
kako obvladujem stres?kje sem?koliko zmorem?

junij

Osnova TELESNE ZMOGLJIVOSTI 
je količina telesne energije. Na njeno 
stopnjo oziroma na to, koliko vaše telo v 
določenem trenutku zmore, vpliva telesna 
moč, kondicijska pripravljenost, prehran-
jenost, počitek, hidriranje…
Vaša psiho zična zmogljivost je odvisna 
predvsem od sistematičnega in odgo-
vornega dela, geni imajo le cca 30 odsto-
tno vlogo. 

GIBANJE je del človekove evolucijske poti. 
Vse, kar je živo, se giblje in bolj kot je živo, 
bolj živahno je gibanje. Sodobni nedejavni 
življenjski slog je odstopanje od tega 
naravnega vzorca in močno vpliva na 
zmanjšanje vitalnosti oziroma telesne in 
splošne zmogljivosti. Vodi v atro jo skelet-
nih mišic, manjšo porabo energije, 
povečanje telesne teže, v zmanjšanje 
kapacitete srca in volumna pljuč.

Redna TELESNA AKTIVNOST (TA) je 
učinkovito orodje proti utrujenosti, brez-
voljnosti in stresu. Ko ste v dobri telesni 
kondiciji boljše analitično in logično 
razmišljate, utrne se vam več idej, bolj ste 
čustveno in socialno zreli.  

UPRAVLJAJTE Z VAŠO TELESNO ZMOGLJIVOSTJO  

Osnovna odgovornost vsakega od nas 
je skrb za dobro psihofizično kondicijo. 

STRES je neskladje med dojemanjem 
zahtev na eni in sposobnostmi za obv-
ladovanje le-teh  na drugi strani, je stanje v 
človekovi telesni in duševni notranjosti in 
ne v okolju. Zunanje dejavnike imenujemo 
stresorji. Razmerje med enim in drugim 
vpliva na to, koliko bo stres škodljiv. Prava 
mera stresa pozitivno vpliva na zmožnost 
koncentracije in je nujno potrebna za 
povečanje telesne in duševne zmogljivosti. 
Sprosti celotni človekov potencial in 
mobilizira rezerve, ki so potrebne za 
vsako dejavnost. 

PREKOMERNI STRES vodi v upad storilnosti, 
učinkovitosti in krhanje medčloveških 
odnosov. Posledice čuti tudi gospodarstvo 
v obliki veliko bolniških izostankov, nezgod 
na delovnem mestu, zmanjšanja produk-
tivnosti ali pomanjkanja svežih idej. Da 
preprečimo bolezen ali celo izgorelost se 
ga moramo naučiti dobro obvladovati. 

UPRAVLJAJTE  S STRESOM  
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Telesna energija in z njo zmogljivost nastaja ob medsebojnem delovanju telesne 
aktivnosti in hrane oziroma medsebojnem delovanju vnosa kisika in hranil. Proces 
imenujemo presnova.

POSKRBITE ZA TELESNO ZMOGLJIVOST
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Razlikovati moramo pojma prebava in presnova:

PREBAVA pomeni encimsko razgradnjo makromolekul v hrani na mikromolekule, ki se 
potem preko črevesne stene absorbirajo v kri in limfo.

PRESNOVA ali METABOLIZEM je seštevek vseh kemičnih in zikalnih procesov ter spre-
memb v telesu, pri katerih nastaja energija za življenje. Večino energije (70%) pora-
bimo za vzdrževanje življenjskih funkcij, kot so dihanje, delovanje živčnega sistema, 
ohranjanje telesne temperature, delovanje prebavil, hormonov itd. 

DNEVNA PORABA KALORIJ  
1) za sedeče delo, brez vadbe, ženska porabi 1600 kcal, moški 2200 kcal 
2) za nizko stopnjo aktivnosti, ženska porabi 1900 kcal, moški 2700 kcal 
3) za 3x tedensko vadbo, ženska porabi 2200 kcal, moški 3100 kcal 
4) za 5x tedensko vadbo, ženska porabi 2500 kcal, moški 3400 kcal

gorivo

vnos kisika

vitamini, minerali

voda

oglijikovi hidrati

beljakovine

maščobe energija

pretvorba hrane 
v energijo

(presnova hranil ali  metabolizem)

telesna aktivnost

vnos hranil
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POZOR! 1 kg puste mišične mase porabi 30 kcal/dan, 
1 kg maščobnega tkiva pa le 5 kcal/dan. 

