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Povzetek 
 
Raziskovalna naloga predstavi sedanjo ponudbo telovadnic na prostem v Žireh, in sicer eno 
v naravi in eno ob šoli, kjer gre za fitnes kletko. Odgovori anketirancev in rezultati intervjuja, 
ki sva ga opravila na občini, nakažejo dodatne možnosti za postavitev telovadnic v naravi in 
glede na dobre lastnosti oz. pomanjkljivosti že obstoječih dajejo smernice, ki bi jih veljalo ob 
postavitvi novih/dodatnih telovadnic upoštevati. Na podlagi tega je nastal zemljevid našega 
kraja z dodatnimi telovadnicami na prostem – približno polovica jih je na ravninskem delu in 
polovica na vzpetini.  
 
 
Ključne besede: telovadnica na prostem, Žiri, šport, rekreacija, umestitev v okolje, 
arhitektura 
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1. UVOD 
 
Lani se je ob gradnji novega stadiona postavila tudi fitnes kletka oz. fitnes na prostem. Pri 
tem gre za naprave, ki so namenjene vsem učencem osnovne šole in tudi ostalim 
meščanom. Je bil pa ravno to povod, da sva se odločila raziskati, koliko tovrstne ponudbe je 
v Žireh na voljo. Že daljši čas je na drugem koncu našega kraja, v gozdu, postavljena tudi 
trim steza, kjer sproti, ko hodimo po gozdni poti, delamo vaje, ki nam jih steza ponuja. Vaje 
so zapisane na znakih ob poti, ki jih ne moremo zgrešiti.  

Tema naju zanima, ker sva oba športnika. Ima tudi povezavo z arhitekturo, ker so bili tudi za 
to kletko narisani arhitektni načrti za izgradnjo, obenem pa gre za prostorske načrte – 
krajinsko arhitekturo, saj njihova postavitev sodi k oblikovanju krajine, tj. žirovskega okolja. 

S to raziskovalno nalogo bova lahko ugotovila, ali število naprav zadovolji prebivalce Žirov, 
koliko naprave koristijo uporabnikom, koliko jih uporabljajo, kako jih je smiselno umestiti. 

Hipoteze, ki jih predvidevava:  

1. Uporabniki se poslužujejo telovadnice na prostem zaradi vpetosti v naravno okolje. 

2. Naprave morajo biti zgrajene iz kovine, ki zdrži tudi večjo težo, brez da bi se ukrivile.  

3. V Žireh bi potrebovali še kakšno telovadnico na prostem. 

4. Postavitev takšne telovadnice mora biti skladna s pravilniki prostorskega načrtovanja.  

Pri tem nama izraz trim steza pomeni telovadnica v naravi, ki je razporejena na 
večjem/daljšem prostorskem območju, fitnes kletka pa urbana telovadnica v mestu, kjer so 
naprave druga zraven druge. Telovadnica na prostem je nadpomenka obema pojmoma.  
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2. TEORETIČNI DEL  
 

2.1. TRIM STEZA 

 
Strokovnjaki športne rekreacije se že dolgo trudijo, da bi ljudem dokazali vrednost aktivnega 
počitka. Iz takšnih razlogov se je rodilo tudi trimsko gibanje kot del športne rekreacije, ki je ne 
samo posamezniku, temveč tudi družbi kot celoti ponudilo cel kup koristi. Športna rekreacija 
je postala eden od pomembnih dejavnikov za reševanje nastajajočih nasprotij sodobne 
družbe, s tem pa tudi trim oziroma trimsko gibanje. (Berčič, 1980). Po svetu so se v ta 
namen začela širiti različna športno-rekreativna gibanja. Med njimi tudi akcija »TRIM«, ki je 
zajela ves evropski svet z motom: »Šport za vsakogar«. V duhu te ideje so Norvežani uvedli 
svoj »TRIM«, ki se širi po vsej Skandinaviji, v Angliji se je razvil »Psysical recreation«, v 
Belgiji »Bliv jong – rastez jaune«, v Avstriji »Peter Fit«, v Nemčiji »Zweiter Weg« in 
»TRIMM«, v Sovjetski zvezi »Ljudski šport in grupi zdravja«, v Kanadi »5BX« in »10BX« plan 
itn. (Klemenc, 2003). 
Trim steza je s svojo uporabnostjo in priljubljenostjo postala športni objekt v naravi. Ena prvih 
trim stez je bila zgrajena na pobudo švicarskega zdravnika Arnolda Riklija leta 1885 na 
Bledu, torej pri nas. Danes jo poznamo pod imenom »Riklijeva fitnes promenada«. Rikli je 
zagovarjal blagodejne in koristne učinke vode, zraka in sonca, zato je poleg drugih sredstev 
uporabljal tudi svojo »metodo« koristnega vključevanja ljudi v aktivnosti na trim stezah. Pri 
nas so trim steze zacvetele ob koncu 70. let. Zaradi potreb sodobnega človeka so se iskale 
nove oblike, metode in vsebine na področju telesne dejavnosti.  
 »Oče slovenskega trima« je prof. Drago Ulaga, ki je skupaj s profesorji Jovanom, 
Lenarčičem, Goršičem in drugimi ogromno prispeval k razvoju trimskega gibanja na 
Slovenskem. Prve ideje o trimskem gibanju so se pri nas pojavile že leta 1970. Takratni 
program, »trimsko spiralo« (program je zajemal nekatere športno-rekreativne dejavnosti), so 
začeli gojiti v eni izmed ljubljanskih telesnokulturnih organizacij – v klubu Slovan v Ljubljani. 
Udeleženci programa so morali dejavnosti izpolniti v 5 mesecih, za kar so na koncu prejeli 
značko.  
V sklopu trimskega gibanja so se pojavile tudi tako imenovane Trim igre leta 1972. Šlo je za 
neke vrste tekmovanje. Udeleženci so tekmovali v posameznih športnih igrah: nogometu, 
košarki, namiznem tenisu, odbojki itd. Dve leti kasneje so poskusno organizirali še plavanje 
in kolesarjenje. Leta 1975 so dodali še hojo in tek, 1976 pa še smučanje. Akcije so se vrstile 
po celi Sloveniji v različnih občinah. Trimske igre so pritegnile vse, tudi tiste, ki se nikoli niso 
rekreirali, ter leta 1975 osvojile uspeh. Pobudniki akcije so posebej za akcijo oblikovali 
kartonček z navodili o sodelovanju v posameznih športnih dejavnostih. Na trimskem kartonu 
je 
bilo 150 polj, ki so bila namenjena različnim nalogam in jih je posameznik izpolnil v roku 
enega leta. Aktiven je moral biti vsaj trikrat na teden, ko pa je vsa polja izpolnil, je bil 
nagrajen s trimsko značko. Za promocijo akcij so uporabili različna vabljiva gesla, kot na 
primer: 
- kolesarjenje – »VSI NA KOLO ZA ZDRAVO TELO!«, 
- hoja v hribe – »POT POD NOGE, KREPIMO SRCE!«, 
- tek – »VEDNO MLADI TEČEMO RADI!«, 
- plavanje – »ZA VITKO POSTAVO JE PLAVANJE PRAVO!«, 
- smučanje – »VSI VESELO NA POLJANO BELO!«  
 
