
 
 
 
Kako izbrati primerno vadbo? 

 

Vsakdo si prej ko slej zastavi vprašanje. S kakšno fizično aktivnostjo naj se ukvarjam, da se 

znebim odvečnih kilogramov, izboljšam kondicijo in splošno počutje, oblikujem telo, 

poskrbim za zdravje? Kaj izbrati, kako pogosto in intenzivno je treba vaditi? Lahko nasvete 

pridobim na spletu, lahko vadim doma ali v naravi, je bolje, če se vpišem v kakšen center ali 

grem v najbližjo telovadnico na aerobiko? 

Vprašati se je treba: 

 Zakaj sem se odločil za vadbo? 

 Kakšni so moji cilji? 

 Kdaj si lahko vzamem čas za vadbo? 

 Želim vodeno vadbo? 

 Želim individualno vadbo? 

 Ali bi raje vadil v naravi? 

 Naj bo to aerobna vadba ali tudi vadba za moč? 

 Naj grem v naravo teči in doma naredim par počepov in sklec? 
 

Ko nam gredo vsa ta vprašanja čez misli, se velikokrat pričetek vadbe prestavi za nedoločen 

čas. Ker ne vemo, kje začeti, smo zmedeni in potem se, kot bi mignil, znova obrne leto. In 

zavemo se šele, ko je treba sleči debela zimska oblačila in ugotovimo, da nismo fit. Panika! 

Vsak premik je korak do boljšega počutja. Da bi dosegli želene cilje, pa je najbolje poiskati 

strokovno pomoč. Tudi avta ne popravimo sami, privoščimo mu servis pri avtomehaniku. 

Zato bi bilo tudi prav, da svojemu telesu privoščimo strokovno vodeno vadbo glede na naše 

želje in sposobnosti. Oseba, s katero delimo svoja pričakovanja in ji povemo svoje težave, 

mora biti zaupanja vredna, strokovno usposobljena in – ne nazadnje – nam simpatična. 

Torej, iščemo strokovnost in človečnost, bližino doma ali službe, da ne izgubljamo časa, in 

pestrost ponudbe, da najdemo tudi nekaj zase. Dobro je, če nismo odvisni od vremena, da 

nimamo prelahkih izgovorov. Pomembna je tudi tradicija s stalnostjo osebja, kajti veliko je 

centrov, društev, kjer se vaditelji vse prehitro menjujejo in ne sledijo našemu razvoju in 

napredku. 
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Vadba v naravi 
Marsikdo bo rekel, da sta tek in kolesarjenje v naravi najcenejša. Kolo imam, športne copate 

tudi in še v naravi sem.  

To je res, ampak na cesti je vse več avtomobilov, kolesarske poti niso urejene, po gozdu 

moraš biti že zelo spreten in tudi kolo mora biti tej vožnji primerno. Za tek potrebujemo 

dobre športne copate, ki so potrošni material. Ker je vadba enolična in je naša tehnika teka 

lahko slaba, ima veliko tekačev probleme z bolečinami v ledvenem delu hrbta, ramenih in pa 

tudi v kolenih in gležnjih. Pri športih na prostem je težava tudi, ker smo odvisni od vremena –  

ali je prevroče ali prehladno, potem morda dežuje ... 

Vodena skupinska vadba 
Aerobika in ostale vodene vadbe v šolskih telovadnicah so super popestritev in omogočajo 

druženje. Ampak, ali imamo vedno čas, kadar je ta vadba na urniku? To je navadno enkrat ali 

dvakrat tedensko na točno določen dan in uro. To je dandanes velika omejitev, ko nas čas 

vedno prehiteva. Ravno pridemo v ritem vadbe, pa so tukaj počitnice in vadba odpade. In 

nikakor nimamo stalnice, ki je za dolgoročne rezultate nujna. Vprašljiva je še pestrost vadbe 

in kvaliteta njenega izvajanja. 

