
 

  

str. 1/2 

   
ZVD Zavod za varstvo pri delu d.o.o. | Chengdujska cesta 25, 1260 Ljubljana – Polje | T + 386 (0)1 585 51 00 | F + 386 (0)1 585 51 01 | info@zvd.si | www.zvd.si 

Vpis družbe: Okrožno sodišče v Ljubljani, vložna št.: 10024700 | Osnovni kapital: 779.402,44 EUR | ID št. za DDV: SI21282692 | Matična št.: 5055580000 

 
 

 

 

Preventivni zdravstveni pregled športnika 

Preventivni zdravstveni pregledi so po Slovenski zakonodaji obvezni za vse kategorizirane športnike enkrat letno. 
Stroka omenjene preglede priporoča tudi vsem ostalim športnikom, ki redno trenirajo in tekmujejo na nacionalnem 
nivoju in vsem rekreativnim športnikom, ki so redno telesno aktivni. Taka priporočila ne veljajo le v Sloveniji, temveč je 
to stališče strokovnjakov v celotni Evropi. Bistvo preventivnega zdravstvenega pregleda športnika je v zgodnjem 
odkrivanju možne skrite patologije srca in ožilja, zaradi katere športnik nima nobenih težav, obstaja pa možnost, da jo 
obremenitve pri športu poslabšujejo in se naenkrat izrazi med telesno aktivnostjo. Dodaten pomen preventivnih 
zdravstvenih pregledov športnikov je v tem, da z njimi odkrivamo zgodnje nepravilnosti kostno-mišičnega in živčnega 
sistema, ki se pojavljajo zaradi specifičnosti treninga. Vemo namreč, da vsaka športna panoga pomeni specifične 
obremenitve in je povezana s specifičnimi poškodbami, tako akutnimi kot kroničnimi, ki jih je možno v veliki meri 
bodisi preprečiti bodisi ugotoviti v zgodnji fazi, ko je zdravljenje najbolj učinkovito.  

Pomembno je vedeti, da se tak pregled priporoča tudi vsem tistim, ki s telesno aktivnostjo šele začenjajo. Obseg 
pregleda se prilagodi glede na stopnjo telesne aktivnosti in športno panogo ter glede na potrebe preiskovanca. V 
kolikor se odkrije kakršnakoli odstopanja od normale oziroma postavi sum na obolenje, zdravnik svetuje pri nadaljnji 
diagnostiki in zdravljenju.  

Pregledi lahko služijo tudi kot pomoč pri usmerjanju/selekciji v ustrezno športno panogo, posebej, če je osnovnemu 
pregledu priključena še ustrezna funkcionalna diagnostika. Ob zaključku pregleda se izda zdravniško spričevalo. 
Preventivni zdravstveni pregled športnika opravlja ustrezno usposobljen zdravnik (specialist medicine športa). V 
Centru za medicino športa te preglede izvaja Maja Mikša, dr. med.,specialist MDPŠ. 

 

1 OSNOVNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED  DO 12. LETA 
Cena v 

€ 

 Višina 

popusta 

Cena s 

popustom v 

€ 

 

- Pregled zdravstvene dokumentacije 

- Pregled pri zdravniku specialistu medicine športa 

- Merjenje telesne sestave (%maščobne mase, %mišične 

mase, indeks telesne mase, ocena hidracije) 

- Meritve krvnega tlaka v mirovanju 

- EKG v mirovanju 

- Test vida (Snellenove tablice) 

- Osnovni hemogram (krvna slika), železo in pregled urina 

- Izdaja zdravniškega spričevala in mnenja 

75,00 20% 60,00 

2 OSNOVNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED   
Cena v 

€ 

Višina 

popusta 

Cena s 

popustom v 

€ 

 

- Pregled zdravstvene dokumentacije 

- Pregled pri zdravniku specialistu medicine športa 

- Merjenje telesne sestave (%maščobne mase, %mišične 

mase, indeks telesne mase, ocena hidracije) 

- Meritve krvnega tlaka v mirovanju 

- EKG v mirovanju 

- Spirometrija 

- Test vida (Snellenove tablice) 

- Osnovni hemogram (krvna slika), sedimentacija, glukoza, 

železo, feritin in pregled urin 

- Izdaja zdravniškega spričevala in mnenja 

92,00 20% 73,60 
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Ob osnovnem pregledu je v preventivni pregled smiselno dodati še obremenitveno testiranje srčno-žilnega in 
dihalnega sistema, pri katerem se dejansko vrednoti odziv teh dveh sistemov med obremenitvijo. Z nadgraditvijo tega 
testa pa je mogoče pridobiti tudi informacije, ki so potrebne pri načrtovanju treningov, regeneracije in selekcije v 
določene športne panoge. Za čim bolj učinkovito preprečevanje športnih poškodb pa predlagamo dodatek testiranja 
sklepne stabilizacije. 

3 
OSNOVNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED + 

OBREMENITVENO TESTIRANJE  

Cena v 

€ 

Višina 

popusta 

Cena s  

popustom v 

€ 

 

- Pregled zdravstvene dokumentacije 
- Pregled pri zdravniku specialistu medicine športa 
- Merjenje telesne sestave (%maščobne mase, %mišične 

mase, indeks telesne mase, ocena hidracije) 
- Meritve krvnega tlaka v mirovanju 
- EKG v mirovanju 
- Spirometrija 
- Test vida (Snellenove tablice) 

- Osnovni hemogram (krvna slika), sedimentacija, glukoza, 
železo, feritin in pregled urina 

- Obremenitveno testiranje (EKG, krvni tlak, ocena dihalnih 
parametrov, maksimalna poraba kisika, ocena aerobne 
zmogljivosti) 

- Izdaja zdravniškega spričevala in mnenja 

185,00 20% 148,00 

4 
OSNOVNI PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI PREGLED + OCENA 

SKLEPNE STABILIZACIJE 

Cena v 

€ 

Višina 

popusta 

Cena s 

popustom v 

€ 

 

- Pregled zdravstvene dokumentacije 
- Pregled pri zdravniku specialistu medicine športa 
- Merjenje telesne sestave (%maščobne mase, %mišične 

mase, indeks telesne mase, ocena hidracije) 
- Meritve krvnega tlaka v mirovanju 
- EKG v mirovanju 
- Spirometrija 
- Ocena sklepne stabilizacije (Statično ravnotežje) 
- Osnovni hemogram (krvna slika), sedimentacija, glukoza, 

železo, feritin in pregled urina 
- Izdaja zdravniškega spričevala in mnenja 

138,00 20% 110,40 

Opomba: Na navedeno ceno se DDV v skladu z 2. točko 1. odstavka 42. člena ZDDV-1 ne obračunava 

 

Naročite se lahko po telefonu 041/349-917 ali po elektronski pošti  pia.petac@zvd.si vsak delovnik od 
10.00 do 14.00, ob petkih od 10.00 do 13.00. 
 
 

Za morebitne dodatne informacije se lahko obrnete na službo za trženje, na telefonsko številko 01 585 51 
71, elektronski naslov; trzenje@zvd.si , faks sporočila pa sprejemamo na številki 01 585 51 01. 
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