Leta 1979, ob začetkih razcveta trima, je bil objavljen članek v časopisu »Ljubitelji trima 
imajo več od življenja«, ki je ljudi spodbujal h kakršnikoli rekreaciji, a predvsem promoviral 
trimsko gibanje (Brancelj, 2016). Želja je bila, da se ljudje začnejo gibati. Trimsko gibanje je z 
vsemi akcijami in promocijami postajalo vedno bolj priljubljeno. S seboj je prineslo tudi cilje, 
ki so bili dosegljivi za mnoge. Ideja o trimskem gibanju kot vsakdanji rekreaciji je hitro našla 
mnogo zagovornikov. 
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S podobnim člankom (»Z otoki športa Ljubljančane s kavčev«) je Mestna občina Ljubljana 
ljudi želela motivirati tudi leta 2009, ko je k nam prišla nova vrsta vadbe – fitnes na prostem. 
Tako so trim steze postale del športne rekreacije v naravi. Vsaka steza ima svoje posebnosti, 
vse pa imajo skupno – izboljšanje načina življenja. Ob njihovem nastajanju je bila prisotna 
celo želja po postavitvi garderob, sanitarij in občasni strokovni pomoči, kar se kasneje ni 
prakticiralo (Blažič, 2016). 
 

2.1.1. Vrste trim stez 

 
Trim steze se medsebojno razlikujejo po dolžini, številu vadbenih postaj in nalogah, ki jih 
vadbene postaje predstavljajo. Uveljavile so se predvsem steze nordijskih držav. 
Najpogostejše so: 
 
-Trim parcours je značilna trim steza za Nizozemsko. Dolga je približno 1,5 km in ima 16 
vadbenih postaj. Ta steza je nekoliko zahtevnejša. Razdalje med posameznimi vadbenimi 
enotami so od 80 do 100 m.  
-Trim loyper je norveška steza, ki je nekoliko krajša od prej navedene. V povprečju meri 800 
m in ima 14 postaj. Namenjena je mlajši populaciji in otrokom, saj so temu prilagojene tudi 
naprave. 
-Vita parcours je švicarska steza. Je najdaljša med omenjenimi. Dolga je od 2 do 2,5 km in 
ima 20 postaj. Zaradi enostavnosti je primerna za vse starosti in ne glede na stopnjo telesnih 
izkušenj. Gibalne naloge si sledijo od lažjih k težjim. 
Taka razdelitev trim stez je bila opredeljena pred več kot tridesetimi leti, zato je takšen opis 
danes nezadovoljiv. Ker so danes trim steze narejene glede na želje naročnika, glede na 
možnosti in pogoje okolja ter načrtovalcev gradnje, ne moremo točno določiti trim steze, iz 
katere izhajajo vse ostale. Vsaka zase je drugačna. 

 

2.1.2. Oprema trim stez 

 
Za trim steze je značilno, da so naprave njenih trim otokov zgrajene iz lesa, saj so steze 
praviloma postavljene na gozdnih površinah in se tako naprave zlijejo z okoljem. Večino 
naprav je mogoče uporabiti na različne načine in s tem je tudi veliko različnih vaj. Okolje ne 
omogoča vedno postavitve trim stez v okviru zgoraj navedenih primerov njihovih vrst, ampak 
so vadbene postaje bolj strnjene. V tem primeru gre za telovadišča, ki so bolj značilna za 
fitnes na prostem, kljub temu pa je vadba učinkovita (Blažič, 2016). 