A. Izmerite obseg vašega pasu                                   

Priporočljiv obseg pasu 

a) ženske do 80 cm 
b) moški do 94 cm 

Moj obseg pasu = ____________________________________________

B. Izračunajte vaš indeks telesne mase (ITM ali BMI), ki pove ali je
    vaša teža primerna.

C. Izračunajte vaš bazalni metabolizem, ki je stopnja, s katero telo porablja      
kalorije v mirovanju. Upoštevajte ITM, ki ste ga izračunali v točki B!

a) Pri normalni teleseni teži ITM < 25
1kcal/kg x 24 ur = pri teži 60 kg => 60 x 24 kcal  = 1.440 kcal

b)Pri prekomerni telesni teži (ITM > 25)
(24 kcal – 5) = 19 = pri teži 80 kg => 80 x 19 kcal = 1.520 kcal

Moj bazalni metabolizem = 
_____________________________________________________
 

PRIMER: 
Telesna teža: 60 kg
Telesna višina: 170 cm
ITM = 60/(1,70*1,70) = 60/2,89 = 20,76 
Normalna telesna teža 1,70 m visokega človek 
je od 53,5 kg do 72 kg

vrednosti indeksa telesne mase

podhranjeni

normalno prehranjeni 

čezmerno prehranjeni 

debelost ii. stopnje

debelost iii. stopnje

do 18,49

18,5-24,9

25,0-29,9

30,0-39,9

40 in več

=itm (kg)
(m²)

teža
višina

POMEMBNO! Obseg pasu 
izmerimo med spodnjim robom 
reber in črevnično kostjo, v 
višini popka. Obseg pasu nad 88 
cm zelo ogroža zdravje žensk, 
nad 102 cm pa zdravje moških.

= _____________________
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kje sem?
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Nizko intenzivno, ritmično, dlje časa 
trajajočo telesno aktivnost, kot so tek, hitra 
hoja, nordijska hoja, kolesarjenje, plavanje 
imenujemo AEROBNA. Pomeni uporabo 
velikih mišičnih skupin in prisotnost kisika 
v telesu (izmenjava kisika in ogljikovega 
dioksida v korist kisika). Okrepi srce in 
ožilje, izboljša vzdržljivost in razpoloženje 
ter topi maščobe. 

Aerobni učinek zagotovi tista aktivnost pri 
kateri dosežete 60 - 85 % maksimalnega 
srčnega utripa (MSU). Izmerjen v mirovanju 
uporabljamo kot kazalec telesne kondicije, 
ki je odvisna od sposobnosti srca, da 
vzdržuje povečane zahteve organizma po 
kisiku in hranilih. Sposobnost se povečuje s 
stalno enakomerno telesno obremenitvijo.  

TELESNA AKTIVNOST 

Visoko intenzivno, kratko trajajočo telesno 
aktivnost, brez prisotnosti kisika v mišici, ki 
v cca 1 minuti opravi čim večjo količino 
dela, imenujemo ANAEROBNA oz. VADBA 
ZA MOČ. Počepi, sklece, vaje z utežmi, 
premagovanje teže lastnega telesa so vaje, 
ki gradijo nove mišice in povečujejo 
njihovo moč, vzdržujejo gibljivost in 
izboljšujejo držo telesa ter pomagajo 
vzdrževati mineralno gostoto kosti.  

POZOR! Srce je tudi mišica. Močnejše srce je 
sposobno z enim utripom načrpati večjo količino s 
kisikom obogatene krvi v mišice, posledično se, ob 

premagovanju telesnih naporov, frekvenca 
srčnega utripa zniža. Srce bije počasneje tudi v 

mirovanju in se bistveno kasneje utrudi. 
 

