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Klinika za zdravljenje poškodb 
in telesno pripravo

Klinika MedicoFit povezuje rehabilitacijo poškodb in 
telesno pripravo. Smo edina sodobna klinika v Sloveniji, ki 
v inovativnem konceptu združuje fizioterapijo, 
diagnostiko in kineziologijo. Poleg zdravljenja poškodb 
vsakodnevno skrbimo tudi za izboljšanje vaše fizične 
kondicije in preventivo pred dodatnimi tveganji. 

V našem kolektivu deluje visoko izobraženo osebje z 
večletnimi izkušnjami v vrhunskem športu in rehabilitaciji 
poškodb sklepov in mišic. Vsakega posameznika obravna-
vamo multidisciplinarno, kar pomeni, da režim osebne 
vadbe in protokole rehabilitacije načrtujejo strokovnjaki 
fizioterapije in kineziologije. 

Naši prostori imajo dvokrilno razporeditev, ki kineziološki 
in fizioterapevtski del klinike povezuje v en koncept. Nu-
dimo sodobno okolje s prijetnimi pogoji dela, kjer dobro 
poskrbimo za zasebnost in higieno. Naše stranke visoko 
cenijo zdravje svojega telesa in vsakodnevno gibanje. 
Pri individualnih urah strankam omogočamo strokoven 
‘feedback’ in prilagajanje napornim urnikom ter športno 
rekreativnim ciljem.

dolgoletni partnerji pri 
vzdrževanju vašega telesa



ZDRAVLJENJE POŠKODB
 

V kliniki MedicoFit ponujamo visoko kvaliteto pro-
gramov rehabilitacije poškodb in bolečin, ki so indi-
vidualno prilagojeni vsakemu pacientu. Smo specialisti 
celostne rehabilitacije, kar pomeni, da vsako poškodbo 
ali degenerativno stanje vodimo od akutne rehabilitaci-
je do vrhunske telesne pripravljenosti. Pri rehabilitaciji 
poškodb zagovarjamo princip zgodnje terapevtske in 
kineziološke vadbe, saj uspešne prakse našega dela 
dokazujejo, da zgodnji in variabilen vadbeni pristop 
omogoča najboljše rezultate zdravljenja. 

Najboljša izbira za rehabilitacijo 
poškodb.

Za vsakega pacienta načrtujemo in izvajamo individ-
ualno strategijo zdravljenja poškodbe, ki poteka od 
vstopnega pregleda do zadnje ure rehabilitacije. Z 
individualnim prilagajanjem protokolov rehabilitacije in 
kineziološke vadbe omogočamo največjo učinkovitost 
zdravljenja poškodbe za vsakega pacienta. 

Program rehabilitacije je sestavljen iz kombiniranih 
terminov fizioterapije in kineziologije, kar pomeni, da 
sočasno s specializirano rehabilitacijo ohranjamo 
fizično kondicijo in moč celotnega telesa pacienta. 
Pri prilagajanju rehabilitacije upoštevamo tip poškodbe, 
akutno simptomatiko, fazo rehabilitacije in končne cilje 
pacienta. 

Vsako poškodbo obravnavamo multidisciplinarno, kar 
pomeni, da režim vadbe in protokole rehabilitaci-
je načrtujejo strokovnjaki s področij kineziologije in 
fizioterapije. 

Predoperativna 
rehabilitacija poškodb: 

celostna fizična priprava 
telesa in specialna pripra-
va poškodovanega sklepa 
na operativni poseg.

Sekundarna 
rehabilitacija poškodb: 

odpravljanje mišičnih ne-
sorazmerij in šibkih točk, 
nastalih zaradi operativnega 
posega ter specialni prehod 
v program športne vadbe.

Postoperativna 
rehabilitacija poškodb: 

kombinirana vadbena in 
ambulantna fizioterapija od 
akutnega post-operativne-
ga stanja do sekundarne 
faze rehabilitacije.

Management kroničnih 
bolečin in degenera-
tivnih stanj:

dolgoročna podpora pri 
kroničnih stanjih s terape-
vtsko vadbo in sodobno 
instrumentalno terapijo.