 
 

2.1.3. Trim steza Laz 

 
Žirovska trim steza Laz je pred leti že drugič v svojih 40-letih doživela obnovitveno podobo. 
Prvo trim stezo je leta 1976 sestavil učitelj telovadbe Janez Bizjak, nato pa so žirovski 
študenti leta 1996 progo in naprave prvič obnovili. 
Trim steze so zdrava zabava za vsakega uporabnika. S prihodom v naravo se človek 
osvobodi pritiska vsakodnevnih delovnih obveznosti in napetosti. Petje ptic, šumenje listja, 
čist zrak, sonce … vse to prispeva k čarobnosti ponovno vedno bolj popularni rekreacije v 
naravi. 
Ker je takšen način rekreacije vedno bolj v porastu in prijazen za telo, so se na pobudo 
občanov odločili, da s pomočjo žirovskih društev prenovijo trim stezo Laz. Tako so idejo o 
prenovi, ureditvi in s sodelovanjem podprli Rod zelenega Žirka, Judo klub Žiri, Klub žirovskih 
Študentov, Planinsko društvo Žiri, Karate klub Žiri, Floorball klub Žiri, Sevilla in Športni park 
Jernej Les. 
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Kako vaje spremeniti, dodelati in jim dodati sodobnejšo in boljšo učinkovitost je svetovala 
športna pedagoginja Janja Grošelj. Pri tehnični izvedbi in svetovanju je sodeloval Andrej 
Bogataj.  
Dolžina proge je ostala enaka in je dolga 2,5 km, na njej pa je 20 različnih postaj: 7 
ogrevalnih, 12 vaj za treniranje kondicije in krepitev mišic ter na koncu vaje za raztezanje. 
Obnove trim steze Laz pa ne bi bilo brez denarne pomoči in podpore občine Žiri in drugih 
podjetnikov v Žireh.  
Tekme  ob obnovi žirovske trim steze se je udeležilo kar 16 mešanih ekip, sodelovalo pa je 
51 tekmovalcev (https://www.ziri.si/objava/57726). 

 
 

2.1.4. Lokacija žirovske trim steze 

 

Žiri so največje in najpomembnejše naselje v Poljanski dolini in Rovtarskem hribovju.  
Naselje leži v razširjenem zgornjem delu doline reke Poljanske Sore in je zraslo ob cesti, ki 
po Poljanski dolini povezuje Ljubljansko kotlino mimo Logatca z Notranjsko in skozi Spodnjo 
Idrijo s Primorsko. Žiri so danes že zelo urbanizirano mestno naselje. Nastale so z 
zraščanjem Starih Žirov, Stare vasi, Nove vasi in Dobračeve v enotno naselje (www.ziri.si). 

 

 
Slika 1: Zemljevid Žirov 

 



 

5 

 

 
Slika 2: Pot trim steze 

 

 

2.1.5. Oprema trim steze Laz 

 
Trim steza Laz v skupni dolžini meri 2500 m in ima 20 postajališč, in sicer gre za: 

- kroženje z glavo, 
- kroženje z boki,  
- predklon, 
- dotik gležnja nasprotne noge, 
- sonožni poskoki, 
- izpadni korak, 
- vesa vzgibi, 
- hoja po gurtni,  
- potisk uteži nad glavo, 
- bradlja, 
- krogi, 
- dvig trupa in zaklon, 
- naskok nad oviro, 
- dvigovanje okroglin, 
- naskok na oviro, 
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- bočni sonožni poskoki, 
- plezanje po vrvi ali drogu, 
- sklece in vaja za triceps 
- hoja po brvi, 
- raztezne vaje. 

 
 
START:  
1. postaja: 498m 
2. postaja: 605m 
3. postaja: 625m 
4. postaja: 629m 
5. postaja: 632 
6. postaja: 638m 
7. postaja: 642m 
8. postaja: 660m 
9. postaja: 645m 
10. postaja: 645m 
11. postaja: 646m 
12. postaja: 646m 
13. postaja: 655m 
14. postaja: 674m 
15. postaja: 674m 
16. postaja: 689m (najvišja točka, potem pa je spust) 
17. postaja: 649m 
18. postaja: 641m 
19. postaja: 616m 
20. postaja: 568m 
CILJ: 498m 
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Slika 3: Vaje trim steze 

 
 

2.2. FITNES NA PROSTEM 

 
Beseda fitnes izhaja iz angleške besede »fitness«. Lahko si jo razloživa na več načinov. 
Ponavadi se uporablja kot za prostor zunaj ali znotraj, kjer so postavljene naprave za vadbo. 
Najpogosteje so to uteži ali prečke, s katerimi si pomagaš pri treniranju. To velja za fitnes 
znotraj; za fitnes na prostem pa velja, da je zunaj v naravnem okolju in da tam ni uteži, kar 
pomeni, da treniraš z lastno težo (se dviguješ na prečki).  
 
Fitnes na prostem je doživel vzpon leta 2008, ko so na Kitajskem rezervirali več kot 20 
kilometrov na kvadrat površine za fitnes naprave na prostem. Tak način vadbe je varen, 
prosto dostopen in zabaven. Prosto ga lahko uporablja več ljudi. 
Fitnesi na prostem so večinsko namenjeni razvijanju mišične moči, so pa primerni tudi za 
razvijanje aerobne vzdržljivosti in pa seveda sproščanju, kar v naravi ni problem. Narava je 
neomejen prostor, kjer lahko zadihamo peščico svežega zraka če že gremo telovadit. Fitnes 
na prostem je veliko bolj zdrav kot fitnes znotraj (Blažič, 2016). 

