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SMUČARSKEGA TEKA
Izvleček
Tema naše diplomske naloge je bila predlog modela razširitve Športnega centra Stanežiče na
poletno-zimski center, z dodajanjem zimsko-poletne dejavnosti smučarskega teka. Trenutna
in osnovna dejavnost v centru je mladinski golf center. Namen razširitve centra je
predstavitev in vadba biatlona in smučarskega teka, ter ureditev minimalnih pogojev za
trenažni proces. Center bi imel velik pomen tudi za profesionalni šport, saj klubi v bližini
urbanih središč nimajo urejenih rolkarskih prog, prav zaradi tega pa so otroci primorani
treninge izvajati na lokalnih cestah ali na najbližjem zimsko-poletnem centru na Pokljuki.
Kratko smo predstavili tudi delovanje in organizacijo športa pod okriljem Mestne občine
Ljubljana, njeno zgodovino, predvsem pa razvoj centra pred in po prevzemu Mestne občine v
upravljanje. Ker gre za tekmovalni šport, smo predstavili biatlon, smučarski tek in nordijsko
kombinacijo z vsemi svojimi lastnostmi, ki pripomorejo k razvoju posameznika. Opisali smo
tudi podrobnejša pravila za prirejanje tekmovanj. V športnem centru Stanežiče se bodo
izvajali razni promocijski programi za vse dejavnosti centra, pa tudi za vključevanje
podpornih storitev v športu (sodniki, merilci, organizatorji, …). Za potrebe biatlona bi bilo
urejeno tudi strelišče za zračno puško za vadbo otrok in mladine ter za državna ali šolska
tekmovanja. Predvsem pa bodo organizirani programi, namenjeni otrokom v šolah in vrtcih.
Delovati bi začela smučarsko tekaška, biatlonska in nordijsko kombinacijska šola, ki bi
omogočala prehod iz ene v drugo športno panogo. Vse te dejavnosti se ustrezno
dopolnjujejo z osnovnimi dejavnostmi golfa, ki poteka v centru, praviloma v ne-zimskih
razmerah, tako bi s tem dobili ustrezno zaokroženo celostno ponudbo obstoječega centra
Stožice.
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SPORTS CENTER STANEŽIČE – PROPOSITION FOR ADITIONAL ACTIVITIES OF BIATHLON AND
CROSS COUNTRY
Abstract
Subject of our degree is the proprosition model for expansion of Stanežiče center, which in
his basic activity is youth golf center, with additional activities of cross country, biathlon and
nordic combination. The purposes of expansion are presentation of sport and to provide
minimal standards for training processes. The center is going to be of a high value to the
professional sport, espacialy becouse there is no conditions for clubs to rollerskate off the
local roads and the nearest such center is on Pokljuka. There are also going to be few brief
introductions of order and organization of sport in municipality of Ljubljana and brief history
of Stanežiče. Becouse they are a competitive sports, cross – country skiing, biathlon and
nordic combination, they will be later on defined with all their characteristics, especialy
those that improve inviduals development. In Stanežiče, there will be several promotion
programs for offered activites and also for integration of all sport supporting services
(judges, timekeepers, organizers, etc.). For the purposes of biathlon there will also be a
shooting range for air gun. Foremost the programs are going to be dedicated to Ljubljanas
schoolers, whom it will be asured new ways of sports activity and options to develope their
motor skills and behavior. Cross – countrey, biathlon and nordic combine school will be
opened, that will enable crossing from one discipline to another. All of the activites
supplement with golf, which is mostly played in non winter conditions, so with that, an
allround offer of already existing center Stožice will be gained.