FIZIOTERAPIJA 
MEDICOFIT 
DELUJE NA 

ŠTIRIH 
KLJUČNIH 

PODROČJIH 
REHABILITACIJE:



PAKET 
ZDRAVLJENJA 
POŠKODBE 
V KLINIKI 
MEDICOFIT 
VKLJUČUJE:

1x gibalno anamnezo 

10x prilagojeno uro 
rehabilitacije s 
fizioterapevtom in 
kineziologom (60 – 75 min)

1x merjenje telesne sestave

10x uporabo 
regeneracijske terapije 
po individualnih urah 
rehabilitacije poškodbe

POTEK INDIVIDUALNE URE ZDRAVLJENJA 
POŠKODBE

Uvodni del vsake ure rehabilitacije je sestavljen iz 
protokolov za aktivacijo mišičnih skupin prizadetega 
področja in mobilizacije poškodovanega sklepa. V 
prvem delu se izvede tudi instrumentalno sproščanje 
togih področij ali brazgotin. 

Glavni del ure rehabilitacije sestoji iz specialne tera-
pevtske vadbe, katere namen je izboljšanje vzdržljiv-
osti v moči in sposobnosti proizvajanja sile v okvirih, 
ki ne ojačujejo simptomatike. Pri rehabilitaciji poškodb 
zagovarjamo načeli variabilnosti in progresivnega 
obremenjevanja sklepov. 

V zaključnem delu ure zdravljenja poškodbe izvajamo 
protibolečinsko instrumentalno terapijo v regeneraci-
jski loži. 

V okviru vaših zmožnosti apliciramo tudi vadbo za 
moč zgornjega dela telesa in trening vzdržljivosti, saj 
zagovarjamo celosten pristop k zdravljenju poškodb. 
Časovni obseg posameznega segmenta znotraj vaše 

ure individualne rehabilitacije poškodbe se prilagaja 
glede na vašo simptomatiko, predhodne kirurške ali 
konservativne metode zdravljenja, gibalno anamnezo 
in vaše končne cilje. 



STRATEGIJA ZDRAVLJENJA POŠKODBE 
MEDICOFIT VKLJUČUJE:

•    Manualno terapijo,

•    Terapijo z visoko frekvenčno elektro  

   stimulacijo HiTop,

•    Terapijo s sixtus Tecarjem,

•    Visokoenergijski laser SUMMUS,

•    Kineziološko vadbo za izboljšanje splošne kondicije,

•    Kineziološko vadbo za specialno krepitev 

   poškodovanega predela,

•    Dolgoročno spremljanje vašega napredka z rednimi 

   meritvami in analizo programa vadbe,

•    Mesečni preventivni pregled in posvet s 

   fizioterapevtom,

•    Usmerjenost rehabilitacije v vaše športno 

   rekreativne zahteve in cilje.

Osebje klinike MedicoFit je specializirano za celostno 
rehabilitacijo. Smo najboljši na svojem področju pri 
prehodu iz primarne v sekundarno rehabilitacijo, kar 
pomeni, da poškodbe vodimo od akutnega stanja do 
vrhunske telesne pripravljenosti. 

OSEBNA VADBA
 

Paket osebne vadbe je individualni program telesne pri-
prave s kineziologom. Naši programi oblikovanja telesa 
in izboljšanja fizične kondicije na prvo mesto postavljajo 
varnost in pravilno tehniko izvajanja vaj.  

Preventivno oblikovanje telesa in 
izboljšanje fizične kondicije 
razvijamo sočasno ter vsaki 
stranki omogočamo popolno 
podporo pri osebni vadbi.

V programu osebne vadbe omogočamo optimizacijo 
fizične kondicije, mišičnega sistema in vašega zdravja. 
Individualno zasnovan program vadbe se izvaja pod 
nadzorom kineziologa, ki skrbi za načrtovanje pro-
grama, izvajanje rednih meritev in pravilno izvajanje 
vaj.

Naša področja v programu osebne vadbe so:

•    Telesna priprava po poškodbah, akutnih  
   rehabilitacijah in post-operativnih zdravljenjih,

•    Oblikovanje telesa,
•    Izboljšanje telesne drže,
•    Telesna priprava rekreativnih športnikov,
•    Telesna priprava podjetnikov,
•    Izboljšanje splošne telesne kondicije in moči  

   za zdravje. 