 

2.2.1. Fitnes na prostem v Žireh  

 
Fitnes na prostem oz. fitnes kletka ob šoli se je začela postavljati leta 2017 in je bila 
dokončana leta 2018, in sicer ob obnovi/gradnji novega stadiona ob Osnovni šoli Žiri. Vse 
navedene skice so last arhiva Osnovne šole Žiri, fotografije, predstavljene v 
eksperimentalnem delu, sva zaradi lastnega zanimanja posnela že v lanskem šolskem letu. 
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Slika 4: 3D-slika fitnesa pred šolo 

 
 
 
 
 
 

 
Slika 5: Načrt fitnesa pred šolo 
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Slika 6: Gabariti postaj tloris 
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3. EKSPERIMENTALNI/EMPIRIČNI/RAZISKOVALNI DEL  
 
 

3.1. METODOLOGIJA  

 
V sledečem poglavju bova predstavila metode, s katerimi sva pridobila informacije in 
podatke, navedene v raziskovalni nalogi. 
 

3.1.1. Opis vzorca raziskave 

 
Za svojo raziskavo sva zbrala odgovore uporabnikov žirovskih telovadnic na prostem. 
Skupno sva zbrala odgovore 20 uporabnikov trim steze Laz in 10 odgovorov uporabnikov 
fitnes kletke ob šoli. Od tega je bilo 11 žensk in 9 moških. 
Na občini Žiri sva opravila intervju z gospodom Andrejem Poljanškom, ki skrbi za prostorske 
načrte.  

 

3.1.2. Opis merskega instrumenta 

 
Merski instrument je bil anketni vprašalnik in vnaprej načrtovani intervju.  Na podlagi teh sva 
lahko načrtovala nove postavitve telovadnic na prostem v Žireh.  

 

3.1.3. Opis postopka zbiranja podatkov 

 
Podatke sva zbirala na terenu: občini Žiri, Osnovni šoli Žiri in pri uporabnikih. 
Najprej sva se podala v žirovski telovadnici na prostem, pri čemer sva ugotovila, da je ena v 
občinski lasti, druga pa v šolski. Tja sva se odpravila po dokumentacijo. Po ogledu teh 
telovadnic sva si zastavila hipoteze, ki sva jih potem z zbiranjem podatkov želela potrditi ali 
ovreči. Ankete so bile razdeljene na organizirani vadbi, ki poteka v našem mestu.   
Ob koncu sva – glede na dobljene rezultate predvidela možnost dodatnih telovadnic na 
prostem v Žireh in jih umestila v prostorski načrt občine Žiri.  

 

3.1.4. Obdelava podatkov 

 
Podatke, pridobljene v anketi, sva preštela in statistično obdelala s pomočjo računalniškega 
programa Excel. V tem istem programu sva kasneje izdelala tudi grafe, ki sva jih vstavila v 
samo nalogo, in rezultate po analizi tudi pokomentirala.  

 

3.2. REZULTATI  

 
V sledečem poglavju bova čim bolj natančno predstavila izsledke svoje raziskave. 

 

3.2.1. Rezultati ankete 

 
Najprej predstavljava rezultate ankete, ki sva jo izvedla med uporabniki trim steze Laz. 
Navedene številke v grafih predstavljajo deleže odgovorov. 
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Graf 1: S kom vadite 

 
Organiziranost vadbe 
 
Iz grafa je razvidno, da največ (55 %) anketiranih telovadnico na prostem obišče samih, kar 
kaže na to, da najraje telovadijo sami oz. si sami dajejo tempo. Sledi odgovor, da v paru (35 
%), najmanj (10 %) pa se jih odloči za delo v skupini. 
Tako velik odstotek anketiranih, ki najraje gredo na vadbo sami, potrjuje tudi pomembnost 
trim stez v naravi, to pomeni, da niso v središču mesta, da so še vedno v stiku z naravo. 
 

 
 

 
Graf 2: Pogostost obiskovanja trim steze 
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Odgovori kažejo, da večina (60 %) vprašanih trim stezo Laz obišče 1-krat tedensko, kar se 
morda ne zdi veliko, a če pomnožimo s številom uporabnikov in tednov na leto, vseeno 
pridemo do lepe številke. Zagotovo pa bi se ta še povečala, če bi možnost tovrstne vadbe 
omogočili tudi na drugih koncih Žirov. 
 
 

 
Graf 3: Obisk trim steze 

 
Največ anketiranih se odloči za obisk spomladi (40 %), nato sledi poleti (25 %), zatem jeseni 
(20 %) in najmanj pozimi (15 %). Tako visok odstotek za spomladi je pričakovan, saj so 
anketirani navajali tudi razlog: manj vroče.  
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Graf 4: Table z navodili 

40 % anketiranih je odgovorilo, da tabel ne potrebuje, saj očitno že znajo delati z napravami 
oz. na napravah. 60 % anketiranim pa se tabele zdijo primerne, saj na njih piše, kako se 
napravo uporablja. Nihče od vprašanih pa ni odgovoril, da niso primerne, torej je 
opremljenost z navodili zadostna.  
 