D. Izračunajte svoje aerobno območje 
(60-85% maksimalnega srčnega utripa-MSU): 

Obrazec za izračun: MSU = 220 – vaša starost

MSU=__________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

PRIMER: 
Stari ste 40 let  =>  MSU = 220 – 40 = 180;  
60% od 180=108; 85% od 180 = 153 
Vaše aerobno območje, v katerem je 
priporočljivo trenirati = od 108 
do 153 utripov/min.
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UČINKI TELESNE AKTIVNOSTI:

serotonina, krepi psihično stanje in poveča raven energije...

metabolizem, utrjuje sklepne vezi, prehrani sklepni hrustanec.
-

E. Ugotovite stopnjo in intenzivnost vaše telesne aktivnosti. 
Ustrezno obkrožite!

1.Kolikorat tedensko ste aktivni?   1x    2x   3x    4x   5x   več

2.Kdaj ste telesno aktivni?  
a) na poti v službo  
b) na delovnem mestu   
c) doma   
d) v prostem času  
e) ostalo

3. S katero in kakšno stopnjo telesne aktivnosti se ukvarjate?
a) Aerobno telesna aktivnost (hoja, NH, tek, kolesarjenje, zmerna aerobika,..) 
1) nizka - skupaj do 150 minut/teden
2) zmerna - skupaj 150 - 300 minut/teden
3) visoka - skupaj več kot 300 minut/teden
b) Vadba za moč in gibljivost
c) Vaje za ravnotežje in koordinacijo

4. Označite intenzivnost vaše telesne aktivnosti
a) Nizka 50 - 60% MSU
b) Zmerna 60 - 70% MSU (topljenje maščob, reguliranje telesne teže)
c) Visoka 70 - 85% MSU (zdravo srce, krepitev telesne kondicije)
d) Maksimalna 85 - 100% MSU (vrhunska pripravljenost)

5. Če niste aktivni, kaj je razlog za telesno neaktivnost?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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POZOR! Debelost je kronična bolezen, ki v razvitem svetu povzroča obilo zdravstvenih in estetskih nevšečnosti. Varovati se 
moramo predvsem visceralne debelosti (centralna debelost), kjer je presežek maščobnega tkiva razporejen v podkožju trebuha 
in v trebušni votlini. Maščobe okoli jeter in prebavil prevzamejo vlogo nekakšne hormonske žleze, ki izloča nevarne in biološko 
aktivne snovi, t.i. adipokine. 

F. Načrtovanje telesne aktivnosti in motivacija
Načrtovanje časa za telesno aktivnost je izjemnega pomena, zato si med 
tedenskimi obveznostmi označite tudi čas za telesno aktivnost.

G. Ugotovite kakšna je sestava vašega telesa, izračunajte odstotek 
maščobe v telesu! 

Podatek kolikšen je % maščobe v vašem telesu pove več o kvaliteti telesa kot 
ITM, kajti ITM ne upošteva telesne sestave in lokacije maščobe. Meritve lahko 
opravite v zdravstvenih ustanovah, tnes centrih ali pri nas.  

% maščobe v mojem telesu = 
____________________________________________

Motivacija! Pripravite si 30 kroglic (frnikul) in dva kozarca. Po vsaki opravljeni 
aktivnosti prestavite kroglico iz enega kozarca v drugega. Konec meseca zapišite 
število kroglic v drugem kozarcu. Različica: na koledarju obkrožite zapisano in 
opravljeno aktivnost, na koncu meseca preštejte krogce in zapišite. Zasledujte 
številko 20-21, kar pomeni telesno aktivnost 5x na teden!

ponedeljek     torek sreda četrtek

kolo
tek

   joga
petek sobota nedelja

Priporočljive vrednosti odstotka maščobe v telesu

Starost 20–29 let                  Starost 30- 39 let
Minimalna vrednost: 16    Minimalna vrednost: 17
Maksimalna vrednost: 24    Maksimalna vrednost: 25

Starost 40–49 let                  Starost 50-59
Minimalna vrednost: 19    Minimalna vrednost. 22
Maksimalna vrednost: 28    Maksimalna vrednost: 31

Starost 60 let in več
Minimalna vrednost: 22
Maksimalna vrednost: 33
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V 70-tih letih prejšnjega stoletja sta raziskovalca Aserinsky in Kleitman odkrila, 
da so človekovi vzorci aktivnosti in počitka vezani na cirkadiane in ultradiane 
cikle. Trajajo od 90 do 120 minut in vplivajo na naraščanje ter upadanje ener-
gije. Po 90-120 minutah dela telo teži k počitku in obnovi. Znaki so zehanje, 
lakota, težave z zbranostjo... 

