
“Celostna rešitev za premagovanje stresa in 

oblikovanje zdravega življenjskega sloga” -

Podjetniški pristop

Alenka Ribič

Projekt ProZDRAV »S spoznavanjem in preverjanjem tveganj skupaj do zdravih in varnih delovnih
mest« je na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem mestu v
letu 2013 in 2014 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.



Razvoj

MATIČNO PODJETJE RAZVOJNO PODJETJE PRODUKT

Razvojni center IKTS Žalec (RC IKTS Žalec)
Aškerčeva ulica 4a
3310 Žalec – Slovenija

Tel.: +386 (0)41 705 724
+386 (0)41 705 721
+386 (0)5 922 65 70

E-mail: info@rc-ikts.si

Mikropis Holding d.o.o.
Aškerčeva ulica 4a
3310 Žalec – Slovenija

www.mikropis.si

Tel.: +386 (0)5 922 65 00

E-mail: info@mikropis.si

KONTAKTI



Naša mreža

Slovenija, Ljubljana

ZDA, Rochester MN Združeni arabski emirati, Dubai

Nemčija, Duesseldorf

Slovenija, Žalec (sedež družbe)

Bolgarija, Stara Zagora

Hrvaška, Split

Bosna in Hercegovina, Brčko

Srbija, Beograd



Mikropis Holding

• Samopostrežne blagajne v trgovinah
• Blagajne z zasloni na dotik v trgovinah in gostinskih lokalih
• Storitve mobilnega plačevanja, marketinga in obveščanja
• Storitve mobilnih programov zvestobe, spletnih strani in aplikacij

Mikropis Holding skupaj s povezanimi družbami
razvija in trži različne programske rešitve oz. 
poslovne aplikacije za trgovine, banke, letališča, 
gostince in druge, ter celovite sodobne storitve 
mobilnih tehnologij za različne namene.

NAJBOLJ PREPOZNAVNI PRODUKTI

27 let poslovni partner IBM.
400 instaliranih samopostrežnih 
blagajn v treh državah.



Razvojni center IKTS Žalec

Ustanovljen je bil leta 2010 s strani 

11 konzorcijskih partnerjev, 

z namenom tehnološkega preboja na področju 
informacijsko komunikacijskih tehnologij. 

KONZORCIJSKI PARTNERJI

Oring d.o.o.



Center razvoja

Nove prostore RC IKTS Žalec je 
konec leta 2013 otvoril predsednik 
Republike Slovenije Borut Pahor.

Nov center za razvoj in izvedbo @life
Žalec, Slovenija



Kaj je @life?

DOSTOPNA

@life je rešitev, ki uporabnika usmerja 
pri oblikovanju zdravega življenjskega sloga. 

Spletni portal:
www.a-life.eu.com

Mobilna aplikacija:
Android, iOS

http://www.a-life.eu.com/


Zgodba rešitve @life
Na poti do zdravega življenja združuje vse, 

ki želijo izboljšati ali ohranjati svoje dobro počutje. 
Pomaga pri doseganju ciljev s področja gibanja, 
uravnotežene prehrane, zdravstvenega stanja in 

osebnostne čvrstosti. S celostnim programom, oblikovanim 
po najvišjih strokovnih standardih, uporabnik doseže 

zadovoljstvo, izpopolnjenost, uravnoteženost in si izboljša 
samozavest. 



Področja delovanja

@life je v svetovnem merilu med najbolj 
izpopolnjenimi rešitvami, ki 

celostno obravnavajo 
vse vidike zdravega načina življenja. 
Uporablja poglobljena znanja štirih 

znanstvenih področij ter ponuja rešitve, ki 
iz njih izhajajo. 

Šport

NutricistikaPsihologija

Medicina



Strokovna ekipa

Vsebino ustvarjajo vrhunski mednarodni strokovnjaki 
različnih znanstvenih ved, delujoči na področjih zdravega načina življenja.

Jedro razvoja tvori interdisciplinarna 
mednarodna znanstveno-strokovna 
platforma, ki združuje več  kot 100 
sodelavcev.

