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INCIDENCA poškodb med ŠV?

2563 osnovnošolcev in 1514 srednješolcev (l. 2010)
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• Na letni ravni se ocenjuje, da 
poškodbo utrpi približno 35% 
otrok.

• Med akutnimi poškodbami je 60 % 
poškodb spodnjega uda, na prvem
mestu so poškodbe kolena. 

• Zelo pomemben je tudi pretres
možganov, saj pomeni 15% vseh
športnih poškodb otrok, PRI NAS  
6%

• Pri prostočasnih dejavnostih se 

poškoduje 33% otrok in 
mladostnikov, pri pouku športne

vzgoje pa nekaj manj kot 14%
(OŠ+SŠ). 







Model športne poškodbe
Meeuwisse et al., Clin J Sports Med, 2007





Starost kot dejavnik tveganja



Starost

• OTROCI
• Neizkušenost

• Nepopolno razvit sitem
gibalnega nadzora

• Slaba športna tehnika

• Psihološki dejavniki (presoja, 
precenjevanje zmogljivosti)

• Prezgodnja specializacija !!!

• Prejšnja poškodba !!



Starost



Prejšnja poškodba kot dejavnik tveganja

• Časovno odvisna
• Takoj po poškodbi močno 

dvignjeno tveganje
• Z odmikom od trenutka 

poškodbe, se tveganje 
manjša.

• Zato so zelo pomembna
«tarča» preventivnih
ukrepov otroci, ki v 
anamnezi navajajo prejšnjo
poškodbo.



Preobremenitveni sindromi – 50% vseh !!!

• Merilo je
prevalenca v %.

• Nastajajo
postopoma.

• Temeljna problema sta
bolečina in omejena
funkcija.

Čas(tedni/meseci)
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Prenehanje treninga

Epizode

neustrezne 

adaptacije

100%

Stik z 

medicinsko 

službo

Vrnitev

k treningu

Vrnitev na 

tekmovalni nivo

Vrnitev v trenažno-

tekmovalni proces

Preobremenitev



100%

Bolečinski prag

Prag sodelovanja v trenažno-tekmovalnem procesu

Ni poškodb z odsotnostjo iz
trenažno-tekmovalnega procesa

Čas(tedni)
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Br J Sports Med, 2009

precej mladih športnikov z veliko

bolečinami v gibalih, ki kljub

temu trenirajo, kar je recept za 

neuspeh in uničenje velikih
športnih talentov



Prezgodnja specializacija kot dejavnik tveganja

• Je NAJVEČJI ZUNANJI dejavnik tveganja za poškodbe in 
pretreniranost.

• Sem sodijo še: 
• trenažni volumen oz. trenažna obremenitev (pogostost, intenzivnost in 

progresivnost vadbe), 

• časovni trenažno-tekmovalni načrt, 

• športna oprema, 

• okolje, 

• športna tehnika, 

• psihološki dejavniki (vpliv trenerja in staršev).



Kaj je specializacija?

• Športna specializacija pomeni celoletno treniranje samo
enega športa z izključevanjem drugih športnih panog in 
je pri otrocih športnikih izjemno nevarna. 

• enolične ponavljajoče obremenitve gibal

• pogosto povezana s preobremenitvenimi sindromi ter 
izgorelostjo oziroma pretreniranostjo otroka

• ni dobra popotnica za boljše športne uspehe v kasnejšem
obdobju, hkrati pa lahko povzroči tudi opustitev
ukvarjanja z izbranim športom pri nekaterih
otrocih do 13. leta starosti (kar zlasti ogroža deklice).



Zgodnja specializacija 

• Odložitev specializacije na starostno obdobje po pozni adolecenci
(15, 16 let starosti) pomembno zmanjša tveganje za poškodbe.

• V začetnem obdobju ukvarjanja otroka s športom čim večjo
raznolikost športov.

• Le nekatere športne panoge (umetnostno drsanje, ritmična in športna
gimnastika) pa zahtevajo zgodnjo specializacijo. 

• Zato je pri treniranju teh športnih panog nujno sledenje obremenitev
in spremljanje zdravstvenega stanja mladega športnika. 



