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IZVLEČEK
Doseţen rezultat iz preverjanja gibalnih sposobnosti posameznika in enot Slovenske
vojske je eden izmed standardov ugotavljanja bojne pripravljenosti in ima v strukturi
vsake sodobne vojske ključen pomen. Prehod Slovenske vojske v profesionalno
vojsko in integracija v NATO sta prinesla višje standarde usposobljenosti na vseh
področjih.
Namen diplomskega dela je bil najprej predstaviti poklic, opremo in veščine vojaka
pehote Slovenske vojske ter pomembnost visoke razvitosti gibalnih sposobnosti
njenih pripadnikov. V nadaljevanju je predstavljen pomen gimnastike kot temeljne
športne panoge za učinkovit razvoj gibalnih sposobnosti posameznika in enot
Slovenske vojske.
V razpravi so na osnovi funkcionalne analize gibalno zahtevnih in na bojišču najbolj
pogostih gibanj vojaka pehote predstavljene ugotovitve in zbirnik ocen za posamezne
gibalne sposobnosti in v nadaljevanju predstavljene vsebine gimnastike po
posameznih gimnastičnih orodjih za kondicijsko vadbo v Slovenski vojski, s ciljem
hitrejšega in učinkovitejšega razvoja gibalnih sposobnosti in doseganja visoke bojne
pripravljenosti posameznikov in enot premičnih sil Slovenske vojske.
Kot dodana vrednost delu je za laţje učenje in izvajanje vsebin gimnastike pri
kondicijski vadbi izdelano slikovno gradivo gimnastičnih prvin v obliki kinogramov kot
pomoč poveljnikom in inštruktorjem kondicijske vadbe v enotah Slovenske vojske.
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APPLICABILITY OF GYMNASTICS IN MILITARY COMBAT TRAINING FOR
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SUMMARY
The results achieved when examining the motor abilities of the individual and units of
the Slovenian Armed Forces is one of the standards for determining military
preparedness and has key significance in the structure of every modern army. The
transition of the Slovenian Armed Forces into a professional one and integration in
NATO have brought higher standards of training in all areas.
The aim of the diploma thesis is, in the first part, to present the profession, equipment
and skills of the infantry soldier of the Slovenian Armed Forces and the importance of
the highly developed motor abilities of its members. The wording in the continuation
presents the importance of gymnastics as a basic sports branch for the efficient
development of motor abilities of the individual and units of the Slovenian Armed
Forces. The second part presents the findings of the grades achieved for individual
motor abilities based on functional analysis of mobility requirements and the most
common movements of infantry troops in the battlefield.
In the discussion on tasks, findings are used to present the content of gymnastics
according to individual items of gymnastics equipment for the most highly assessed
motor abilities of the most common infantry movements, the goal being to achieve
faster and more efficient development of motor abilities and achieve high military
preparedness of individuals and mobile forces of the Slovenian Armed Forces.
As added value to this work, for simpler learning and performing gymnastics fitness
exercises, illustrative material has been produced on original gymnastics in the form
of a cinegram as an aid for combat fitness instructors in units of the Slovenian Armed
Forces.
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1. UVOD
Vojaški poklic v Sloveniji je čedalje bolj prepoznaven in spoštovan. Zaposlitev v
enotah Slovenske vojske s ciljem postati vojak, podčastnik ali častnik ter opravljati
dela in naloge v premičnih silah Slovenske vojske je zaradi dolgotrajnega in
napornega usposabljanja zahteven proces spreminjanja gibalnih sposobnosti
kandidata. Poleg tega je potreba po kakovostnem in visoko strokovnem
usposabljanju na področju vojaško strokovnih predmetov, kondicijske vadbe ter
drugih splošnih predmetov nujna za celosten gibalni in psihični razvoj njenih
pripadnikov.
Ţivljenje vojaka se v marsičem razlikuje od ţivljenja ljudi, ki opravljajo druge poklice,
vendar je lahko tudi vojaški poklic zanimiv in privlačen, delovne razmere so
specifične in zahtevajo celosten gibalni in psihičen napor. Povezan je z nenehnim
izobraţevanjem in pridobivanjem novih znanj, z novimi prijateljstvi in tovarištvom.
Naloge v vojski so jasno določene in delo je raznoliko, a tudi naporno. Poveljniki se
trudijo ustvarjati dobre medsebojne odnose in pridobivati občutek pripadnosti svoji
enoti, Slovenski vojski in domovini (Jelušič, 2009).
Čast, pogum, lojalnost, tovarištvo in predanost so vrednote, ki jih močno spoštujemo,
gojimo in prenašamo med nove pripadnike.
Vojaška sluţba je včasih ekstremno telesno in duševno naporna ter povezana z
dolgotrajnimi obremenitvami, kar od pripadnika oboroţenih sil zahteva dobro gibalno
pripravljenost in psihično kondicijo. Zaradi pomena gibalne pripravljenosti vojakov za
opravljanje vojaške sluţbe se mnoge vojske sveta ukvarjajo s problematiko
pripadnikov vojske, ki niso redno športno dejavni (Tkavc in Karpljuk, 2006).
Zaradi narave ter specifičnosti dela in nalog, biti vojak ni samo poklic, je tudi način
ţivljenja.
Slovenska vojska je usmerjena k optimalni organiziranosti in k vse večji učinkovitosti
ter uspešnosti. Od svojih pripadnikov, ki opravljajo zahtevne naloge doma, na
mirovnih operacijah in misijah zahteva stalno vojaško strokovno izpopolnjevanje in
usposabljanje ter visoko stopnjo gibalne pripravljenosti.
Nobena vojska si ne more dopustiti, da njihovi vojaki niso dovolj dobro psihofizično
pripravljeni. Športna oziroma kondicijska vadba omogoča upočasnitev biološkega
staranja, kar posebej velja za človekovo obdobje v zrelosti. Kolikor je mogoče, naj bi
človek sam s svojo celovito naravo poskrbel, da bi se staral počasi, čeprav je
staranje neizogiben biološki proces, ki je za slehernega posameznika določen v
njegovem genetskem zapisu, je upadanje gibalnih sposobnosti vendarle mogoče
upočasniti. Čeprav procesi upadanja potekajo nenehno, neustavljivo in progresivno
(Lunaček, 1998, v Berčič, 2001) in so za posamezne organske funkcije različni, je
mogoče vzpostaviti nadzor nad starostnimi pojavi.
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Gibalne sposobnosti posameznika in enot kot eden temeljnih elementov bojne
pripravljenosti dobivajo pri usposabljanju vsake sodobne vojske čedalje večji pomen.
Način ţivljenja se bistveno spreminja, ravno tako se spreminjajo sposobnosti tako
posameznika kot vse druţbe. Šport prevzema čedalje pomembnejšo vlogo pri
razvijanju in ohranjanju gibalnih sposobnosti sodobnega človeka (Karpljuk et al.,
2000), ki pa so za vojsko in njene pripadnike še posebnega pomena.
Dobra razvitost gibalnih sposobnosti je pogoj za izvedbo kateregakoli gibanja ali
gibalnega učenja, torej pri gibalnih aktivnostih v vojski ravno tako igrajo pomembno
vlogo. V vojski se izvajajo večurni pohodi, kratki in srednje dolgi šprinti s
spreminjanjem smeri gibanja, plezanja v prostih in mešanih vesah, lazenja in
plazenja, vlečenja, nošenja teţjih in laţjih bremen itd. Vsa ta motorika v prvi vrsti
zahteva dobro razvite energijske potenciale, ki se odraţajo v gibalnih sposobnostih
tipa vzdrţljivosti, koordinacije, različnih pojavnih oblik moči in hitrosti (Jošt in Agreţ,
1994).
V letnih načrtih izobraţevanja in usposabljanja enot in poveljstev Slovenske vojske si
vsako leto za cilj postavimo uspešno bojno delovanje, za kar je brezpogojno nujno
potrebna dobra usposobljenost posameznika in enot. Za kvalitetno izvedbo
usposabljanja posameznikov in enot pa se zahteva izvrstna usposobljenost
poveljniškega kadra. Za dobro usposobljenost poveljniškega kadra v Slovenski vojski
skrbi vojaško šolstvo oziroma Poveljstvo za doktrino in razvoj, izobraţevanje in
usposabljanje.
Visok nivo usposobljenosti poveljniškega kadra v Slovenski vojski je potrebno
zagotoviti tudi na področju športa in kondicijske vadbe, kajti opaziti je očitno
pomanjkljivo poznavanje osnov temeljnih športnih panog, kot sta atletika in
gimnastika, brez katerih je doseganje zahtevanega cilja zgolj slučajnost, nikakor pa
ne zagotovilo za dolgoročno dobro usposobljen poveljniški kader.
Tkavčeva (1999) trdi, da šport v Slovenski vojski je in bo ostal v svojih temeljih
sredstvo za doseganje in vzdrţevanje ustrezne strukture gibalnih sposobnosti vseh
pripadnikov Slovenske vojske, kar je eden izmed osnovnih pogojev za ustrezno
bojno pripravljenost vsakega posameznika. Drugo pomembno vodilo je izboljšanje
kvalitete z ustrezno strokovno usposobljenim kadrom za področje športa na vseh
ravneh organizacijske strukture Slovenske vojske. Tretje pa pomeni pravzaprav
temelj športa in njegove vloge v Slovenski vojski, in sicer je to dolgoročno oblikovanje
pozitivnega pristopa zaposlenih k športu na osnovi ozaveščenosti, pridobljenih znanj
in usposobljenosti.
Tako kot atletika je tudi gimnastika temeljna športna panoga, katere izvajanje vaj in
prvin v okviru redne kondicijske vadbe znatno pripomore k razvoju gibalnih
sposobnosti v vseh starostnih obdobjih.
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Gimnastika kot nekoč mnoţična športna panoga v Sloveniji, kultura slovenskega
naroda in prepoznavnost v svetu je trenutno še vedno športna panoga, ki je med
največjimi dobitniki olimpijskih medalj.
Zaradi vpliva vadbe na razvoj vseh gibalnih sposobnosti, predvsem pa moči,
vzdrţljivosti v moči, koordinacije, ravnoteţja in preciznosti, ki se od vojaka najbolj
zahtevajo in svojega poslanstva, je gimnastika za potrebe izobraţevanja in
usposabljanja v premičnih silah Slovenske vojske ţal premalo prepoznavna.
Zahtevnost gimnastike, slaba opremljenost telovadnic in športnih površin v
vojašnicah z gimnastičnim orodji, pomanjkanje strokovnega kadra in znanja s
področja gimnastike je resnično ovira pri njenem vključevanju v programe
usposabljanja v vojaškem izobraţevanju in enotah Slovenske vojske, vendar je z
zagotovitvijo teh pomembnih dejavnikov po mojem mnenju realizacija gimnastične
vadbe mogoča in realno uresničljiva, poleg tega pa so njeni gibalni, zdravstveni,
sociološki, psihološki in vzgojni učinki za pripadnike premičnih sil Slovenske vojske
neprecenljivi.
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2. PREDMET, PROBLEM IN NAMEN DELA
Predmet, problem in namen diplomskega dela je predstaviti gibalno zahtevnost
poklica vojaka pehote Slovenske vojske, izdelati funkcionalno analizo zahtevnejših
gibanj, ki jih opravlja na usposabljanjih in bojnih nalogah ter v nadaljevanju
predstaviti pomembnost in potrebo po uvedbi vadbe orodne gimnastike pri kondicijski
vadbi za celosten razvoj gibalnih sposobnosti vojaka pehote. V sklopu tega je namen
predstaviti uporabnost in praktično vrednost vadbe gimnastike kot športne panoge pri
usposabljanju iz športne vzgoje in kondicijske vadbe v enotah premičnih sil
Slovenske vojske.
Gimnastika kot športna panoga se v enotah Slovenske vojske premalo omenja, v
programih usposabljanja iz športne vzgoje ter kondicijske vadbe pa je ni mogoče
zaslediti. V enotah se občuti, da je kadra na področju športa v Slovenski vojski
premalo in da ni sistemske postavitve na vseh nivojih organizacije. Prav tako se
strokovnost spušča na amatersko raven, zato strokovnost izgublja. To bi lahko bil
eden od razlogov, da se osnovne vsebine športne gimnastike ne uvrstijo v programe
športne vzgoje v vojaškem šolstvu, kar posledično pomeni, da starešine v enotah
premičnih sil Slovenske vojske gimnastiko premalo izvajajo, ker jim tovrstnega
znanja na šolanju ni bilo mogoče posredovati.
Pripadniki Slovenske vojske se pri osnovnem in specialističnem vojaško strokovnem
usposabljanju pri učnih predmetih, kot so taktika pehote, taktika motoriziranih enot,
bojevanje v visokogorju, kondicijska vadba, bojna telovadba, pehotna oboroţitev s
poukom streljanja, sanitetna oskrba, inţenirija, vojaška topografija itd. srečujejo z
različnimi vrstami gibanja, pri katerih premagujejo lastno teţo, ovire in bremena.
Usposabljanja se izvajajo v niţinskem, hribovitem in gorskem svetu.
Vrste gibanj vojaka pehote so npr. dolgotrajna hoja in tek, šprint, nizko in visoko
plazenje, osnovni strelski postopki z različnim oroţjem, nošenje laţjih in teţjih
bremen, skoki v globino, premagovanje različnih taktičnih ovir, premagovanje vodnih
ovir s plavanjem, bliţinsko bojevanje na naseljenem območju, izdelava različnih vrst
zaklonilnikov, plezanje skozi in čez ovire, plezanje v kopnih stenah itd..
V enotah Slovenske vojske ugotavljamo, da je vse večje število mladih vojakov
potrebno naučiti marsikatero od osnovnih naravnih oblik gibanja, ker jih v
vsakdanjem ţivljenju nimajo moţnosti spoznati oziroma so moţnosti za to vse bolj
redke.
Osnovne skupine naravnih oblik gibanja pri kondicijski vadbi se kot osnova gibalnih
aktivnosti najprej uporabljajo osnovne lokomocije oziroma pedipulacije, med katere
uvrščamo (Pistotnik, Pinter in Dolenc, 2002):
-

plazenja,
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-

lazenja,

-

hojo,

-

tek,

-

padce,

-

plezanja in

-

skoke (v daljino, višino, globino) .