PARTNERJI

Slovenija

Avstrija

ZDA



Nosilci po področjih
dr. Vojko Strojnik (Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani), 
strokovni vodja za področje kineziologije na projektu @life

dr. Alojz Ihan (Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani), 
strokovni vodja za področje medicine na projektu @life

dr. Matej Tušak (Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani), 
strokovni vodja za področje psihologije na projektu @life

dr. Amine Issa (Mayo klinika), član strokovne ekipe @life

dr. Metoda Dodić Fikfak (Klinični inštitut za medicino dela, 
prometa in športa na UKC Ljubljana)

dr. Paul Jiménez, (Univerza v Gradcu),
član strokovne ekipe @life



Uporaba

Pomaga do želenega cilja s področij gibanja, uravnotežene prehrane, 
zdravstvenega stanja in osebnostne čvrstosti.

1.

2.

3. Spremljanje stanja, trendov skozi določeno 
časovno obdobje ter napredka –

vse na enem mestu.

Analiza stanja – ocena psiholoških karakteristik 
in telesne vzdržljivosti pridobljena s pomočjo 

uveljavljenih vprašalnikov in testov.

Programi prilagojeni posamezniku in njegovim 
lastnostim, sestavljeni iz telesne vadbe, 
psiholoških vaj, prehranskih nasvetov, 

spremljanja telesnih parametrov, strokovnih 
nasvetov, napotkov, namigov in zabavnih nalog.  



Uporabniki

@life skupnost –
tisti, ki želijo izboljšati posamezna 
področja oz. uvesti spremembe, 

povezana z zdravim načinom 
življenja

UPORABNIKI PO INTERESNIH PODROČJIH 

Šport

Nutricistika

Psihologija

Medicina

rekreativni športniki - začetniki, rekreativni športniki – poznavalci

podvrženi stresu, iskalci motivacije, iskalci večje samozavesti 

želijo hujšati, želijo pridobiti telesno maso, želijo vzpostaviti zdrav način 
prehranjevanja 

z zdravstvenimi težavami (diabetes, bolezni srca in  ožilja itd.) 



Podprte naprave

@life se nenehno dopolnjuje, nadgrajuje in razvija. 
Z njim je kompatibilnih 

vedno več obstoječih merilcev ter naprav na trgu.

Merilec srčnega utripa (HR)

Merilec pritiska

Pedometer

Bodymedia merilec 

Drugi…



Izbira želenega cilja
Rešitev @life v obliki svetovanja na osnovi analize, ocene stanja in 

prilagojenih aktivnosti uporabnikom ponuja napotke za zdrav način življenja. 

Kot začetni korak si uporabniki izberejo cilj, ki ga želijo doseči. 

Fit in aktivni 

Sproščeni in samozavestni

Prehrana in navade

Osredotočeni in učinkoviti

AKTIVNI

V RAZVOJU



Cilj: Fit in aktivni

Cilj je namenjen vsem, ki želijo oblikovati svoje telo in 
z rednimi vajami poskrbeti, da ostanejo v dobri formi. 



• Uvesti redne rekreativne navade
• Izboljšati vzdržljivost
• Povečati moč
• Izboljšati gibljivost

• Pripraviti telo na večje obremenitve in napore 
• Preventiva pred poškodbami
• Boljše počutje

• Spremljati in nadzorovati vadbo in njen napredek
• Svetovati glede prehrane za hitrejši napredek
• Motivirati in spodbujati

NAMEN

Cilj: Fit in aktivni



• Testiranje telesnih sposobnosti
• Vprašalnik
• Rockport test hoje
• Cooperjev test

• Program prilagojen sposobnostim
• Vadba se prilagaja glede na povratne informacije

ANALIZA

Cilj: Fit in aktivni



AKTIVNOSTI

Cilj: Fit in aktivni

• Vaje za moč
• Doma, fitnes

• Vaje za gibljivost
• Vadba vzdržljivosti

• Tek
• Kolo
• Hoja
• Drugo

• Dnevnik prehranjevalnih navad
• Spremljanje zdravstvenega 

stanja
• Psihološka podpora

• Relaksacijske vaje
• Ohranjanje motivacij
• Spodbujanje
• Pohvala



• Vpogled v opravljeno vadbo
• Tedensko spremljanje izvedenega programa
• Mesečno spremljanje napredka
• Mesečno prilagajanje programa na podlagi uporabnikove povratne 

informacije

SPREMLJANJE NAPREDKA

Cilj: Fit in aktivni



Cilj: Sproščeni in samozavestni

Cilj je namenjen vsem, ki se želijo čim bolj uspešno soočati s sodobnim, 
stresnim načinom življenja in pri tem ostati sproščeni in samozavestni. 



