjo/delom) ter vzdržljivosti (pri tej pripomore dobro razvita repetitivna moč).  

 

KOORDINACIJA 
 

Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje zapletenih 

gibalnih nalog. Pri koordinaciji potekata v telesu 2 procesa in sicer:  

- načrtovanje gibanja (primer: v glavi si zamislimo kako bomo premagali poligon) 

- uresničevanje načrtovanega gibanja s sprotnimi popravki (primer: dejansko 

premagujemo poligon in sproti popravljamo svoje gibanje) 

 

V dobro koordiniranem gibanju se porabi tudi le toliko energije kolikor jo je 

za izvedbo gibanja nujno potrebno, da bo gibanje lahkotno in sproščeno 

(primer: ko tečemo sprint na 60 m, ni potrebno, da med tekom še krilimo z 

rokami, vpijemo in napenjamo hrbtne mišice – vse to je odvečno gibanje in 

vpliva na porabo energije). Bolje koordinirani ljudje so tisti, ki imajo več 

različnih izkušenj z raznovrstnimi gibanji, saj si naši možgani ta gibanja 

»zapomnijo« in jih v naslednjih istih ali podobnih situacijah uporabijo in 

prilagodijo (primer: bolje razvito koordinacijo bo imela oseba, ki se ukvarja z 

nogometom, košarko, odbojko in tekom, kakor oseba, ki se ukvarja zgolj z nogometom).  

 

Gibanje je koordinirano (pa naj je to preskok letvice, sunek krogle, preigravanje ali met na koš) ko je: 

- pravilno (natančno in ustrezno izvedeno) 

- pravočasno (da so naši gibi časovno usklajeni – primer: da pri preigravanju v nogometu pravočasno 

s telesom nakažemo lažno smer gibanja, nato pa v naslednjem trenutku spremenimo smer gibanja in 

žogo vodimo mimo nasprotnika) 

- racionalno (pomeni, da smo izvedli natančno to kar je bilo potrebno in ne kot pri prejšnjem primeru 

sprinta na 60 m še 5 nepotrebnih stvari poleg) 

- izvirno (da med izvajanjem akcije prilagajamo gibanje – primer: ko se znajdemo pred vratarjem in 

še 2 obrambnimi igralci se moramo v trenutku odločiti kako bomo dokončali napad in dosegli gol) 

- stabilno (primer: karateisti morajo biti pri izvedbi kat izjemno zanesljivi in stabilni) 

 

Koordinacije se dejansko ljudje pričnemo učiti že v trebuhu matere, saj tam že izvajamo prve gibe. V 

največji meri pa se koordinacija razvija do otrokovega 6. leta starosti. Sicer se še nekoliko dviguje do 

pubertete a ne več tako strmo kot do 6. leta starosti. Svoj vrhunec razvitosti koordinacije ljudje dosežemo do 

20 leta in jo lahko na razmeroma visoki ravni vzdržujemo do 35 leta. Nato pa koordinacija počasi upada. 

Seveda pa je vse odvisno od načina življenja in urjenja te motorične sposobnosti.  

 

Za dober razvoj koordinacije so izjemno pomembna čutila – saj 

naša čutila prenašajo možganom opazovanja in podatke o okolju, da 

lahko ti (možgani) sestavijo kar najboljši odgovor v danih situacijah 

(primer: tečemo po hribu navzdol – naša čutila možganom sporočajo: 

kje ne naslednja korenina, kako hitro se premikamo, kam pot zavije, 

kakšni so položaji naših nog in še mnogo drugega, možgani pa so 

potem tisi, ki mišicam pošiljajo informacije, kako in kam je potrebno 

skočiti, premakniti roke, koliko moči je potrebne v desni nogi, pod 



Koeficient 

prirojenosti 

HITROSTI je 

90% 

katerim kotom postaviti levi gleženj na kamen in še mnogo drugega). Možgani ta navodila okončinam in 

mišicam pošiljajo v delčku sekunde, da pa so lahko ta navodila kar najboljša, morajo imeti naši možgani v 

svojem spominu shranjenih veliko različnih gibalnih programov, zapisov, 

izkušenj, da lahko v dani (novi) situaciji kar najbolje odreagirajo in pošljejo 

mišicam kar najboljša navodila. Primer: če se vrnemo na športnika, ki se 

ukvarja z nogometom, košarko in tekom: možgani tega športnika imajo v 

spominu zapisane gibe in odzive 3. različnih športov kar nanese na tisoče 

različnih rešitev situacij (od tega kako skočiti za žogo pri košarki, do tega kako 

preigrati v nogometu do tega kako v sprintu preteči klanec navzdol,…). Ta 

športnik bo mnogo lažje in bolje odreagiral in rešil neko novo situacijo (kot na 

primer skok s smučmi preko skakalnice) kot tisti športnik, ki trenira zgolj 

nogomet. Saj lahko ta, ki vadi 3 športe, vzame izkušnje iz vsakega športa po 

malo in bo veliko lažje in hitreje našel rešitev za skok s smučmi (odriv bo vzel iz 

košarke, ravnotežje iz preigravanja pri nogometu ter pristanek od teka po klancu 

navzdol) kot drugi športnik, ki vadi zgolj nogomet.  