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1. UVOD
Šport v Ljubljani je v okviru Mestne občine Ljubljana dobro zasnovan in organiziran. Najvišji
organ športa je Komisija za šport, pod katero spada Oddelek za šport, ki izvaja programe in
Javni zavod Šport Ljubljana, ki je tudi nosilec upravljanja športnih objektov v Mestni občini
Ljubljana. V diplomski nalogi smo se osredotočili na center Stanežiče, ki že ponuja nekatere
letne dejavnosti, vendar bi ga radi razširili še na zimsko dejavnost in sicer smučarski tek,
nordijsko kombinacijo in biatlon. Na že modificiranem dodatku obstoječega centra smo
dodali še letno-zimski center za izvajanje dejavnosti v vseh treh športnih panogah, kar
pomeni, da bi za poletne potrebe rolanja in rolkanja predvidene proge tudi asfaltirali. Projekt
je zasnovan predvsem za bližnjo uporabnost in boljšo predstavitev smučarskega teka,
nordijske kombinacije in biatlona širši populaciji, saj tovrstnih centrov ni v bližini urbanih
središč. Večja urbana središča imajo večje število prebivalcev in s takšnim pristopom se
ponudi prebivalcem in predvsem otrokom in mladini širšo možnost za športno
udejstvovanje. Zimsko-poletni center deluje na Pokljuki, ki pa je od Ljubljane oddaljen dobrih
100 kilometrov, kar predstavlja velik problem zaradi oddaljenosti, tako smučarskim klubom
iz okolice Ljubljane, kot tudi ljubiteljem smučarskega teka – rekreativcem. Vsakodnevna
vožnja na trening zahteva od otrok veliko časa in energije. Glede na dejstvo, da imamo v
Ljubljani veliko število šoloobveznih otrok in mladine, jim z uresničitvijo projekta ne bi bilo
potrebno izostajati od pouka in bi lahko ta čas izkoristili za učenje ali za počitek, ki je v športu
še kako pomemben. Poleg tega pa bi s posebnimi programi povezali že obstoječe športne
površine z novimi in bi se otroci in mladina lažje odločali tudi za druge panoge, v kolikor bi
ugotovili, da imajo napredne sposobnosti za novo panogo. V kolikor se ne bi odločali za
udejstvovanje v športu, bi na takšen način spoznavali nove panoge in s tem tudi pridobili
nova splošna znanja in prijatelje v športu.
Seveda pa prihranitev časa in poti tekmovalcem ni edini razlog za razširitev centra v bližini
Ljubljane. Zaradi bližine mesta bi lahko v centru izvajali razne programe za vse osnovne in
srednje šole, ter fakultete na ljubljanskem področju. Izobraževalne institucije bi dobile nove
možnosti dodatnih obšolskih in šolskih dejavnosti, fakultete pa bi lahko nekatere svoje
programe izvajale v neposredni bližini svojih ustanov, za kar je bilo do sedaj potrebno
obiskati druga središča. V osnovi bi bil to tako letni kot zimski center za Ljubljano, s tem bi se
povečalo tudi zanimanje za smučarski tek, nordijsko kombinacijo in biatlon, predvsem pa bi
se pospešilo rekreativno dejavnost tako v letnem kot tudi v zimskem času. S sodelovanjem z
izobraževalnimi inštitucijami bi otrokom dali nove možnosti ukvarjanja s športom in jim
pomagali pri udejstvovanju v le-tem, kar je dandanes eden večjih težav zaradi uporabe
modernih tehnologij v sedeči obliki, pred katerimi današnja mladina preživi preveč časa. V
športnem centru bi se lahko izvajali tudi praktični učni programi v jesenskem in
pomladanskem času za Fakulteto za šport, saj danes študentje spoznavajo samo tek na
smučeh, tako pa bi lahko spoznali tudi rolkarsko tehniko, ki je pomembna predpriprava na
zimski smučarski tek. Ne bi jim dali le možnosti ukvarjanja s športom, pridobili bi tudi nova
znanja na tem področju in tudi znanja z vidika socializacije, saj bi tečaji potekali v večjih
skupinah znotraj izobraževalnih inštitucij, kjer bi se otroci in mladina lahko še bolje spoznali,
ter skupaj preživljali kvaliteten čas v naravi. Trenerji v smučarskih klubih veliko časa
preživimo na Pokljuki in opažamo, da je v zadnjih tednih decembra, to je od konca
svetovnega pokala v biatlonu do prvih večjih snežnih padavin po nižinah, vsakoletni porast
števila obiskovalcev in rekreativnih tekačev na progah Pokljuke. Več kot očitno je v tem delu
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Slovenije veliko povpraševanje po smučarskem teku in predstavlja priljubljeno rekreativno
dejavnost, zato bi večnamenski Športni center Stanežiče omogočil bližjo lokacijo za
vsakodnevno ukvarjanje s smučarskim tekom in predvsem lažjo konfiguracijo prog, saj so
proge na Pokljuki namenjene tekmovanjem. Ob ustrezni osvetlitvi prog pa bi lahko izvajali
vadbo tudi v poznem popoldanskem ali večernem času.
