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dobno se namestite in pre-
berite tale članek, kajti po-
tem vaše sedenje ne bo več 
tako.

OD AVTOMOBILSKEGA, PISARNIŠKEGA, 
KUHINJSKEGA, KAVARNIŠKEGA DO 
GLEDALIŠKEGA SEDEŽA 
Vam je kaj znan tale scenarij: po šest- do 
osemurnem razvajanju v mehki poste-
lji nas avtomobilski sedež pospremi do 
službe. Tam nas že z odprtimi naslonja-
li za roke čaka naš pisarniški sedež, ki 
nas ne spusti iz svojega objema vsaj osem 
ur. Vmes se morda presedemo na sedež 
sejne sobe, stol bližnje restavracije. Po 
koncu delovnika se znova s hrbtom v hr-
bet srečamo z avtomobilskim sedežem in 
čisto prepozno odvihramo domov. Doma 
se udobno namestimo v zavetju udobnega 
domačega kavča. Prej ali vmes se prema-
knemo še na prigrizek za kuhinjsko mizo. 
Preostanek dneva se razvajamo na kavču 
(z računalnikom ali tablico v naročju), 

v postelji ali na stolu v jedilnici. Morda 
skočimo zvečer še na pijačo s prijatelji, 
seveda začnemo takoj pogledovati, če je 
kakšna prosta miza za nas, da se malo 
usedemo po napornem dnevu. Občasno 
si celo privoščimo sedenje v neudobnem 
stolu v gledališču ali kinu. Pa tudi izjemo-
ma, kadar gremo na obisk k prijateljem, 
seveda ne klepetamo stoje. 

TEMNA PLAT ŽIVLJENJA NA ZADNJI PLATI
»Kakorkoli, dejstvo je, da smo veliko pre-
več na zadnjici. Tako podatki kot izkušnje 
kažejo, da imata preveč sedenja in nepra-
vilno sedenje visoko ceno,« na to opozarja 
Špela Pivk, lastnica in direktorica sloven-
skega podjetja Pisarniški stoli Pivk. 

Zagotovo ste že izkusili bolečino v kri-
žu, ki vas je zagrabila nenadoma in je bila 
tako huda, da ste morali kar na urgenco 
po blokado, da ste sploh lahko zdržali. 
Nato ste potrebovali kar precej dni, da 
ste lahko znova normalno zaživeli. Zago-
tovo poznate vsaj dva ali tri v vaši bližini, 
ki se jim je to zgodilo. Morda poznate tudi 
koga, ki se mu je stanje tako slabšalo, da 
je pristal celo na operacijo hrbtenice. 

Statistike kažejo, da ima od 60 do 80 
odstotkov ljudi bolečine v križu, pravi fi-
zioterapevtka Blanka Koščak Tivadar iz 
fizioterapije Mediko: »Po podatkih iz leta 
2007 za Slovenijo sodijo kronična boleči-
na v križu ali druge kronične okvare hrbta 
med najpogostejše bolezni (40,7 odstot-
ka). Pogostost se z leti povečuje, rastejo 
pa tudi zdravstveni stroški. Po podatkih 
Statističnega urada so od 2003. do 2012. 
narasli za 45,4 odstotka. Tako lahko ugo-
tovimo, da je bolečina v križu tudi javni 
zdravstveni problem.« 

Preveč sedenja je skoraj tako zelo ško-
dljivo kot nezdravo prehranjevanje, če-
prav se s slednjim dosti več ukvarjamo. 
Oboje vpliva na vitkost stasa, s tem da 
prehranske navade spremenimo veliko 
težje.

NE BO UNIČEVALO VAŠEGA ZDRAVJA 
Sedenje je lažje spremeniti kot prehrano

Da delo za računalnikom

Fizioterapevtka  

Blanka Koščak Tivadar

Pisarniški stoli Pivk



IZBIRA KAKOVOSTNEGA ERGONOMSKEGA 

PISARNIŠKEGA STOLA: »To je tisti stol, 
ki podpre telo na kritičnih mestih in 
ima ledveno oporo. Sedež lahko pri-
lagodite po globini, višini ali nagibu, 
hrbtno naslonjalo nastavite po višini, 
nagibu in obliki hrbta,« pravi Špela 
Pivk iz podjetja Pisarniški stoli Pivk. 
Pa še: »Iz sedečega položaja vam 
mora biti računalniška tipkovnica 
dostopna tako, da imate roke v 
komolcih upognjene pod kotom 90 
stopinj. Pomembna je prava višina 
sedeža ter ustrezna razdalja med 
spodnjim delom nog in sedalnim 
delom stola. Med zadnjim delom va-
šega kolena in sedalnim delom stola 
naj bo vsaj za tri prste prostora, 
sicer se vam bo sedalo zajedalo v 
noge, kar ni najbolj prijetno.«
PRAVILNO SEDENJE: »Sedeti moramo z 
zadnjico in hrbtom do naslonjala. 
Sprednji del stola ne sme pritiskati 
na zadnji del kolen. Nogi morata 
biti neprekrižani trdno na tleh ali 
na nožnem podstavku, pod kotom 
od 90° do 110°. Opora je na celih 

stopalih. Noge v kolenskem skle-
pu naj bodo nekoliko odprte, 
kolena morajo biti rahlo nižje od 
kolkov. Teža naj bo enakomerno 
porazdeljena na obe polovici za-
dnjice, medenica pa ne zvrnjena 

naprej.
Škodljivo je sedenje na koncu 
stola, s pretirano usločenostjo 

ali izbočenostjo v ledvenem delu, 
ležanje na stolu, podpiranje brade z 
roko, neustrezno nastavljen slikovni 
naslon, sedenje postrani (samo na 
polovici zadnjice), delo z zasukom,« 
opozarja Koščak Tivadarjeva.
REDNI »PRETEGNITVENI« ODMORI MED 

