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DVORANE

Velika dvorana za nogomet, košarko ali 
odbojko

Velika športna dvorana, v izmeri 40 x 20 metrov, je 
idealna za nogomet, košarko in odbojko.

Razdelitev igrišča omogoča različne velikosti igrišč:

1. Veliko igrišče za mali nogomet (1/1)

2. Veliko igrišče za košarko (1/2) ali nogomet na male gole 
(120/90)

3. Veliko igrišče za odbojko (1/3)

Baza se lahko pohvali s tremi dvoranami, ki so namenjene različnim športnim aktivnostim.

1. 2. 3.
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Mala multifunkcijska dvorana, primerna za vadbe

Mala športna dvorana (v izmeri 80m2) je primerna za 
izvedbo različnih športnih aktivnosti, vodenih vadb, team 
buildingov, praktičnih prikazov, predavanj in delavnic za 
večje skupine.

Mala dvorana se lahko po potrebi združi tudi z 
multimedijsko dvorano (v velikosti 30 m2), ki nudi vso 
potrebno opremo za izvedbo seminarjev, delavnic, team 
buildingov in podobnih aktivnosti.

Prostor je odprt podjetjem in posameznikom, ki iščejo 
prostor za rekreacijo na najvišjem nivoju.

Mala športna dvorana. Multimedijska dvorana Združena prostora.

Poleg treh dvoran se v Bazi nahajajo še garderobe, fitnes, 
salon za fizioterapijo in masažo, gostinski lokal z vrtom in 
otroškim igriščem (Loža, plac za druženje) ter parkirišče z 
zapornico, ki je namenjeno zgolj uporabnikom Baze, zato je 
skrb, da ne bi dobili parkirnega prostora, odveč.

Izberite si termin po svojih željah!
Za vse rekreativne športnike, ki se radi družijo ob 
igri nogometa, košarke ali odbojke, pa tudi ob drugih 
športih, Baza nudi najem velike dvorane (v celoti ali 
del igrišča).

Cenik* najema dvorane

Velikost igrišča Namen Cena/h

Velika dvorana 1/1 mali nogomet 75 €

Velika dvorana 1/2 košarka ali nogomet na male gole 55 €

Velika dvorana 1/3 odbojka 38 €

Mala dvorana Vodene vadbe, ples, ipd. 30 €

Multimedijska soba Najem do 4 ure 25 €

Multimedijska soba Najem od 4 do 8 ur 23 €

Multimedijska soba + mala dvorana Najem do 4 ure 35 €

Multimedijska soba + mala dvorana Najem od 4 do 8 ur 33 €

*cene ne vključujejo 9,5 % ddv.
Ker gre za nov objekt, si lahko s pravočasno 
rezervacijo dvorane zagotovite prav tisti termin, 
ki vam najbolj odgovarja. A seveda vam zaradi 
velikega povpraševanja po določenih terminih 
svetujemo, da z rezervacijo pohitite!

Družba, že imate svoj termin?  
NAJEMDVORANE.SI          051 30 60 34           info@bazasporta.si

OGLASNO SPOROČILO
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V primeru, da se na počitnice prijavi premalo število otrok, odpadejo.

OGLASNO SPOROČILO
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Človek, ki dela s srcem.

INTERVJU
OGLASNO SPOROČILO

Igorja v športnem objektu Baza srečate vsak dan. Skrbi za to, da treningi v popolnoma novem fitnesu 
potekajo pod skrbnim profesionalnim nadzorom. Krepi telo in močno voljo posameznikov, ki vadijo in 
skrbijo za svoje boljše počutje. Obenem s prijetnim načinom govora in prijaznostjo v dobro voljo spravlja 
vse okoli sebe. Da ne bo pomote, zabava pride pri njemu po trdem delu. Če bi želeli opisati Igorja, bi rekli, 
da zanj velja »Work hard than party!«. Slovi po svoji nepopustljivosti na treningih, zaznamuje ga levja 
srčnost in odločnost. Nogometaš Boštjan Cesar zanj pravi, da je »Najboljši osebni trener na svetu in še 
boljši brat.«

1 ČEZ TEDEN DELA 
NEVERJETNIH 12 DO 14 UR 
NA DAN

“Ja, prav ste prebrali. Med tednom me 
družina praktično ne vidi (smeh), razen 
zvečer in ko pridejo v Bazo športa na 
kratek obisk. Tu se v Loži, placu za 
druženje, radi na hitro podružimo ob 
zdravem in dobrem kosilu. Obožujem 
svoje delo in spoštujem osebe, ki 
trenirajo z mano. Naj gre za izgubo 
telesne teže, postoperativno vadbo, 
odpravo poškodbenih bolečin ali 
kondicijsko trenerstvo, vsemu se 
posvetim v celoti. Verjamem, da le 
popolna osredotočenost, močna volja 
in dober odnos pripeljeta do odličnih 
rezultatov, katere si zastavimo na 
začetku. Vikend? Vikend pa namenim 
svojim najbližjim osebam in sebi. Svoje 
delo ne jemljem kot … Delo. To je moj 
način življenja.”