Za vse osnovne šole v območju Mestne občine Ljubljana bi se lahko organizirali športni dnevi
in predstavitve smučarskega teka in biatlona. V projekt bi se vključilo preko 2000 otrok
osnovnih šol. Opremo, smuči, čevlje in palice bi si otroci lahko sposodili v centru, tako bi
imeli vsi enake možnosti za spoznavanje smučarskega teka, nordijske kombinacije in
biatlona. Opremo bi zagotovili s sodelovanjem z različnimi opremljevalci in uvozniki, ter
sponzorji dogodka (Ljubljana v številkah, 2016).
Za zimo 2015/16 sta bila pripravljena dva programa z različnimi prioritetami. Prvi je osnoven,
zasnovan le za izpeljavo zamisli smučarskega teka v Stanežičah, ki vključuje program ''vsi na
tekaške smuči''. Program zajema osnovne šole, izposojo opreme, v poletnem in jesenskem
programu rolke, v zimskem smuči. Poleg tega so za zimski čas načrtovani servisi opreme in
izobraževanje za servisiranje tekaških smuči. V primeru dobrih pogojev v centru in
zadostnega finančnega zaledja bi se izpeljal tudi drugi program, ki vključuje tek za vse – za
občane, tečaje smučarskega teka, ter tekmovanja v smučarskem teku in biatlonu v vseh
kategorijah. Poseben poudarek bi bil tudi na podjetjih, da bi svojim delavcem omogočili
rekreativno dejavnost v naravi in s tem zagotavljali tudi boljšo psihofizično pripravljenost za
delo v službi. Za organizacijo biatlonskih tekem potrebujemo posebej omejeno in varovano
območje za omogočanje varnega streljanja z zračno puško.
V diplomskem delu smo na kratko predstavili idejno zamisel delovanja centra z dopolnilnimi
dejavnostmi, ki bi vsebovale vse potrebne elemente za pripravo projekta, izvedbo projekta,
izvajanje aktivnosti, management organizacije in finančni načrt.
1.1 Mestna občina Ljubljana – oddelek za šport
Ljubljana, kot glavno in največje mesto Slovenije, veliko vlaga v športno dejavnost občanov,
kakor tudi v tekmovalni šport. Ker v prestolnici živi približno 300.000 ljudi, poizkušajo vsem
omogočiti športno udejstvovanje z razvojem športnih objektov, kot so športne dvorane,
fitnesi v naravi, peš poti, idr. Na podlagi vsakoletnih razpisov dodeljujejo finančno pomoč
tudi športnim klubom, zaposlujejo trenerje in financirajo športne prireditve. V Ljubljani
deluje tudi edini smučarsko tekaški/biatlonski klub SK Brdo. Največji problem kluba je
izvajanje vadbe na varnih in urejenih površinah v letnem času, kakor tudi velika poraba
sredstev za dnevne prevoze na urejene smučarsko tekaške proge na bližnje poligone.
Samostojni Oddelek za šport Mestne občine Ljubljana je začel delovati 15. julija 2008.
Ustanovljen je bil na podlagi »Strategije razvoja športa v Mestni občini Ljubljana (v
nadaljevanju MOL) od 2008 do 2012«, ki jo je na 10. izredni seji, 4. februarja 2008, sprejel
Mestni svet MOL. Oddelek za šport opravlja različne naloge na področju športa v MOL
(Oddelek za šport, 2016):
 Skrbi za uresničitev programa športa v MOL in za zagotavljanje javne mreže športnih
objektov,
 opravlja naloge za sofinanciranje programov športa,
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 opravlja naloge za sofinanciranje športne infrastrukture in javnih zavodov s področja
športa,
 koordinira interesne programe športa v okviru predšolske vzgoje in izobraževanja.