• Odstraniti negativne vplive stresa
• Razviti odpornost na stres
• Naučiti se nadzorovati negativne misli
• Se sprostiti

• Z vajami sproščanja
• Z redno, zmerno, postopno telesno aktivnostjo

• Povečati samozavest
• Spremljati in nadzorovati prehranske navade pod stresom
• Spremljati fiziološke znake stresa
• Omogočiti preventivo pred kroničnim stresom in izgorelostjo

NAMEN

Cilj: Sproščeni in samozavestni



ANALIZA

Cilj: Sproščeni in samozavestni

• Stresni profil
• Analiza okolja
• Analiza osebnostnih lastnosti 
• Analiza načinov soočanja s 

stresom
• Analiza stopnje stresa

• Na podlagi analize usmeritev v 
individualno prilagojen  
program
• Preventivni program
• Bazični program

• Klasični program
• Intenzivni program
• Krepitev in razvijanje 

samozavesti
• Izboljšanje kvalitete spanja
• Obvladovanje stresa 

(sproščanje)
• Priprava na stresno obdobje
• Obvladovanje anksioznosti



• Vaje sproščanja
• Dihalne vaje
• Globoko sproščanje
• Avtogeni trening
• Progresivna mišična relaksacija

• Športne aktivnosti
• Spremljanje prehranjevalnih navad
• Spremljanje fizioloških odzivov telesa na stres

AKTIVNOSTI

Cilj: Sproščeni in samozavestni



• Tedensko spremljanje izvedenega programa
• Tedensko spremljanje doseganja cilja
• Tedensko spremljanje počutja
• Spodbude, pohvale in namigi za lažje doseganje cilja 

SPREMLJANJE NAPREDKA

Cilj: Sproščeni in samozavestni



Cilj: Prehrana in navade

Cilj je namenjen vsem, ki želijo spremeniti svoje prehranjevalne navade 
in ohraniti svojo idealno telesno maso ob podpori psiholoških in 

športnih vaj.



• Vzpostaviti zdrave prehranjevalne navade
• Ozavestiti pomen uravnotežene prehrane

• Redni zajtrki, primeren vnos in sestava hrane, uživanje 
nesladkanih pijač,…

• Skrbeti za zdravo telo
• Optimalna telesna masa

• Strmeti k dobremu počutju in ohranjanju zdravja posameznika

NAMEN

Cilj 3: Prehrana in navade



• Program za zdravo prehranjevanje
• Program za zmanjševanje telesne mase
• Program za pridobivanje telesne mase

PROGRAMI

Cilj: Prehrana in navade

Maščobe

Beljakovine/

mlečni izdelki

Ogljikovi hidrati

Sadje Zelenjava



• Uporaba prehranskih orodij
• Prehranski vprašalniki – program vam bo vsak mesec zastavil frekvenčni 

vprašalnik o prehranjevalnih navadah (ni virtualnega svetovalca je 
program - rešitev)

• Vodenje prehranskega dnevnika – vsakodnevni vnos zaužitih obrokov 
bo zelo dober pokazatelj sprememb prehranjevalnih navad 

• Lekcije in nasveti, ki vam jih bo postavljal program, vam bodo pomagale 
na poti do cilja (ni virtualnega svetovalca je program - rešitev)

SPREMLJANJE NAPREDKA

Cilj: Prehrana in navade



Cilj: Osredotočeni in učinkoviti

Cilj je namenjen vsem, ki želijo povečati svojo koncentracijo, psihično 
vzdržljivost in posledično izboljšati svojo učinkovitost.