5 STVARI O IGORJU 2 OBVLADA TUDI 
SVETOVANJE O PREHRANI

“Tako je, z vadečim se vedno pogovorim 
o prehrani. Če oseba želi pridobiti 
mišično maso, svetujem o načinu 
prehranjevanja, s katerim se pridobi 
čisto mišično maso brez odvečnih  
maščobnih celic. Drugačen jedilnik 
potrebujejo tisti, ki želijo ali morajo 
izgubiti odvečno telesno težo, pa naj gre 
za več ali zgolj nekaj kilogramov. Razred 
zase je športni jedilnik, kjer mora hrana 
omogočati ohranjanje visokega nivoja 
fizične pripravljenosti in napolniti telo 
s potrebno energijo za športno aktivno 
življenje.”

3 V BAZI ŠPORTA TRENIRA 
OTROKE S CEREBRALNO 
PARALIZO 

“Vaje, ki jih izvajam, poskrbijo, da je otrok 
močan in raztegnjen. Ne nadomeščam 
fizioterapije, zagotovo pa po izkušnjah 
pripomorem k boljšemu počutju. Kot 
sem povedal v zadnjem intervjuju revije 
Liza … Zaradi teh otrok sem zdaj bolj 

srčen, bolj znam ceniti zdravje, ki ga 
imamo in okoliščine, v katerih živimo. 
Tudi v nadaljevanju kariere želim veliko 
svojega časa posvečati otrokom in 
njihovemu napredku.”
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4NJEGOVE VADBE IZRAŽAJO 
IZKUŠNJE IN OGROMNO 
ZNANJA

“Za mano je že več kot desetletje dela na 
področju fitnesa in kondicijske priprave. 
Osebno trenerstvo omogoča individualen 
pristop trenerja do vadečega, s čimer se 
dosega celostna obravnava. Dandanes 
preveč posameznikov meni, da je dovolj, 
če na internetu pogleda nekaj videov 
vadb in jih potem na fitnesu ponovi. V 
Bazi športa spreminjam miselnost ljudi 
in rušim utečene navade, ni dovolj, da 
le kupiš karte za fitnes in si prepuščen 
sam sebi. Pri nas sodoben in popolnoma 
opremljen fitnes center člani uporabljajo 
le pod strokovnim vodstvom.”

5 VERJAME, DA TRDO DELO 
VODI V URESNIČITEV 
OTROŠKIH SANJ

“Ekipa Baze športa je dokazala, da 
iskrene prisege, ki jih otroci izrečejo 
na igrišču pod blokom, zdržijo in se 
razvijejo v nekaj več. Naše vrednote so 
prijateljstvo, stremenje k dobremu ter 
vračanje družbi in otrokom. Ponosen 
sem na vse Bazovce, veste, kdo ste, da 
smo, kjer smo … Na začetku izjemne 
športne dogodivščine, ki bo, verjamem, 
spremenila tudi vse nas. Za Bazo športa 
namreč stojijo, stojimo “mulci”, ki nismo 
odnehali, ko je bilo težko.”

OGLAS

Pridi, treniraj in zmagaj v Bazi športa!  
IGOR.CESAR@BAZASPORTA.SI

NOVO V BAZI 
ŠPORTA: Pridi na 
jogo z Brigito!

URNIK:
TOREK | 17.00-18.00

ČETRTEK | 18.00-19.30

8 OBISKOV / MESEC - 65 €

4 OBISKI / MESEC - 40 €
Cena prvega obiska je 5 €

Prvi obisk je 
brezplačen 
ob nakupu 

mesečne karte.
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Kaj deluje, aerobna ali 
anaerobna vadba? 
Za aerobno vadbo potrebuješ dodaten kisik v 
telesu, saj se prav s prisotnostjo kisika obnavlja 
tvoja energija. Pri anaerobni vadbi gre za obnovo 
energije brez dodatnega kisika, saj telo energijo 
najde v snoveh, ki so že prisotne v telesu. Katera 
je torej bolj učinkovita?