V programih osebne vadbe vam nudimo dolgoroč-
no podporo pri vzdrževanju fizične pripravljenosti 
vašega telesa. V bazi podatkov shranjujemo vadbene 
anamneze, meritve telesnih sestav in anamneze poškodb 
ter bolečin, kar nam omogoča dobro poznavanje vaše-
ga telesa in posledično visoko uspešnost pri našem delu. 

Vodilni v Sloveniji na področju rehabilitacije poškodb 
športno aktivne populacije in vrhunskih 
športnikov.



PAKET 
OSEBNE 
VADBE  

MEDICOFIT 
VKLJUČUJE: 10x individualno 

prilagojeno uro osebne 
vadbe (60 – 75 min)

1x gibalno anamnezo

1x preventivni 
fizioterapevtski pregled 
vaših sklepov

DIAGNOSTIČNI VSTOPNI PREGLED PRED 
PRIČETKOM PROGRAMA

Na vstopnem pregledu izmerimo vašo telesno sestavo 
s sodobnim bioimpedančnim analizatorjem, ki na pod-
lagi električne upornosti telesa natančno določi deleže 
maščobne mase, mišične mase, kostne mineralne gos-
tote ter vsebnosti vode v telesu. Na vstopnem pregledu 
izvedemo gibalno anamnezo ter natančno zasnujemo 
vašo individualno prilagojeno strategijo osebne vadbe 
v kliniki MedicoFit.

POTEK INDIVIDUALNE URE OSEBNE VADBE

Uvodni del vsake ure osebne vadbe je sestavljen iz 
srednje intenzivnega aerobnega dela in preventivnega 
dela, v katerem se izvaja vaje za jedro telesa ter vaje, 
prilagojene vašim preteklim poškodbam oziroma sklep-
nim težavam. 

Glavni del termina osebne vadbe je sestavljen iz za-
okroženega treninga moči, v katerem sledimo načelom 
variabilnosti in progresivnega obremenjevanja telesa. 
V zaključnem delu ure se izvajajo individualno prilago-
jene vaje aktivne mobilnosti za izboljšanje telesne drže 
in položajev sklepov ter po potrebi visoko intenzivna 
intervalna vzdržljivostna vadba.
 
Tako v eni uri osebne vadbe razvijamo vsa glavna 
funkcionalna področja fizičnih kapacitet telesa. Obseg 
dela posameznega segmenta znotraj ure osebne vadbe 
se prilagaja glede na vaše cilje, gibalno anamnezo in 
poročilo vstopnega diagnostičnega pregleda. 

1x meritev in analizo 
telesne sestave 



STRATEGIJA OSEBNE VADBE 
MEDICOFIT VKLJUČUJE:

•     Vadbo mobilnosti,

•     Vadbo aerobne vzdržljivosti,

•     Vadbo za razvoj in vzdržljivost moči,

•     Vadbo za izboljšanje stabilizacije jedra telesa,

•    Vadbo intervalne vzdržljivosti,

•     Vadbo za izboljšanje ravnotežja in koordinacije,

•     Dolgoročno spremljanje vašega napredka z  

   meritvami in analizo programa vadbe,

•     Podporo vašim športno rekreativnim zahtevam in 

   ciljem.

Specializirani smo za vadbo in treniranje po preteklih 
poškodbah in kroničnih bolečinah. Stranke vodimo sko-
zi inovativen koncept prehoda iz rehabilitacije poškod-
be v telesno vadbo.

TELESNA PRIPRAVA 
IN REHABILITACIJA 
POŠKODB 
ŠPORTNIKOV 

Športnikom ponujamo celosten pristop pri 
rehabilitaciji poškodb in vrhunsko podporo 
pri telesni pripravi. Na prvo mesto postavlja-
mo kakovostne gibalne temelje in preventivo.

        PADEC TELESNE  
        PRIPRAVLJENOSTI: 

postopna izguba fizične pripravljenosti 
športnika po poškodbi in med reha-
bilitacijo poškodbe vodi v tvegan, ter 
dolgotrajen povratek nazaj na tekmov-
alno raven.