 

Dejavniki, ki nam omogočajo boljši razvoj koordinacije:  

- bolje razvite preostale motorične sposobnosti omogočajo boljši razvoj koordinacije 

- pri marsikaterem športu mora biti za dobro koordinacijo primerno tudi konstitucija (zgradba) 

telesa (primer: pri gimnastiki je bolje, če so tekmovalci manjši ker tako lažje izvajajo salto, premete, 

kot če bi bili visoki 2 metra; nasprotno je pri košarki bolje, če so igralci visoki saj bodo tako lažje 

vrgli na koš, skočili za žogo in podobno).  

- Seveda je pa za uspeh izjemno pomembna motivacija športnika, da ne odneha ko je težko, ampak 

vadi dokler ne doseže uspeha 

 

Sicer pa je koordinacija veliko več kot le preigravanje pri nogometu in skok za žogo pri košarki, 

koordinacija zajema tudi:  

- Hkratno gibanje različnih okončin (primer: žongliranje z obema rokama hkrati) 

- Postopna koordinacija (primer: učitelj vsake 3 sekunde doda novo nalogo: prva naloga je tek na 

mestu, druga naloga je tek z visokim dvigovanjem kolen na mestu, tretja naloga je ploskanje med 

tekom na mestu, četrta,… - pomeni da moramo med izvajanjem dela/naloge/gibanja reševati vedno 

nove probleme/izzive)  

- Izvajanje celostnih programov (primer: učitelj na začetku poda 10 navodil in nato testira učenca z 

izvedbo, da preveri ali so si zapomnili vsa navodila) 

- Sprotno reševanje problemov (primer: zamislite si, da tečete zelo hitro po gozdnatem hribu navzdol – 

vsako sekundo je potrebno sproti reševati izzive na poti kot so korenine, trava, grmovja, drevesa, 

veter, naklon, pesek, ovinki, skale, ozka pot, drugi ljudje na poti, psi, veverice, sonce v oči,…) 

- Sposobnost obvladovanja ritmike (primer: izvedba plesnih korakov na glasbo – pomeni, da smo 

usklajeni z ritmom oziroma, da znamo plesne korake odplesati po ritmu glasbe) 

- Timing (primer: da smo sposobni izvesti določeno dejanje, gib, akcijo v točno določenem trenutku – 

primer je start sprinta na 100 metrov v trenutku ko poči štartna pištola) 

- Koordinacija spodnjih okončin (primer: žongliranje pri nogometu, tek čez ovire, ples) 

 

HITROST 
 

Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo 

frekvenco (hitrostjo ponavljanja) ali v 

najkrajšem možnem času (primer: da kar 

največkrat v 20 sekundah udarimo po plošči, ali 

pa, da kar najhitreje pretečemo razdaljo 100 m). Ta motorična 

sposobnost je pomembna predvsem pri premagovanju kratkih razdalj 

(sprinti, tek, plavanje, kolesarjenje) ter pri nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo posameznega giba. Ta 

motorična sposobnost je od vseh motoričnih sposobnosti v najvišji meri odvisna od dednih lastnosti, saj je v 

kar 90 % prirojena kar pomeni, da se jo da izboljšati zgolj v 10 % (to pomeni, da so se tisti ki so hitri, hitri 

že rodili in da je motorično sposobnost hitrost možno razviti/nadgraditi v le 10 % s treningom). 



Dobro razvita hitrost je odvisna od kupice dejavnikov, med katerimi so tudi:  

- kako dobro imamo razvit živčni sistem, 

- koliko in katera goriva imamo shranjena v mišicah (kreatin fosfat, glukoza, maščobe), 

- kakšna je naša sestava mišic (hitra/počasna mišična vlakna), 

- motivacija, trema in strah, 

- količina naše mišične mase (do neke mere pozitivno vpliva na razvoj hitrosti) 

- podkožno maščevje (več kot ga imamo slabše je za razvoj hitrosti) 

- dobro razvita koordinacija, gibljivost in eksplozivna moč pripomorejo k razvoju višje hitrosti 

 

Hitrost razvijamo predvsem z:  

- naravnimi oblikami gibanja (primer: hitri tek, tek v oteženih okoliščinah – tek z nahrbtnikom, ali tek 

v olajšanih okoliščinah – tek po klancu navzdol) 

- elementarnimi igrami (štafetne igre, igre odzivnosti – noč/dan,..) 