Manipulacije so načeloma mlajša gibanja kot lokomocije, saj so se razvile šele, ko je
človek prešel na dvonoţno hojo in je pri svojem delu začel v večji meri uporabljati
gornje okončine in so v glavnem vezane na upravljanje z različnimi predmeti ali
opravljanje del s posameznimi telesnimi segmenti. V športni praksi se največkrat
pojavljajo kot (Pistotnik idr., 2002):
-

meti in lovljenja predmetov,

-

udarci in blokade udarcev ter

-

prijemi.

Naravne oblike gibanj, ki se najpogosteje pojavljajo v vsakdanjem ţivljenju, so tako
imenovana osnovna sestavljena gibanja. Pogostejše oblike osnovnih sestavljenih
gibanj, ki imajo tudi večji pomen za ţivljenje in jih prištevamo k naravnim oblikam
gibanja, so (Pistotnik idr., 2002):
-

potiskanja,

-

vlečenja,

-

dviganja in

-

nošenja.

Razmišljanje mladih vojakov (večinoma fantov) v Slovenski vojski danes je, da je
mišičasto telo, pridobljeno s fitnes vadbo, edina prava rešitev za učinkovito gibanje in
premagovanje ovir ter bremen po razgibanem vojaškem vadišču. Na osnovi
dolgoletnih izkušenj pri usposabljanju in delu z vojaki Slovenske vojske sem mnenja,
da je kondicijsko vadbo potrebno uravnoteţiti s programom vadbe temeljnih športnih
panog, kot so atletika z osnovami atletske vadbe (vsebine vzdrţljivostnega teka,
atletska abeceda), rekreativna gimnastika (gimnastična abeceda, talna in orodna
gimnastika), osnove borilnih veščin, plavanje in reševanje iz vode.
Vojak sedanjosti in prihodnosti mora biti vsestransko usposobljena oseba, trdni
temelji njegove bojne pripravljenosti pa sta duševna in telesna pripravljenost.
Gibalna aktivnost, kot je vadba gimnastike in ostalih temeljnih športov v sklopu
športne vzgoje in kondicijske vadbe, je del izgradnje in oblikovanja osebnosti. Z
gimnastičnimi pripravljalnimi vajami, predvajami in prvinami se pripomore k
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zamišljenim telesnim urjenjem (gibalna znanja, navade in sposobnosti), izboljšujejo
vpliv na zdravstvene in higienske naloge, dvig delovne in obrambne sposobnosti,
ponujajo zabavo in aktivni odmor ter gradijo moralne in estetske vrednosti (prirejeno
po Kaluţa, 1984).
Poleg splošnih informacij o vplivu gimnastike na kvaliteto usposobljenosti vojaka ter
učenja prilagojene gimnastike za Slovensko vojsko je osnovni namen dela tudi
predstavitev vsebin gimnastike za neposredne načrtovalce in izvajalce usposabljanja
v I. in II. fazi usposabljanja v Slovenski vojski.
Kovač in Novak (2001) navajata cilje programa rekreativne gimnastike za
osnovnošolsko mladino katere večino lahko povzamemo tudi za programe
usposabljanja v enotah Slovenske vojske:
Cilji programa so pokazatelj temeljnosti te športne panoge. Z vadbo gimnastike pa bi
lahko dosegli (Kovač in Novak, 2001):
- posamezniku prilagojen razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti;
- pravilno telesno drţo z izbranimi gibalnimi nalogami;
- razvoj gibalnih sposobnosti (predvsem koordinacija gibanja, moč, hitrost, gibljivost,
ravnoteţje in natančnost);
- razvoj orientacije v omejenem prostoru, obvladovanje telesa v različnih poloţajih,
usklajeno delo rok in nog s skladno ter pravilno izvedbo enostavnih gibanj;
- razvoj splošne vzdrţljivosti;
- sproščeno izvajanje naravnih oblik gibanja, kot so plazenja, lazenja, valjanja,
visenja, plezanja, nošenja in kotaljenja;
- osvajanje temeljnih gibalnih podlag in pridobivanje izkušenj, na katerih bo mogoče
nadgrajevati različna enostavna športna znanja;
- spoznavanje gimnastičnih športnih orodij in pripomočkov;
- poznavanje osnovnih načel varnosti v telovadnici;
- razvoj občutkov zadovoljstva ob obvladanju telesa in izraţanju z gibanjem;
- razvoj vztrajnosti;
- primeren odnos do gimnastične športne opreme.

Problemi zaradi pomanjkanja gibanja se danes odraţajo na zdravju ljudi po celem
svetu in ne kot do nedavnega le v gospodarsko razvitih drţavah. Zaradi nenehnega
ustvarjanja laţjih pogojev ţivljenja je danes postalo ţivljenje brez gibanja tako rekoč
normalno. Ne samo odrasli, tudi mladi čutijo vse manj potrebe po gibanju. Današnji
12

način ţivljenja omogoča hitrejše in učinkovitejše povezovanje in komuniciranje, hkrati
pa omejuje in ograjuje človeka ter ga veţe v spone, tako da je vedno dlje od soţitja in
povezanosti z naravo in tudi vedno dlje od telesnega gibanja ter športnega
udejstvovanja (Berčič, 2001). Gibanje, moč in vzdrţljivost telesa so bili v preteklosti
nujni za človekovo preţivetje. Z razvojem tehnologije pri številnih delih in opravilih
človeka vse bolj zamenjujejo stroji in razni pripomočki, ţivljenje postaja vse bolj
sedeče.
Številni avtorji po svetu, ki raziskujejo programe psihofizičnega usposabljanja v
oboroţenih silah, prihajajo do istih mnenj glede vsebin programov, in sicer da je
potrebno pri pripravi vojakov na morebitne vojne pogoje v trenaţnem procesu zajeti
čim več naravnih oblik gibanja (plazenja in dejavnikov - klimatskih, zdravstvenih …, s
katerimi se bodo srečali v vojnih razmerah.
Vadba gimnastike deluje preventivno kot neposredna priprava na zahtevna
usposabljanja ter za optimalno opravljanje vseh del in nalog na ozemlju Republike
Slovenije kot tudi na mirovnih operacijah in misijah po svetu, kjer ima Slovenska
vojska z leti vse več svojih pripadnikov, tam pa je dobra usposobljenost,
pripravljenost posameznikov in enot še bolj potrebna in odgovornost večja.
Usposabljanje v premičnih silah Slovenske vojske poteka neprekinjeno in od
pripadnikov zahteva trdo delo, pri tem pa je poslanstvo vsakega vojaka, podčastnika
in častnika: usposabljati se, biti stalno pripravljen in zmagati v boju, kajti več znoja v
miru je manj prelite krvi v boju.
Na osnovi dolgoletne vadbe, poznavanja uporabne vrednosti gimnastike, njenega
vpliva na spremembe gibalnih sposobnosti vadečih in vzgojnih učinkov, predlagam
postopno uvajanje vadbe gimnastike za vojaka pehote v enote premičnih sil, kot so
1.BR in 72.BR Slovenske vojske.
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2. 1. Šport v Slovenski vojski
Športno področje v Slovenski vojski je zelo razvejano in vsebuje celo vrsto
medsebojno povezanih področij, ki pa vsako zase deluje kot svoj sklop. Šport v
Slovenski vojski v svojem osnovnem delovanju zajema redno športno vadbo, športno
vzgojo, šport za vse, preverjanje gibalnih sposobnosti, usposabljanja in
izobraţevanja športnih vsebin, športna tekmovanja v Slovenski vojski, mednarodna
športna tekmovanja, udeleţbo na tekmovanjih panoţnih športnih zvez in klubov,
športne priprave posameznih pripadnikov in ekip, enot, poveljstev in reprezentance
Slovenske vojske, analitično in raziskovalno dejavnost, informiranje javnosti o športu
in športnikih v vojski. Področje športa v Slovenski vojski ureja Direktiva za šport
(Tkavc, 1999).
Osnovni namen športne dejavnosti v Slovenski vojski je razvoj in vzdrţevanje
gibalnih sposobnosti pripadnikov Slovenske vojske in s tem doseganje višje ravni
bojne pripravljenosti, skrb in promocija Slovenske vojske v Sloveniji in tujini skozi
športne dejavnosti. Celosten sistem športa je zasnovan v povezljivosti bazičnega in
vrhunskega športa, kar je neobhodno potrebno za doseganje kvalitete in izkoristka
potencialov. Realizacija zasnove je daleč od lahke naloge, vendar z voljo sodelujočih
in podporo stroke ter vodilnih v Slovenski vojski lahko premagamo ovire, ki se
postavljajo na vsaki poti do zadanih ciljev (Tkavc, 1999).
Tkavčeva (1999) meni, da šport v Slovenski vojski je in bo ostal v svojih temeljih
sredstvo za doseganje in vzdrţevanje ustrezne strukture gibalnih sposobnosti vseh
pripadnikov Slovenske vojske, kar je eden izmed osnovnih pogojev za ustrezno
bojno pripravljenost vsakega posameznika. Drugo pomembno vodilo je izboljšanje
kvalitete z ustrezno strokovno usposobljenim kadrom za področje športa na vseh
ravneh organizacijske strukture Slovenske vojske. Tretje pa pomeni pravzaprav
temelj športa in njegove vloge v Slovenski vojski, in to je dolgoročno oblikovanje
pozitivnega pristopa zaposlenih k športu na osnovi ozaveščenosti, pridobljenih znanj
in usposobljenosti.
Redna športna vadba v okviru predpisanega programa, ki jo izvajajo pripadniki stalne
sestave Slovenske vojske, predstavlja temeljno športno (gibalno) pripravo
posameznika za čim učinkovitejše opravljanje bojnih nalog oziroma vojaških
dolţnosti (Novak, 2003; Tkavc, 1999).
Dela in naloge so lahko povezane tudi z ekstremno visokimi ter dolgotrajnimi
telesnimi in duševnimi obremenitvami, kar od pripadnika oboroţenih sil zahteva
dobro gibalno pripravljenost in psihično kondicijo (Karpljuk et al., 2000).
Formalnopravna in teoretična zasnova športa v Slovenski vojski je sicer dobro
zasnovana, vendar se tudi v vojski srečujejo z negativnimi vplivi sodobnega načina
ţivljenja (Tkavc, 1999).
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»Spremembe so stalnica življenja in tako se tudi način življenja nenehno spreminja,
s tem pa se spreminjajo tudi sposobnosti posameznika kot vse družbe. Pripadniki
Slovenske vojske niso nobena izjema, saj so sestavni del slovenske populacije in
vpeti v družben prostor, kateremu pripadajo (geografsko, socialno, kulturno itd.).
(Tkavc, 2004)«
Porast telesne teţe s starostjo in vplivi gibalne aktivnosti na zmanjševanje telesne
teţe so ţe splošno znani, zato se ti vplivi kaţejo tudi kot spremembe v morfoloških
značilnostih posameznika in s tega vidika je spremljanje le-teh pomembno v vseh
starostnih obdobjih (Tkavc, 2004).
»Šport ima pozitivne namene in cilje v vseh svojih vsebinah, od nas pa je odvisno, za
kakšen šport se bomo odločili in kakšen odnos bomo zavzeli do sebe in športa«
(Novak, 2003).

2. 2. Telovadba in Sokolstvo nekoč na slovenskem
Telovadba in šport sta socialna inovacija 19. stoletja, socialnega okolja in
evropskega prostora, na eni celinskega, drugi angleškega.

Slika 1. Vsesokolski zlet v Ljubljani l. 1922 (Stepišnik, 1974)
Telovadba je bila otrok pedagoško-humanističnih srednjeveških in razsvetljenskih
iskanj. Različni telovadni sistemi (Tyršev ali sokolski, Lingov ali švedski, Jahnov ali
nemški, turnarski itd.) so kaj kmalu postali pomemben pedagoški, narodnopolitični,
zdravstveno-evgenični in militanten instrument v oblikovanju nacionalnih identitet in
karakterjev (Pavlin, 2005).
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V našem prostoru naletimo na idejno navezavo slovenske narodne telovadbe na
starogrško gimnastiko, npr. ţe leta 1863 v ljubljanskem Juţnem Sokolu. Konec istega
leta je »o telovadstvu« predaval društveni starosta Etbin Henrik Costa je poudaril, da
je »telovadstvo … umetnost, po kateri se telo vadi, da je potem ugibčnejše in
močnejše«. V svojem govoru leta 1863 se ni mogel izogniti vzoru starih Grkov in
antičnemu izvoru telovadbe ter razloţil, da telovadni »začetek … nahajmo v starej
grškej zemlji, kjer se je telesno sukanje naprvo izobrazilo do umetnosti, ki je bila
prišla s Krete v Sparto, in iz Sparte v Atene, kjer je potem izgubila surovi vojaški
značaj pridobivši plemenitejšo in uljudnejšo obliko« (Pavlin, T. 2005).
Stari grki so imeli po njegovih besedah tri vrste telovadbe, in sicer vojaško, »ktero je
učilo, kako je treba sovražnika zgrabiti in braniti se«, krepilno, »kteremu je bil namen,
da je utrdilo človeku telesne moči in zdravje«, ter borilno, »najslavnejše izmed vseh,
porojeno iz razveseljevanja in iz tiste želje, po kateri je človek hrepenel očitno
predgledavci pokazati, kako je močan in ugibčen« (Pavlin, T. 2005).