        GENERIČNA TELESNA PRIPRAVA: 

kondicijska priprava športnikov, ki ne 
upošteva individualnih karakteristik športni-
ka: njegovih preteklih poškodb, anatomskih 
posebnosti, šibkih področij, mišičnih nerav-
novesij in motoričnih kompenzacij.

POMEMBNA SODOBNA PROBLEMA 
VRHUNSKEGA ŠPORTA STA:

Na področju fizične priprave po 
poškodbah in vadbe s kroničnimi 
bolečinami sodelujemo s 
številnimi mednarodno priznanimi 
podjetji, športniki, zvezami in klubi.



V kliniki MedicoFit uspešno rešujemo oba 
sodobna problema vrhunskega športa.

Specializirani smo za povezovanje fizioterapije in tele-
sne priprave. Razvili smo povezan pristop k rehabilitaciji 
poškodb, kar pomeni, da vsak športnik v programu 
rehabilitacije izvaja tudi individualno prilagojeno fizično 
pripravo telesa. Vsakemu športniku poleg specializirane 
rehabilitacije pomagamo krepiti zdrave segmente telesa 
ter ohranjati športno specifično kondicijo. 

Kvalificirani smo za individualno delo pri rehabilitaciji 
poškodb in telesni pripravi. Pri delu z vsakim športnikom 
sestavimo program izbranih vaj, ki so najbolj učinkovite 
za njegovo telo. Mesečno izvajamo preventivni pregled 
in diagnostične meritve, kar predstavlja temelj snovanja 
programa telesne priprave.   

SMO NAJBOLJŠA IZBIRA ZA ZDRAVLJENJE 
POŠKODB ŠPORTNIKOV.

     Naš program rehabilitacije poškodb je individualno
     prilagojen vsakemu športniku,

     Vsak športnik v okviru programa rehabilitacije izvaja
     poškodbi prilagojeno fizično pripravo,

     Pri rehabilitaciji poškodbe uporabljamo 
     najsodobnejšo instrumentalno tehnologijo,

     Uporabljamo visoko intenzivne vadbene protokole
     rehabilitacije, primerne za vrhunske športnike,

     Športnikom tudi po končani rehabilitaciji poškodb
     omogočamo prehod v individualno telesno pripravo
     na naši kliniki.

NAJBOLJŠA IZBIRA ZA TELESNO 
PRIPRAVO ŠPORTNIKOV

Naš program kondicijske 
priprave je individual-
no prilagojen vsakemu 
športniku.

Športnikom po vsakem 
treningu omogočamo 
regeneracijo s kom-
presijo in elektroterapijo.

V primeru pojava 
bolečin ali poškodb 
omogočamo ažurno 
izvedbo fizioterapije.

Mesečno izvajamo 
meritve telesne sestave 
in preventivne 
fizioterapevtske 
preglede.

Verjamemo, da si prav vsak 
športnik zasluži najboljšo 
podporo pri kondicijskih 
treningih in sanaciji poškodb.



350 + 

post opeartivnih in 

kroničnih stanj smo 

uspešno obravnavali 

do danes.

ŽE VEČ KOT 760  ZADOVOLJNIH STRANK

400 + 

zadovoljnih strank smo 

do danes obravnavali v 

programu osebne vadbe.

150 + 

bolečih hrbtenic smo 

uspešno obravnavali do 

danes. 

250 + 

športnikov smo do 
danes obravnavali

v programih 
kondicijske priprave.

70 + 

športnikov smo po 
operativnih posegih 
uspešno vrnili na 
tekmovalno raven.

150 + 

post operativnih stanj 

ramena, kolka, zapestja 

in gležnja smo 

obravnavali do danes. 

70 + 

post operativnih stanj 

kolenskega sklepa smo 

obravnavali do danes.

240 + 

športnikov smo do 

danes obravnavali 

v programu telesne 

priprave.

- REHABILITACIJA POŠKODB IN BOLEČIN -

Imamo edinstven sistem kondicijske priprave športnikov, 
ki temelji na redni diagnostiki, meritvah ter ažurnosti v 
primeru poškodb. Naša platforma mlajšim športnikom 
in športnikom v fazi zrele kariere omogoča celovito 
podporo pri fizični pripravi in sanaciji poškodb. Sistem 
dela smo zasnovali na podlagi številnih uspešnih praks 
multidisciplinarne ekipe MedicoFit. Sodelovali smo pri športih: alpsko smučanje, ameriš-

ki nogomet, atletika, badminton, biatlon, boks, cestno 
kolesarstvo, deskanje na snegu, futsal, gimnastika, golf, 
ju-jitsu, judo, košarka, lokostrelstvo, nogomet, odboj-
ka, plavanje, rokomet, smučarski skoki, smučarski teki, 
squash in 
vaterpolo.