- gimnastičnimi vajami (gimnastične vaje za razvoj gibljivosti in moči) 

- vajami za izboljšanje tehnike gibanja (različne korekcijske vaje za izboljšanje tehnike) 

 

RAVNOTEŽJE 
 

Ravnotežje je sposobnost hitrega oblikovanja kompenzacijskih 

(korektivnih, nadomestnih) gibov, ki so potrebni, za vračanje 

telesa nazaj v ravnotežni položaj, kadar je le-ta porušen. Sila, ki 

jo vložimo, da bi ponovno vzpostavili ravnotežje mora biti, 

sorazmerna sili ki je porušila ravnotežje. Tako sila, ki jo vložimo v 

ponovno vzpostavitev ravnotežja telesa, mora biti tako dovolj 

velika in usmerjena v pravo smer (primer: če nas nekdo porine od 

zadaj, ko mirno stojimo na miru, mora naše telo delovati nazaj v nasprotni smeri potiska z enako silo, da telo 

ponovno vzpostavi v ravnotežje). Čeprav se na daleč zdi, da ljudje, ki stojijo na miru dejansko stojijo na 

miru to ni res – nihanja telesa pri stoji na miru se dogajajo kar 40 – 85 krat na minuto, pri čemer so lahko ta 

nihanja vse od 5 mm do 30 mm (nihanja mirno stoječega telesa so lahko levo, desno, naprej ali nazaj). Se 

pravi, ko stojimo na miru nikoli zares ne stojimo na miru (mišice neprestano, praktično vsako sekundo, 

popravljajo našo držo telesa, da ta lahko stoji na mestu da ne pademo v katerokoli smer na tla). Da pa bi se 

to dogajalo kar najbolj učinkovito, so ponovno (kot pri koordinaciji) zelo pomembne informacije, ki jih naše 

telo preko čutil sprejema iz okolja (primer: telo sprejema informacije iz okolja ali hodimo po stopnicah 

navzgor, ali stojimo na naklonu, ali piha močan veter, ali stojimo na rolki, je pod našimi nogami led, ali 

nosimo nahrbtnik...). Možgani vse te informacije, ki jim jih dostavijo naša čutila obdelajo in v mišice 

pošljejo signale/naloge kako popraviti položaj telesa, da lahko ponovno dosežemo ali zgolj vzdržujemo 

ravnotežje. Ravno ti sta dve pojavni obliki ravnotežja ki jih poznamo in sicer:  

- Sposobnost ohranjanja ravnotežja (primer: poizkušamo stati na eni 

nogi z zaprtimi očmi – naši možgani so zadolženi, da mišicam pošiljajo prava  

navodila kako ohranjati ravnotežni položaj, ne da bi stopili na tla z drugo nogo) 

- Sposobnost vzpostavljanja ravnotežja (primer: nekdo nas spotakne 

(porine s hrbta) in naše telo – možgani – so odgovorni, da posredujejo dovolj 

hitro prave informacije mišicam, da se telo ujame in da ne pristanemo na tleh) 

 

Ravnotežje razvijamo s pomočjo:  

- Vadbe določenih situacij z velikim številom ponovitev (primer: stoja na 

eni nogi – vajo ponavljamo več tednov, 2 krat na dan po 10 ponovitev) 

- Vadba z rušenjem ravnotežja (primer: stojimo na miru in nas nekdo 

porine vsakokrat v drugo smer in različno močno, mi pa se poizkušamo ujeti, 

da ne pademo na tla – veliko ponovitev) 

- Vaje z izključevanjem čutil (primer: poizkušamo držati ravnotežje na 

eni nogi z zaprtimi očmi, kasneje pokrijemo še ušesa,…) 



- Vaje z zmanjševanje podporne ploskve (primer: vadimo 

stojo na eni nogi pri čemer vsakih 10 ponovitev 

zmanjšamo ploskev na kateri stojimo)  
- Vaje s predhodnimi motnjami (primer: poizkušamo 

držati ravnotežje na robu stopnic potem ko smo se na 

hitro 5 krat zavrteli za 360 stopinj) 

- Vadba v stresnih pogojih (primer: vadimo ravnotežje v 

tekmovalni obliki, pod pritiskom publike, tekme,…v šoli 

na uri športa pripravimo tekmovanje v stoji na eni nogi 

medtem ko ostali učenci navijajo, ploskajo ipd.).  

 

PRECIZNOST 
 

Preciznost je sposobnost za natančno določitev smeri in sile pri usmerjanju telesa proti želenemu cilju 

(primer: preciznost je, da znamo čim bolj natančno določiti smer in moč s katero moramo vreči kamen da  

zadenemo potok – zadevanje cilja). Ta motorična sposobnost je najbolj slabo raziskana med vsemi 

motoričnimi sposobnostmi, zato tudi ni znan njen koeficient prirojenosti. Sicer pa se preciznost pojavlja v 

dveh oblikah:  

 

- zadevanje cilja: kot zapisano že v zgornjem primeru, tu naši možgani 

ocenijo dano situacijo, preko čutil zberejo vse informacije iz okolja ter 

ENKRATNO izvedejo dejanje meta. Po tem dejanju ni možnih več 

popravkov in je rezultat popolnoma odvisen od pravilne ocene in 

izvedene akcije (primer: košarkar stoji na črti za prosti met; pripravlja se 

za met na koš; preko svojih čutil sprejema informacije kako deleč je koš, 

kako visoko je koš, kje natančno drži žogo, kako diha, kako pokrčena kolena ima, kako težka je žoga; 

njegovi možgani vse te informacije obdelajo in se na njihovi podlagi odločijo za akcijo – met na koš; po tem 

dejanju popravki niso več možni, saj je žoga že v zraku in igralec ne more več vplivati na njeno gibanje; 

enak primer je metanje pikada v tarčo).  