Slika 2: Telovadba na Soški fronti (Stepišnik, 1974)

Da vadba gimnastike v času bojevanja na Soški fronti in na slovenski zemlji ni nekaj
novega priča gradivo Draga Stepišnika Telovadba na Slovenskem (1974), kjer
opisuje, da je Stane Derganc nekoč mednarodni telovadec (nosilec bronaste medalje
na preskoku leta 1928 na Olimpijskih igrah v Amsterdamu), v času vojne zbral pravo
telovadno vrsto. Gimnastično orodje bradljo so si telovadci pripeljali iz Ljubljane in jo
vozili s seboj, kamor so njihovo enoto premaknili. Tik za fronto so priredili javno
telovadbo z vajami na bradlji (slika 2) in skokom ob palici. Na tirolski fronti pa so
sokoli vadili na drogu.
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Leon Štukelj je davnega leta 1937 Sokolski mladini Slovenije zapisal sledeče misli:
SOKOLSKI MLADINI !
»Tudi meni poteka letos 30 let, odkar sem se vpisal v prvi sokolski naraščaj v Novem
Mestu. Takrat je bil mojemu življenju nakazan pravi smoter, ki edini lahko popolno
osreči človeka: to je zdravo telesno gibanje, ki krepi voljo in duha in tako ustvarja
temelje za uspešno življensko borbo. Z veliko ljubeznijo sem telovadil vseh teh dolgih
30 let. Posebno pa sem vzljubil orodno telovadbo. Ne samo, da ta način telesnega
gibanja prija mojemu izredno lahkemu telesu, marveč me priklepa nanjo tudi
spoznanje njene globoke vzgojne vrednosti. Zato je telovadba na orodju najobširnejši
del našega telovadnega sestava in temelj sokolske vzgoje. Orodna telovadba je pa
tudi težka in terja od vsakogar vse njegove telesne in duševne sile. Vrača pa tudi te
sile z bogatimi obrestmi. Iz malega, slabotnega človeka lahko naredi velikega in
močnega, ker mu izkuje njegovo voljo in njegov značaj. Te vrline in kreposti morejo
voditi neprestano samopremagovanje, požrtvovanje, odrekanje in pogum. Kaj je
telesno velik in močan človek brez krepke volje? Orodna telovadba pa nam vzbuja
tudi smisel za lepoto in postaja s tega vidika celo sama zase umetnost. Za njo velja
načelo, da mora telovadec premagovati najtežje telesne gibe na najlepši način, to je
z vrhunsko spretnostjo, z najlepšo držo telesa in v najpopolnejšem ritmu. Orodna
telovadba ima tedaj dvojno svrho in zato za vzgojo človeka dvojno vrednost. Brez
orodne telovadbe si ne moremo misliti Sokolstva. Sokolska mladina, okleni se
Sokolstva, vadi redno in z veseljem, trud ti bo bogato poplačan.«
Leon Štukelj, 1937, ob 30 – letnici Mariborskega Sokola (pridobljeno v arhivu
Športnega društva Sokol Beţigrad Ljubljana).
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2. 3. Oprema, oroţje in veščine vojaka pehote
Ţe od nekdaj je za dobro izurjenega vojaka veljal posameznik, ki je spretno rokoval s
osebnim in skupinskim oroţjem, precizno streljal, obvladal svoje gibanje in veščine
taktike bojevanja, bil poslušen do svojih nadrejenih, popolno izvrševal naloge, vedno
sodeloval in pomagal svojim sovojakom ter skupaj z njimi tvoril homogeno vojaško
skupino.
Vojak pehote mora biti danes poleg zgoraj navedenih veščin usposobljen za varno
uporabo številne sodobne vojaške opreme in tehnike. Od vojaka se zahteva, da je
sposoben prenašati in uporabljati svojo opremo in oroţje za premagovanje bojišča v
vseh pogojih, danih nalogah ter reševanja nepredvidenih okoliščin v vseh fazah in
času delovanja.
Pri delovanju na bojišču se vojak srečuje s številnimi teţavami, kot so slabi
vremenski pogoji (deţ, sneg, mraz, visoka poletna vročina), poškodbe, okvare oroţja
in opreme. Način in čas prehranjevanja je prilagojen okoliščinam in situaciji. Količina,
kvaliteta in preskrba prehrane ter tekočine je omejena in specifična. Veliko je suhih
obrokov, oskrbovanje s kuhano prehrano pa je omejeno.

Slika 3 in 4. Osebna oprema in oboroţitev vojaka pehote Slovenske vojske (arhiv M.
Dernikovič)
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Slika 5 in 6. Osebna oprema in oboroţitev vojaka pehote Slovenske vojske (arhiv M.
Dernikovič)

Osebna intendantska oprema, sredstva zvez, oprema za JRKB zaščito, osebna in
skupinska oboroţitev in strelivo, prehrana ter tekočina skupaj tehta 40 kg in več, teţa
pa je odvisna od predvidnega trajanja opravljanja naloge in je lahko tudi večja.

Vojak mora biti usposobljen iz sledečih veščin za preţivetje na bojišču:
- sposobnost delovanja z vso opremo in oroţjem v vseh vremenski pogojih, na
različnem zemljišču in nadmorski višini, ob katerikoli dobi dneva in vseh letnih časih,
- taktika bojevanja para, ognjene skupine, oddelka in voda,
- rokovanje, obvladovanje tehnike in oboroţitve,
- usposobljenost za izvajanje prve pomoči in ohranjanje zdravja,
- priprava toplega obroka,
- izvajanje osebne higiene,
- neprestano vzdrţevanja lastne telesne temperature,
- priprava pogojev za počitek, postavitev bivaka in prenočevanje,
- vzdrţevanje osebne opreme in oboroţitve ter odpravljanje zastojev in okvar,
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- skrb za naravo in čisto okolje, shranjevanje odpadkov,
- preţivetje v pogojih JRKB nevarnosti,
- usposobljenost za boj proti improviziranim eksplozivnim sredstvom,
- osnove topografske orientacije in navigacije po nepoznanem zemljišču,
- izdelati osebni in skupinski zaklonilnik z vsemi elementi zaščite,
- tehnike maskiranja opreme, zaklonilnika, oboroţitve in ostale tehnike.

Vojaški poklic je specifičen, psihofizične obremenitve vojaka pehote Slovenske
vojske niso nič manjše od vojakov tujih sodobnih oboroţenih sil. Zaradi zahtevnosti
vojaškega poklica so usposabljanja dolgotrajna in psihofizično zahtevna, izven kraja
bivanja ter pogosto v tujini, to pa pomeni dolgotrajno odsotnost od druţine oziroma
najbliţjih.
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2. 4. Gimnastika kot temeljna športna panoga
Gimnastika poleg atletike predstavlja najbolj temeljno športno panogo, ki je
izjemnega pomena za gibalni razvoj posameznika, saj omogoča zavesten nadzor
poloţaja in gibanja telesa. Glede na njeno vsebino in vrednotenje jo uvrščamo med
polistrukturne konvencionalne športne panoge. Definicija skupine, v katero sodi
panoga, poudarja raznovrstno gibalno vsebino. Konvencionalnost športne panoge pa
pomeni, da se morajo vsa gibanja izvajati v okviru določenega modela gibanja (Čuk,
1996).
Zajc (1992) navaja, da je ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa
razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost,
ravnoteţje in hitrost. Izbira različnih orodij, prvin in njihovih kombinacij daje večji ali
manjši poudarek eni ali drugi od zgoraj navedenih gibalnih sposobnosti.
Vsebine gimnastike so zelo raznolike, pri vadbi lahko uporabljamo različna orodja,
najpogostejše oblike vadbe pri začetnih skupinah so lahko tudi poligoni, kar vse
pripomore k pospešenemu razvoju koordinacije gibanja (Štihec in Kovač, 1988).
Vadba ima tudi pozitiven vpliv na psihične funkcije, v primerjavi s tistimi, ki veliko
sedijo, se tisti, ki se bolj pogosto ukvarjajo s športno vadbo, bolje prilagajajo, so
uspešnejši pri miselnih testih, laţje se upirajo stresu, kaţejo manj strahu in depresije,
izboljša pa se tudi človekova samozavest in samospoštovanje (Šelb Šemrl, 2003).
Gimnastiko uvrščamo med športe, pri katerih je poudarek tudi na lepoti gibanja, pri
čemer mora biti gibanje tehnično pravilno vendar sproščeno in lahkotno. Ta gibalna
razseţnost je mnogokrat zanemarjena, čeprav je ena temeljnih prvin človekove
gibalne kulture in ekspresije posameznikove osebnosti skozi gibanje (Novak, Kovač
in Čuk, 2008).
Vpliv gimnastike je neprecenljiv na razvoj skladnosti koordinacije gibanja; gimnastika
je ena redkih športnih panog, kjer se gibanja izvajajo v vseh smereh – naprej, nazaj,
gor, dol, levo, desno, z vrtenjem okoli vseh osi telesa – čelne, dolţinske in globinske,
s sočasnim in raznočasnim delovanjem rok in nog ter leve in desne strani telesa
(Novak idr., 2008).
Eden od najpomembnejših ciljev gimnastične vzgoje je razvoj zavestnega nadzora
poloţaja in gibanja telesa. Brez primerno razvitih gibalnih sposobnosti tega ţal ne
more biti, predvsem moči in gibljivosti, saj ti dve močno pogojujeta izkoristek ostalih
sposobnosti (prirejeno po Novak idr., 2008).
Osveščenost ljudi o nujnosti gibanja za zdravo ţivljenje, podprto s trţno logiko
sodobne druţbe, povečuje ponudbo spremenjenih, organizacijsko privlačnih
gimnastičnih programov.
Gimnastika je umeščena v učne načrte športne vzgoje na vseh ravneh in oblikah
šolanja, tako da je izbor ciljev, vsebin in standardov znanja prilagojen stopnji razvoja
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učencev in dijakov. Pomembno dejstvo, ki vpliva na umeščenost gimnastike v učne
načrte je, da je gimnastika zelo primeren program za ustvarjanje temeljev gibalnih
vzorcev, ki jih hranimo v motoričnem spominu, in so nujni za človekovo skladno in
učinkovito gibanje (Novak idr., 2008).
Zaradi velike raznolikosti prvin ter gibanj, ki se pojavljajo pri gimnastični vadbi, je
tudi vpliv na gibalne sposobnosti dokaj pomemben. Z gimnastično vadbo pozitivno
vplivamo na razvoj moči, koordinacije gibanja, razvoj gibljivosti in natančnosti. Zaradi
kratkotrajnih obremenitev, ki se pojavljajo v gimnastiki, pa se vzdrţljivost ne razvija v
takšni meri kot druge gibalne sposobnosti. Tudi hitrost se pri gimnastiki, ki se izvaja v
šolskih programih, ne razvija v veliki meri, kar je po vsej verjetnosti posledica
˝narave˝ prvin, ki se izvajajo v šoli. To so preteţno prvine, pri katerih za uspešno
izvedbo ni pomembna velika hitrost gibanja (Vogrinec, 2008).
Tudi Turšičeva (2007) v svoji magistrski nalogi navaja pozitiven vpliv gimnastike na
zgoraj omenjene gibalne sposobnosti. In sicer je s pomočjo ekspertnega mnenja
športnih pedagogov ugotovila, da pedagogi menijo, da z gimnastiko najbolj razvijamo
koordinacijo gibanja in ravnoteţje, sledi pa razvoj gibljivosti in moči. Z gimnastičnimi
prvinam bi naj po mnenju športnih pedagogov manj razvijali vzdrţljivost, najmanj pa
hitrost. Zaradi različnih struktur gibanj velja gimnastika za temeljni šport, ki drugim
športnim panogam sluţi kot neobhodno potrebna za dosego cilja v vrhunskem
športu. Nekaj panoţnih zvez se pomena športne gimnastike za dosego vrhunskega
rezultata v svoji panogi ţe zaveda. V programih, namenjenih širšim kategorijam,
predvsem mlajši šolski mladini, dopušča športna gimnastika izbiro gibalnih moţnosti
in organizacijskih oblik, ki izpolnjujejo osnovne cilje športne vzgoje. Značilni vplivi na
psihosomatični status izvirajo predvsem iz mnoţice gibalnih moţnosti, ki nam jih
ponuja gimnastični program. Ob uporabi različnih osnovnih in pomoţnih orodij, kot so
blazine, klopi, skrinje, ţrdi, gredi, drogovi, odrivne deske, koze, ponjave… si lahko
zamislimo veliko število različnih gibanj in kombinacij. Gibanja so lahko silno
preprosta, naravna in elementarna ter postopoma preraščajo v kompleksne gibalne
strukture (Kovač, 2006; Novak idr., 2008).
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2. 5. Gibalne sposobnosti in gimnastika
Na vseh gimnastičnih orodjih mora vadeči premagovati silo teţe lastnega telesa, zato
je to tudi najbolj naraven način pridobivanja moči. Prvine zahtevajo in tudi razvijajo
statično, repetitivno in eksplozivno moč, pri vseh oblikah moči je poudarjena
natančna velikost, smer in trajanje mišične sile (Novak idr., 2008).
Gimnastika zahteva in tudi najbolje razvija gibljivost med vsemi športnimi panogami,
ne samo tisto ekstremno gibljivost. Predvsem razvija tisto gibljivost, ki je najbolj
pomembna za vsakdanje ţivljenje, gibljivost ramenskega obroča in trupa. S
ponavljajočimi gimnastičnimi vsebinami dobro razvijamo vzdrţljivost v moči, ki pride
prav tudi pri drugih športih (Novak idr., 2008).
Z vadbo na raznolikih plezalih, zviralih, drogovih in bradlji razvijamo različne vrste
moči, skladnost gibanja, ravnoteţje in gibljivost (Novak idr., 2008).
Gibalne sposobnosti omogočajo človekovo gibanje. Ustrezna razvitost gibalnih
sposobnosti je nujni pogoj za izvajanje gibanja. Posledično se z izvajanjem gibanja
vzdrţuje oz. povečuje gibalna učinkovitost (Novak idr., 2008).
Delitev gibalnih sposobnosti je sestavljena in hierarhično urejena iz sekundarnih in
primarnih gibalnih sposobnosti, te pa se še dalje delijo na večje ali manjše število
pojavnih oblik (Jošt in Agreţ, 1994). Kot ugotavljajo avtorji, je ta delitev zelo
zapletena, kar je logično, saj je človek kot celota zelo zapleten sistem. Skozi
zgodovino se je izboljševala znanost in s tem poznavanje človeka in njegovih
lastnosti.
V obdobju skokovitega razvoja športa ter nenehnih poskusov doseganja boljših
rezultatov, so se tudi na področju športa razvile in izpopolnile znanstvene metode
raziskovanja in pridobivanja informacij. Natančnejše poznavanje področja motorike in
s tem bolj korektno postopanje na treningu je omogočilo doseganje boljših rezultatov
v športu.
Večina avtorjev uporablja definicijo, da so gibalne sposobnosti notranje dispozicije
človeka, ki so odgovorne za razlike v gibalni učinkovitosti (Jošt in Agreţ, 1994).
Drugi trdijo, da so to naravne danosti človeka, ki so odvisne od nivoja delovanja
različnih upravljalnih sistemov v njegovem telesu in predstavljajo zmoţnost izkoristka
teh potencialov pri doseganju zastavljenih ciljev (Pistotnik, 2003).
Iz definicij je razbrati, da gibalnih sposobnosti ni mogoče neposredno meriti in
ocenjevati, ampak le posredno z rezultati, ki jih posameznik doseţe v določenih
nalogah, ki pa morajo biti dobro izbrane. Gibalne sposobnosti so prirojene in
pridobljene, to pa pomeni, da je človeku ţe z rojstvom dana stopnja, do katere se mu
bodo razvile sposobnosti skladno z njegovo normalno rastjo in zorenjem, lahko pa se
z rojstvom določeno stopnjo razvitosti preseţe z gibalno aktivnostjo (Jošt in Agreţ,
1994).
23

Zanimivo je, da je z rojstvom dana stopnja različna po sposobnostih. Ni napačno, ko
rečemo, da je nekdo rojen šprinter, saj strokovnjaki ocenjujejo, da je gibalna
sposobnost hitrost človeku prirojena med 80 in 95 % in jo je moč tekom ţivljenja
natrenirati le za 20 do 5 %. Hitri ne moremo biti vsi, smo pa lahko močni, saj je
gibalna sposobnost moč v 50 % prirojena in se jo da v večji meri s treningi tudi
natrenirati. Dobro razvite gibalne sposobnosti so pogoj za izvedbo kateregakoli
gibanja ali gibalnega učenja, torej pri gibalnih aktivnostih v vojski ravno tako igrajo
pomembno vlogo. V vojski se izvajajo večurni pohodi, kratki in srednje dolgi šprinti s
spreminjanjem smeri gibanja, plezanja v prostih in mešanih vesah, lazenja in
plazenja, vlečenja itd. Vsa ta motorika v prvi vrsti zahteva dobro razvite energijske
potenciale, ki se odraţajo v motoričnih sposobnostih tipa vzdrţljivosti, različnih
pojavnih oblik moči in hitrosti (Jošt in Agreţ, 1994).
Po delitvi glede na splošne – naravne zakone, ki temeljijo na objektivnih rezultatih,
dobljenih s preverjenimi merskimi instrumenti, ki so bili uporabljeni na velikem številu
ljudi obstaja primarna delitev motoričnih (gibalnih) sposobnosti (Pistotnik, 2003) na:
-

gibljivost;
moč;
koordinacija;
hitrost;
ravnoteţje;
preciznost;
vzdrţljivost.