DELOM ZA RAČUNALNIKOM: vsake pol 
ure do uro prekinimo delo za raču-
nalnikom in se nekoliko pretegnimo 
(morda naredimo katero od spodnjih 
vaj). Namesto da sodelavcu v 
sosednji pisarni pošljemo sporočilo, 
se lahko sprehodimo do njega. Te-
lefonske pogovore lahko opravimo 
stoje. Nekatere delovne pripomočke 
(tiskalnik, koš, spenjač ...) si odma-
knimo na drug konec pisarne, da se 
moramo do njih sprehoditi.
SESTANEK NA SPREHODU: novi med pod-
jetji, predvsem digitalnimi, so tudi 

sprehajalski sestanki. Po teh so še 
posebej sloveli Steve Jobs iz Appla, 
Mark Zuckerberg iz Facebooka in 
Jack Dorsey iz Twitterja. Strokovnja-
ki za še ugotavljajo, da premikajoči 
se sestanki dobro vplivajo tudi na 
razmišljanje, kar poveča produktiv-
nost.
VAJE V PISARNI: številni zaposleni 
poročajo, da že prakticirajo izvaja-
nje kratkih in preprostih vaj, ki jih 
naredijo kar sede. Bolj zagnani pa 
naredijo tudi kakšno stoječo vajo ob 
svoji pisalni mizi. Koščak Tivadarje-
va predlaga 2 preprosti vaji.
Rastemo – vaja za povečanje 
gibljivosti v vratu: Naredimo aktivni 
razteg, se vzravnamo, predsta-
vljamo si, da imamo na vrhu glave 
pripeto tanko nitko, ki sega do stro-
pa. Pazimo, da se nitka ne pretrga. 
Brado potisnimo proti hrbtenici, da 
začutimo razteg v vratnem delu. 
Položaj vzdržujmo deset sekund.
Nagib nazaj ali poševni stolp – 
vaja za krepitev trebušnih mišic 
in stabilizatorjev spodnjega dela 
hrbtenice: Usedemo se na sredino 
stola, zravnamo se, napnemo 
trebušne mišice, brado potisnemo 
proti vratni hrbtenici, roki pre-
križamo na prsih. Z vdihom se z 
ravnim trupom nagnemo nazaj, pri 
izdihu se vrnemo v začetni polo-
žaj. Pazimo, da res delamo gib v 
upogibu med kolki in trupom ter da 
ne povečujemo krivine v ledvenem 
delu hrbta.
GIBANJE V PROSTEM ČASU: »Svetovna 
zdravstvena organizacija je izdala 
smernice, ki za zdrave odrasle, 
stare od 18 do 65 let, priporoča naj-
manj 30 minut zmerne telesne de-
javnosti petkrat na teden ali vsaj 20 
minut intenzivne telesne dejavnosti 
trikrat na teden. Pri čemer naj bi 
telesna dejavnost trajala vsaj deset 
minut skupaj. Za povečanje mišične 
moči in vzdržljivosti pa je treba 
narediti tudi kakšno vajo več, dva- 
do trikrat tedensko. Predvsem pa je 
pomembno, da smo telesno dejavni 
tudi čez dan, da ne sedimo skupaj 
štiri, pet, šest ur ali več, saj ena ura 
fitnesa ali druge vadbe ne more 
izničiti negativnih učinkov sedenja,« 
pojasnjuje Koščak Tivadarjeva. 

PRIJAZNI DO HRBTENICE IN ŽIVLJENJSKIH SANJ
NEKAJ PREDLOGOV
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LAHKO JE REČI, VEČ SE GIBAJTE,  
A KAKO TO NAREDITI?
Ko nas zadanejo »hrbtenične« težave in se 
odpravimo na lov za čudežno »tabletko«, 
ki bo rešila našo hrbtenico, se kot odmev 
od povsod pojavlja mantra »manj sedite, 
več hodite in se gibljite«. Ja, res super na-
svet (čeprav učinkovit), hvala. A izkaže se, 
da ni tako preprosto, kot je slišati. 

Logično, če pa imamo službe, kakršne 
imamo. Ne moremo se vsi jutri prekvali-
ficirati v mizarje, frizerje, igralce ali ku-
harje, če je sodobni način življenja vezan 
na delo z računalniki. 

VIZIJA NAŠE PRIHODNOSTI – NAJBOLJŠI 
MOTIVATOR ZA GIBALNO SPREMEMBO
A čeprav je, kot je, lahko uvedemo drobne 
spremembe z veliko pozitivnimi učinki. 

»Najprej moramo sami ozavestiti našo 
dosedanjo prakso in prepoznati negativne 
posledice, do katerih vodi,« pravi Špela 
Pivk iz podjetja Pisarniški stoli Pivk. Nato 
si moramo postaviti vizijo prihodnosti, ki 
si jo želimo: kakovostno življenje, da se 
lahko brez bolečin sprehajamo, igramo z 
otroki ali potujemo v daljne kraje. Ali bi 
raje prosti čas preživljali na poti od fizio-
terapevta do zdravnika? Če želimo ostati 
mobilni in fleksibilni, potem 
se splača disciplinira-
ti zdaj, ko je še čas, 
in uvesti nekate-
re malenkosti v 
naš vsakdanjik 
– tudi ko se nam 
ne ljubi.
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