 

- gibanje po natančno določeni tirnici: za razliko od zadevanja cilja je 

gibanje po vnaprej določeni tirnici drugačno, saj omogoča športniku, da 

svoje gibanje sproti popravlja (primer: s kolesom se postavimo na igrišče, 

ki ima na tleh narisane črte. Naloga je, da poizkušamo s kolesom voziti 

po črtah igrišča. Pri tej vrsti preciznosti lahko tudi MED VOŽNJO kolesa 

po črtah popravljamo svojo vožnjo tako, da zavijamo levo in desno, kar 

pri metu na koš ne moremo; enak primer je zabijanje žoge v koš pri 

košarki – tu lahko košarkaš s pomočjo svojih rok neposredno med letom 

proti košu popravlja gibanje žoge da le-ta na koncu pristane v obroču). 

 

Preciznost je odvisna od razvitosti drugih motoričnih sposobnosti, kar pomeni, da če imamo preostale 

motorične sposobnosti dobro razvite je možno tudi preciznost razviti na višjo raven. Zelo pomembno za 

dobro razvito preciznost je tudi sprejemanje informacij iz okolice preko naših čutil, saj lahko le na 

podlagi dobro zbranih informacij naši možgani predelajo in posredujejo našim mišicam prave informacije in 

ustrezna navodila kam in kako močno vreči kamen, da zadenemo cilj; izjemnega pomena pa so tudi 

predhodne izkušnje, spomini in druga športna znanja, ki jih možgani hranijo in se tudi na njihovi 

podlagi odločajo in delujejo – podobno kot je opisano pod motorično sposobnostjo - koordinacija.   

 

Preciznost razvijamo z velikim številom ponovitev (primer: prosti met pri košarki – vsak trening 

naredimo 50 metov na koš; kazenski strel pri nogometu – na vsakem treningu streljamo 30 krat na gol s črte 

11 m; šele po nekaj tisoč ponovitvah lahko zaupamo svoji natančnosti meta na koš ali strela na gol). 

Preciznost se močno zmanjša pod vplivom utrujenosti ali emocionalnih stanj (primer: če smo 

popolnoma izčrpani bomo težko natančno metali pikado v tarčo ali pa, če smo izjemno nervozni/prestrašeni 

bomo težko narisali ravno črto na list papirja). Seveda pa je, kot pri treningu vseh ostalih motoričnih 

sposobnosti, za dosego visoke preciznosti izjemnega pomena motivacija in postopnost napredka! 



GIMNASTIKA 2 
 

V prejšnjem sklopu gimnastike smo spoznali njeno grobo delitev, osnovne tehnične prvine ter tekmovalne 

oblike. Teoretični sklop Gimnastika 2 pa je namenjen spoznavanju nekaterih osnovnih položajev telesa in 

njihovih poimenovanj ter podrobnejšemu opisu zgradbe šolske ure športa – poudarek je na razčlenitvi in 

opisu ogrevanja ter razlagi vloge gimnastičnih vaj pri tem (kako, kdaj in zakaj jih izvajamo, ter katere vse 

poznamo). Za podrobnejši opis ogrevanja sem se odločil zato ker smatram, da je ogrevanje dejansko 

najpomembnejši del ure športa oziroma katerekoli športne vadbe – zakaj izveš v nadaljevanju.    

 

Okoli 400 let pred našim štetjem je grški antični zdravnik Hipokrat – ena najizjemnejših 

osebnosti v medici vseh časov – izrekel: »Če bi lahko vsakemu posamezniku omogočili/dali 

ravno pravšnjo mero fizične aktivnosti, ne preveč ne premalo, bi s tem našli najvarnejšo pot k 

zdravju.« Medtem ko je slavni Buddha rekel: »Vzdrževati naše telo zdravo je obveza, sicer ne 

bomo sposobni ohraniti našega uma jasnega in močnega.« Ti reki še kako veljajo tudi danes in 

se niso spremenili v več kot 2000 letih. Ravno te smotre (cilje) želimo uresničevati z pomočjo učnega načrta 

za predmet ŠPORT v osnovni šoli. Tako je naloga premeta in s tem ur športa:    

• zadovoljiti učenčeve prvinske potrebe po gibanju in igri,  

• vsakemu prilagoditi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti,  

• naučiti številne in raznovrstne gibalne spretnosti ter športna znanja 

• oblikovanje zdravega življenjskega sloga kar pomeni privzgojiti razumevanje koristi rednega gibanja 

in športa ter njune vloge pri kakovostnem preživljanju prostega časa,   

• oblikovanje pozitivnih vedenjskih vzorcev (spodbujanje medsebojnega sodelovanja, strpnosti in  

sprejemanja drugačnosti, razvoj zdrave tekmovalnosti in spoštovanje športnega obnašanja – ferpleja).  