Vzdržljivost, ki jo nekateri tudi prištevajo med gibalne sposobnosti, naj bi sodila med
funkcionalne sposobnosti, saj je odvisna predvsem od dobrega delovanja dihalnega
in krvoţilnega sistema (Pistotnik, 2003).
Izpopolnjene znanstvene metode raziskovanja, so omogočile boljše poznavanje
področja človeške motorike in nastala je sodobna razdelitev, ki pa še ni dokončna in
se bo v prihodnosti še spreminjala. Določa tri sposobnosti, ki imajo sposobnost
regulacije energije (moč, hitrost, vzdrţljivost) in štiri sposobnosti, ki imajo sposobnost
regulacije gibanja (gibljivost, koordinacija, preciznost in ravnoteţje) .
Ne glede na starost je učenje gibanja vedno pogojeno s posameznikovimi
značilnostmi, sposobnostmi in znanjem. Gibanja, ki jih bomo učili tako zbiramo z
vidika njegovih gibalnih sposobnosti, gibalnega znanja, telesnih značilnosti in
osebnostnih lastnosti.
Raziskave kaţejo, da v osnovni šoli učitelji izvedejo le dobrih 40 % gimnastičnih
vsebin učnega načrta, še največ v tretjem triletju osnovne šole, najmanj pa v srednji
šoli. Tudi zato se gibalne sposobnosti slovenskih otrok in mladine še naprej slabšajo
(Novak idr., 2008).
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Dejavnik uspešnega učenja, ki ga pri učenju moramo upoštevati je potrebno število
ponovitev, da se neko gibanje usvoji in zapomni.

GIBLJIVOST
Gibljivost (fleksibilnost) je gibalna sposobnost doseganja maksimalnih razponov
gibov v sklepih ali sklepnih sistemih posameznika. Gibljivost predstavlja pomemben
dejavnik optimalne telesne pripravljenosti posameznika, tako v športu kot pri
vsakodnevnih opravilih (Pistotnik, 2003).
Gibljivost je sposobnost človeka, da izvede gib s kar največjo amplitudo. Delimo jo
lahko po več merilih na: doseţno in dinamično; aktivno in pasivno gibljivost; sklepno
in telesno (Strel idr., 2003). Fiziološko je gibljivost odvisna od velikosti in oblike
sklepnih površin, sestave kostnega in hrustančnega tkiva sklepa, viskoznosti
sinovialne tekočine v sklepu, elastičnih lastnosti mišičnega in vezivnega tkiva ter
stanja centralnega ţivčnega sistema, ki pogojuje mišični tonus. Odvisna je tudi od
morfoloških značilnosti, starosti, spola, telesne temperature, temperature okolja,
dnevnega časa, bolezenskih stanj in gibalne dejavnosti (Pinter, 1996 in Strel idr.,
2003). Koeficient prirojenosti je relativno nizek; v razvoju pa obstajajo izjeme pri tistih
predelih telesa, kjer je amplituda giba omejena z anatomskimi značilnostmi sklepov
in vezi (Strel idr., 2003).

MOČ
Moč je tista sposobnost s katero učinkovito izkoriščamo sile mišic pri premagovanju
zunanjih sil. Sila mišic je sila, ki nastaja na osnovi delovanja mišice kot biološkega
motorja. V mišici se kemična energija pretvarja v mehansko in toplotno energijo, pri
katerem se pojavi mišična kontrakcija (napenjanje, krčenje), česar rezultat je mišična
sila. Moč človeka je produkt sile in hitrosti (Pistotnik, 2003).
Na vseh gimnastičnih orodjih mora vadeči premagovati silo teţe lastnega telesa, zato
je to tudi najbolj naraven način pridobivanja moči. Prvine zahtevajo in tudi razvijajo
statično, repetitivno in eksplozivno moč, pri vseh oblikah moči je poudarjena
natančna velikost, smer in trajanje mišične sile. S ponavljajočimi gimnastičnimi
vsebinami dobro razvijamo vzdrţljivost v moči, ki pride prav tudi pri drugih športih
(Novak idr., 2008).
Procesi treninga v moči so v bistvu procesi adaptacije človekovega gibalnega ustroja
na obremenitev. V gibalnem smislu je trening moči prilagajanje telesa obremenitvam
(Pistotnik, 2003).
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KOORDINACIJA
Koordinacija je sposobnost za učinkovito oblikovanje in izvajanje kompleksnih
gibalnih nalog. Kaţe se v učinkoviti realizaciji časovih, prostorskih in dinamičnih
dejavnikov gibanja (Pistotnik, 2003).
Neprecenljiv je vpliv gimnastike na razvoj skladnosti (koordinacije) gibanja;
gimnastika je ena redkih športnih panog, kjer se gibanja izvajajo v vseh smereh –
naprej, nazaj, gor, dol, levo, desno, z vrtenjem okoli vseh osi telesa – čelne,
dolţinske in globinske, s sočasnim in raznočasnim delovanjem rok in nog ter leve in
desne strani telesa, s centričnim in ekscentričnim delovanjem sil na telo.
Koordinacija gibanja je najpogosteje opredeljena kot sposobnost hitrega
uresničevanja sestavljenih gibalnih nalog. Določa jo visoka stopnja plastičnosti
ţivčnega sistema, ki omogoča prilagoditev, rekonstrukcijo in oblikovanje gibalnih
programov. Številne raziskave kaţejo, da ni enopomenske definicije te sposobnosti
(Strel idr., 2003). Različni avtorji govorijo o globalni koordinaciji kot sposobnosti
usklajevanja gibov celega telesa v prostoru in času, hitrem učenju sestavljenih
gibalnih nalog, hitrem izvajanju sestavljenih gibalnih nalog, hitrosti izvajanja
sestavljenih gibov v določenem ritmu, reorganizaciji stereotipnih gibanj, koordinaciji
gibanja velikih mišičnih skupin, koordinaciji gibanja rok in nog, koordinaciji gibov rok
ali samo koordinaciji gibov nog. Nekateri avtorji uvrščajo v področje koordinacije
gibanja agilnost, ki je definirana s hitrimi spremembami smeri gibanja (Strel idr.,
2003).

HITROST
Hitrost je sposobnost izvesti gibanje z največjo frekvenco ali v najkrajšem moţnem
času. Pomembno je predvsem premagovanje kratkih razdalj s cikličnim gibanjem
(tek, plavanje, kolesarjenje ipd.) in v gibalnih nalogah, ki zahtevajo hitro izvedbo
posameznega giba. Od vseh gibalnih sposobnosti je hitrost v največji meri odvisna
od dednih lastnosti (Pistotnik, 2003).

RAVNOTEŢJE
Ravnoteţje je sposobnost vzpostavljanja in vzdrţevanja nekega poloţaja. Prav tako
tu obstaja več definicij. Tako ločimo: ravnoteţje z odprtimi in zaprtimi očmi; statično
in dinamično ravnoteţje. Raziskave na mlajših merjencih kaţejo visoko povezanost
ravnoteţja s koordinacijo gibanja (Strel idr., 2003).
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Slika 7. Telovadba na slovenskem (Stepišnik, 1975)

PRECIZNOST (NATANČNOST)
Preciznost (natančnost) je sposobnost, da zadenemo določen cilj ali da vrţemo oz.
vodimo predmet do cilja. Je najslabše raziskan del motoričnega prostora, saj je
uspešnost odvisna od različnih šumov (hitrosti percepcije, motivacije, emocij,
nevrotizma, temperamenta, pozornosti, vizualizacije). Pojem natančnosti se v
literaturi pojavlja tudi kot eden od vidikov koordinacije gibanja (Ušaj, 1996). Odvisna
je od centra za percepcijo in njegove povezave z retikularnim sistemom. Pomemben
je perceptivni nadzor mišične dejavnosti, ki je optične in kinestetične narave (Jošt,
Deţman in Pustovrh, 1992).

27

2. 6. Predstavitev gimnastičnega orodja
Gimnastična orodja, ki so primerna za vadbo vojaka pehote so predstavljena na
spodnjih slikah.
Gimnastični drogovi, krogi, bradlje, zvirala in plezala imajo svoj izvor v nadomestilu
naravnih ovir, kot so drevesa, debla, veje, ovijalke, skale ipd.

Slika 8. Konj

Slika 9. Koza

Slika 10. Skrinja

Slika 11. Konj z ročaji
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Slika 12. Različne bradlje

Slika 13. Odrivna deska

Slika 14. Različne blazine
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Slika 15. Doseţni drog

Slika 16. Doseţni krogi

Slika 17. Različne gredi
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Slika 18. Mala proţna ponjava

Slika 19. Postavitev orodja za preskoke
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2.7. Metodika priprave vadečega na učenje gimnastične
prvine
Če vadbo prilagodimo značilnostim vadečih, omogoča vsakomur udeleţbo in
ukvarjanje z njo v skladu z njegovimi sposobnostmi ter dvigovanje le teh na višjo
raven.
Učitelj gimnastike mora pri poučevanju gimnastičnih prvin upoštevati naslednjih
sedem bistvenih didaktičnih korakov (Bolković in Čuk, 1994):
1. IZBOR PRIMERNE PRVINE ZA VADEČEGA
- ali ima vadeči primeren nivo gibalnih sposobnosti
- ali je vadeči psihično pripravljen na prvino
- ali je tehnično predznanje vadečega primerno
- ali so telesne značilnosti vadečega primerne
2. IZBOR USTREZNE UČNE METODE (PREDSTAVITEV PRVINE)
- obrazloţitev prvine
- demonstracija
- neposredna
- posredna
3. IZBOR METODE POUČEVANJA PRVINE
- analitična
- sintetična
- metoda predavanj
- direktna metoda
- izvedba s pomočjo trenaţerja
- izvedba upočasnjenega gibanja
- izvedba prvine s pomočjo
- samostojna izvedba
4. DOLOČITEV USTREZNEGA METODIČNEGA POSTOPKA
(VRSTE GIBALNIH VSEBIN)
- pripravljalne vaje (z njimi razvijamo gibalne sposobnosti)
- predvaje (z njimi razvijamo tehnično strukturo gibanja)
- prvine
- prvine v vezavi
- prvina v vaji
5. USTREZNE UČNE OBLIKE (ORGANIZACIJSKA OBLIKA) VADBE
- frontalna vadba
- vadba v skupinah
- homogene skupine
- nehomogene skupine
- vadba po postajah
- vadba z dopolnilnimi nalogami
- vzporedna vadbe
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6.
-

-

7.
-

poligon
individualna vadba

DOLOČANJE IN ODPRAVLJANJE NAPAK PRI IZVEDBI PRVINE
primerjava s tehničnim modelom izvedbe prvine
definiranje prve kinematične napake
odprava kinematičnih napak
- določitev dela telesa
- določitev pravilne izvedbe
popravljanje napak v dinamiki prvine
- določitev dela telesa
- določitev pravilne izvedbe
POMOČ IN DOLOČITEV NAČINA VAROVANJA VADEČEGA
zaščita pred poškodbami
oba dejavnika olajšata učenje prvin
vadeče sproti učimo pomoči in varovanja.
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3. CILJI

Glede na namen, predmet in problem so cilji diplomskega dela naslednji:
-

izdelati funkcionalno analizo zahtevnih gibanj vojaka pehote po posameznih
gibalnih sposobnostih,

-

na podlagi ugotovitev funkcionalne analize predstaviti program gimnastičnih
vsebin in vaj po posameznih gimnastičnih orodjih za kondicijsko vadbo v
enotah Slovenske vojske,

-

prikaz izvajanja gimnastičnih prvin s slikami in kinogrami.
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4. METODE DELA