Z letnim programom športa stremijo k napredku v kakovostnem in vrhunskem športu, športu
otrok, mladine in študentov, ter izboljšanju urbanih športnih prostorov. Letni program športa
je imel za leto 2016 s strani MOL-a zagotovljenih skoraj 15 milijonov evrov, kar predstavlja
zelo veliko sredstev na področju družbenih dejavnosti v MOL (Letni program športa v Mestni
občini Ljubljana za leto 2016, 2015).

1.2 Šport Ljubljana
Javni zavod, pod okriljem Mestne občine Ljubljana, skrbi za programiranje športnih
dejavnosti in športno infrastrukturo v Ljubljani (natančno 125 objektov). Vsa organizirana
tekmovanja, treningi ljubljanskih klubov, koncerti in razne kulturne prireditve v območju
objektov imajo vnaprej točno določen datum in urnik, ki jih koordinira in tehnično zagotavlja
Šport Ljubljana. Seveda so urniki sestavljeni tudi tako, da infrastrukture niso le za društva,
klube in prireditve, ampak lahko v prostih terminih le-te koristijo tudi rekreativci, za plačano
organizirano ali brezplačno prosto vadbo, kar je odvisno od objekta. Ob sestavljanju urnikov
pa javni zavod objekte tudi vzdržuje in določa cene najema oziroma vadb.
V Ljubljani je 125 objektov, ki so razdeljena na okrožja (Park Kodeljevo, Park Tivoli, Park
Šiška, Stožice, …), imajo svojo organiziranost in delujejo vsako posebej, vendar so vsa
podrejena oz. spadajo v javni zavod Šport Ljubljana, katere sedež je v parku Tivoli. Mestna
občina Ljubljana objavlja javne razpise, na podlagi katerih, sofinancirajo izgradnjo in
vzdrževanje objektov. Finančna sredstva pridobivajo iz javnih sredstev in evropskih skladov,
lastnih in občinskih sredstev, ter z javno-zasebnimi partnerstvi. Razpisi se navezujejo le na
športe, ki se izvajajo na občinskem nivoju. Javni zavod tudi pridobiva nove prostorske
možnosti in jih s pomočjo prostorskih planov MOL umešča med javne športne površine. V
kolikor so le delno vključeni v lastništvo, velikokrat prevzamejo skrbništvo nad objekti ali
površinami namenjenimi športu.
Javni zavod ima narejeno strategijo razvoja in gradnje novih objektov. Primer takšne
strategije je izgradnja novega gimnastičnega centra na Viču. Ker je v Ljubljani kar nekaj
gimnastičnih klubov, so do izgradnje klubi trenirali po raznih telovadnicah, kjer niso imeli
vrhunskih pogojev. Ob otvoritvi omenjenega centra pa imajo enega najmodernejših centrov,
ki je bil za kakovostno treniranje in razvoj gimnastike nujno potreben.
Podobno je tudi z načrtovanimi tekaškimi progami in biatlonskim streliščem za zračno puško
v športnem centru Stanežiče. Ker v Ljubljani zaenkrat deluje samo tekaško
smučarski/biatlonski klub Brdo (pred tem je bil še TSK Olimpija), imajo možnost uporabe
najbližjega zimskega centra v Medvodah – Bonovec. V njem pa ni vodnega zajetja, ki je
povezano z izdelavo umetnega snega, zato morajo vodo pridobivati iz vodovodnega sistema.
To pa predstavlja večje stroške delovanja centra. Poleg tega ni ustreznih pogojev za biatlon
in rolkanje v poletnih mesecih, zato v največji meri koristijo športni center na Pokljuki. Delno
izvajajo treninge na rolkah na javnih cestah, kar ni dovoljeno in je tudi življenjsko nevarno.
Izgradnja tekaško biatlonskega centra v Stanežičah bi v veliki meri pripomogla k boljšemu
delovanju kluba, kakor tudi klubov iz okolice. Kot je omenjeno zgoraj, pa objekt ne bi bil
3

namenjen le klubu, saj bi ga v večini lahko izkoriščali rekreativci in šole za svoje programe.