 

Kot že omenjeno poizkušamo zgornje cilje predmeta šport uresničevati predvsem skozi redne ure športa. 

Seveda so nepogrešljiv del tudi športni dnevi in šole v naravi a dejstvo je, da so redne ure športa prevladujoč 

del. Da pa bi bolje razumeli sestavo ure športa, smiselnost ogrevalnih vaj in njihovih pravilnih izvedb, bom 

v nadaljevanju na grobo opisal sestavo klasične ure športa.  

 

URA ŠPORTA 
 

Ure športa so pogosto najljubše ure na urniku. A prevečkrat se smatra uro športa 

kot uro sprostitve in zabave. Seveda sta to oba pomembna dejavnika prijetnega 

doživljanje ur športa, a tudi pri športu imamo določen ali kar zapovedan učni 

načrt (vsebino), ki nam učiteljem športa (relativno) natančno zapoveduje katere 

športe, gimnastične prvine ali atletske discipline moramo v določenem razredu 

(na)učiti in predelati ter katere standarde znanja morajo naši učenci doseči ob 

zaključku šolskega leta. Še bolj pomembno pa je to postalo z uvedbo 

nacionalnega preverjanja znanja iz predmeta šport. Ravno to je največji razlog 

za izdelavo teorije, ki jo ravnokar prebiraš in testa, ki ga bomo pisali iz 

predmeta šport ob koncu šolskega leta.  

 

Ura športa je sestavljena kot vsaka dobra zgodba. In vsaka dobra zgodba mora imeti dober uvod, glavni del 

in zaključek. Za uspešno izvedbo zastavljenih ciljev ure moramo imeti kvaliteten uvod (ogrevanje - splošno 

in specialno), glavni del (podajanje nove snovi, utrjevanje, preverjanje ali ocenjevanje znanja) ter 

zaključek (sprostilne vaje in pogovor). V nadaljevanju se bom posvetil predvsem uvodnemu delu ure, ki 

ga osebno smatram kot najpomembnejšega v celotni uri. Zakaj razložim v nadaljevanju.  

 

 OGREVANJE (uvodni del ure športa 10-15 minut) 

Ura športne vzgoje se vedno prične s pozdravom in kratko razlago predvidenega poteka ure in snovi, ki jo 

bomo na uri predelali. A dejansko delo nastopi z ogrevanjem, ki je najpomembnejši del ure, čeprav se 

marsikomu to ne zdi tako. S pravilnim ogrevanjem pred vadbo telo pripravimo na delo, sicer lahko pride do 



poškodb ob vadbi, kar pa nam potem onemogoči delo na glavnem delu ure - se pravi brez temeljitega 

ogrevanja ni dobro izvedenega glavnega dela ure. Torej je ogrevanje najpomembnejši del ure ker z njim:  

- dvignemo telesno temperaturo mišic in telesa 

- dvigne se utrip srca s čimer se poveča pretok krvi po telesu (več goriva prispe v mišice) 

- telo pripravimo na napore, ki jih bomo dosegali v glavnem delu ure 

- povečamo presnovo v tistih mišicah, ki bodo v glavnem delu ure 

premagovale največje obremenitve,  

- povečamo elastičnost mehkega tkiva (mišice, vezi, kite, ovojnice…) 

- povečamo gibljivost in prožnost mišic, 

- izboljšamo pripravljenost telesa na splošno za športno vadbo, 

- zmanjšamo možnost pojavljanja poškodb mišic, kit, vezi, sklepnih 

ovojnic in drugih tkiv 

- z vestnim izvajanjem ogrevanja tudi pospešimo napredek saj le, če bo naše telo primerno ogreto, 

lahko glavni del vadbe izvedemo z največjo učinkovitostjo in dosežemo največji učinek/napredek 

 

Optimalno ogrevanje traja okrog 10 – 15 minut (vsaj na šolskih urah športa smo omejeni na ta čas). 

Sestavljeno je iz splošnega in specialnega dela. Potrebno pa je razumeti tudi, da vadba višje intenzivnosti 

zahteva daljši čas ogrevanja in priprave telesa na napor. Ogrevanje lahko razdelimo tudi na statično in 

dinamično. Pravilo je, da izvajamo dinamično ogrevanje v splošnem in specialnem delu (zaradi česar ga 

poimenujemo tudi splošno in specialno dinamično ogrevanje) ogrevanja, statično (stretching) pa ob 

zaključku vadbe.  