Diplomsko delo je monografska publikacija. Pri izdelavi dela sem si pomagal z
različnimi viri, kot so obstoječa ustrezna literatura, dolgoletne lastne izkušnje kot
tekmovalec in trener v športni gimnastiki v času SFR Jugoslavije ter lastne izkušnje iz
vojaško strokovnih usposabljanj v tujini in dolgoletne izkušnje iz usposabljanja
vojakov na sluţenju vojaškega roka, poklicnih pripadnikov stalne sestave in
pogodbenih pripadnikov rezervne sestave Slovenske vojske. Delo je opremljeno s
slikovnim gradivom. Metode dela, ki sem jih uporabil pri izdelavi diplomskega dela
so:
-

zbiranje dokumentacijskega gradiva (knjiţnega in elektronskega),

-

metoda neformalnega pogovora,

-

funkcionalna analiza gibanj vojaka pehote,

-

metoda fotografiranja, video snemanja in priprava kinogramov,

-

uporaba lastnih spoznanj in izkušenj,

-

metoda opazovanja,

-

študij literature.
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5. RAZPRAVA
Poveljniški kader enot Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) kot so poveljniki vodov
in poveljniki oddelkov so neposredni izvajalci usposabljanja posameznikov in enot ter
strokovnjaki iz vojaških veščin. Dobra izurjenost posameznikov in enot je večinoma
odvisna od kvalitetnega dela v enoti in dobre usposobljenosti neposrednih izvajalcev
usposabljanja, njihovih delovnih izkušenj, strokovnega sodelovanja in medsebojnega
spoštovanja.
Na osnovi ugotovitev funkcionalne analize gibanj vojaka pehote (poglavje 5.1.) po
posameznih gibalnih sposobnostih je v poglavju 5.2. predstavljen predlog vsebin
gimnastike po posameznih orodjih kot dopolnilo kondicijski vadbi za vojaka pehote
enot premičnih sil Slovenske vojske.
Predlagane vsebine gimnastike so prilagojene potrebam in zahtevam usposabljanja
vojaka pehote premičnih sil SV. Nekatere pripravljalne in krepilne vaje na
gimnastičnih orodjih so primerne tudi za vadbo vojakov drugih rodov in članov
poveljstev SV vendar samo v primeru dobre gibalne pripravljenosti posameznikov in
z upoštevanjem varnostnih ukrepov in metodičnih postopkov med vadbo.
Problem šibkega poznavanja in izvajanja osnov temeljnih športnih panog kot sta
atletika in gimnastika pri kondicijski vadbi v SV je v delu ţe omenjen in predstavlja
eno od osnovnih pomanjkljivosti v dosedanji dolgoletni praksi usposabljanja v SV.
Omejeno število ur iz kondicijske vadbe v programih usposabljanja v vojaškem
šolstvu ter v slabem zavedanju športnih delavcev v SV, da vadba gimnastike kot
temeljne športne panoge razvija in izboljšuje vse motorične sposobnosti oz. omogoča
kvaliteten razvoj vseh naravnih oblik gibanja vojaka pehote. Z vadbo osnovnih prvin
na gimnastičnih orodjih učimo obvladati svoje telo.
Gimnastika (orodna telovadba) je športna panoga, ki pripomore k razvoju in
ohranjanju vseh gibalnih sposobnosti v vseh starostnih obdobjih.
Za konkretno uvedbo vadbe gimnastike v programe kondicijske vadbe enot
premičnih sil SV je predhodno potrebno zagotoviti:
-

športne površine v vojašnicah opremiti z doseţnimi drogovi, nizkimi bradljami,
vertikalnimi plezalnimi vrvmi,

-

zagotoviti izobraţevanje za neposredne izvajalce kondicijske vadbe in
inštruktorje gimnastike v sodelovanju s Katedro za gimnastiko na Fakulteti za
šport v Ljubljani,

-

obstoječe telovadnice opremiti z gimnastičnimi orodji kot so bradlja, doseţni
drog, skrinja, konj, mala proţna ponjava, blazine za izvajanje talne gimnastike,
doseţni krogi, odrivne deske itd.,

-

inštruktorjem gimnastike zagotoviti učno literaturo iz področja metodike
poučevanja gimnastike.
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5. 1. Funkcionalna analiza gibanj vojaka pehote
S funkcionalno analizo gibanj vojaka pehote (tabela 2) sem s subjektivno oceno na
podlagi lastnih strokovnih znanj in presoje ter na osnovi logike po posameznih
gibalnih sposobnostih ovrednotil gibalno zahtevna in večinoma najbolj pogosta
gibanja ter nekatere splošne individualne vojaške veščine, ki jih vojak izvaja pri
usposabljanju in delovanju na bojišču. Gibalne sposobnosti so ovrednotene
(ocenjene) s številčno ocenjevalno lestvico od 1 do 5 glede na pomembnost
posamezne sposobnosti.
Osnovni namen funkcionalne analize najbolj zahtevnih gibanj vojaka pehote je
pridobiti zbirnik ocen gibalnih sposobnosti in podatek o tem katere gibalne
sposobnosti so za vojaka pehote najbolj pomembne.
Vrsta gibanja, ki je ovrednoteno z oceno 5 pomeni, da je posamezna gibalna
sposobnost zelo pomembna, sposobnost ocenjena z oceno 1 pa ni pomembna za
tisto vrsto gibanja. Na koncu poglavja 5.1. (tabela 3) so v zbirniku predstavljene
moje ugotovitve opravljene funkcionalne analize. Gibalne sposobnosti so razvrščene
po številu najvišje doseţenih ocen. Na osnovi zbirnika doseţenih ocen sem v
poglavju 5.2. predstavil predlog vsebin gimnastike po posameznih gimnastičnih
orodjih za vadbo gimnastike vojaka pehote v enotah premičnih sil SV. V tabeli 3 je
razvidno katere gibalne sposobnosti zahtevajo visoko razvitost oziroma so zelo
pomembne za uspešno opravljanje nalog vojaka pehote.
Gibalne sposobnosti kandidata za vojaka pehote stalne sestave SV so pomemben in
ključen dejavnik uspešnosti pri usposabljanju in zaključnem ocenjevanju vojaško
strokovne usposobljenosti kandidata.
Kako ugotovimo katere gibalne sposobnosti so pomembne za učinkovito
premagovanje zemljišča in ovir pri delovanju vojaka pehote ?
Posamezno vrsto gibanja vojaka pehote analiziramo po fazah gibanja in ovrednotimo
stopnjo pomembnosti posameznih gibalnih sposobnosti (prirejeno po Čuk, Bolković,
Bučar Pajek, Turšič in Bricelj, 2006).
Mejne vrednosti gibalnih sposobnosti določene z ocenjevalno lestvico:
1 - sposobnost ni pomembna,
2 - sposobnost je delno pomembna,
3 – sposobnost je srednje pomembna,
4 - sposobnost je bolj pomembna,
5 – sposobnost je zelo pomembna.
V tabeli 1 je prikazan primer določanja mejnih vrednosti gibalnih sposobnosti
za vojaka pehote, ki preteka razgibano zemljišče (slika 20).
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Moč
Rok (upogibalke / iztegovalke) 3/2 – srednje pomembna /delno pomembna
Trupa (upogibalke / iztegovalke) 5/5 – zelo pomembna
Nog (upogibalke / iztegovalke) 4/5 – bolj pomembna /zelo pomembna
Opomba:
Pri ocenjevanju moči rok, trupa in nog so ovrednotene aktivnosti mišic upogibalk in
iztegovalk, v tabeli 1 in 2 je prikazano z okrajšavo U/I (Upogibalke/ Iztegovalke).
Gibljivost
Nog (medenični obroč)
Trup
Koordinacija
Preciznost
Hitrost
Vzdrţljivost
Ravnoteţje

32552-

2 – delno pomembna
2 – delno pomembna

srednje pomembna
delno pomembna
zelo pomembna
zelo pomembna
delno pomembna

Tabela 1

Vzdrţljivost

Ravnoteţje

2

Hitrost

2

Preciznost

4/5

Koordinacija

5/5

Gibljivost
trupa

3/2

Gibljivost nog

Moč nog U/I

VRSTE
GIBANJA
10. Dolgotrajno pretekanje
razgibanega zemljišča

Moč trupa U/I

Z.
št.

Moč rok U/I

Primer ovrednotenja gibalnih sposobnosti z mejnimi vrednostmi

3

2

5

5

2

Slika 20. Pretekanje razgibanega zemljišča (Toič, 2004)
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Tabela 2

Preciznost

Hitrost

Vzdrţljivost

Ravnoteţje

4/5

4/5

4

4

4

2

5

5

3

3/4
5/4

4/4
4/4

4/4
4/4

3
3

4
4

5
5

1
1

3
3

4
4

3
3

3/3

5/5

5/5

2

4

4

2

1

3

3

5/5

5/5

4/5

3

3

4

3

4

5

3

3/2

4/4

4/5

2

2

2

2

2

5

2

3/2

4/4

4/5

2

2

2

2

2

5

4

4/3

4/4

4/5

2

2

2

2

2

5

4

3/2

4/4

4/5

2

2

3

2

5

5

3

3/2

5/5

4/5

2

2

3

2

5

5

2

4/3

4/3

4/5

3

3

4

1

3

4

3

5/3
5/5

5/4
5/5

5/5
5/5

4
2

4
3

5
5

2
4

2
5

5
5

5
3

4/4

5/5

5/5

2

2

3

1

2

5

5

5/4
4/3
4/3
4/4

5/5
5/5
5/5
5/5

5/5
5/5
5/5
5/4

2
2
2
2

2
2
2
2

3
3
3
3

1
1
1
1

2
2
2
2

5
5
5
5

5
5
5
4

5/5

5/5

5/5

1

2

3

1

2

5

3
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Gibljivost
trupa

4/5

Gibljivost nog

Koordinacija

A. PREDMET – TAKTIKA
1. Zaleganje in vstajanje
iz naravnega zaklona
2. Visoko plazenje z
opremo
3. Nizko plazenje z
opremo
4. Skoki v globino z
opremo
5. Bliţinsko bojevanje na
naseljenem območju
6. Dolgotrajna hoja po
ravnem zemljišču z
opremo
7. Dolgotrajna hoja po
strmem zemljišču
navzgor z opremo
8. Dolgotrajna hoja po
strmem zemljišču
navzdol z opremo
9. Dolgotrajni tek po
ravnem zemljišču z
opremo
10. Dolgotrajno pretekanje
razgibanega zemljišča
11. Dolgotrajno gibanje v
čepečem poloţaju
skozi gosto poraščeno
zemljišče
12. Plezanje v kopni steni
13. Boj prsa v prsa v rovu
B. PREDMET – SANITETA
14. Prenašanje ranjenca
Posameznik
a. Gasilec
15. b. Nošenje na rokah
16. c. Nošenje na hrbtu
17. d. Nošenje preko hrbta
18. e. Vlečenje z pasom
19. f. Prijem okoli prsnega
koša

Moč nog U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč trupa U/I

Z.
št.

Moč rok U/I

Funkcionalna analiza gibanj vojaka pehote
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Koordinacija

Preciznost

Hitrost

Vzdrţljivost

Ravnoteţje

1

2

2

1

2

5

4

1
2
2

3
3
3

2
2
2

1
1
1

2
2
2

4
5
5

4
3
3

2

3

4

2

5

4

4

3

3

4

3

4

4

3

2

2

3

1

2

3

2

2

3

2

1

2

4

2

2

3

4

2

5

3

3

2

2

2

1

3

5

2

4

4

4

2

3

5

2

2

2

4

2

2

5

4

2

3

4

3

4

5

3

1

2

3

3

3

3

4

2

2

3

3

3

3

4

1

2

3

3

3

3

4

Gibljivost
trupa

VRSTE
GIBANJA
20. Prenašanje ranjenca
5/5 5/5 5/5
Par
a. Nošenje na rokah –
v paru
21. b. Za rame in noge
5/5 5/5 5/5
22. c. Sedeţ – dve roki
5/5 5/5 5/5
23. d. Sedeţ štiri roke
5/5 5/5 5/5
C. PREDMET - PREŢIVETJE NA BOJIŠČU
24. Premik pod direktnim
3/4 5/5 5/5
sovraţnikovim ognjem
25. Premik preko, skozi ali
5/5 4/4 4/5
okoli ovir (ne minskih)
26. Izdelava zaklona s
4/4 4/4 3/3
sedmimi vrečami
peska
27. Izdelava ognjenega
5/4 4/5 3/3
poloţaja za
posameznika
28. Reakcija na napad
3/4 4/4 4/5
ostrostrelca
29. Kopanje zaklonilnika
5/4 5/5 3/3
za klečeči poloţaj s
krampom in lopato
30. Premagovanje vodnih
5/5 5/5 4/4
ovir s plavanjem (z
opremo)
31. Premagovanje vodnih
5/5 5/5 5/5
ovir – forsiranje reke z
opremo
32 Premagovanje vodnih
5/5 5/5 4/4
ovir z veslanjem na
čolnu
D. PREDMET – OBOROŢITEV
33. Osnovni strelski
3/3 3/3 3/3
postopki s pištolo
34. Osnovni strelski
4/4 3/3 3/3
postopki s puško
F2000S
35. Osnovni strelski
5/4 4/4 4/4
postopki s mitraljezom
FN MAG

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

Moč rok U/I

Z.
št.

Preciznost

Hitrost

Vzdrţljivost

Ravnoteţje

3

3

3

3

4

3/3
3/4

1
1

3
3

4
4

5
5

3
3

3
3

3
4

3/3

1

3

4

5

3

3

3

3/3

2

3

4

5

3

3

4

3/3

1

3

4

5

3

3

4

2/3

2

3

3

4

3

3

3

2/2

2

3

4

4

3

3

3

5/5

4

4

5

4

5

5

5

Število najvišjih mejnih
22/16 21/22 16/25
vrednosti (ocena 5)

0

0

5

5

7

23

6

Gibljivost
trupa

Koordinacija

Gibljivost nog

2

Moč nog U/I

1

Moč trupa U/I

3/3

VRSTA
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.
36.

Osnovni strelski
4/4 4/4
postopki s avtomat.
bombometom H&K
37. Streljanje med hojo
5/5 3/4
38. Streljanje med tekom
5/4 3/4
39. Streljanje v leţečem
4/4 3/4
poloţaju
40. Streljanje v klečečem
5/5 3/4
poloţaju
41. Streljanje v stoječem
5/5 3/4
poloţaju
42. Met ročne bombe iz
3/3 3/3
stoječega poloţaja
43. Met ročne bombe iz
4/3 3/4
klečečega poloţaja
E. PREDMET – ŠPORTNA VZGOJA
44. Premagovanje
5/5 5/5
pehotnih ovir

Opomba: V funkcionalno analizo gibanj vojaka pehote (tabela 2) so bila vključena
gibalno zahtevna in večinoma najbolj pogosta gibanja, ki jih vojak izvaja pri
usposabljanju in delovanju na bojišču.
Nekatere splošne individualne vojaške veščine (SIVV) so povzete po: Začasni
priročnik Splošne individualne vojaške veščine. Slovenska vojska, Poveljstvo za
doktrino, razvoj, izobraţevanje in usposabljanje (Praznik, 2009).