Prebivalci Ljubljane potrebujejo ustrezno rolkarsko progo, saj bi s tem razširili svojo
dejavnost in omogočili boljši razvoj teka na smučeh in biatlona, kar je tudi poglavitni faktor
za izgradnjo novih večnamenskih objektov. Poleg vseh rekreativnih in šolskih programov bi
se lahko na objektu organizirala različna tekmovanja smučarjev tekačev in tudi mlajših
kategorij biatloncev. S tem bi se v center priključili še klubi iz okolice, SK Ihan, TSK Jub Dol,
Medvode in tudi nordijski kombinatorci iz skakalnega kluba Ilirija (D. Banovič, osebna
komunikacija, februar 2016).

1.3 Center Stanežiče
Zemljišče, prvotno v lasti sklada kmetijskih zemljišč, je bilo v privatnem najemu, kjer je
nastalo prvo vadbišče za dolge udarce v golfu in rugby že leta 1998. Tako je bilo vse do leta
2012, dokler je bil takratni najemnik še sposoben vzdrževanja, nato pa je lastništvo od sklada
kmetijskih zemljišč Republike Slovenije prevzela Mestna občina Ljubljana in se odločila za
nadaljnji razvoj v rekreacijski center. Sprva je bila po prostorskem načrtu načrtovana gradnja
stanovanj, vendar se je lokalna skupnost z zbiranjem podpisov temu uprla, saj bi na tem
območju zraslo 3000 stanovanj, vrtec, šola in zdravstveni dom, navsezadnje pa bi vsak
delovnik dvakrat na dan nastal prometni kaos.
Na podlagi tega se je MOL odločila, da ohrani športni center in s tem nameni prebivalcem
Ljubljane dodatne površine, uporabne za šport.
Prvo leto so naredili zemeljska dela (drenaže in nasutje) za 9 golf lukenj, na katera so
naslednjo sezono položili in sejali sintetično travo. V istem letu so postavili in uredili kratko
vadbišče dolgih udarcev z varnostno mrežo. Leta 2014 so v centru zgradili objekte, pred tem
sta bila le dva dotrajana kontejnerja, ki so ju kasneje obnovili in porabili za skladiščenje
orodij, na novo pa so postavili malo večji lesen objekt, v katerem so sedaj recepcija, bar,
moška in ženska garderoba, sanitarije, ter avtomati s hrano in pijačo. Kot zadnja pridobitev
centra pa je 280–300 metrov dolg travnik, ki je namenjen vadišču dolgih udarcev z naravne,
umetne in pokrite podlage, ti. »driving range«. Na površinah centra je sintetična trava, ki
omogoča igranje tudi v hladnejših pogojih, zato se lahko v Stanežičah igra golf tudi pozimi, če
na igrišču ni snega. Ker se od samega začetka ni natančno vedelo koliko prostora bodo imeli
na voljo in kaj točno bodo delali, so vsako fazo načrtovali na novo in jo prilagajali prejšnji.
Tudi ideja o razširitvi centra na smučarski tek in rolkanje se je pojavila sredi del v letu 2015.
Na tem območju je že od samega začetka tudi rugby igrišče, na katerem pa sicer ni bilo
narejenih velikih sprememb, le priključitev na namakalni sistem. Igrišče obdeluje in dobro
vzdržuje večinoma le lokalna skupnost samostojno, ki od časa do časa na njem organizira
tudi srečanja. Za dodatek pa so želeli na poti ob igrišču in »driving rangu« narediti in postaviti
trim stezo, vendar se za ta poseg še niso odločili.
Na podlagi znanih praks iz tujine, da se pozimi na površinah golf igrišč uredijo proge za
smučarski tek, so podobno idejo razvili tudi v Stanežičah. Za rolkarsko stezo se v prostih
terminih uporabljajo asfaltirane poti za prevoz opreme in igralcev. Pri večini golf igrišč so te
proge na naravnem snegu, saj bi prestavljanje topov in njihovo obratovanje na površinah
golf igrišča povsem uničilo travo, zato bi bila v športnem centru Stanežiče proga speljana
okoli golf igrišča in bi ga prečkala le na dveh mestih.