Zakaj za odlične rezultate potrebuješ obe?
Pri vadbah ponavadi sodelujeta oba procesa, a eden od njiju 
pogosto prevladuje. In glede na prednosti, ki jih prinaša vsaka 
med njiju, lahko izbereš športne dejavnosti, ki so primerne 
zate. Ko govorimo o aerobni vadbi, imamo ponavadi v mislih 
t.i. ‘kardio’ vadbo v obliki hitre hoje, teka, plavanja, veslanja, 
kolesarjenja, skakanja s kolebnico. Takrat porabimo večje 
količine kisika. Med aerobno vadbo tvoje srce bije hitreje, 
poviša se krvni obtok in to povzroči, da kisik hitreje prihaja in 
odhaja iz mišic.

Aerobna vadba povzroči, da se iz tvojega telesa hitreje odvajajo 
odpadne snovi, zato s tovrstno vadbo odplavljaš toksine in 
krepiš imunski sistem. Dokazano je, da s takšno aktivnostjo 
skrbiš za krepitev svojega telesa in duha, preprečuješ težave 
s pritiskom in hitreje izgubljaš kilograme. Ker se med vadbo 
sproščajo endorfini, boš po njej boljše volje, poskrbel pa boš 
tudi za rahlo zmanjšanje stresa.

Med najbolj učinkovite anaerobne vadbe sodijo vadbe za 
moč, za katere strokovnjaki priporočajo, da jih prav tako ne 
smete zanemariti, saj telo z leti začne izgubljati mišično maso. 

Zato je poleg aerobnih aktivnosti zelo pomembno, da v svoje 
življenje vpelješ tudi vadbo za moč. Z njo skrbiš za krepitev 
mišic in kosti, pospešiš metabolizem in zmanjšaš odstotek 
telesne maščobe v telesu. Med vadbo za moč pa ne sodijo 
zgolj vaje z utežmi. Izkoristiš lahko težo lastnega telesa in 
izvajaš trebušnjake, sklece, izpadne korake ter počepe.

Kako združiti vadbi?
Če v svoje aktivnosti vneseš tudi vaje za moč, se s tem zmanjša 
verjetnost nastanka srčno-žilnih bolezni, artritisa in bolečin v 
spodnjem delu hrbta.

blog
OGLASNO SPOROČILO

1. Aerobna vadba in trening z utežmi:
 če ti čas ne dopušča, lahko aerobno vadbo združiš z anaerobno, 
in sicer jo v program vključiš po ali pred vajami za moč.

2. Aerobna vadba pred vadbo za moč: 
če je tvoja prioriteta izboljšati vzdržljivost ali se pripravljaš npr. 
na maraton, potem je bolje, da se aerobne vadbe lotiš pred 
vadbo z utežmi. Tako boš imel še dovolj energije, da brez težav 
zastavljeni trening izpelješ do konca.

3. Aerobna vadba po vadbi za moč: 
če je tvoj cilj izguba maščob, potem je bolje, da si aerobno 
vadbo prihraniš za konec treninga. Ker že na vadbi z utežmi 
porabiš ogljikove hidrate (glikogen), potem s 25 in večminutno 
nizkointenzivno aerobno vadbo porabljaš maščobe za energijo.
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BAZA ZIMSKA LIGA
IGRAJMO MALI NOGOMET. SKUPAJ!
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Fantje iz naslovnice tokratne e-revije so zaslužni, da zimska liga bo!  
Boštjan Cesar, Damir Puškar, Bojan Jokič, Alen Fetič

Jesen bo obarvana v nogomet in 
druženje! 

Rekreacijska zimska liga v malem nogometu 
bo! Z željo po organizaciji najboljše nogometne 
rekreacije in zabave obenem, smo moči združili 
igralci velikega in malega nogometa (futsal). 

PRAVILA IGRE:
 › Vsaka prijavljena ekipa tekmuje v zasedbi 5+1.

 › Nogometne tekme se igrajo 2 x 15 minut, končnica 
pa 2 x 20 min. 

 › Tekme potekajo v novi dvorani v centru športnega 
življenja v Bazi. 

 › Velikost nogometne žoge za igro: polodbojna štirica.

Prijavnina na ekipo znaša 400 €.

PRIJAVE NA: 
INFO@BAZASPORTA.SI ali info@joks.si 

Več informacij na 041 379 899 ali 040 142 541.

Pridružite se, bodite del najboljšega rekreativnega dogodka za ljubitelje nogometa! 

Začnemo v prvem tednu meseca 
oktobra 2018.
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IGRALNI DAN
14. 5. 2018 

Skupaj z Otroško nogometno šolo smo na nogometno igro povabili 
otroke iz okoliških šol in njihove prijatelje. Odigrali smo čisto pravo 
tekmo in se pri tem zelo zabavali! 