Fitnes  
Fitnes je tudi ena izmed možnosti za redno vadbo, kjer lahko dosežemo naše cilje. Potrebno 

pa je vedeti, ali imajo v fitnesu dovolj pestro izbiro naprav in dovolj prostora, da lahko 

naredimo nekaj razteznih vaj za ogrevanje ali ohlajevanje. Ali je v fitnesu oseba, ki je 

strokovno podkovana, da nas vpelje v proces vadbe in nas med vadbo tudi po potrebi 

nadzira? Ali ima fitnes dobro urejeno prezračevanje, ali ima poleti klimo, da se lahko kljub 

vročini dobro vadi? Kakšne so garderobe in ali nam ustreza delovni čas? 
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Funkcionala dvorana 
Butični »Cross fit« centri so vse bolj pogosti tudi v Sloveniji. Z reklamo in rezultati 

posameznikov so tudi zelo popularni. Ampak pozor, vadba v teh telovadnicah je velikokrat 

primerna le za tiste, ki imajo dosti športnega predznanja in so že dobro trenirani. Na žalost se 

velikokrat zgodi, da začetnik, ki se vpiše v to vadbo, vse prehitro izvaja prezahtevne vaje in to 

vodi k poškodbam. Tudi licence v teh centrih je potrebno dobro preveriti, kajti inštruktorji 

morajo imeti dovoljenje za izvajanje tovrstne vadbe in treniranje vadečih. 
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Skupek vseh teh vadb pa najdemo v dobrem fitnes centru. Kako pa vemo, kateri je pravi? 

Prvi kriterij je licenca centra, ki jo pridobi od krovne organizacije. To je Fitnes zveza Slovenije. 

Ta podeljuje certifikat centrom ali društvom za tekoče leto. Vsi strokovni delavci pa morajo 

imeti potrjeno licenco za tekoče leto, ki jim dovoljuje delo na strokovnem področju fitnesa in 

skupinskih vadb, enako kot tudi učitelj smučanja, plavanja in večine športov. Na področju 

fitnesa je pristojna FZS, za vodenje skupinskih vadb pa sta pristojni FZS in Gimnastična zveza 

Slovenije. 

 

Ko se odločamo za fitnes center, moramo preveriti: 

 Ima center licenco?  

 Delovni čas in bližina doma ali službe.  

 Cenik in ponudba storitev. Če je urnik skupinskih vadb dovolj pester in obširen, če 

imajo tudi dodatno ponudbo, med katero spadajo savna, masaža, kozmetika in 

proteinski bar. 

 Ali imajo ponudbo za vse starostne skupine od otrok do starostnikov? 

 Imajo varstvo za otroke?  

 Ali imajo parkirni prostor? 

 Ali imajo v fitnesu inštruktorja ali osebnega trenerja, ki je na voljo strankam za 

predstavitvene treninge in da sestavi individualen program vadbe. 

 Ali je vključena skupinska vadba v karto in ali jo izvajajo celo leto in če je dovolj 

pestra? Preverimo zvrsti skupinskih vadb. 

 Ali ima center funkcionalno dvorano? 

 Ali ima kvalitetno prezračevanje, klimo v poletnih mesecih? 

 Ima garderobe in tuše ločene, za ženske in moške? 

 Ima tudi dvorano, kjer se lahko izvajajo razne tekaške šole ali pa člani med seboj 

odigrajo igre z žogo ... 
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Fitnes center 
Vse zgoraj našteto moramo dobiti v fitnes centru. Po pogovoru z receptorjem, ki nam bo 

pomagal izbrati karto in posvetu s trenerjem, lahko pričakujemo, da nam bodo priporočili 

strokovnega delavca, ki nas bo vodil in po svojih najboljših močeh pomagal na poti do 

uresničitve naših želja. Glede na naše želje in sposobnosti nam bodo naredili program vadbe 

v fitnesu in vključili tudi razne skupinske vadbe. Med vadbo nam bodo dajali nasvete in 

popravke glede na naše trenutno stanje. S kombinacijo vseh naštetih vadb bomo prišli hitreje 

do rezultatov, zaradi raznolikosti programov se vadbe ne bomo naveličali in ker nismo 

omejeni s časom, lahko vadimo kadar koli nam ustreza. V centru ne bomo številka, ampak 

oseba, ki mu pripada. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Kaj potrebujem za vadbo? 

 Čiste športne copate za dvorane. 

 Brisačo za na fitnes orodja in blazine, da se vedno usedem ali uležem na svojo brisačo 

in s tem skrbim za higieno. 

 Udobna športna oblačila. 

 Vodo. 

 Voljo, da naredim prvi korak. Po tem gre vse z lahkoto . 
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Opisi skupinskih vadb: 
 

Funkcionalna vadba temelji predvsem na vajah z lastno težo, vključuje pa tudi vadbo z 

raznimi pripomočki. Gre za izjemno raznoliko vadbo in se najbolj približa naravnemu ter 

uporabnemu gibanju človeka. Vadba je primerna za vsakogar in ne zahteva predznanja. 