Ugotovitve funkcionalne analize gibanj vojaka pehote:
V zbirniku ocen za gibalne sposobnosti gibanj vojaka pehote (tabela 3) je mogoče
razbrati, da so največkrat najvišje ocenjene gibalne sposobnosti v moči trupa,
vzdrţljivost, moč nog in moč rok, sledijo koordinacija, ravnoteţje, hitrost in
preciznost.
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Največ najvišjih mejnih vrednosti pri vrednotenju gibalnih sposobnosti gibanj vojaka
pehote so bila doseţena po sledečem vrstnem redu v tabeli 3:

Tabela 3
Zbirnik ocen za gibalne sposobnosti gibanj vojaka pehote
Gibalna sposobnost /
ocena

ocena

ocena

ocena

ocena

ocena

5

4

3

2

1

1

moč trupa (upog./izteg)

21/22

14/18

9/4

0/0

0/0

2

vzdrţljivost

23

7

14

0

0

3

moč nog (upog./izteg.)

16/25

15/7

11/11

2/1

0/0

4

moč rok (upog./izteg.)

22/16

12/15

10/9

0/4

0/0

5

koordinacija

5

16

14

9

0

6

ravnoteţje

6

14

18

6

0

7

hitrost

7

3

16

17

1

8

preciznost

5

4

8

11

16

9

gibljivost trupa

0

7

18

19

0

10

gibljivost nog

0

4

5

25

10

Na osnovi pridobljenih ocen gibalnih sposobnosti za gibalno zahtevna in večinoma
najbolj pogosta gibanja vojaka pehote je v poglavju 5.2. v tabeli 4 predstavljen
predlog pripravljalnih vaj, predvaj in prvin gimnastike po posameznih gimnastičnih
orodjih.
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5.2. Predlog vsebin gimnastike po posameznih orodjih za
kondicijsko vadbo vojakov pehote premičnih sil SV
Na osnovi zbirnika ocen za gibalne sposobnosti gibanj vojaka pehote so v tabeli 4
predstavljene pripravljalne vaje, predvaje in prvine po posameznih gimnastičnih
orodjih. V predlogu vsebin pa so navedene tudi nekatere splošne vaje za razvoj
vzdrţljivosti in krepitev moči.
Izbor predlaganih gimnastičnih vsebin je prilagojen potrebam in zahtevam
usposabljanja v SV in je predstavljen od enostavnih do bolj zahtevnih prvin in vaj po
posameznih gimnastičnih orodjih in glede na vrsto gibanja vojaka pehote.
Pri izvajanju gimnastičnih vsebin je pomemben predvsem proces vadbe in ne toliko
končno znanje prvine, v katerem vadeče na vsakem gimnastičnem orodju s pomočjo
pripravljalnih vaj in predvaj postopoma pripravimo na vadbo, gibalno in tehnično
zahtevnih prvin.
Pripravljalne vaje
Z pripravljalnimi vajami razvijamo osnovne gibalne sposobnosti s ciljem dobre
telesne priprave za učenje gimnastičnih prvin.
Predvaje
Z predvajami razvijamo tehnično strukturo gibanja in s tem vadečega postopoma
pripravimo na vadbo tehnično zahtevnih prvin.
Opomba: Gimnastične vsebine navedene v tabeli 4 so predstavljene v širšem
seznamu in so namenjene za krepitev gibalnih sposobnosti, ki so pri obravnavanih
vrstah gibanja vojaka najbolj izpostavljene in bile v funkcionalni analizi (poglavje 5.1.)
z ocenami 4 in 5 najvišje ovrednotene.
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Tabela 4

MN

MR

MT

MR

MT

GT

K

VZ

MN

GT

K

VZ

Vsebina vadbe za vrste gibanja št. 1, 2, 3:
Vaje na parterju in orodjih za krepitev moči rok, trupa in
nog, razvoj gibljivosti, koordinacije, hitrosti, vzdrţljivosti:
PARTER
- valjanja in povaljke
- kotaljenje
- stoja na lopaticah
- stoja na glavi
- preval naprej
- preval nazaj
- stoja na rokah
- stoja na rokah in spojeno preval naprej
- preval nazaj v stojo na rokah
- premet v stran
KONJ Z ROČAJI
- premahi v opori
- ročkanje po celi dolţini konja
- premagovanje konja kot ovire
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Vzdrţljivost

MN

Hitrost

K

Preciznost

GT

Koordinacija

GN

H

VZ

Ravnoteţje

MT

Gibljivost
trupa

MR

Gibljivost nog

A. PREDMET – TAKTIKA
1. Zaleganje in vstajanje
iz naravnega zaklona
2. Visoko plazenje z
opremo
3. Nizko plazenje z
opremo

Moč nog U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč trupa U/I

Z.
št.

Moč rok U/I

Predlog pripravljalnih vaj, predvaj in prvin gimnastike po posameznih gimnastičnih
orodjih za vojaka pehote

Vzdrţljivost

H

VZ

Ravnoteţje

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

DOSEŢNI KROGI
- vesa vznosno
- vesa strmoglavo
- prednos v opori
- stoja na ramenih
- vzmik
BRADLJA
- poloţaji (opore, sedi, vese)
- ročkanje v opori in vesi po dolţini orodja in obrati
- koleb v opori na lahteh
- prednos v opori
- sedi in presedi
- preval naprej v sed raznoţno
- stoja na ramenih
- koleb v opori na rokah
- vzpora v predkolebu v sed raznoţno
- vzpora v predkolebu
- vzpora v zakolebu
- prednoţka
4.
5.
6.
7.

8.

- zanoţka
Skoki v globino z
opremo
Bliţinsko bojevanje na
naseljenem območju
Dolgotrajna hoja po
ravnem zemljišču
Dolgotrajna hoja po
strmem zemljišču
navzgor z opremo
Dolgotrajna hoja po
strmem zemljišču
navzdol z opremo

MR

MT

MN

MT

MN

MT

MN

VZ

MT

MN

VZ

R

MT

MN

VZ

R
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GT

K
K

Vzdrţljivost

MT

MN

H

VZ

MT

MN

10.

Dolgotrajno pretekanje
razgibanega zemljišča
11. Dolgotrajno gibanje v
čepečem poloţaju
skozi gosto poraščeno
zemljišče

Vsebina vadbe za vrste gibanja št. 4 - 11:
Vaje za krepitev moči rok, trupa, nog in razvoj
koordinacije, hitrosti in vzdrţljivosti:
- gimnastične vaje za raztezanje nog in medeničnega
obroča
- počepi iz razkoračnega poloţaja z obremenitvijo
transportnega nahrbtnika
- tek po strmini navzgor
- tek po strmini navzgor z obremenitvijo nahrbtnika
- sonoţni skoki v daljino
- skoki s poudarjenim odrivom
- hoja po stopnicah navzgor
- sonoţni poskoki po stopnicah navzgor
- tek po stopnicah navzgor
- sonoţni poskoki na klopci
- poskoki v razkoračnem poloţaju z izmenjavo nog
- preskakovanje klopi
- hoja v čepečem poloţaju z ali brez obremenitve
nahrbtnika
- skoki iz skrinje, konja ali koze na blazine (globinski
skoki) brez in z obremenitvijo nahrbtnika
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K

VZ

Ravnoteţje

Hitrost

VZ

Preciznost

H

Koordinacija

MN

Gibljivost
trupa

MT

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Dolgotrajni tek po
ravnem zemljišču

Moč trupa U/I

9.

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Vaje za krepitev moči nog, rok in trupa, razvoj
vzdrţljivosti z obremenitvijo s pomočjo partnerja:
- hoja in nošenje partnerja v naročju
- hoja po strmini in nošenje partnerja v naročju
- tek in nošenje partnerja v naročju
- hoja in nošenje partnerja na hrbtu
- tek in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- tek po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
Vaje za sprostitev in razbremenitev hrbtenice na
KROGIH v gugu
- gug
- vesa vznosno in strmoglavo v gugu
- obrat v predgugu za 180°
- seskok v zagugu
Skoki na MALI PROŢNI PONJAVI
- skok stegnjeno
- skok prednoţno
- skok prednoţno raznoţno
- skok skrčno
PRESKOK preko konja, skrinje
- naskok v oporo čepno
- odbočka
- skrčka
- raznoţka
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

P

H

Ravnoteţje

K
K

Vzdrţljivost

Hitrost

GT

Preciznost

Gibljivost
trupa

GN

Koordinacija

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Prvine na PARTERJU
- valjanja in povaljke
- preval nazaj čez hrbet partnerja
- prednos v opori z upognjenimi nogami
- prednos v opori s stegnjenimi nogami
- stoja na glavi
- preval naprej
- preval nazaj
12. Plezanje v kopni steni
13. Boj prsa v prsa v rovu
B. PREDMET – SANITETA
14. Prenašanje ranjenca
Posameznik
a. Gasilec
15. b. Nošenje na rokah
16. c. Nošenje na hrbtu
17. d. Nošenje preko hrbta
18. e. Vlečenje z pasom
19. f. Prijem okoli prsnega
koša
20. Prenašanje ranjenca
Par
a. Nošenje na rokah –
v paru
21. b. Za rame in noge
22. c. Sedeţ – dve roki
23. d. Sedeţ štiri roke

MR
MR

MT
MT

MN
MN

VZ
VZ

R

MR
MR
MR
MR
MR

MT
MT
MT
MT
MT

MN
MN
MN
MN
MN

VZ
VZ
VZ
VZ
VZ

R
R
R
R
R

MR

MT

MN

VZ

MR

MT

MN

VZ

R

MR
MR
MR

MT
MT
MT

MN
MN
MN

VZ
VZ
VZ

R

Vsebina vadbe za vrste gibanja št. 12 - 23:
Vaje za krepitev moči rok, trupa, nog in razvoj gibljivosti,
koordinacije, hitrosti, vzdrţljivosti in ravnoteţja:
- plezanje po ţrdi s pomočjo nog
- plezanje po ţrdi brez pomoči nog
- plezanje po vrvi s pomočjo nog
- plezanje po vrvi brez pomoči nog
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- plezanje po vrvi brez pomoči nog; z nogami v
prednosu
- zgibi na drogu
- skleki s kolebom na bradlji
- prednos z upognjenimi ali iztegnjenimi nogami
Vaje za krepitev moči nog, rok in trupa z obremenitvijo s
pomočjo partnerja:
- hoja in nošenje partnerja v naročju
- hoja po strmini in nošenje partnerja v naročju
- tek in nošenje partnerja v naročju
- hoja in nošenje partnerja na hrbtu
- tek in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- tek po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja in nošenje partnerja »gasilec«
- tek in nošenje partnerja »gasilec«
Vaje za razvoj ravnoteţja na gredi in krepitev moči nog:
- različne oblike hoje (hoja bočno, hoja kriţno)
- hoja po gredi z obremenitvijo nahrbtnika
- obrati
- seskoki (seskok stegnjeno, seskok skrčno)
- seskoki z obremenitvijo nahrbtnika
Prvine na DOSEŢNIH KROGIH
- vesa vznosno
- vesa strmoglavo
- prednos v opori
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

- stoja na ramenih
- vzmik
Vaje za sprostitev in razbremenitev hrbtenice na
KROGIH v gugu
- gug
- vesa vznosno in strmoglavo v gugu
- obrat v predgugu za 180°
- seskok v zagugu
Vaje in prvine na BRADLJI
- poloţaji (opore, sedi, vese)
- ročkanje v opori in vesi po dolţini orodja in obrati
- koleb v opori na lahteh
- prednos v opori
- sedi in presedi
- preval naprej v sed raznoţno
- stoja na ramenih
- koleb v opori na rokah
- vzpora v predkolebu v sed raznoţno
- vzpora v predkolebu
- vzpora v zakolebu
- prednoţka
- zanoţka
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Vzdrţljivost

H

VZ

H

VZ

Ravnoteţje

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Prvine na DROGU
- poloţaji, vese, opore
- vzmik spredaj
- toč nazaj
- toč naprej
- naopor jezdno
- toč jezdno naprej
- naopor vzklopno
- prednos v vesi
- zgibi s podprijemom
- zgibi z nadprijemom
- podmetni seskok
Vaje na KONJU Z ROČAJI
- premahi v opori
- ročkanje po celi dolţini konja
- premagovanje konja kot ovire
C. PREDMET - PREŢIVETJE NA BOJIŠČU
24. Premik pod direktnim
MT MN
sovraţnikovim ognjem
25. Premik preko, skozi ali
MR MT MN
okoli ovir (ne minskih)
26. Izdelava zaklona s
MR MT
sedmimi vrečami
peska
27. Izdelava ognjenega
MR MT
poloţaja za
posameznika
28. Reakcija na napad
MT MN
ostrostrelca
29. Kopanje zaklonilnika
MR MT
za klečeči poloţaj s
krampom in lopato
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K

VZ

H
VZ

R

Ravnoteţje

Vzdrţljivost

GT

Hitrost

Gibljivost
trupa

GN

Preciznost

Gibljivost nog

MN

Koordinacija

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.
30.

