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Potentia je začrtala pot med tehnološka podjetja 
 

Na slovenski trg je prišla popolnoma nova aplikacija, katere glavni namen je 
poenostavitev zdravega in aktivnega življenjskega sloga posameznika 

 
Tehnologijo danes najdemo skoraj na vseh ravneh človeškega delovanja, ki gre od ogromne 
industrijske tehnologije kot npr. različno inženirstvo in proizvodnja velikih korporacij, pa vse 
do najmanjših tehnoloških izdelkov, kot so npr. različne enostavne aplikacije za računalnike 
in mobilnike. Čeprav slednja tehnologija ni ponavadi življenjskega pomena, nam pogosto 
omogoča poenostavljanje življenjskega sloga na vseh področjih. 
 
In ravno to želi doseči Potentiin oddelek za razvoj programske opreme Potentia Apps. 
Približati in olajšati vadbeni proces posameznika, poenostaviti spremljanje in načrtovanje 
prehrane ter izboljšati tiste drobne malenkosti, ki naredijo aktiven življenjski slog pravi 
užitek. 
 
Vodja oddelka Potentia Apps, Urša Remžgar Gorše, univ.dipl.mat. razloži: »Aplikacije 
postajajo vse bolj osrednje orodje za delo na pravzaprav kateremkoli področju in področje 
zdravega in aktivnega življenjskega sloga v tem primeru ni nobena izjema. Ker je 
inovativnost in uvajanje novih tehnologij ena izmed temeljnih vrednot naše organizacije, je 
razvoj uporabnih aplikacij posledično logičen korak v to smer.« 
 
Prva aplikacija, ki so jo v Potentii razvili in lansirali na trg ta mesec, se imenuje Vadbeni 
strateg. »Vadbeni strateg je ultimativno telesno računalo, ki vam pomaga enostavno in hitro 
določiti vse najpomembnejše ter najpogosteje uporabljene dejavnike, ki vplivajo na 
spremembe v povezavi z vašo telesno preobrazbo.Vadbeni strateg bo na podlagi nekaj vaših 
osebnih podatkov izračunal in oblikoval vam posebej prilagojene smernice, ki jih boste lahko 
nemudoma vključili v vaš obstoječi prehranski in vadbeni načrt ali pa ju sestavili popolnoma 
na novo.« še razloži Urša Remžgar Gorše. 
 
Nekaj funkcij, ki vam jih vadbeni strateg pomaga določiti, so: 
- enostavni ali natančnejši izračun telesne maščobe iz izmerjene kožne gube 
- cilj idealne teže ter izguba, ki je še potrebna za njegov doseg 
- izračun energije za povečevanje količine mišične mase oziroma energije, ki je 

potrebna za izgubljanje nezaželene maščobe 
- koliko in katera makrohranila uživati na dnevni bazi 
- število obrokov in velikost posameznega obroka 
- čas, ki bo potreben za dosego cilja 
- ter izračun pridobljene količine mišične mase. 
 
Vadbeni strateg je na voljo za vse aktivne člane Društva Potentia popolnoma brezplačno. Za 
vse ostale pa je na voljo za simbolično ceno 18 evrov na leto, oz. za ceno ene kavice na 
mesec. Za vse, ki živite aktiven življenjski slog ali pa ga še nameravate, predstavlja aplikacija 
ugoden, enostaven in uporaben pripomoček. Kaj dosti več kot to, si ne moremo želeti. 



Dostop do Vadbenega stratega je mogoč na spletni strani Potentiinega oddelka za razvoj 
programske opreme Potentia Apps. 
 
 

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