Prideš na naslednji Igralni dan tudi ti?
Spremljaj nas na družbenih omrežjih, kjer te redno obveščamo o vseh 
dogodkih.

Kaj smo zanimivega organizirali za otroke v mesecu maju?

DAN ZA DEDKE IN BABICE
24. 5. 2018

Kdo pravi, da nogomet lahko igraš le z vrstniki? 

Baza športa je organizirala prav poseben dan in na 
igro nogometa povabili dedke in babice nogometašev. 
Poskrbeli smo za zanimive rekvizite, ki so zagotovo 
polepšali dan super dedkom in super babicam. Vsi smo 
super, še posebej otroci, vpisani v nogometno šolo 
Cesar – Jokić, ki jih zelo radi razvajamo s posebnimi 
dogodki in različnimi presenečenji. Naj ti zaupamo, 
vpisi v sezono 2018/2019 že potekajo!

OGLASNO SPOROČILO
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To je podobno, kot če te vprašamo, kaj je bilo 
prej, kura ali jajce. Pravega odgovora ni. Prav 
zato v športnem objektu najdeš oboje. Nogomet 
v veliki dvorani, zares dobro pizzo pa v Loži. Pizza 
sicer izvira iz Italije, a tudi v Sloveniji skorajda 
ni kraja, ki nima svoje picerije. Nekateri imajo 
radi zelo obloženo z debelim testom, spet drugi 
prisegajo na tanko testo in imajo sestavin raje 
manj, a te kvalitetne. Kakšno pa imajo najraje 
gostje Lože?

Kaj imajo ljudje raje, 

pizzo ali nogomet? 

Šefe Dino, Loža: »Gostje najraje naročajo 
Bresaolo, na sliki. Pravijo, da je najboljša pizza 
v Ljubljani. Jaz jim verjamem (smeh).« 

Wikipedia pravi, da je pizza najverjetneje nastala konec 
18. stoletja, ko so na foccacio namazali paradižnikovo 
mezgo in dodali nekaj začimb. Pravijo, da naj bi vsak 
človek povprečno v življenju pojedel 6.000 kosov pic, 
5. september pa je dan pizze. Ti obljubimo že zdaj, da 
na ta dan naredimo kaj posebnega, da proslavimo 
vrsto hrane, ki jo obožujemo prav vsi, mali in veliki. Aja, 
tudi naše otroške zabave so lahko v znamenju pice in 
nogometa! Namig: poglej naslednjo stran. ;)

OGLASNO SPOROČILO

Napolitana
(pelati, mozzarela, mariniran 

češnjev paradižnik, bazilični pesto, 
origano)

Margarita
(pelati, mozzarela, origano)

Klasika
(pelati, mozzarela, šunka,      

gobe, origano)

Kraška
(pelati, mozzarela, pršut,        
artičoke, olive, origano)

Bresaola
(pelati, mozzarela, bresaola, 

rukola, parmezan, oliva, origano)

Tuna
(pelati, mozzarela, koruza,   
čebula, tuna, oliva, origano)

Naše pizze
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BAZA, Center športnega življenja
 Kontakt: 051 30 60 34

info@bazasporta.si
www.bazasporta.si

ODLIČNA PONUDBA ZA ROJSTNI DAN

V aprilu in maju cena le 120 €.
Priporočljivo število otrok: do 20.

Najem čisto prave 
nogometne 

dvorane za 1h.

Nogometno žogo 
za igranje dobiš v 

Bazi športa.

3 velike pizze in 3 l 
soka v placu za 
druženje, Loža 

(znotraj objekta 
Baza športa).

V ceni je vključeno:

PRIJAVE NA: INFO@BAZASPORTA.SI
Več informacij na telefonski številki 051 306 034 (Žiga Starič).

JUHU!

OGLASNO SPOROČILO
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LA DOLCE VITA

V Loži, placu za druženje, te čaka 
velika in dobra izbira sladic, tortic 
in sladoledov. Pridi poskusit. Naj 
te ne skrbi, da je poletje pred vrati. 
Če pridno treniraš v Bazi športa, si 
sladice v Loži lahko privoščiš brez 
skrbi!

OGLASNO SPOROČILO
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POZOR! NEKAJ NOVEGA TE ČAKA NA 
VRTU BAZE ŠPORTA IN LOŽE ..

Otroška igrala in čisto na novo urejen vrt. Pridi ležat 
na naše udobne ležalnike in loviti sonce. Čaka te odlična 

postrežba, dobra hrana in pijača po želji.

TE OBVESTIMO, KO BO OTVORITEV VRTA.

PRIDEŠ NA DRUŽENJE? 
SEVEDA, SE VIDIMO!