Premagovanje vodnih
MR MT
ovir s plavanjem (z
opremo)
31. Premagovanje vodnih
ovir – forsiranje reke z MR MT
opremo
32 Premagovanje vodnih
MR MT
ovir z veslanjem na
čolnu
D. PREDMET – OBOROŢITEV
33. Osnovni strelski
MT
postopki s pištolo
34. Osnovni strelski
MR MT
postopki s puško
F2000S
35. Osnovni strelski
postopki s mitraljezom MR MT
FN MAG
36. Osnovni strelski
MR MT
postopki s avtomat.
bombometom H&K
37. Streljanje med hojo
MR MT
38. Streljanje med tekom
MR MT
39. Streljanje v leţečem
MR MT
poloţaju
40. Streljanje v klečečem
MR MT
poloţaju
41. Streljanje v stoječem
MR MT
poloţaju
42. Met ročne bombe iz
MR MT
stoječega poloţaja
43. Met ročne bombe iz
MR MT
klečečega poloţaja

K

VZ

MN

K

VZ

MN

K

H

R

VZ

R
R

R

R
K
K

P
P

K

P

K

P

R

K

P

R

P
K

Vsebina vadbe za vrste gibanja št. 24 - 43:
Vaje za krepitev moči rok, trupa, nog in razvoj gibljivosti,
koordinacije, hitrosti, vzdrţljivosti in ravnoteţja:
- plezanje po ţrdi s pomočjo nog
- plezanje po ţrdi brez pomoči nog
- plezanje po vrvi s pomočjo nog
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P

R

- plezanje po vrvi brez pomoči nog
- plezanje po vrvi brez pomoči nog; z nogami v
prednosu
- zgibi na drogu
- skleki s kolebom na bradlji
- prednos z upognjenimi ali iztegnjenimi nogami
Vaje za krepitev moči nog, rok in trupa z obremenitvijo s
pomočjo partnerja:
- hoja in nošenje partnerja v naročju
- hoja po strmini in nošenje partnerja v naročju
- tek in nošenje partnerja v naročju
- hoja in nošenje partnerja na hrbtu
- tek in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- tek po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja in nošenje partnerja »gasilec«
- tek in nošenje partnerja »gasilec«
Vaje za razvoj ravnoteţja na gredi in krepitev moči nog:
- različne oblike hoje (hoja bočno, hoja kriţno)
- hoja po gredi z obremenitvijo nahrbtnika
- obrati
- seskoki (seskok stegnjeno, seskok skrčno)
- seskoki z obremenitvijo nahrbtnika

Vaje na KONJU Z ROČAJI
- premahi v opori
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

- ročkanje po celi dolţini konja
- premagovanje konja kot ovire
Prvine na DOSEŢNIH KROGIH
- vesa vznosno
- vesa strmoglavo
- prednos v opori
- stoja na ramenih
- vzmik
Vaje za sprostitev in razbremenitev hrbtenice na
KROGIH v gugu
- gug
- vesa vznosno in strmoglavo v gugu
- obrat v predgugu za 180°
- seskok v zagugu
Vaje in prvine na BRADLJI
- poloţaji (opore, sedi, vese)
- ročkanje v opori in vesi po dolţini orodja in obrati
- koleb v opori na lahteh
- prednos v opori
- sedi in presedi
- preval naprej v sed raznoţno
- stoja na ramenih
- koleb v opori na rokah
- vzpora v predkolebu v sed raznoţno
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

K

P

H

VZ

Ravnoteţje

Vzdrţljivost

GT

Hitrost

Gibljivost
trupa

GN

Preciznost

Gibljivost nog

MN

Koordinacija

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

- vzpora v predkolebu
- vzpora v zakolebu
- prednoţka
- zanoţka
Prvine na DROGU
- poloţaji, vese, opore
- vzmik spredaj
- toč nazaj
- toč naprej
- naopor jezdno
- toč jezdno naprej
- naopor vzklopno
- prednos v vesi
- zgibi s podprijemom
- zgibi z nadprijemom
- podmetni seskok
E. PREDMET – ŠPORTNA VZGOJA
44. Premagovanje
MR MT
pehotnih ovir

Vsebina vadbe za vrsto gibanja št. 44:
Vaje za krepitev moči rok, trupa, nog in razvoj gibljivosti,
koordinacije, preciznosti, hitrosti, vzdrţljivosti in
ravnoteţja:
- gimnastične vaje za raztezanje nog in medeničnega
obroča
- počepi iz razkoračnega poloţaja z obremenitvijo
transportnega nahrbtnika

55

R

- tek po strmini navzgor
- tek po strmini navzgor z obremenitvijo nahrbtnika
- sonoţni skoki v daljino
- skoki s poudarjenim odrivom
- hoja po stopnicah navzgor
- sonoţni poskoki po stopnicah navzgor
- tek po stopnicah navzgor
- sonoţni poskoki na klopci
- poskoki v razkoračnem poloţaju z izmenjavo nog
- preskakovanje klopi
- hoja v čepečem poloţaju z ali brez obremenitve
nahrbtnika
- skoki iz skrinje, konja ali koze na blazine (globinski
skoki) brez in z obremenitvijo nahrbtnika
Vaje za krepitev moči rok, trupa, nog in razvoj
vzdrţljivosti :
- plezanje po ţrdi s pomočjo nog
- plezanje po ţrdi brez pomoči nog
- plezanje po vrvi s pomočjo nog
- plezanje po vrvi brez pomoči nog
- plezanje po vrvi brez pomoči nog; z nogami v
prednosu
- zgibi na drogu
- skleki s kolebom na bradlji
- prednos z upognjenimi ali iztegnjenimi nogami
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Vaje za krepitev moči nog, rok in trupa, razvoj
vzdrţljivosti z obremenitvijo s pomočjo partnerja:
- hoja in nošenje partnerja v naročju
- hoja po strmini in nošenje partnerja v naročju
- tek in nošenje partnerja v naročju
- hoja in nošenje partnerja na hrbtu
- tek in nošenje partnerja na hrbtu
- hoja po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
- tek po strmini in nošenje partnerja na hrbtu
Skoki na MALI PROŢNI PONJAVI
- skok stegnjeno
- skok prednoţno
- skok prednoţno raznoţno
- skok skrčno
PRESKOK preko konja, skrinje
- naskok v oporo čepno
- naskok v oporo razkoračno
- odbočka
- skrčka
- raznoţka

Vaje za sprostitev in razbremenitev hrbtenice na
KROGIH v gugu
- gug
- obrat v predgugu za 180°
- seskok v zagugu
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Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

Prvine na PARTERJU
- valjanja in povaljke
- preval nazaj čez hrbet partnerja
- prednos v opori z upognjenimi nogami
- prednos v opori s stegnjenimi nogami
- stoja na glavi
- preval naprej
- preval nazaj

Legenda:
MR – moč rok
MT – moč trupa
MN – moč nog
VZ – vzdrţljivost

GN – gibljivost nog
GT – gibljivost trupa
K – koordinacija
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PR – preciznost
H – hitrost
R – ravnoteţje

Ravnoteţje

Vzdrţljivost

Hitrost

Preciznost

Koordinacija

Gibljivost
trupa

Gibljivost nog

Moč nog U/I

Moč trupa U/I

VRSTE
GIBANJA

Moč rok U/I

Z.
št.

5.2.1. Akrobatika
Značilnost akrobatike je velika raznolikost gibanj. Gibanja so preteţno sestavljena in
aciklična (ne ponavljajoča). Zelo pogosto se menjava poloţaj telesa v prostoru. Telo
se dotika tal nekaj časa z rokami, nekaj časa z nogami. Zaradi tega, akrobatika s
svojimi številnimi in raznovrstnimi elementi zelo pozitivno vpliva na razvoj splošne
koordinacije gibanja. Akrobatski elementi v celoti razvijajo sposobnost gibanja v
prostoru in obvladovanje telesa v brezpodporni fazi. Akrobatika prav tako razvija vse
oblike moči. Najznačilnejša je eksplozivna moč, zelo pa vpliva na razvoj gibljivosti.
Pri učenju akrobatskih elementov privzgajamo pogum, odločnost, motivacijo
samokontrolo in premagovanje strahu (Bolković in Kristan, 2002).
Akrobatske raznoterosti se običajno izvajajo v parih ali skupinah, kar jim daje
skupinski duh, veselje ob veliki gostoti vadbe. Za njih velja, da jih lahko izvajamo, ko
vadeči obvladajo osnovne prvine. Akrobatske raznoterosti so zelo koristno vzgojno
sredstvo, saj z njimi lahko razvijamo praktično vse osnovne gibalne sposobnosti.
Akrobatska gibanja in raznoterosti izvajamo okrog različnih telesnih osi (Bolković in
Čuk, 1994).

Primeri vaj posamezno, v parih in trojicah:
-

prevali in preskakovanje v parih

-

prevali s preskakovanjem v trojicah

-

preskakovanje sedečega, po doskoku preval

-

preval nazaj čez hrbet partnerja

-

preval nazaj iz seda na plečih partnerja

-

premet v parih

-

premet v stran s pomočjo partnerja

-

skrčka v trojicah

-

nošenje »svinge«

-

postavljanje stoje na rokah s pomočjo partnerja.

Akrobatska abeceda
-

valjanja in povaljke

-

stoja na lopaticah

-

stoja na glavi

-

preval naprej

-

preval nazaj
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-

preval naprej čez ramo »jiu-jitsu preval«

-

stoja na rokah

-

stoja na rokah in spojeno preval naprej

-

preval nazaj v stojo na rokah

-

premet v stran z obratom za 90° nazaj

-

premet v stran

-

premet naprej

-

preval letno z mesta

-

preval letno z zaletom

-

preval letno preko skrinje

Predlagane gimnastične vsebine so v nadaljevanju naloge predstavljene s
kinogrami in slikami.
Kinogram 1. Stoja na glavi
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Kinogram 2. Preval naprej

Kinogram 3. Preval nazaj
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Kinogram 4. Stoja na rokah in spojeno preval naprej

Kinogram 5. Preval nazaj v stojo na rokah
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Kinogram 6. Premet v stran z obratom za 90° nazaj

Kinogram 7. Premet v stran
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Kinogram 8. Preval letno z mesta

Kinogram 9. Preval letno z zaletom
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Kinogram 10. Preval letno preko skrinje
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5.2.2. Mala proţna ponjava
Skoki na mali proţni ponjavi so zelo atraktivni in zanimivi za vadeče vseh starosti,
toda ravno tako tudi nevarni. Zato pred vsako vadbo na mali proţni ponjavi moramo
pripraviti mehko doskočišče – penaste debele blazine. S pomočjo skokov brez rotacij
navajamo vadeče na pravilen odriv s ponjave (Bolković in Čuk, 1994).
Skoke z rotacijami lahko izvajamo okoli dolţinske in čelne osi. Ta skupina skokov je
nadgradnja prejšnjim. Vadeči pridobivajo na koordinaciji, dinamičnem ravnoteţju in
pogumu (Bolković in Čuk, 1994).

Slika 21. Mala proţna ponjava (MPP)

Primeri prvin in vaj (skoki brez rotacij):
-

skok stegnjeno

-

skok prednoţno

-

skok raznoţno prednoţno

-

skok skrčno

-

skok raznoţno

Vse skoke lahko izvajamo na kup blazin.

Skoki z vrtenjem okoli dolţinske in čelne osi:
-

skok stegnjeno z obratom za 180°, 360°

-

preval letno

-

salto naprej, skrčeno
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-

salto naprej, skrčeno, z obratom za 180°

-

salto naprej, sklonjeno

-

salto naprej, iztegnjeno

Kinogram 11. Skok stegnjeno

Kinogram 12. Skok skrčkno
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Kinogram 13. Skok prednoţno

Kinogram 14. Preval letno
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Kinogram 15. Skok stegnjeno z obratom za 180°

Kinogram 16. Salto naprej skrčeno
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Kinogram 17. Salto naprej sklonjeno
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5.2.3. Konj z ročaji
Tudi konj z ročaji izredno razvija gibalne sposobnosti. S primernim izborom vaj lahko
razvijamo koordinacijo, ravnoteţje, preciznost, različne oblike moči ter gibljivosti. Na
konju z ročaji je moţno izvajati vse premahe iz opore, prehode z enega dela konja na
drugega v mešani opori. Ravno tako lahko konja z ročaji uporabljamo kot oviro, ki jo
morajo vadeči na različne načine premagovati (Bolković in Čuk, 1994).

Slika 22. Konj z ročaji

Primeri prvin in vaj na konju z ročaji:
-

premahi v opori

-

ročkanje po celi dolţini konja

-

premagovanje konja kot ovire

Slika 23. Odbočni sonoţni snoţni premah v desno (foto: Čuk idr., 2006)
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Slika 24. Odnoţni premah z levo (foto: Čuk idr., 2006)

Slika 25. Prednoţni premah z desno (foto: Čuk idr., 2006)

Slika 26. Zanoţni sonoţni snoţni premah (foto: Čuk idr., 2006)
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Kinogram 18. Ročkanje na konju v opori

Kinogram 19. Premagovanje konja kot ovire
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Kinogram 20. Ročkanje na konju z ročaji v opori
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5.2.4. Krogi
Krogi so zaradi svoje konstrukcije specifično orodje na katerem se lahko koleba ali
guga. V procesu navajanja na orodje oziroma osnovne vadbe sta ţeljeni gibanji koleb
in gug. Z vadbo na krogih razvijamo moč, gibljivost, koordinacijo in pogum (Bolković
in Čuk, 1994).

Slika 27. Krogi v gugu

Primeri prvin in vaj:
-

vesa vznosno

-

vesa strmoglavo

-

seskok skozi veso nazaj

-

koleb

-

prevrat raznoţno do seskoka

-

naopor tezno

Krogi v gugu
-

gug

-

vesa vznosno in strmoglavo v gugu

-

obrat v predgugu za 180°

-

seskok v zagugu
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Kinogram 21. Gug
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Kinogram 22. Obrat v predgugu
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Doseţni krogi
-

prednos v opori

-

prednos ramenska stoja

-

naopor tezno

-

vzmik spredaj

Kinogram 23. Prednos v opori

Kinogram 24. Prednos ramenska stoja
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Kinogram 25. Vzmik spredaj
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5.2.5. Preskok čez kozo, konja, skrinjo
Preskok lahko izvajamo čez različna orodja (koza, konj, skrinja). Raznolikost
preskokov je dostopna vadečim glede na njihovo predznanje in osnovno gibalno
pripravljenost. Celo najosnovnejši preskoki razvijajo moč, hitrost, koordinacijo,
pogum in sposobnost koncentracije. Zelo pomembno je, da na mestih doskoka
zagotovimo mehke blazine oziroma asistente (Bolković in Čuk, 1994).

Slika 28. Preskok čez skrinjo

Primeri skokov :
-

naskok v oporo čepno in skok stegnjeno

-

naskok v oporo klečno

-

naskok v oporo razkoračno

-

skok skrčno

-

skok prednoţno raznoţno

-

skok raznoţno

-

preval naprej na skrinjo in skok stegnjeno

-

odbočka

-

zanoţka
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Kinogram 26. Naskok v oporo čepno in skok stegnjeno

Kinogram 27. Skok skrčno

Kinogram 28. Skok prednoţno raznoţno
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Kinogram 29. Preval naprej na skrinjo in skok stegnjeno

Kinogram 30. Odbočka

Kinogram 31. Prednoţka
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Kinogram 32. Zanoţka

Kinogram 33. Preval naprej na konja in skok stegnjeno
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5.2.6. Bradlja
Zaradi svoje specifičnosti je bradlja orodje, na katerem se vadi v vesi, opori na lahteh
in opori na rokah. Prvine se lahko izvajajo na začetku, na sredini ali na koncu orodja.
Z redno vadbo na bradlji krepimo mišice rok in ramenskega obroča, koordinacijo,
preciznost, ravnoteţje in pogum (Bolković in Čuk, 1994).

