
Trim steza Drčev Rut se razprostira na prelepi lokaciji v Kranjski Gori. Prične in konča se pri Hotelu in
Casinu Korona, pot pa nas vodi deloma po ravnem ob reki Pišnici - peščena tla, deloma po asfaltu mimo
vikendov ob jezeru Jasna, deloma po gozdu in gozdnih poteh na Drčevem Rutu.

Sestavljena je iz 12 postaj v katere sta vključena tudi jezero Jasna (plavanje) in Kneippova pot (hoja). Na
trim stezi delamo vaje za moč, ravnotežje, koordinacijo in gibljivost. Sama dolžina poti je približno 3
kilometre, čas poti 40-60 min.

Trim postaje so urejeni prostori z trim napravami, vsaka postaja pa je opremljena z informativno tablo, na
kateri so napotki za izvedbo vaj.

Lepo vabljeni!

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina: 3000 m
Skupna višinska razlika: 90 m
Najvišja točka: 900 m
Število postaj: 12
Število vaj: 12

Organizacija, vzdrževanje: TD Kranjska Gora
Informacije: TD Kranjska gora - 051 352989

Izvedba: Občina Kranjska Gora
Leto izvedbe: 2017

DRUGI PODATKI

trimsteza.sitrimsteza.si

KAJ JE TRIM STEZA?

ZGODOVINA TRIM STEZ?

TRIM STEZA je nekakšen športni poligon v naravi. Sestavljena je iz posebne steze, ki poteka na različnih
bolj ali manj strmih pobočjih. Namenjena je hoji ali teku, ob stezi pa so bolj ali manj enakomerno
razporejene različne vadbene postaje, na katerih je potrebno opraviti določeno nalogo, vajo. Na vadbenih
postajah so postavljene improvizirane ovire, izdelane iz naravnih materialov. Ovire so oblikovane tako, da
je na njih mogoče izvajati različne vaje – za krepitev, gibljivost, ravnotežje, … Razdalje med postajami so
različne, odvisno od razgibanosti terena.

Potek oziroma smer trim steze je vidno označena (markirana), tako se nazorno vidi, kje se trim steza
nadaljuje.

Na začetku trim steze je postavljena začetna informativna tabla, ki posameznika obvešča o dolžini
trimske steze, številu postaj in vaj, višinski razliki, lastniku in vzdrževalcu. Vrisan je tudi zemljevid proge,
kjer so podane tudi postaje in ostale značilnosti kraja in trim steze.

Vadba na trim stezah je zasnovana na temelju praktične uporabnosti. Skoraj vse vaje, ki jih ponujajo trim
steze, imajo uporabno vrednost v vsakdanjem življenju in so namenjene vsakomur.

Najpomembnejša značilnost trimskih stez je, da jo lahko uporablja vsak ob vsakem času (24/7) in
brezplačno.

Športna rekreacija (aktivni počitek) je postala eden od pomembnih dejavnikov za reševanje nastajajočih nasprotij
sodobne družbe. Po svetu so se začela v ta namen širiti različna športno-rekreativna gibanja. Med ta gibanja spada
tudi akcija »TRIM«, ki je zajela ves evropski svet z motom: »Šport za vsakogar«.

Že daljnega leta 1885 je znani švicarski zdravnik in higienik Arnold Rikli dal pobudo za izgradnjo prve trim steze na
Bledu, ki jo danes poznamo pod imenom »Riklijeva fitnes promenada«.

Trimska akcija se je v Sloveniji uveljavila pod imenom »Šport za vsakogar«. Leta 1971 sta bila že izdelana programa
za dve obliki športa za vsakogar: za osvojitev TRIM-značke in za osvojitev TRIM-športne značke.
S trim stezami je bil tesno povezan tudi Trimček, simpatični simbol rekreacije v Sloveniji, ki ga je pred mnogimi leti
narisal priljubljeni karikaturist Miki Muster.

Med posameznimi strokovnjaki, športnimi delavci in pobudniki trimskega gibanja na Slovenskem naj omenimo
»očeta slovenskega trima« prof. Draga Ulago in zdravnika Milana Hodaliča. Omeniti moramo tudi legendarnega TV
voditelja Mito Trefalta, ki je s trimskimi oddajami začeli že leta 1976.

V letu 2017 smo pričeli z akcijo: »Obudimo trim steze«, s katero bomo obnovili trim steze po vsej Sloveniji in ljudi
pripeljali nazaj v naravo.

Moj šp� tni poligon v naravi

DOBRODOŠLI

NA

TRIM STEZO
Naravni športni poligon za vsakogar.

Lokacije po vsej Sloveniji.
Odprto 24/7.

Naravni športni poligon za vsakogar.
Lokacije po vsej Sloveniji.

Odprto 24/7.
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Hoja po Kneippovi poti
Walking along the Kneipp path

Uporaba na lastno odgovornost | Used at your own risk
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Plavanje v jezeru Jasna
Swimming in the lake Jasna

Uporaba na lastno odgovornost | Used at your own risk
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Vadbena postaja:

Trim steza varianta A:
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