V kliniki MedicoFit stremimo k 
dolgoročnosti kariere, izkoriščanju 

genetskega potenciala in spremljanju 
napredka vsakega športnika.

RAZVIJAMO TALENTE IN 
GRADIMO USPEŠNE KARIERE



Moje težave s koleni so trajale več let, pred letom dni 
pa je bilo tako hudo, da so mi že stopnice predstav-
ljale izziv. Vedno sem imela rada hribe, vendar sem 
zaradi težav odpisala tudi Šmarno goro. Dobila sem 
postavljeno diagnozo: zmehčan patelarni hrustanec in 
začetna osteoartroza. Več ortopedov mi je priporočalo 
matične celice in / ali fizikalno terapijo. Odločila sem 
se, da investiram v svoje telo, saj pri 38 letih in dveh 
otrocih ne morem biti gibalno omejena.
 
Na Facebooku sem dobila priporočilo za 
MedicoFit. Po začetni diagnostiki sem začela s 
treningi dvakrat tedensko. Pred tem sem že obiskova-
la fizioterapevtske in terapevtske vadbe, tako da sem 
vedela, da na kliniki vedo, kaj delajo. Začetek je bil sicer 
težak, vendar me je moj kineziolog Nejc vedno spod-
bujal, da sem našla motivacijo za nadaljevanje. Iz mene 

je izvlekel moj maksimum in tako se je vidno pokazal 
napredek. Nejc je tudi v težkih trenutkih poskrbel, da 
nisem obupala. 

Po dveh mesecih sem ponovno osvojila vrh Šmarne gore 
brez večjih težav in bila najsrečnejši človek na svetu. 

Nikoli si nisem predstavljala, da bom imela oseb-
nega kineziologa in vedno znova sem hvaležna, ko 
premagujem vrhove, plezam po jamah, nosim otroke 
in staršem pomagam na kmetiji. Tudi vsakodnevno 
počutje je odlično. Žal mi je le, da že pred 20. leti 
nisem investirala v svoje telo.

- ANA

BOLEČINE V KOLENIH ZARADI OBRABE 
HRUSTANCA POGAČICE
-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE 

-      OSEBNA VADBA 

V kliniko MedicoFit sem prišel zaradi kronične 
bolečine v kolenih, zaradi česar sem moral opustiti 
kolesarstvo. Bolečine so bile tako moteče, da so me 
začele ovirati tudi pri delu in vsakodnevnih aktivnostih. 
Poleg težav s koleni sem imel pred desetimi leti hudo 
prometno nesrečo, ki je pustila pečat na moji hrbtenici 
in počutju. Praktično vsak dan sem trpel zaradi bolečin v 
vratni in ledveni hrbtenici, zdravniki pa so mi prepove-
dali dvigovanje bremen, težjih od 5kg, kar je zame 
predstavljalo tudi hudo oviro pri iskanju zaposlitve. 

V kliniki MedicoFit sem dobil vrhunsko podporo in 
sprejem. Spoznal sem vse člane ekipe in dobil celost-
no podporo pri rehabilitaciji. V javnem zdravstvenem 
sistemu natančne diagnoze in rešitve nisem dobil, zato 
sem bil močno v dvomih, da se bo moje stanje dalo 
izboljšati. 

Sprva sem bil nad sistemom skeptičen, saj rezultatov 
na začetku še ni bilo, vaje pa so se mi za moje stanje 
zdele zelo težavne. V drugem mesecu sem opazil, da 
so se bolečine v hrbtu začele manjšati, v tretjem mesecu 
so presenetljivo izginile in se od takrat niso več pojavile 
v obliki, v kakršni sem jih doživljal zadnjih 10 let.

