
 

VABILO   

 

Končno je prišel čas, ko bomo pričeli z izvajanjem študije z naslovom  

»Učinek vadbe namiznega tenisa na posturalno stabilnost in hojo 

pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo«. 

 

To bo prva študija, ki bo preučevala učinke vadbe namiznega tenisa na 

izboljšanje posturalne stabilnosti in hoje pri osebah s Parkinsonovo boleznijo. 

Študija bo organirana v sodelovanju Fakultete za šport, Univerze v Ljubljani in 

Univerzitetenega kliničnega centra Ljubljana.  

Rezultati študije nam bodo lahko pomagali pri kvalitetnejši obravnavi in 

rehabilitaciji bolnikov s Parkinsonovo boleznijo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meritve se izvajajo le 3x (pred začetkom vadbe, na koncu vadbe oz. po treh 

mesecih od začetka vadbe in po 6 mesecih od začetka vadbe). Odvisno od števila 

prijav bomo meritve lahko izvedli tudi v ostalih večjih mestih po Sloveniji (Koper, 

Maribor, Celje, Novo Mesto, Nova Gorica,…) 

V raziskavo bo vključenih 90 oseb s 

Parkinsonovo boleznijo.  

Razdeljeni bodo v tri skupine: 

EKSPERIMENTALNA 

SKUPINA (30 oseb) 

13 tednov, 2X/teden 60-

min vadba namiznega 

tenisa 

PRVA KONTROLNA SKUPINA 

(30 oseb) 

13 tednov, 2X/teden 60-min 
vadba (raztezne vaje in vaje za 
ravnotežje). Po koncu študije 

možnost vadbe namiznega 
tenisa. 

 

DRUGA KONTROLNA 

SKUPINA (30 oseb) 

Ne bo izvajala vadbe. Po 
koncu študije možnost vadbe 

namiznega tenisa 

 



 

Vadbo namiznega tenisa in splošno vadbo lahko izvajate v lokalnem okolju.   

Za vse tiste, ki se želite vključiti v skupino, ki bo vadila na Fakulteti za šport 

Univerze v Ljubljani, Gortanova ulica 22, so termini sledeči: 

1. NAMIZNI TENIS 

Ob ponedeljkih med 15.00 in 16.00 (v času od 13.2. – 19.4.2023) in četrtkih 

med 15.00 in 17.00 (v času od 13.2. – 2.4.2023). 

Ob ponedeljkih med 16.00 in 18.00 (v času od 10.4. – 31.5.2023) in četrtkih 

med 16.00 in 18.00 ( v času od 3.4. – 31.5.2023). 

2. SPLOŠNA VADBA 

Ob ponedeljkih in četrtkih ob 17.00. 

Meritve pred vključitvijo v študijo bodo potekale med 7. in 11.2. v 

popoldanskih urah prav tako na Fakulteti za šport, Gortonova ulica 22. 

 

Prijazno vabljeni! 

 

Doc. dr. Dejan Georgiev, dr. med. (tel.: 01-522-4323, e-naslov: 

dejan.georgiev@kclj.si) 

Prof. dr. Vojko Strojnik, prof. šp. vzg. (e-naslov: Vojko.Strojnik@fsp.uni-lj.si) 

Petra Čokelj Golež, dr. med. (e-naslov: petra.cokelj@gmail.com) 