Pozitivni učinki funkcionalne vadbe so poleg izgube odvečnih kilogramov, izboljšanja moči, 

eksplozivnosti in hitrosti še boljša psihična moč, s katero lažje premagujemo stres. BOD'FIT 

CAMP je funkcionalna vadba za vsakogar, kjer sta začetek in konec vadbe omejena na točno 

določeno uro. Vadba traja 45–60 minut. Vadeči vadijo na krožni način. Število vadečih je 

omejeno. Vedno je prisoten trener. Manjša možnost individualizacije. CROSS TOP FIT je 

funkcionalna vadba za vsakogar, kjer začetek in konec vadbe nista časovno omejena. Vendar 

pa mora vadeči priti na vadbo v določenih večurnih terminih. Vadeči vadijo na več načinov. 

Število vadečih ni omejeno. Vedno je prisoten trener. Večja možnost individualizacije.  
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Klasika + TNZ je osnovna zvrst aerobike, iz katere so nastale vse ostale zvrsti. Je tradicionalni 

aerobni trening, ki ga sestavljajo enostavni plesni elementi. Pri nizko odbojni aerobiki imamo 

vedno eno stopalo na tleh in poteka brez poskokov, pri visoko odbojni aerobiki, ki vključuje 

veliko poskokov, pa je tempo hitrejši, zato je tudi bolj intenzivna. Na klasični aerobiki 

praviloma ne uporabljamo pripomočkov. Ura se zaključi z vajami krepitve trebuha, nog in 

zadnjice (TNZ) ter sproščanjem. 

 

 

 

 

 

 



Kako izbrati primerno vadbo? 
 

8 
 

 

 

Team bike je skupinska vadba na kolesih. Ob dinamični glasbi boste prevozili nekaj 

kilometrov različnih „terenov“ ter nadzorovali intenzivnost vašega treninga s pomočjo 

gumba za upor ter hitrostjo vrtenja pedal. Ker lahko nadziramo intenzivnost vadbe, se le-te 

lahko udeleži vsak, ne glede na telesno pripravljenost. Vaditi je priporočljivo 2–3x tedensko, 

da izboljšamo fizično pripravljenost, izgubimo odvečno maščobo ter povečamo moč. Za 

vadbo potrebujemo brisačo, pijačo, čiste športne copate in udobna oblačila. Kolesarska 

oprema (hlače, majica in čevlji) je priporočljiva, ni pa obvezna. 
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Body Attack je najbolj intenzivna ura, kar jih je možno doživeti in vključuje elemente 

intenzivne aerobne vadbe, ki se kombinirajo z vajami za mišično moč ter stabilizacijo telesa. 

Je koreografsko enostavna in športno oblikovana vadba z izjemno visoko porabo kalorij. 

Vadba polna izzivov dvigne skupino in posameznika do stanja, ko so sposobni razširiti meje 

telesnih sposobnosti. Pri tem se poveča kapaciteta srčno žilnega sistema, kar omogoča 

izboljšanje splošne vzdržljivosti in telesne moči. 
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Body pump (najhitrejši način oblikovanja telesa) je zabaven, preprost in učinkovit trening 

celega telesa, s katerim povečujemo vzdržljivostno moč in oblikujemo moč in oblikujemo 

telo. Vadi se ob glasbi po enostavni koreografiji, ki se zamenja vsake tri mesece. Treniramo s 

pomočjo droga, na katerega dodajamo različno težke uteži in tako sami določamo želeno 

intenzivnost vadbe. 
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Prid’ naVIT (visoko intenziven trening) so kratki, vendar intenzivno zahtevni treningi, ki 

kombinirajo dvigovanje uteži in pliometrijo, katerih posledica je popolni trening telesa. 

Močno izboljšajo aerobno kapaciteto, moč, mišično vzdržljivost, pospešijo metabolizem in 

povečajo eksplozivnost. 
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Zu Zu dance je aerobna vadba, v kateri se združijo latino ritmi, potenje in užitek! 

 

 

 

Power FIT je visoko intenzivna 50-minut trajajoča vadba, ki pa jo je mogoče z uporabo opcij 

različnih težavnostnih stopenj in vmesnimi premori prilagoditi vadečim, ki svojo telesno 

pripravljenost šele pridobivajo. Uvodni del sestavljajo različni koraki, teki in poskoki nižjih 

intenzivnosti. Osrednji del vadbe vključuje funkcionalna gibanja večjih in manjših mišičnih 

skupin, pri čemer uporabljamo lastno težo, manjše uteži, elastične trakove in drsne ploščke. 