Kineziolog Nejc Šimenko in fizioterapevt Marko Stojano-
vič skrbita za mojo vadbo in zmanjševanje bolečin. Zase 
moram reči, da znam veliko jamrati in se čudim Nejčevi 
potrpežljivosti. Z mano je vztrajal, me spodbujal in moje 
telo obremenjeval do te mere, da danes težav s koleni 
in hrbtom praktično nimam več. Še več, pridobil sem 
zaupanje vase in danes se počutim bolje kot kadarkoli 
v zadnjih desetih letih po prometni nesreči.

- MATEVŽ

NESPECIFIČNE BOLEČINE V KOLENU, DISKUS HERNIJA, 
BOLEČINE V VRATU

-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE .  



Osebna vadba v MedicoFit je več kot le navaden 
trening. Pri delu z Nejcem sem dobil odlično izkušn-
jo, personaliziran pristop in pravo filozofijo gibanja 
ter razmišljanja o tem. Ekipa MedicoFit skrbi za dobro 
energijo, spremlja moj napredek in vedno znova poskr-
bi, da z novimi vajami trening nikoli ni enak prejšnjemu. 
Občasno čutim bolečine v vratu in lopaticah in pohvaliti 
moram fizioterapevta Marka Stojanoviča, ki mi je v kliniki 
pomagal pri rehabilitaciji. 

Če želite ekipo, ki vam nudi podporo pri fizioterapiji in 
trenerja s posluhom za stranko, izkušnjami, ogromno 
znanja z različnih področij in nekoga, ki vam vztrajno 
pomaga do želenih rezultatov, vam priporočam vadbo 
z Nejcem v kliniki MedicoFit. 
 

- JURE

ODPRAVLJANJE BOLEČIN V VRATU IN RAMENIH, IZBOLJŠANJE 
FIZIČNE PRIPRAVLJENOSTI IN POVEČANJE MIŠIČNE MASE
-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE 

-      OSEBNA VADBA 

Večino svojega življenja sem imela prekomerno težo. 
Z dietami sem izgubila do 25kg, a brez spremem-
be nezdravega življenjskega sloga so bili izgubljeni 
kilogrami hitro nazaj. Po rojstvu drugega otroka sem 
počasi začela s spremembami pri hrani in občasnimi 
vodenimi vadbami, kasneje pa v svoj vsakdan vpeljala 
tudi treninge doma. Ko so bili odvečni kilogrami ‘pokur-
jeni’, je bila moja želja oblikovati postavo in pridobiti 
mišično maso. 

Skupinske kardio vadbe mi tega znanja niso dale, pa 
tudi sama s treningi doma nisem dosegla večjega 
napredka. Odločitev za kliniko MedicoFit je bila zame 
velik preskok - prvič mi je nekdo pokazal pravilno 
izvedbo vaj, me preusmeril v vaje z utežmi in začel 
spreminjati vzorec napačne izvedbe vaj, ki bi mi v 
kratkem lahko povzročil poškodbe. 

Že prvi mesec sem pridobila povsem drug pogled -  z 
Nejcem sva izločila nepotrebno vsakodnevno “ubijan-
je” in s pravilno izvedbo vaj z utežmi v kratkem času 
dosegla rezultat, ki ga sama ne bi nikoli! Pridobljena 
mišična masa in bolj oblikovana postava sta mi dali še 
dodatno spodbudo pri treningih, v katerih zdaj kljub 
težavnosti zelo uživam. Bi se še enkrat odločila enako? 
Vsekakor, žal mi je, da se nisem že prej! Nejc mi daje 
neprecenljivo znanje, s katerim dosegam zastavljene cilje.

Ampak kineziolog ni tam, da bo delal namesto nas 
- usmeri nas na pravo pot, za končni uspeh pa je 
največ na nas samih. 

- ŠPELA

ZMANJŠANJE TELESNE MAŠČOBE, OBLIKOVANJE POSTAVE, 
UČENJE POČEPA IN DEADLIFTA, IZBOLJŠANJE MOČI  

-      OSEBNA VADBA .



Imela sem operacijo sprednje križne vezi in menisku-
sa, poškodovan pa je bil tudi hrustanec, ki ga opera-
tivno niso zdravili. V kliniki MedicoFit smo ažurno 
po operaciji s kineziologom Nejcem ter fizioterapevtom 
Markom začeli s postoperativno vadbo.