Slika 29, 30 in 31. Različni modeli bradelj

Primeri prvin in vaj na bradlji:
-

poloţaji (opore, sedi, vese)

-

ročkanje v opori in vesi po dolţini orodja in obrati

-

koleb v opori na lahteh

-

koleb v opori na rokah

-

koleb v opori na lahteh v sed raznoţno spredaj

-

prednos v opori

-

sedi in presedi

-

preval naprej v sed raznoţno

-

stoja na ramenih

-

stoja na ramenih v preval naprej v sed raznoţno

-

vzpora v predkolebu v sed raznoţno
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-

vzpora v predkolebu

-

vzpora v zakolebu

-

prednoţka

-

zanoţka

Kinogram 34. Ročkanje in obrat za 180°

Kinogram 35, 36 in 37. Različni presedi z obrati
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Kinogram 38 . Koleb v opori na lahteh

Kinogram 39. Vzpora v zakolebu
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Kinogram 40. Vzpora v predkolebu v sed raznoţno zadaj
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Kinogram 41. Prednos; stoja na ramenih; preval naprej v sed raznoţno zadaj

Kinogram 42. Koleb in stoja na rokah
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Kinogram 43. Prednoţka

Kinogram 44. Zanoţka
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Kinogram 45. Preval naprej

Kinogram 46. Odkoleb, vzpora v predkolebu
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Kinogram 47. Odkoleb, vzpora v zakolebu
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5.2.7. Drog – doseţni
Drog je zelo dinamično in atraktivno orodje. Prvine na tem orodju se izvajajo le s
kolebom – zamahom. Koristnost vadbe na drogu je mnogostranska. Vaje v vesi in
opori doprinašajo harmoničnemu razvoju organizma vadečega. S pomočjo vaj na
drogu krepimo mišice, pridobivamo na gibljivosti, koordinaciji, ravnoteţju in pogumu
(Bolković in Čuk, 1994).

Slika 32. Doseţni drog v vojašnici

Primeri prvin in vaj na drogu:
-

poloţaji, vese, opore

-

naopor vzklopno

-

toč naprej

-

toč nazaj

-

prednos v vesi

-

toč jezdno naprej

-

toč jezdno nazaj

-

iz vese stojno z enonoţnim zamahom vzmik

-

vzmik tezno

-

premah odnoţno in toč jezdno naprej

-

podmetni seskok
92

Kinogram 48. Naopor vzklopno
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Kinogram 49. Toč naprej
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Kinogram 50. Toč nazaj
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Kinogram 51. Iz vese stojno z enonoţnim zamahom vzmik

Kinogram 52. Vzmik tezno
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Kinogram 53. Premah odnoţno in toč jezdno naprej
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Kinogram 54. Podmetni seskok
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5.2.8. Gred
Gred je specifično orodje na katerem se izvajajo različne oblike hoje in teka,
poskokov, obratov in akrobatskih prvin. Bogastvo prvin, ki se izvajajo na tem orodju
predvsem razvijajo ravnoteţje in moč (Bolković in Čuk, 1994).
Čeprav je gred orodje ţenske gimnastike, je za razvoj ravnoteţnih sposobnosti in
spretnosti nujno potrebna tudi pri vadbi moških.
Primeri prvin in vaj na gredi:
- različne oblike hoje (hoja bočno, hoja kriţno),
- skoki (skok visoko daleč),
- obrati (obrat za 180° sonoţno, obrat v čepu sonoţno ali enonoţno, obrat na
eni nogi),
- razovke (razovka čelno stojno),
- seskoki (seskok stegnjeno, seskok skrčno).
Kinogram 55. Hoja kriţno
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Kinogram 56. Skok visoko daleč (Foto: Čuk idr., 2006)

Kinogram 57. Valčkov korak (Foto: Čuk idr., 2006)

Kinogram 58. Obrat za 180° v vzponu (Foto: Čuk idr., 2006)
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Kinogram 59. Obrat v čepu za 180° (Foto: Čuk idr., 2006)

Kinogram 60. Obrat na eni nogi za 180° (Foto: Čuk idr., 2006)

Kinogram 61. Razovka čelno stojno
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Kinogram 62. Seskok stegnjeno

Kinogram 63. Seskok skrčno
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6. SKLEP
Namen diplomskega dela je bil s predlogom gimnastičnih vsebin po posameznih
gimnastičnih orodjih predstaviti uporabnost gimnastike pri vojaško strokovnem
usposabljanju s ciljem kvalitetnejšega in hitrejšega razvoja gibalnih sposobnosti
vojaka pehote premičnih sil enot Slovenske vojske.
Pobuda za nastajanje vsebine dela je bilo trenutno pomanjkljivo izvajanja kondicijske
vadbe v nekaterih enotah Slovenske vojske. Na podlagi svojega dolgoletnega dela z
vojaki in neposrednega opazovanja izvajanja kondicijske vadbe sem opazil
pomanjkanje znanja pri neposrednih izvajalcih usposabljanja posameznikov in enot
(poveljniki vodov, poveljniki oddelkov) iz osnovnih vsebin temeljnih športnih panog,
kot sta atletika in gimnastika.
Za uspešno obvladovanje vseh splošnih in specialnih individualnih veščin ter za
doseganje visoke stopnje bojne pripravljenosti se od vojaka zahteva visoka razvitost
gibalnih sposobnosti.
V jedru dela je predstavljena gimnastika kot tradicija in kultura slovenskega naroda
ter kot temeljna športna panoga, katere vadba ima številne pozitivne učinke na
gibalne sposobnosti vadečega. V funkcionalni analizi gibanja vojaka pehote (Tabela
2) sem po posameznih gibalnih sposobnostih s subjektivno oceno, na podlagi lastnih
strokovnih znanj in presoje ter na osnovi logike, analiziral najbolj pogosta gibanja
vojaka na bojišču in nekatere splošne individualne veščine ter jih glede na
pomembnost ovrednotil z ocenami od 1 do 5.
Na podlagi analize sem v Tabeli 3 prikazal ugotovitve v obliki lestvice. V tabeli so po
posameznih ocenah (5 – 1) najvišje uvrščene tiste gibalne sposobnosti, ki so bile
največkrat označene kot zelo pomembne (ocena 5). Ugotovitve so pokazale, da so
največkrat najvišje izraţene gibalne sposobnosti v moči trupa, vzdrţljivosti, moči nog
in rok, sledijo koordinacija, ravnoteţje, hitrost in preciznost.
Na osnovi ugotovitev v Tabeli 3 sem v poglavju 5.2. v Tabeli 4 predstavil predlog
pripravljalnih vaj, predvaj in prvin gimnastike po posameznih gimnastičnih orodjih za
razvoj potrebnih gibalnih sposobnosti za zahtevnejša gibanja vojaka pehote.
Za laţje razumevanje vsebin gimnastike in uspešno praktično izvajanje je priloţeno
slikovno gradivo v obliki kinogramov in slik po posameznih gimnastičnih orodjih,
predstavljenih je sedem korakov metodične priprave vadečega za učenje
gimnastičnih prvin na posameznih gimnastičnih orodjih.
Kljub predsodku, da je orodna gimnastika za vadbo v Slovenski vojski prezahtevna,
da so telovadnice in vojašnice slabo opremljene z gimnastičnimi orodji ter zaradi
pomanjkanja strokovnega kadra in znanja s področja gimnastike, je načrtna in
postopna uvedba te športne panoge pri kondicijski vadbi v enotah premičnih sil
Slovenske vojske zaradi številnih pozitivnih dejavnikov učinkovita pridobitev.

103

7. LITERATURA
Berčič, H. (2001). Športna rekreacija v funkciji kakovosti ţivljenja prebivalcev
Slovenije. V zbornik Slovenskega kongresa športne rekreacije (str. 9-20).
Rogla: Športna unija Slovenije.
Berčič, H., Sila, B., Tušak, M. in Semolič, A. (2001). Šport v obdobju zrelosti.
Ljubljana: Fakulteta za šport.
Bolković, T., Čuk, I., Kokole, J., Kovač, M., Novak, D. (2001). Izrazoslovje v
gimnastiki (Osnovni položaji in gibanja) I. del, Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za šport.
Bolković, T., & Kristan, S. (2002). Akrobatika. Ljubljana: Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za šport.
Čoh, M. (1992). Atletika: tehnika in metodika nekaterih atletskih disciplin. Ljubljana:
Fakulteta za šport.
Čuk, I. (1996). Razvoj in analiza nove gimnastične prvine (seskok podmet salto
naprej z bradlje). Doktorska naloga, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za šport.
Čuk, I., Bolković, T., Bučar Pajek, M., Turšič, B. in Bricelj, A. (2006). Teorija in
metodika športne gimnastike – vaje (delovni zvezek za študente
univerzitetnega študija). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Jelušič, L. (2009). Ponosni nase pri opravljanju vojaškega poklica. Nagovor ministrice
za obrambo Republike Slovenije. Ponosni nase, 03-03.
Jošt B., & Agreţ F. (1994). Preverjanje gibalnih sposobnosti. Ljubljana: Ministrstvo za
obrambo RS.
Jošt, B., Deţman, B., Pustovrh, J. (1992). Vrednotenje modela uspešnosti v
posameznih športnih panogah na podlagi ekspertnega modeliranja: prva faza.
Ljubljana: Fakulteta za šport, Inštitut za kineziologijo.
Kaluţa, M. (1984). Sportski leksikon. Zagreb: Jugoslovanski bibliografski zavod.
Karpljuk D., Ţitko M., Roţman F., Suhadolnik M., & Karpljuk K. (2000). Teoretične
osnove in praktična izhodišča športne vadbe, namenjene višjim častnikom
Slovenske vojske. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo RS.
104

Karpljuk, D., Videmšek, M., Cecic Erpic, S., Ţitko, M., Štihec, J., & Kondrič, M.
(2001). Understanding of gender differences as an important factor in effective
physical fittnes of Slovenian military forces. Acta Univ. Carol., Kinanthropol. 37
(2) 81 - 92.
Kovač, M. (2006). Gimnastično znanje učencev v slovenskih osnovnih šolah ter
njegovo preverjanje in ocenjevanje. Šport 54 (2), 11-18.
Kovač, M. in Novak, D. (2001). Učni načrt: program osnovnošolskega izobraževanja.
Športna vzgoja. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Zavod RS
za šolstvo.
Novak, D., Kovač, M., Čuk, I. (2008). Gimnastična abeceda. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport.
Novak, M. (2003). Razvoj motoričnih sposobnosti pripadnikov SV po standardih
ameriške vojske. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
šport.
Pavlin, T. (2005). »Zanimanje za sport je prodrlo med Slovenci ţe v široke sloje«.
Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Pinter, S. (1996). Latentna struktura spremenljivk gibljivosti pred parcializacijo in po
parcializaciji antropometričnih spremenljivk. Doktorska naloga, Ljubljana:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Pistotnik, B. (2003). Osnove gibanja. Gibalne spretnosti in osnovna sredstva za
njihov razvoj v športni praksi. Druga popravljena in dopolnjena izdaja.
Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Pistotnik, B., Pinter, S., Dolenec, M. (2002). Gibalna abeceda. Ljubljana: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport, Inštitut za šport.
Praznik, M. (2009). Začasni priročnik Splošne individualne vojaške veščine.
Slovenska vojska, Poveljstvo za doktrino, razvoj, izobraţevanje in
usposabljanje.
Stepišnik, D. (1975). Telovadba na slovenskem. Ljubljana: Drţavna zaloţba
Slovenije.

105

Strel, J., Kovač, M., Rogelj, A., Leskošek, B., Jurak, G., Starc, G., Majerič, M.,
Kolenc, M. (2003). Ovrednotenje spremljave gibalnega in telesnega razvoja
otrok in mladine v šolskem letu 2001 – 2002 in primerjava nekaterih
parametrov športnovzgojnega kartona s šolskim letom 2000 – 2001 ter z
obdobjem 1990 – 2000. Ljubljana: Zavod za šport Slovenije.
Šelb Šemrl, J. (2003). Koristi gibalno športne dejavnosti za starejše. V zbornik 4.
Slovenskega kongresa športne rekreacije (str. 55-60). Terme Čateţ: Olimpijski
komite Slovenije.
Štihec, J. in Kovač, M. (1988). Vpliv eksperimentalnega programa vadbe na razvoj
nekaterih morfoloških in motoričnih dimenzij 8. letnih učencev in učenk v
osnovni šoli. Magistrska naloga, Ljubljana: Fakulteta za šport.
Tkavc, S. (1999). Šport v Slovenski vojski, Bilten Slovenske vojske. Ljubljana:
Generalštab Slovenske vojske, 1999 -1/št.1, 85 – 95.
Tkavc, S. (2004). Gibalne sposobnosti v povezavi s športno aktivnostjo in nekaterimi
morfološkimi značilnostmi ter struktura motivov pripadnikov stalne sestave
Slovenske vojske. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta
za šport.
Tkavc, S. in Karpljuk, D. (2006). Pogostost športne dejavnosti v Slovenski vojski. V
zbornik 6. Slovenskega kongresa športne rekreacije ( str. 80-86). Moravske
Toplice: Olimpijski komite Slovenije.
Toič, B. (2004). Skok na zahtevnejšo vajo SV, Revija Slovenska vojska, XII (18), 1213.
Turšič, B. (2007). Izpeljava gimnastičnih vsebin, ki so v učnem načrtu tretjega triletja
osnovne šole. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
šport.
Ušaj, A. (1996). Kratek pregled osnov športnega treniranja. Ljubljana: Fakulteta za
šport.
Vogrinec, A. (2008). Analiza gibalnih sposobnosti in telesnih značilnosti otrok,
vključenih v program Gimnastične zveze Slovenije ˝Gimnastika v osnovni šoli˝.
Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport.
Zajc, B. (1992). Motorične sposobnosti slovenskih tekmovalk v športni gimnastiki v
primerjavi s povprečno šolsko populacijo. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza
v Ljubljani, Fakulteta za šport.

106