Za lažjo vadbo, ob kateri se bo vaše telo dobro prepotilo in pridobilo na moči, skrbi 

motivacijsko usmerjena glasba, ki jo lahko gibalno spremljate ali pa vam predstavlja le 

spodbujajoče ozadje. 
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TNZ + step je visoko intenzivna vadba, pri kateri uporabljamo stopničko oz. step. 

Koreografija ni zahtevna, zato se jo da hitro osvojiti. Vsaka ura je nova, vendar je koncept ure 

enak. Iz tega razloga je vadba med vadečimi zelo priljubljena, saj se v njej najde prav vsak. 

Metodika je zastavljena tako, da se vsakič koreografijo učiš znova in jo v nekaj minutah 

osvojiš. Sestavljena je tako, da se skozi celotno uro krepijo mišice celega telesa, hkrati pa s 

kardio intervali višamo aerobni prag. V drugem delu ure krepimo posamezne večje mišične 

skupine, včasih uporabljamo pri tem tudi različne rekvizite. Poseben poudarek je na mišicah 

trebuha, nog in zadnjice. Ob redni vadbi je rezultat zagotovljen. 
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Pilates je vadba za dušo in telo. Medtem ko izvajamo gibanja z nogami in rokami, 

mobiliziramo hrbtenico, izboljšujemo telesno držo in vzpostavljamo povezavo med telesom 

in dušo. Pilates je preventivna vadba proti bolečinam v hrbtenici in osnova vsem športnim 

zvrstem.  

Joseph H. Pilates je rekel: “Po desetih urah občutite razliko. Po dvajsetih urah vidite razliko. 

Po štiridesetih urah imate novo telo” . 
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TaiChi je v osnovi starodavna kitajska borilna veščina, ki temelji na počasnem in natančnem 

izvajanju prefinjenih gibov telesa, katerih namen je krepitev notranje energije telesa 

imenovane »chi«. Je mehka in neagresivna borilna veščina, katere bistvo ni fizična sila, 

temveč notranja moč. Njena učinkovitost ni omejena s starostjo, spolom ali močjo 

posameznika. Je popolna borilna veščina, v prid njene učinkovitosti govori dejstvo, da so bili 

člani osebne garde kitajskega cesarja izključno mojstri Tai ji quana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kako izbrati primerno vadbo? 
 

16 
 

 

 

Power joga je zelo dobro preventivno sredstvo za zdravo telo in um. Zanjo ni potrebno 

predznanje, niti posebna gibčnost ali moč. Vse to pridobivamo z redno vadbo. 

Naša joga (Power Yoga) je fizično izvajanje asan, koncentracija na tukaj in zdaj (izjemnega 

pomena je poravnava telesa oz. tehnika izvajanja asan) in sproščanje telesa ter uma. Za 

najbolj aktivno vrsto joge obstaja več imen: flow yoga, vinyasa yoga, power yoga ... Vse 

izhajajo iz tradicionalne asthanga joge, fizično najintenzivnejše joge. Gre za povezovanje diha 

z gibom. V asani ostanemo le nekaj dihov, potem pa se premaknemo naprej v drugo asano. 

Takšna vrsta joge najmočneje deluje na telo, mu pomaga izločiti strupe s potenjem 

in povečuje moč ter gibljivost telesa. Rezultati so hitrejši kot pri drugih oblikah joge. V tujini 

je to najpopularnejša in najbolj razširjena oblika joge. Power Yoga je nastala v Ameriki, 

korenine pa ima v tradicionalni, izjemno zahtevni jogi.  

Na jogo je priporočljivo priti s praznim želodcem in o morebitnih telesnih poškodbah 

opozoriti inštruktorico, da vam pokaže ustrezne opcije asan. 
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Orientalski ples je namenjen ženskam vseh starosti, poklicev in postav, primeren tudi za 

ženske, ki sicer niso fizično aktivne. Krepi odpornost telesa in še posebno dobro vpliva na 

rodila ter trebušne organe. Ženske skozi ples začutijo svojo moč, se začnejo zavedati svojega 

telesa, si okrepijo samozavest in lažje premagujejo vsakdanji stres. 

 

 