NAVODILA MOK

Spodbujanje 
gibanja FUN

ŠPORT
& TRENING

TRENIRA
& TEKMUJE

Aktivnost mora temeljiti na
zabavi, odkrivanju, učenju in igri. 

osvaja specifike
športa in spoznava
značilnosti treninga

telovadi za
ZMOGLJIVOST

in 
ZDRAVJE



Pretreniranost in relativni energijski deficit



Pretreniranost vs. RED

Parasimpatične 
spremembe*

Simpatične 
spremembe**

Drugo

Utrujenost Nespečnost Anoreksija

Depresija Razdražljivost Izguba telesne 
mase

Bradikardija Vznemirjenost Pomanjkanje 
koncentracije

Izguba motivacije Tahikardija Težke, boleče, 
okorele mišice

Povišan krvni tlak Anksioznost

Nemir Utrujenost ob 
prebujanju

razpoložljivost energije = 
energijski vnos – energija porabljena za vadbo





NAPOTKI ZA PREVENTIVO

•pridobivanje in spremljanje podatkov o prejšnji 
poškodbi, saj so predhodno poškodovani mladi 
športniki najbolj ogroženi, preventivni ukrepi pri 
njih pa najbolj učinkoviti. 



NAPOTKI ZA PREVENTIVO

• slediti obremenitvam pri treningu: v povprečju zgornja 
meja količine treninga zmerne do visoke intenzivnosti 16 ur 
tedensko.

• nujno individualno prilagajanje

• 1-2 dni počitka na teden ter 1 mesec počitnic od izbranega 
športa na letni ravni. 



NAPOTKI ZA PREVENTIVO

• Slediti morebitno zgodovino pretresa možganov. 

• Športnike, starše in trenerje je potrebno opozoriti, da otrok po 
pretresu možganov ne sme nadaljevati telesne dejavnosti na dan, ko 
je poškodba nastala.

• V pomoč pri ocenjevanju stanja je lahko trenutno veljavno klinično 
orodje za otroke stare 5-12 let  (Child SCAT-5).





NAPOTKI ZA PREVENTIVO

•Slediti nekatere preproste parametre: 
•dnevna količina spanca 

(normalno 8-10 ur, ne manj kot 7 ur), 
• število srčnih utripov v mirovanju (izmerjeno 

zjutraj v postelji ob prebujanju; dvig za 10 in več 
utripov je opozorilo o morebitni razvijajoči se 
neusklajenosti obremenitev in počitka).

•preprosti psihološki vprašalniki – npr. DASS-21 



DAS in spanec FŠ



NAPOTKI ZA PREVENTIVO 

• skrb za kakovostno in redno prehrano

• pravilna časovna umeščenost obrokov glede na urnik treningov

• nujno sodelovanje s strokovnjakom za prehrano

• V večini primerov tudi pri treniranih otrocih do 16. leta
odsvetujemo uporabo prehranskih dopolnil ter
suplementacijo v kolikor le ta ni jasno medicinsko
indicirana. 

• problematika motenj prehranjevanja
pri mladih športnikih (25% !!!)



NAPOTKI ZA PREVENTIVO 

• Zdravnik dodatno spremlja 
• status in zaloge železa (feritin, transferin, topni transferinski receptorji),
• vitamin D
• variabilnost srčne frekvence 

• Pri sledenju stanj so izjemno občutljivi in specifični18 tudi specifični 
validirani psihološki vprašalniki kot je npr. REST-Q vprašalnik. 

• Pri treniranih dekletih po menarhi je potrebno poudarjati pomen 
rednih menstruacijskih ciklov.



NAPOTKI ZA PREVENTIVO 

• Nevro-mišična preventivna vadba 
v trajanju 10-15 minut, ki se 
izvaja v sklopu rednih treningov 2-
3 krat tedensko (oziroma 30-
60 minut tedensko) v trajanju 
12 tednov (najmanj 20 in 
največ 60 vadbenih enot) in vedno 
vsebuje elemente treninga moči
učinkovito preprečuje poškodbe 
spodnjih udov pri mladih 
športnikih. 



Hvala za pozornost