Če želimo te naravne cikle preseči, naletimo na odziv telesa, ki nam narekuje 
boj ali beg. Telo preplavi s stresnimi hormoni, ki nekaj časa delujejo vzpod-
budno, nato pa sprožijo nasilnost, hiperaktivnost, nepotrpežljivost, 
razdražljivost, jezo, glavobole, bolečine v hrbtu, izgorelost.  

A. V stres nas velikokrat ženejo gonila, ki nastanejo na podlagi
 avtoritet okoli nas: 

BODI POPOLN  USTREZI DRUGEMU  POTRUDI SE  BODI MOČAN  POHITI 

1. Ugotovite katero gonilo je pri vas najmočnejše?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

2. Razmislite zakaj?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

3. Ali je to vedno potrebno? Napišite kdaj ni?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________

nimam časa!!!

upravljajte s stresom
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B. Kot obrambo pred stresom vsak dan prakticirajte ČUJEČNOST in DIHALNE VAJE!  

POMOČ PRI OBVLADOVANJU STRESA 
- začnite se ga vnaprej zavedati
- spoznati morate situacije in miselne vzorce, ki vam povzročajo stres (pretirani 
perfekcionizem, pretirana ambicioznost, občutek ogroženosti)
- z aktivnim pristopom povečajte zmogljivost za delo  
- premišljeno se izpostavljajte stresu in počitku (izmenično)

1. Čuječnost opredelimo kot 
nepresojajoče in sprejemajoče 
zavedanje sebe. Pri prakticiranju 
čuječnosti ali sproščanja posameznik 
opazuje svoje misli, čustva ter druge 
kognitivne, emocionalne in telesne 
pojave. Trajanje od ene minute do 20 
minut!

POMOČ PRI DELU Udobno se 
usedite, za nekoliko minut zaprite oči 
in usmerite pozornost na svoje 
dihanje. Prizadevajte si, da dihate 
umirjeno, enakomerno in globoko. Z 
mislimi se sprehodite po svojem 
telesu, od stopal navzgor. Poskušajte 
navezati stik z vsakim delom telesa in 
notranjim organom, kot da gre za 
posebno identiteto. Sprejemajte 
morebitne znake, sporočila ali nas-
vete, ki pridejo z njihove strani, brez 
poskusov spreminjanja ali 
izogibanja.

2. Pod pretiranim stresom postane 
vaše dihanje plitvo in skorajda neo-
pazno. Pri tem vam pomaga, da 
večkrat na dan zares zadihate. 

POMOČ PRI DELU V sproščenem 
položaju počasi vdihnite skozi nos, 
štejte do pet in opazujte, kako se 
vam ob tem napihuje trebuh. Izdih-
nite skozi usta, počasi štejte do 
osem, s pomočjo trebušnih mišic 
iztisnite ves zrak. Večkrat ponovite. 
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Ste ugotovili koliko zmorete in kaj naredite za zmanjšanje stresa?

Ali ste zadovoljni z obstoječim življenjskim slogom? Če niste, kaj boste ukrenili?

Razmislite kakšno obrambo pred stresom si lahko zgradite. 

pomembno!
V državah EU, so po 
podatkih Eurostata, bolezni 
povezane s stresom na 
prvem mestu in vztrajno 
naraščajo. Povzročijo 75% 
izostankov z dela. Stres je 
eden glavnih povzročiteljev 
diabetesa tipa 2, 
povišanega KT, migren, 
razvoja srčno žilnih bolezni. 

NALOGA MESECA
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