 

Splošno (dinamično) ogrevanje 

 

Splošno ogrevanje je namenjeno ogretju celega telesa, saj je 

potrebno na zahtevnejšo vadbo pripraviti vse glavne mišične skupine 

in sklepe. Kaj pa se pravzaprav dogaja v telesu med ogrevanjem? Z 

lažjo telesno dejavnostjo med splošnim ogrevanjem (hitrejša hoja, 

lahkoten tek ...) se poveča število srčnih utripov zaradi česar se kri po 

ožilju pretaka hitreje. Ker je kri prevozno sredstvo za gorivo 

(hranilne snovi) in kisik, pride s hitrejšim pretokom krvi v organe in 

mišice več teh snovi, zato je proizvodnja energije večja in storilnost 

telesa postane višja. Ko se gibljemo, nam postane tudi toplo, saj se poviša telesna temperatura. Pri višji 

temperaturi kemični procesi v organih in mišicah potekajo hitreje, zmanjša se trenje med mišičnimi vlakni v 

delujočih mišicah, sklepne ovojnice in vezi pa so manj izpostavljene poškodbam.  

 

Kot že omenjeno, v sklopu splošnega ogrevanja uporabljamo dinamične vaje za ogrevanje. Dinamične 

zato, ker ta način/metoda bolj učinkovito (izraziteje kot statično ogrevanje) poveča telesno temperaturo, 

poskrbi za boljšo prekrvavljenost mišic in gibljivost sklepov ter izboljša koordinacijo in ravnotežje. 

Dinamično ogrevanje tudi pogosto posnema dejanske gibe, ki jih bomo izvajali med aktivnostjo, zato je 

možnost nastanka poškodb med vadbo precej manjša.  

 

Splošno dinamično ogrevanje vedno pričnemo z nizko intenzivno vadbo kot na primer tekom, hojo, 

kolesarjenje ali veslanjm, ki praviloma traja 6-10 minut (čas, ki ga naše telo potrebuje, da se v njem začnejo 

dogajati pozitivne spremembe, ki jih želimo doseči s splošnim ogrevanjem). Po splošnem ogrevanju sledi 

specialno ogrevanje. 
 

Specialno (dinamično) ogrevanje 

 

Ta del ogrevanja poskrbi predvsem za boljše živčno-mišične povezave ter dodatno pripravo 

in prekrvavitev mišične skupine in sklepov, ki bodo v glavnem delu vadbene enote še prav 

posebno obremenjeni (še posebej dobro ogrejemo najpomembnejše mišice, ki jih bomo 

uporabljali v glavnem delu vadbe!). Sem tako sodijo dinamične raztezne vaje, ki 

imitirajo (posnemajo) gibanja/gibe, ki jih bomo izvajali v glavnem delu, krepilne in tudi 

sprostilne vaje. Primer dinamične raztezne vaje: če bomo v glavnem delu izvajali rokometni 



strel na gol, bomo v specialnem ogrevanju izvajali zamahovanje z rokami; ali pa, če bomo v glavnem delu 

izvajali počepe z utežmi, potem bomo v specialnem ogrevanju izvajali počepe brez uteži. Ta sklop naj traja 5 

minut (čas omejen zaradi trajanja šolske ure). 

 

Raztezne vaje so tako izjemno pomembne in morajo biti del vsakokratnega ogrevanja. Z njimi 

dvignemo sposobnost mišic, sklepov in sklepnih ovojnic. Dinamične vaje ki jih izvajamo so na primer: 

razna kroženja, zasuki, zamahi, odkloni itd. Pri čemer je potrebno poudariti, da se v začetku specialnega 

sklopa dinamičnih vaj prvo izvajajo različna kroženja in šele kasneje različni zamahi, zasuki ipd. Da pa bi 

imele naše raztezne vaje kar največji učinek je potrebno razumeti nekatera osnovna pravila njihovega 

izvajanja:  

– Dinamično raztezanje se izvaja počasi in nadzorovano (saj v naših mišicah obstaja tako imenovani 

refleks na nateg, ki zavira prehitro in nenadzorovano raztezanje mišice - zato raztezamo počasi). 

– Pri izvajanju vaj ne pretiravamo, saj lahko pride do poškodbe mišic. 

– Vse gibe izvajajo do točke rahle napetosti/meje/bolečine 

– Vsako dinamično raztezno vajo ponovimo 5-10 krat 

– Med ogrevanjem se osredotočamo tudi na dihanje, ki je umirjeno (nikoli ne zadržujemo diha) 

– Nekatere primerne dinamične gimnastične vaje: zasuk vratu levo desno, kroženje z rameni, kroženje z 

rokami, odklon telesa, kroženje z boki, predklon telesa, zibanje v predklonu v razkoraku, zibanje ali 

poskakovanje v izpadni korak, raztegovanje Ahilovih tetiv v zibanju ipd. 

 

Dinamičnim razteznim vajam sledijo krepilne gimnastične vaje, s katerimi 

dosežemo delovni tonus (napetost) mišic, hkrati pa tudi sproščanje toplote (ki 

nastane pri razgradnji goriva v telesu med aktivnostjo – ogrevanjem), kar 

omogoča učinkovitejše delovanje mišic in hkrati seveda tudi krepimo izbrane 

mišice oziroma mišične skupine.  

 

Krepilnim gimnastičnim vajam lahko sledijo sprostilne gimnastične vaje kot 

na primer stresanje, bičasti gibi… Z njimi zmanjšamo napetost v mišicah, s čimer 

ohranjamo njihovo delovno sposobnost. S sprostilnimi vajami tudi zaključimo 

specialno ogrevanje.  