 

 
Graf 5: Nosilnost naprav 

 
95 % vprašanih meni, da je nosilnost naprav zadovoljiva. To pomeni, da so naprave dovolj 
nosilne, kar lahko posplošimo, saj le 5 % anketiranih (en vprašani) meni, da nosilnost ni 
zadovoljiva. Ne vemo pa natančno, zakaj je tako odgovoril, ali ga je k temu vodila slaba 
izkušnja ali pa si želi le bolj kompaktnih naprav.  
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Graf 6: Prožnost naprav 

Prav tako so pri tem vprašanju anketirani odgovorili, da so naprave dovolj prožne.  
 

 
Graf 7: Razdalja naprav 

 
Večini anketiranih (80 %) se zdi razdalja me napravami zadovoljiva, in je nočejo spremeniti. 
20 % anketiranim pa se zdi, da so naprave preveč oddaljene druga od druge, in si želijo, da 
bi bile bliže druga drugi. Ta podatek velja upoštevati ob morebitnem postavljanju novih 
telovadnic na prostem, torej da bi bile naprave mogoče bliže druga drugi.  
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Graf 8: Stanje naprav 

 
Da so naprave dobro ohranjene, meni 85 % anketiranih. To verjetno res drži, saj moramo 
upoštevati, da je bila trim steza Laz pred nekaj leti obnovljena. Da so slabo, nekatere dobro 
in nekatere slabo, ne meni noben anketiranec. 15 % anketiranih pa meni, da bi jih bilo treba 
bolj redno vzdrževati. Ta podatek bi lahko posredovala na občino, ki je lastnik in upravitelj 
trim steze Laz. 
 
 

 
Graf 9: Podlaga 

Pri vprašanju, ali bi zamenjali podlago pod napravami – sedaj so povsem naravna tla, trava 
oz. zemlja, jih 2/3 meni, da le na določenih mestih, ne pa v celoti; 35 % jih meni, da to ni 
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potrebno. Pri tem jim je verjetno v interesu, da se počutijo bolj v stiku z naravo, kar pa 
pomeni tudi naravno in ne umetno podlago. 
 
 

 
Graf 10: Pogrešanost naprav 

Pri tem vprašanju so bili vsi anketirani istega mnenja - nihče ne pogreša nobene naprave, 
kar pomeni, da so naprave skrbno izbrane in zadovoljijo različne interese in želje 
uporabnikov. Mogoče se že s tem kaže dodatek k sami ponudbi narave, saj tako lahko poleg 
drugih vaj, ki jih nudi sama narava, koristijo tudi naprave za krpitev vseh mišic telesa. 
 
 

 
Graf 11: Umeščenost v okolico 
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drugih lokacijah, če pa pri tem upoštevamo, da bi tako odgovorili tudi tisti, ki jim te ankete 
zaradi oddaljenosti od trim steze Laz nismo mogli dati, bi bil odstotek zagotovo višji. 
 
 

 
Graf 12: Uporaba fitnes kletke ob šoli 

 
Fitnes kletke ob šoli se poslužuje nekaj manj kot polovica anketiranih (45 %), 55 % vprašanih 
pa se zdi, da je to lokacija, ki jim ne ustreza. Dopisali so namreč, da je vsem na očeh, preveč 
v centru, preveč umetno, da je preveč otrok ter da v ta namen raje uporabljajo fitnes v 
notranji telovadnici ob zdravstvenem domu. 
 
 
Vprašanja, ki so bila odprtega tipa, so se navezovala na najpogostejše razloge, da se 
poslužujejo uporabe trim steze, slabosti tovrstne vadbe in predloge glede telovadnic/fitnesa 
na prostem v Žireh. Anketirani so tako navajali, da se trim steze poslužujejo zaradi zdravja, 
priročnosti, gibanja in vadbe na prostem, brezplačne uporabe, zraka in predvsem tega, da so 
v stiku z naravo, ter miru – ni gneče.  
Kot slabost so izpostavili (neugodne) vremenske razmere (padavine in blato) in 
nepravilnost/napačnost izvajanja vaj ter da je preveč v hribih, da bi moralo biti na ravnini. 
Predlogi, kaj si želijo v prihodnosti v Žireh, pa so telovadnice/fitnesi na prostem še na drugih 
lokacijah, ki bi bile dostopne več prebivalcem Žirov, to so: Ledinica /Selo/na Mrzli vrh, ob poti 
na Žirk, Pustotnik, pot v Goropeke. 
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3.2.2. Ogled trim steze Laz 

 
 

 
Slika 7: Vaja 1 

 
Naprava služi za dvig trupa oz. nog, vaja krogi. 
Sestavljena je iz lesa, vrvi in umetnih materialov 
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Slika 8: Vaja 2 

 
 
Naprava služi za ročkanje - bradlja. 
Sestavljajo jo leseni pokončni drogovi in dva prečna iz umetne mase. 
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Slika 9: Vaja 3 

 
Naprava služi za hojo po vrvi. 
Sestavljena je iz vrvi, ki je vpeta na drevo. 
 

 
Slika 10: Vaja 4 
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Naprava služi za dvigovanje hlodov – krepitev mišic rok in ramenskega obroča. 
Sestavljena je iz več drogov.   
 