• Izboljšati sposobnosti vzdrževanja pozornosti
• Razviti večje odpornosti na distraktorje
• Povečati učinkovitost na vseh področjih delovanja

NAMEN

Cilj: Osredotočeni in učinkoviti



• Sposobnost vzdrževanja pozornosti
• Sposobnost pomnjenja
• Odkrenljivost (motnja koncentracije)
• Učinkovitost

ANALIZA

Cilj: Osredotočeni in učinkoviti



• Vaje sproščanja in koncentracije
• Fizična vzdržljivost
• Urjenje vzdrževanja pozornosti
• Mnemotehnike in urjenje spomina
• Upravljanje s časom
• Pravilna prehrana

AKTIVNOSTI

Cilj: Osredotočeni in učinkoviti



• Spremljanje izboljšanja pri vzdrževanju pozornosti
• Spremljanje povečanja produktivnosti
• Avtomatsko mesečno prilagajanje programa (možnost samostojne 

prilagoditve)

SPREMLJANJE NAPREDKA

Cilj: Osredotočeni in učinkoviti



Rešitve za različne potrebe

Za podjetja

Za starostnike

Za fitnese

Korporativni

Fitnes

Senior



Korporativni @life

Predstavlja enega redkih pripomočkov, s katerim se lahko celostno spremlja ter 
posredno pozitivno vpliva na psiho-fizično stanje zaposlenih, hkrati pa omogoča 
oblikovanje in izvedbo programov za varovanje zdravja pri delu, zaradi česar je 
postal aktualen organizacijam.

Korporativni @life je namenjen krepitvi zdravja pri delu.



Korporativni @life

REFERENCE

Slovenija

ZDA

• Vzpostavitev strategije oz. zaveze za 
vzpostavitev in ohranjanje zdravih ter varnih 
delovnih mest v organizaciji
• Preprečevanje poškodb
• Obvladovanje stresa
• Zdrava prehrana
• Gibanje na delovnem mestu

NAMEN



Fitnes @life

Je poseben modul, ki je prilagojen izvajanju vadbe v fitnes centrih, namenjen 
posameznikom in fitnes trenerjem.

Fitnes @life je nastal za potrebe fitnes centrov.



Fitnes @life
NAMEN

• Strokovna podpora trenerjem
• Oblikovanje individualnih vadbenih programov
• Spremljanje izvajanja treninga posameznika
• Možnost formiranja in vodenja vadbene skupine

• Strokovna podpora posameznikom
• Program prilagojen osebnim potrebam
• Spremljanje napredka
• Možnost vadbe z enim ali večami trenerji



Senior @life

Predstavlja rešitev za individualno, skupinsko ali strokovno vadbo starostnikov, 
dosegljivo tudi preko IP televizije.

Senior @life je prilagojen gibalnim potrebam starostnikov.



Senior @life
NAMEN

• Ohranjanje gibljivosti starostnikov
• Izboljšanje kvalitete življenja starostnikov, z 

razvojem moči in gibljivosti telesa...
• Aktivno preživljanje časa, glede na individualne 

gibalne sposobnosti starostnikov
• Strokovna podpora vadbenim terapevtom
• Možnost individualne ali skupinske vadbe

• Vaje za moč
• Vaje za gibljivost



Pridružite se

Splet

Pametni telefoni

Družbena omrežja

www.a-life.eu.com

iOS:
https://itunes.apple.com/us/app/life-feel-a-life/id634881868?mt=8

Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.alife.mobile

BREZPLAČNA REGISTRACIJA

Facebook: www.facebook.com/FeelALife

Twitter: @FeelALife

YouTube: www.youtube.com/user/FeelAlifeVIDEO

Pinterest: www.pinterest.com/feelalife/

Blackberry:
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26847878/?co
untrycode=SI&lang=en

http://www.a-life.eu.com/
https://itunes.apple.com/us/app/life-feel-a-life/id634881868?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=si.alife.mobile
http://www.facebook.com/FeelALife
http://www.youtube.com/user/FeelAlifeVIDEO
http://www.pinterest.com/feelalife/
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/26847878/?countrycode=SI&lang=en