Ker je bila poškodba hrustanca prehuda, je bil tudi na-
predek omejen. A s podporo vrhunske ekipe klinike smo 
zgradili dobre temelje s pred-operativno vadbo, ki so 
omogočili hitrejše nadaljevanje zdravljenja poškodbe po 
moji drugi operaciji hrustanca kolena z matičnimi celi-
cami. 

Sodelovanje z MedicoFit traja že skoraj 2 leti in 
priznati moram, da še vedno uživam na vsaki uri ose-
bne vadbe in fizioterapije. Raznolikost vaj, strokovnost 
in način pristopa, kjer nič ni nemogoče, me navda z 
zaupanjem in motivacijo, da lahko človek doseže veliko 

več kot si misli. Napredek, ki ga občutiš po tako hudi 
poškodbi, ko veš, da si začel z učenjem hoje, sedaj 
pa si pripravljen na tek in naporne treninge moči, je 
neprecenljiv. Biti v vrhunski življenjski formi pa je odlična 
nagrada za trud.

- TINA

POSTOPERATIVNA VADBA PO ARTROSKOPSKEM POSEGU 
KOLENA Z MATIČNIMI CELICAMI

-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE.  

-      OBLIKOVANJE POSTAVE.

5 mesecev po operaciji sprednje križne vezi in šivanju 
meniskusa, sem obiskal kliniko za zdravljenje poškodb 
MedicoFit. Po operaciji sem opravil prvo fazo reha-
bilitacije, vendar so se še vedno pojavljale moteče 
bolečine in občutek nemoči. Sem velik ljubitelj rekrea-
tivnega igranja hokeja na ledu. Po poškodbi križne vezi, 
ki se je zgodila  med igranjem dvoranskega hokeja,  
nisem našel več zaupanja v svoje telo, da bi se vrnil 
nazaj v  utečeni ritem, saj sem čutil, da noga še vedno 
ni enaka, kot je bila prej. 

Nejc, kineziolog, ki je delal z menoj, je popolnoma 
spremenil mojo miselnost ter izboljšal mojo telesno 
pripravljenost in stanje poškodovane noge tako, da 
sem danes pri svojih 40-ih fizično bolje pripravljen 
kot pri 20-ih. Ponovno sem se vrnil v rekreativno  igran-
je hokeja in bil presenečen, da se bolečine niso vrnile, 
moja kondicija pa je  boljša kot kadarkoli prej. Letos 
sem na službeni poti dobil hujše bolečine 

v hrbtu, ki sem jih v kliniki MedicoFit odpravil v dveh 
tednih, ko sem sodeloval v njihovem programu zdrave 
hrbtenice. 

V kliniki MedicoFit redno treniram 3 x tedensko, klinika 
med drugim nudi odlično podporo pri fizioterapiji. Nejc 
treninge vedno prilagodi trenutnim okoliščinam in  ima 
unikaten pristop do treninga in podpore pri življenjskem 
slogu, v svojem delu pa je izredno fleksibilen. V kliniki 
MedicoFit dvakrat mesečno izvajam tudi fizioterapi-
jo, saj imam zaradi sedečega dela občasno občutek 
zategnjenosti v vratu, na tej točki pa se moram zahvaliti 
fizioterapevtu Marku Stojanoviču.

Če želite izboljšati svoje zdravje, kondicijo in moč, 
poleg tega pa tudi spremeniti navade in miselnost, 
potem vam zagotavljam, da je klinika MedicoFit pravo 
mesto in prava izbira.“ 
 

- GREGOR

OBRAVNAVA KOLENA PO OPERACIJI SPREDNJE KRIŽNE VEZI (ACL) 
IN MENISKUSA, ZMANJŠANJE MAŠČOBE IN POVEČANJE MOČI
-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE 

-      OSEBNA VADBA 



Kar precej časa se že ukvarjam s fitnesom, a sem 
prišel do stopnje, kjer ni bilo več napredka. Za dose-
go stopničke višje sem se obrnil na kineziologa Nejca 
Šimenka, ki deluje na kliniki za zdravljenje poškodb in 
osebno vadbo MedicoFit.