 
Slika 11: Vaja 6 

 
 
Na sliki je viden del trim steze. Na posameznih postajah so zelene table, na katerih so 
navodila za izvedbo vaje. 
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Slika 12: Vaja 7 

 
 
Naprava služi za hojo po vrvi slackline, kar krepi ravnotežje. 
Sestavljena je iz vrvi, ki je vpeta na drevesa.   
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Slika 13: Vaja 8 

 
 
Naprava služi za dvigovanje trupa 
Pokončni deli so iz lesa, prečni pa iz umetnih materialov.  
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Slika 14: Vaja 9 – I. 

 
Slika 15: Vaja 9 – II. 
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Naprava služi za dvigovanje trupa na različnih višinah 
Sestavlja jo les in umetni material. 
Pri tem je vidna neprimerna osnovna podlaga, saj je pod njo dodana lesena deska. 
 

 
Slika 16: Vaja 10 

 
 
Naprava služi za delanje obratov. 
Sestavlja jo les in kovina. 
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Slika 17: Vaja 11 

 

 
Slika 18: Vaja 12 

 
Naprava služi za dvigovanje z rokami, krepitev mišic rok, trebuha in prsnega koša. 
Sestavljajo jo les, vrv in drugi umetni materiali.   
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3.2.3. Postavljanje fitnes kletke ob šoli 

 
 

 
Slika 19: Predpriprava 1 

 

 
Slika 20: Predpriprava 2 
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Slika 21: Elementi fitnes naprave pred postavitvijo 

 
 

 
Slika 22: Sestavljanje fitnes kletke – I. 
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Slika 23: Sestavljanje fitnes kletke – II. 

 
 

 
3.2.4 Anketa v vrtcu/šoli 
 
Za pridobitev podatkov glede šolskega fitnesa smo povprašali nekaj uporabnic/vzgojiteljic, ki 
se s svojo (vadbeno) skupino poslužijo naprav ob šoli. Dejstvo je, da naj se teh naprav ne bi 
posluževali manjši otroci od 1,36 m, zato je vrednost odgovorov o sami uporabi oz. 
pogostosti le-te ničelna, so pa prav tako navedli želene lokacije dodatnih vadbišč na 
prostem, in sicer: Ledinica, Pustotnik – to so področja na ravninskem delu. 
Tudi za podlago – sedaj je pesek – so bili predlogi, da bi bilo bolje, če bi bil tartan oz. katera 
druga nesipka, a varna podlaga. O uporabi trim steze Laz pa so nam povedali, da se 
nekateri sicer poslužujejo, za druge pa je predaleč.  
 
 

3.2.5 Intervju 
 
Glede na možnost dopisa zaželenih lokacij nove telovadnice na prostem sva se odpravila na 
občino Žiri, kjer sva z gospodom Andrejem Poljanškom, ki vodi lokacijski načrt naše občine, 
izvedla intervju. 
   

1. Ali merite pogostost obiska Trim steze Laz? 
 

Ne merimo in o tem niti nismo razmišljali niti nimamo take naprave. 
 

2. Se vam na občini zdi, da je telovadnic na prostem dovolj/premalo? 
 

Premalo. Na obiskovanih mestih nas potem, ko so narejene, razen popravil opreme  ne 
stanejo veliko. 
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3. Ali nameravate v tem smislu kaj storiti? 
 

Ja. V naslednjih letih bomo naredili še nekaj naprav. 
 

4. Ali lahko kdo koli postavi telovadnico na prostem – se mora pri tem držati katerih 
predpisov/zakonov? 
 

Ja, seveda. Moraš biti lastnik zemljišča ali pridobiti soglasje lastnika zemljišča, na 
katerem želiš postaviti naprave. Postavitev pa mora biti v skladu s prostorskimi akti. 
 

5. Na kaj vse je potrebno gledati pri postavitvi/umestitvi v okolje? 
 

Na zelo veliko stvari. Moraš gledati, da je naprava nemoteča. Upoštevati je treba lego 
in lokacijo. 
 

6. V sporočilu, ki ste ga poslali mentorici, ste napisali, da ste ga – ali smo prav razumeli, 
vi osebno nameravali postaviti še na drugih lokacijah? Katere zadržke ste imeli ob 
tem? 
 

Ja. Podpiram postavitev igral in vadbenih naprav na prostem, zato si prizadevam, da 
bi zagotovili sredstva za njihovo postavitev v proračunu občine Žiri. Pogovarjali smo 
se z prebivalci okoliških krajev, ki so predlagali, da bi tudi drugje postavili naprave na 
primer na Ledinici, na Breznici, v Račevi…  Upamo, da se bomo dogovorili. 
 

7. Kaj vas je napeljalo na misel, da je potrebno telovadnice na prostem še postaviti oz. 
da takšna ponudba, kot je, ni zadovoljiva? 
 

Da ljudje, ki izvajajo športne aktivnosti, želijo še več naprav. Rekreativci, ki tečejo, pa 
tudi sprehajalci  so izrazili želje, da bi bilo postavljenih več naprav za raztezanje. 
 

8. Glede na kaj bi izbirali lokacijo? 
 

Predvsem na to, kjer se giblje največji delež ljudi, ki se ukvarja s športom, ter 
razpoložljivost zemljišča. 
 

9. Kakšni bi bili materiali postavljenih naprav – ali so tudi za to predpisi? 
 

Ne, ni predpisov. Lahko so lesena, kovinska, iz plastičnih mas. A vsaka naprava, ki je 
namenjena javni uporabi, mora imeti ustrezen A-test. 
 