 

Napake, ki se pojavljajo pri ogrevanju: 

 – prekratko ogrevanje (mišice/sklepi/vezi so premalo pripravljene na vadbo - možnost poškodbe se poveča); 

 – predolgo ogrevanje (izčrpanje telesa – s tem se zmanjša intenzivnost vadbe v glavnem delu); 

 – napačno izbrane vaje za ogrevanje. 

 

 GLAVNI DEL URE (30-35 minut) 

Glavni del ure je lahko namenjen podajanju nove učne snovi (učenje novih športov, športnih prvin, 

tehničnih elementov, koreografij, korakov, metov, strelov, skokov, tekov itd.), ponavljanju in utrjevanju 

že predelane snovi (ponavljamo kar smo se učili na prejšnjih urah športa in s tem hkrati tudi vadimo 

predelano snov se pravi jo utrjujemo), preverjanju znanja (te ure so namenjene preverjanju znanja 

določene vsebine na neki stopnji/etapi učnega procesa na primer: glavni del ure namenimo preverjanju 

znanja učencev strela na gol z nartom, ko po treh šolskih urah zaključimo sklop nogometnih strelov na gol, 

ali pa namenimo uro preverjanju znanja zadnjo uro pred uro ocenjevanja – ura preverjanja znanja je 

namenjena povratni informaciji učitelju in učencem o stopnji in doseženem znanju določene vsebine) in 

ocenjevanju znanja katerega namen je ovrednotenje znanja (opisno ali z oceno), ki pa hkrati služi tudi kot 

povratna informacija učitelju in učencu. Ocenjujemo vedno po vnaprej izdelanih kriterijih ocenjevanja, 

glede na katere pri predmetu šport ocenjujemo demonstrirano (demonstracija je praktični prikaz znanja, 

recimo meta na koš) ali zapisano (kot pisni test) znanje. Ostale podrobnosti glavnega dela ure v tem 

teoretičnem sklopu ne bomo obravnavali.  

 

 ZAKLJUČEK URE (do 5 minut) 

Zaključni del ure je namenjen pogovoru o ravno oddelani uri, morebitni ponovitvi 

obravnavane snovi, odgovarjanju učitelja na vprašanja učencev, napovedi snovi 

naslednje ure športa ter/ali morebitni izvedbi statičnih razteznih vaj (stretchinga).  



 

Statično raztezanje pomeni, da z določenim položajem telesa povzročimo statično 

(mirno in neprestano) napetost v mišici in ta položaj raztega nepremično držimo 

nekaj sekund. Statično raztezanje nima velikega vpliva na povišanje telesne 

temperature in prekrvavljenost mišic, zato uporaba tega tipa ogrevanja našega telesa ne 

pripravi za opravljanje težkega dela in je tako primeren predvsem ob zaključku vadbe. 

Čeprav statično raztezanje sicer poveča amplitudo giba, je potrebno paziti, da mišico 

ne raztegnemo preveč, saj tako početje največkrat vodi do poškodbe, mi pa želimo 

mišice ob koncu vadbe zgolj sprostiti. Poleg tega so statične raztezne vaje hkrati tudi razmeroma dobra 

preventiva proti krčem in bolečinam, ki se pogosto pojavijo naslednji dan po aktivnosti. Poznamo tako 

imenovano delta mišično stanje, ki se pojavlja po dolgotrajnih velikih fizičnih naporih kjer se mišice po 

naporu skrajšajo od 5-13% - to skrajšanje lahko traja tudi 48 ur; s kvalitetno izvedenim sklopom statičnih 

razteznih vaj pa lahko ta pojav deloma omejimo. Da pa bi pozitivne učinke te vrste razteznih vaj kar najbolj 

izkoristili je potrebno poznati nekatera osnovna pravila statičnega raztezanja:  

– Raztezanje se izvaja počasi in koordinirano (usklajeno/nadzorovano). 

– Pri tem se ne pretirava, saj lahko pride do poškodbe mišic. 

– Vse gibe izvajajo do točke rahle napetosti in tam zadržimo 

– Vsak položaj zadržimo vsaj 15 sekund, brez zibanja v položaju. 

– Dihamo počasi, umirjeno in ne zadržujemo diha med raztezanjem. 

– Med raztezanjem sprostimo mišico, ki jo raztezamo.  
– Najbolj uporabne statične raztezne vaje so: raztegovanje zgornjih okončin (raztegovanje dvoglave 

in triglave nadlahtne mišice ter ramenskega obroča, zapestja,…), raztegovanje spodnjih okončin 

(mečnih mišic, prednjih in zadnjih stegenskih mišic, Ahilove tetive,…), raztegovanje trupa (kolki, 

boki, hrbet, trebuh, …), raztegovanje vratnih mišic idr.  

