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Imamo fitnes centre in imamo Potentio 
 

V aprilu se je uradno odprl športni center Potentia, v katerem bo potekalo 
individualno ter semiindividualno trenerstvo tako športnikov kot nešportnikov 

 
Poznamo fitnes centre in poznamo športni center Potentia. Kakšna je razlika? Fitnes center 
je prostor, kjer prodajajo hlače, majice, proteinske praške in celo vrsto šare, ki jo ne 
potrebujemo. Ne smemo biti glasni in kreda je prepovedana. Imajo celo vrsto ogledal (za vse 
čudake, ki se v njih ogledujejo cele ure) in veliko »bodybuilding« revij, ki prikazujejo 
ogromno punc in ogromno neumnosti. Kaj pa ima športni center Potentia, kar je tako 
pomembno? 
 
Vodja športnega centra Luka Gorše, dipl. tren, razloži: »V poplavi enoličnih fitnes centrov v 
Sloveniji človek dobi občutek, kot da pod soncem ni drugega. Resnica pa je ravno obratna. V 
Potentii ne sledimo trendom, ki so eno leto hit, spet drugo leto pa na smetišču fitnes 
industrije, ampak kombiniramo najbolje iz vseh svetov in vam zato lahko nudimo najboljše 
možne vadbene sisteme, metode in sredstva, ki se nenehno prilagajajo potrebam vadečega. 
Vse vadbe razvijajo moč, vzdržljivost, koordinacijo, ravnotežje, gibljivost in tudi druge 
sposobnosti gibalnega in krvožilnega sistema.« 
 
V športnem centru Potentia nudijo tako za športnike, kot nešportnike več ciljno usmerjenih 
programov, ki jih prilagajajo glede na zmožnosti posameznika in zahteve določenega cilja. 
Vse programe so v Potentii povzeli po najuspešnejših in najbolj uveljavljenih svetovnih 
modelih ter jih zadnje desetletje preizkušali in izpopolnjevali na sebi in drugih, da bi lahko 
svojim članom ponudili kar najbolj dovršene vadbene sisteme. Že v začetku ustanovitve 
društva so se odločili, da bodo svojim članom nudili kar najvišjo kvaliteto dejavnosti, zato 
vse vadbe potekajo pod okriljem izkušenih trenerjev. 
 
Gorše naprej razlaga: »Trenerji so ena najpomembnejših odlik kvalitetnega športnega 
centra. Naši trenerji poznajo pravilno tehniko vseh vaj. Prepoznajo, če ima vadeči težave s 
tehniko, če je mogoče težava umske narave ali pa gre za pomanjkanje moči v določeni 
mišični skupini. Vedo, katere vaje bi vadečemu pomagale premagati zastoj, in zmožni so 
prepoznati različne tipe osebnosti in njihove pomene pri vadbi. Za koliko trenerjev to 
resnično lahko trdimo?« 
 
V športnem centru se bodo osredotočali predvsem na člane, ki želijo trajno spreminjati 
nekatere življenjske navade in posledično življenjski slog na splošno. Verjamejo, da se 
življenje začne, ko se konča udobje; da če ne spremenimo sebe, se spremenijo samo 
okoliščine, naše slabosti pa ostanejo iste; in da do krajev, kamor se splača iti, ne vodijo 
bližnjice. Če verjamete v enake stvari, vam ne preostane drugega, kot da se le še naročite na 
prost termin. Za vse ostalo so, kot kaže, v Potentii že poskrbeli. 
 
 

Kontakt za informacije: 
tel.: 040 130 134, e-pošta: info@potentia.si, spletna stran: www.potentia.si 
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