10. Ali je/ni naša občina primerljiva z drugimi občinami v tem smislu? 
 

Naša občina ima zelo dobre možnosti za šport in rekreacijo na prostem. Tekaške in 
pohodne steze so se sčasoma oblikovale s strani uporabnikov. Razen trim steze in 
stadiona pri OŠ Žiri pa ni postavljenih naprav, ki bi dopolnjevale možnost rekreacije. 
Tu imamo še veliko rezerve. 
 

11. Okvirno kakšen finančni zalogaj je postavitev enega takega vadbišča? 
 

Od 2.000  do 5.000 evrov. 
 

12. Ali menite, da bomo z izgradnjo športne dvorane kaj osiromašeni v tem smislu? 
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Menim, da se dvorana in vadbišča na prostem dopolnjujejo. Z izgradnjo velike 
telovadnice se bo več ljudi lahko rekreiralo tudi pozimi in v času neugodnih 
vremenskih razmer, večina  športnikov pa na prvo mesto postavlja rekreacijo v naravi.  
 

13. Kdo na občini je zadolžen za tovrstne projekte oz. kam bi bilo potrebno dati pobudo? 
 

Župan zastopa in predstavlja občino in tudi predlaga proračun, v katerem se 
predvidijo sredstva za izvajanje občinskih projektov. Pobude pa občani lahko 
posredujejo direktno njemu, lahko pa tudi zaposlenim v občinski upravi in članom 
občinskega sveta.  
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4. RAZPRAVA  
 
V razpravi predstavljava možnosti novih telovadnic na prostem v Žireh, in sicer na lokacijah, 
ki so jih navedli uporabniki že obstoječih telovadnic.  
 
Po dobljenih odgovorih s strani anketirancev in opravljenem intervjuju sva načrtovala lastno 
postavitev dodatnih telovadnic v Žireh, ki bi bile na voljo uporabnikom – tako bi lahko 
zadovoljili tudi potrebe tistih, ki so od trenutne trim steze oddaljeni in je ravno zaradi 
oddaljenosti ne koristijo, prav tako pa se jim fitnes kletka ob šoli zdi preveč na očeh. Glede 
na to, da je gospod Andrej Poljanšek povedal, da je v naši občini na tem področju še veliko 
rezerve, predlagava, da se izdelajo/postavijo manjša vadbišča, ki so sicer večja – da ne bi 
bilo gneče kot v fitnes kletki ob šoli – na naslednjih mestih (kot so jih navedli anketiranci) in 
so zastopane v primerljivem deležu ravno območje in območje z vzponom: 

- Ledinica (Selo) (ravnina), 

- Pot na Mrzli vrh (vzpetina), 

- Žirk (vzpetina), 

- Pot na Breznico (vzpetina), 

- Pustotnik (ravnina), 

- Pot na Goropeke (vzpetina), 

- Rečeva (ravnina). 

 

Ker gre povečini za naravno in ne urbano/zidano okolje, predlagava uporabo naravnih 
materialov – les, v kombinaciji s plastiko (kot npr. trim steza Laz). Za razliko od že obstoječe 
telovadnice na prostem bi na določenih napravah izbirali drugačno (tudi umetno) podlago, ki 
zaradi vremenskih pogojev ne bi onemogočala vadbe, le-ta naj tudi ne bi bila sipka. Morda 
pa ni odveč pomisliti, če bi bilo katero od vadbišč tudi pokrito – za primer slabega vremena. 
Vendar je seveda potem tudi treba gledati na vpetost v okolje.  
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Slika 24: Možnosti novih telovadnic v naravi 

 

Pri iskanju odgovorov na najino raziskovalno vprašanje – kakšna je ponudba in uporaba 
telovadnice na prostem v Žireh, sva prišla tudi do ugotovitev, poveznih z najinimi hipotezami: 

Uporabniki se poslužujejo telovadnice na prostem zaradi vpetosti v naravno okolje. 
Potrjena, saj je večina napisala, da uporabljajo telovadnico na prostem zaradi narave, 
okolja, miru …; edini moteč faktor je vreme, ki pa pač sodi k naravi. 

Naprave morajo biti zgrajene iz kovine, ki zdrži tudi večje teže, brez da bi se ukrivile. Ni 
potrjena, saj lahko tudi druge umetne snovi ali naravne – kot je les, zdržijo dovolj veliko 
obremenitev, kot je masa čloevka. Potrebno je le redno vzdrževanje.  

V Žireh bi potrebovali še kakšno telovadnico na prostem. Potrjena. S tem se strinjajo 
tako na občini kot tudi anketiranci. Na večjo težavo sva naletela že pri delitvi anket, saj precej 
občanov, za katere veva, da se ukvarjajo s športom, ne uporablja trim steze Laz zaradi 
oddaljenosti od doma.  

Postavitev takšne telovadnice mora biti skladna s pravilniki prostorskega načrtovanja. 
Potrjena. To potrditev sva dobila na občini.  
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5. ZAKLJUČEK 
 
Ob porastu gibanja ljudi in ob najboljših dosežkih učencev OŠ Žiri pri športno vzgojenem 
kartonu (na državni ravni) sva pomislila na športno aktivnost v naravi. Res že potekajo 
organizirani teki in druge vadbe, naju pa je zanimala telovadnica v naravi. Čeprav je to dokaj 
nov izraz, trim steze že dolgo časa obstajajo. Šolska fitnes kletka je bila izziv, da sva se lotila 
raziskovanja, koliko in kaj pomenita ena oz. dve telovadnici na prostem v mestu, ki šteje 
5000 prebivalcev. Ugotovila sva, da je ena precej oddaljena za veliko ljudi in ustreza želji po 
gibanju v naravi, druga pa je preveč v centru in vsem na očeh. Tako bi – glede na najine 
ugotovitve lahko postavili še nekaj telovadnic na prostem, in možne lokacije sva vrisala na 
zemljevid Žirov. 
 