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Slika 1: Umetno zasneževanje iz umetnega jezera (arhiv Aleš Perišič)

Na sliki 1 vidimo jezero, ki ima dovolj vode za zasneževanje in v ozadju primer zasneževanja s
topom za izdelavo umetnega snega.
Osnovni namen razširitve objekta na nove vsebine (smučarski tek in biatlon) je primanjkljaj
tovrstnih površin v okolici urbanih središč, kjer se nahaja veliko potencialnih mladih
športnikov, ki bi površine uporabljali. Ker v Ljubljani deluje samo en tovrstni klub, brez varnih
in idealnih pogojev za treniranje, bi ta razširitev pomenila umik otrok in trenažnega procesa
iz lokalnih cest, kjer se rolkarji tudi ne morejo smatrati kot udeleženci v prometu. Potrebno
bi bilo zgraditi utrjeno asfaltirano rolkarsko stezo, ki bi omogočala rolkarske treninge poleti,
pozimi pa po isti trasi urediti snežno progo s teptalnikom za tek na smučeh. V bližini je za
potrebe zalivanja golf igrišča umetno jezero, ki ima zadostno količino vode, približno 2800
m3. S priključitvijo na namakalni sistem in vgradnjo močnejših črpalk in močnejše električne
napeljave bi se omogočilo umetno zasneževanje na štirih lokacijah in ustvarilo idealne
pogoje za trening tudi v bolj mili zimi. Za potrebe biatlona se bi zgradilo strelišče za zračno
puško, ki bi vsebovalo 10 strelskih mest in bi bilo umeščeno v rob centra, tako da bi bila že
zaščita v ozadju. S tovrstno razširitvijo ne bi izboljšali pogojev le v vrhunskem športu, ampak
bi dali nove možnosti športne aktivnosti tudi šolskim programom, saj je v Ljubljani okoli 46
vrtcev, 57 osnovnih šol, 22 srednjih šol in ena univerza z 22 fakultetami, in tudi ljubiteljem
smučarskega teka in biatlona v Ljubljani. Do športnega centra je iz središča Ljubljane urejen
tudi mestni potniški promet, saj je mimo speljana avtobusna linija številka 15. Za direkten
dostop do le-tega je zaenkrat zahtevan prestop po koncu linije 1, vendar imajo v prihodnje
namen to spremeniti in traso 1 potegniti do centra Stanežič (Perišič, A. in Škofic, P., osebna
komunikacija, junij 2016).
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2. Cilji






Dopolnitev obstoječega športnega centra Stanežiče z asfaltirano progo za rolke.
Dopolnitev obstoječega športnega centra Stanežiče s streliščem za zračno puško.
Dopolnitev obstoječega športnega centra Stanežiče z izdelavo umetnega snega.
Zagotovitev zadostnega števila standardizirane opreme.
Organiziranost centra in poslovni model.

3. Metode
Metoda dela, ki smo jo uporabili, je deskriptivna. Za pisanje naloge smo si pomagali z
različnimi domačimi ter ustreznimi tujimi viri in intervjuji različnih oseb z znanjem na
področju managementa in financ. Znanje in informacije smo črpali predvsem iz knjig, ki
pišejo o managementu športa in športnih objektih, saj bi bilo po izgradnji objekta
najpomembnejše vodenje in organiziranje različnih dogodkov v športnem centru v
Stanežičah. Za dokončanje naloge so nam pomagale tudi lastne izkušnje z organiziranjem
vadb in delo v različnih šolah z dodatnimi aktivnostmi.