 

NEKATERI OSNOVNI POLOŽAJI TELESA 

 

Nekateri osnovni položaji telesa so osnova gimnastike. Kot je osnova matematike poznavanje števil, da 

lahko kasneje z njimi računamo in kot je osnova slovenščine poznavanje črk da lahko kasneje iz njih 

tvorimo besedilo, je osnova gimnastike poznavanje različnih položajev telesa, gibanj, orodij. Sicer se 

tovrstno strokovno izrazoslovje le redko uporablja pri urah športa, a njihova morebitna prisotnost na 

nacionalnem preverjanju znanja iz predmeta športa veli njihovo omembo.  

 

Osnovni položaji telesa poznajo več delitev, a mi bomo omenili zgolj osnovne in nekatere bolj 

poznane/pogoste. Položaji imajo lahko sestavljena in zato pogosto dolga imena – odvisno od položaja, ki ga 

želimo opisati z besedami. Ime položaja vedno opisuje položaje: trupa, rok in nog, pri čemer pri opisu 

položaja vedno opišemo vsakega posebej (pri vsakem opisu položaja opišemo položaj rok, položaj nog in 

položaj trupa – vse v enem zapisu). Če je položaj (ki ga želimo zapisati z besedo) zelo preprost potem je tudi 

ime položaja preprosto kot na primer: klek, če pa je položaj (ki ga želimo zapisati z besedo) zapleten, potem 

bo zapleteno tudi ime položaja, saj moramo z besedami zapisati položaje vseh okončin in trupa s čim lahko 

nastane ime kot je: klek na levi, odnoženje z desno, odročenje (pri čemer klek na levi opisuje položaj trupa, 

odnoženje z desno položaj nog ter odročenje položaj rok). Da pa bi bilo vse skupaj bolj jasno, bom z 

naslednjim slikovnim materialom in pripadajočimi opisi snov predstavil nekoliko bolj razumljivo. 

 

 OSNOVNI POLOŽAJI STOPAL 

 

 

 

 

 

STOJA SPETNO STOJA RAZKORAČNO 

STOJA 

PREDKORAČNO 

STOJA SPOJNO 

(SNOŽNO) 

STOJA 

PREKRIŽANO 
STOJA RAZPETNO 



 OSNOVNI POLOŽALI ROK 

  
 

 OSNOVNI POLOŽAJI NOG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OSNOVNA GIBANJA TRUPA 

 

      
 

 
 

 OSNOVNI POLOŽAJI TELESA 

 

                         

ODKLON LEVO ZASUK V LEVO V 

PREDKLONU 

STOJA SPOJNO PREDKLON PREDKLON ZAKLON 

PRIROČENJE ODROČENJE PREDROČENJE VZROČENJE ZAROČENJE 

PREDNOŽENJE ODNOŽENJE ZANOŽENJE 

PREDKLON ZAKLON 

STOJA SPOJNO KLEK SED RAZNOŽNO STOJA NA GLAVI STOJA NA LOPATICAH 



       
 

 

 

 

 OSNOVNE MEŠANE OPORE (ko se opiramo na tla ali orodje z najmanj dvema deloma telesa hkrati) 

 

       
 

 

 NEKATERI BOLJ ZNANI POLOŽAJI TELESA 

 

         
 

 

 

 

     
 

 

 

 

     
 

 

 

OPORA ČEPNO SPREDAJ OPORA KLEČNO SPREDAJ OPORA LEŽNO SPREDAJ OPORA LEŽNO ZADAJ 

SED SNOŽNO ČEP 
Tudi: čep spetno, 
kolena narazen, 

roke v bok 

LEŽA NA HRBTU LEŽA NA TREBUHU 

RAZOVKA STOJNO ČELNO 
NA LEVI; ZANOŽNO Z 

DESNO; ODROČENJE VEN, 
DLANI DOL 

OPORA SEDNO ZADAJ OPORA STOJNO 
 SPREDAJ 

PREDNOS V OPORI  
SPREDAJ - DRŽA 

POLČEP  
SNOŽNO 

ČEP NA  
CELIH STOPALIH, 

PREDROČENJE 

KLEK NA LEVI, 
ODNOŽNO DESNO, 

ROKE V BOK 

KLEK NA DESNI, 
PREDNOŽNO LEVO, 

ZAKLON, VZROČENJE 

SED SKRČNO, 
RAZNOŽNO, 

POKRČENO, ROKE V 
BOK (turški sed) 

SED RAZNOŽNO, 
ODROČENJE (moška 

špaga) 

SED PREDNOŽNO Z 
DESNO, ODNOŽNO Z 
LEVO, SKRČNO, ROKE 

V BOK 

OPORA STOJNO SPREDAJ 
RAZKORAČNO, ŠIROKO 

OPORA 
ČEPNO ZADAJ 

NA CELIH 
STOPALIH 

SKRČENJE 
PREDROČNO, DOL Z 

LEVO, SKRČENJE 
ZAROČNO Z DESNO 

SKRČENJE 
PREDROČENO, Z 

DESNO GOR, 
HRBET DLANI NA 

ČELO, PRIROČENJE 
Z LEVO 