Pri tem sva gledala, da so tako na ravninskem delu kot na vzpetini in bi vsaj delna 
uresničitev najinega načrta močno dopolnila ponudbo rekreacije z veliko športno dvorano, ki 
naj bi bila zgrajena do novega leta (torej do začetka leta 2020).  

 

  

  



 

35 

 

6. VIRI IN LITERATURA 
 

 
 
Berčič, H. (1980). Vabilo na trim (priročnik za organizatorje športne rekreacije).  
Ljubljana: Šolski center za telesno vzgojo. 
 
Blažič, L. (2016). Uporaba trim otokov v povezavi s trim stezami kot urbani fitnes. 
(Diplomsko delo). Ljubljana: Fakulteta za šport. 
 
Drev, A. (2009). Sedeč življenjski slog in njegov vpliv na zdravje. Ljubljana: Inštitut  
za varovanje zdravja Republike Slovenije. 
 
Fitnes kletka ob šoli. Pridobljeno: Arhiv OŠ Žiri, november 2018.  
 
Klemenc, S. (2003). Analiza stanja trimskih stez v Sloveniji. (Diplomsko delo).  
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport, Ljubljana. 
 
Poljanšek, A. Ustni vir. Žiri, 2019 
 
Trim steza Laz. Pridobljeno na: https://www.ziri.si/objava/57726, 31. 10. 2018 
 
www.googleearthpro, pridobljeno, 2.12. 2018 

https://www.ziri.si/objava/57726
http://www.googleearthpro/


 

 

7. PRILOGA  
 
Anketni vprašalnik 
Pozdravljeni, sva učenca 8. razreda in za raziskovalno nalogo ugotavljava, kakšna je 
žirovska ponudba telovadnic - fitnesa na prostem. Vprašanja se navezujejo na trim stezo 
LAZ. Prosiva, če na vprašanje odgovorita tako, da obkrožite črko pred najustreznejšim 
odgovorom. V kolikor pa je prostor za dopis, prosimo, če napišete tudi lastni odgovor. Anketa 
je anonimna, se pa vnaprej zahvaljujeva za vaš čas in odgovore. 
            Jurij in Luka 
1. V katerih mesecih se najpogosteje odločite za obisk trim steze?  
a) Poletnih.   b) Spomladanskih.  c) Zimskih.  d) Jesenskih. 
 
Zakaj ravno takrat?________________________________________________________ 
 
2. S kom vadite? 

a) Sami.   b) V paru.   c) V skupini. 
 
3. Kolikokrat na teden obiščete trim stezo? 

a) 1-krat.       b) 2-3-krat.    c) 4-krat in več. 
 
4. V kakšnem stanju se vam zdijo naprave na trim stezi? 

a) Dobro ohranjene. 
b) Slabo ohranjene. 
c) Nekatere so dobro ohranjene, druge ne. 
d) Potrebno bi bilo bolj redno vzdrževanje. 

 
5. Kakšna se vam zdi umeščenost v žirovsko okolico? 

a) Zelo dobra. 
b) Moralo bi bilo bolj v centru Žirov. 
c) Dobro je, a bi bilo zanimivo še na katerem drugem koncu Žirov, npr. 

______________ (dopolnite.) 
 
6. Kakšna se vam zdi razdalja med posameznimi napravami? 

a) Primerna. 
b) Naprave bi bile lahko bližje druga drugi. 

 
7. Kateri so najpomembnejši razlogi, da se poslužujete uporabe trim steze?  
 
__________________________________________________________________________ 
 
8. Katere se vam zdijo slabosti tovrstne vadbe? 
 
__________________________________________________________________________ 
 
9. Kakšni se vam zdijo materiali na napravah? 

a) Zelo dobro izbrani. 
b) Solidni. 
c) Za določene stvari so neprimerni, npr. ____________________________________ 

 
10. Ali je nosilnost naprav zadovoljiva? 

a) Da.  B) Ne. 
 
 



 

 

11. Ali so naprave dovolj prožne? 
a) Da  b) Ne.  

 
12. Ali katero napravo pogrešate? 

a) Ne 
b) Da, pogrešam: ___________________________________________ (dopolnite kaj). 

 
13. Se vam zdijo table z navodili za uporabo primerne? 

a) Da 
b) Ne, želim si bolj obširnih/nazornih opisov. 
c) Sploh ne potrebujem navodil, saj sem vajen tovrstnih vaj. 

 
14. Ali bi zamenjali podlago pod napravami? 

a) Da, povsod.  
b) Na določenih postajališčih. 
c) Ni potrebe. 

 
15. Ali se poslužujete fitnes kletke ob šoli? 

a) Da                       Kako pogosto? ______________________________ 
b) Ne  Prosiva, če svojo izbiro utemeljite (zakaj ne).  __________________ 

 
16. Ali v prihodnosti v Žireh kaj (glede telovadnic/fitnesa na prostem) predlagate? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 