Klinika ima odlično atmosfero za vadbo in vrhunsko 
podporo diagnostike ter naročanja terminov. Kineziolog 
Nejc mi je predstavil novo dimenzijo fitnesa in vadbe, 
osnovane na funkcionalnih vajah. S personaliziranim 
programom vaj in profesionalnim pristopom mi je željeni 
cilj uspel. Zelo sem zadovoljen z Nejcem in kliniko Medi-
coFit, obisk mladega strokovnjaka ter klinike priporočam 
čisto vsem, tako začetnikom kot tistim, ki se že dlje časa 
ukvarjate s fitnesom in si želite hitrega napredka. 

Kliniko Medicofit obiskujem še danes, ko zaradi občasnih 
bolečin v kolenu enkrat mesečno izvajam preventivno 
fizioterapijo pri Marku Stojanoviču.

- BLAŽ

POVEČANJE MIŠIČNE MASE, POVEČANJE MOČI, 
ZMANJŠANJE MAŠČOBE

-      OSEBNA VADBA .  

Zaradi zelo hudih bolečin v spodnjem delu hrbtenice/
hernije sem se odločil, da sam poiščem pomoč pri spe-
cialistih, saj so mi na različnih zdravstvenih pregledih 
svetovali le operacijo hernije. Tega si resnično nisem 
želel. 

Začel sem iskati primerno obliko športne vadbe ter 
fizioterapije za svojo poškodbo. Po naključju sem na 
internetu našel MedicoFit. Poklical sem in se po 
pogovoru takoj naročil na prvi pregled, kjer so s 
pomočjo visokih tehnologij in ekspertnih znanj naredili 
profil mojega telesa. Na podlagi rezultatov smo sestavili 
načrt vadbe. Z rednimi obiski klinike sem se počasi začel 
vračati v vsakdanje življenje. Za fizioterapijo je skrbel 
mladi strokovnjak na področju Marko Stojanovič, ki me 
je navdušil s svojim individualnim pristopom.

Danes se počutim odlično, sem brez bolečin, vendar 
vestno in redno opravljam vaje, ki sem se jih naučil 
v MedicoFit. Kliniko še vedno obiskujem in nadalju-
jem sodelovanje s kineziologom Nejcem, ki je skrbel 
za moj vadbeni del v kliniki. Vsakemu priporočam, 
da poskusi najti pomoč v kliniki MedicoFit in nadal-
juje program vadbe z njihovo ekipo,  saj se svojim 
strankam resnično posvetijo in vedo kaj delajo.
 

- BORIS

KONSERVATIVNO ZDRAVLJENJE DISKUS HERNIJE Z VADBO, 
ODPRAVLJANJE BOLEČIN V HRBTU
-      ZDRAVLJENJE POŠKODBE 



Domen je vrhunski plavalec, ki svojo plavalno ter 
akademsko pot nadaljuje v Združenih Državah Amer-
ike. Kot bivši plavalec kineziolog Nejc ve, kako izjemen 
dosežek je preboj na elitno univerzo čez lužo, ki slovi 
po šprinterjih svetovnega kova. Domen je bil del zgodbe 
MedicoFit že od samega začetka, zadnje leto in pol pa 
je kondicijske treninge opravljal pod vodstvom kineziolo-
ga Nejca. Skupaj smo uspešno sanirali občasne poškod-
be in vztrajno nadgrajevali nivo kondicijske priprave.  

Skupaj se lahko pohvalimo z nekaj državnimi rekordi 
in preostalimi odličnimi rezultati, ki so temu mlademu 
upu odprli vrata v novo poglavje elitnega univerzitet-
nega plavanja. 

Domen, veliko uspehov ti želimo še naprej, hvala za 
zaupanje v naše delo in veliko mero marljivosti, ki si jo 
pokazal na treningih. Prepričan sem, da se ti bodo od-
prla še marsikatera vrata.
 

- DOMEN

KONDICIJSKA PRIPRAVA PLAVALCA (Državni prvak ter  rekorder 
50m delfin in 100m delfin,  študij v ZDA na Floridi, elitni univerzi 

Florida State University - FSU)
-      VRHUNSKI ŠPORTNIK . 

-      KONDICIJSKA PRIPRAVA . 

Klinika za zdravljenje poškodb 
in telesno pripravo
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