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4. Razprava
Pred izvedbo ali izgradnjo projekta je najpomembneje najprej raziskati možnosti oz.
izvedljivost projekta. S tem se prepričamo ali s projektom lahko kratko in dolgoročno
zagotovimo pozitivno poslovanje ob upoštevanju, da se mora investicija povrniti v
primernem planiranem času. Velikokrat pa niti niso pomembni samo finančni učinki, temveč
bolj učinki na zadovoljstvo prebivalcev, ki bi športni objekt koristili. Analize izvedljivosti, s
katero najdemo povezave z vidiki strategije, načrtovanjem, tržnimi analizami in raziskavami,
so ključnega pomena pred začetkom planiranja, saj od njih dobimo pomembne podatke:
(Westerbeek in Smith, 2006):





Določijo, ali si lahko skupnost, lastnik privoščijo izgradnjo in upravljanje s projektom,
znatno zmanjšajo tveganje neuspeha,
lahko prilagodijo lastnosti projekta tako, da bo kar najbolj ustrezala uporabnikom,
določijo prihodke in možne odhodke ter bremena, ki jih je potrebno upoštevati v
kapital,
 izpostavijo najbolj primerne strukture managementa in marketinške strategije za
projekt.
Analize predvidevanja in izvedljivosti so prve resne dejavnosti v razvoju novega športnega
objekta ali dogodka. Zagotovijo obširne analize stroškov in prednosti predlaganega projekta,
vključno z vsemi ekonomskimi, socialnimi, kulturnimi in političnimi vplivi. Rezultati teh analiz
naj bi določili usodo projekta, v račun pa moramo vzeti, da pozitivni rezultati ne pomenijo
vedno zagotovljenega uspeha, so le pokazatelj tveganja. Največkrat so analize dolgotrajne in
je priporočeno, da se izvedejo in obdelajo temeljito ter do konca, saj boljši, bolj pozitivni
rezultati pomenijo manjše tveganje. Za te analize se porabi nekje od 5 do 10 % proračuna,
kar je tudi priporočeno, da se takšen odstotek nameni za začetno planiranje (Westerbeek in
Smith 2006).
Prva nujna naloga prihajajoče gradnje objekta ali prireditve je določitev njegovega obsega,
saj se med tem procesom pokaže prava velikost zadane naloge, ki je v končni fazi po navadi
večja od pričakovane. Določitev obsega zahteva točne podatke za kaj se projekt poteguje,
njegove cilje in kako vse to doseči. Vodenje obsega ima največjo skrb z jasnostjo in kontrolo
o tem kaj je in kaj ni všteto v projekt. Obsega vse procese, ki so potrebni za uspešno
dokončanje samega projekta, ti pa se izmenjujejo s samo vsebino obsega. Obstajata dve
različni fazi povezani z določanjem obsega:
 Definiranje projekta – razvija se skozi nastajanje listine in je nujna za uspeh projekta.
Če so parametri z vključenimi cilji in želenimi rezultati napačno definirani ali nejasni,
potem je projekt obsojen na propad.
 Planiranje projekta – določanje obsega s katerim določijo aktivnosti in prinose
projekta, ter določitve plana, kateri zajema natančne načrte kaj ustvariti, kateri viri so
potrebni in kako ustvariti prinos.
Kaj da projektnemu managerju pooblastilo za nadaljevanje s projektom? Projektna listina. Ta
daje tudi pooblastilo za uporabo organizacijskih virov. Zanjo se uporabljajo tudi izrazi, kot so
projektna navodila, misija ali pogoji o pristojnosti. Westerbeek in Smith (2006) navedeta in
na kratko opišeta ključna področja, ki naj bi jih listina vsebovala:
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 Naslovna stran – ime projekta, naslovila lastnika in njegovi zastopniki ter datum
nastanka.
 Uvod in kratek pregled – na kratko predstavi vsebino listine in problem in priložnost
projekta.
 Cilji – širši vpogled v to kaj želi projekt doseči.
 Doprinosi projekta – izdelki, podpora, načrti in postopki narejeni za zadovoljitev
strankinih potreb.
 Glavni delničarji in viri – predstaviti ljudi ali organizacijo, ki imajo vpliv ali zanimanje
za projekt.
 Omejitve in domneve – odražajo faktorje, ki bi lahko omejili obseg ali sposobnost
projekta ter vplive na njegov donos.
 Pristop k projektu – kako se bo projekt izvajal, glavna področja aktivnosti, potrebni
viri in koraki pri razvoju.
 Pooblastila – vključuje podpis nadrejenega ali pisno pooblastilo za nadaljevanje s
projektom.
Z zasnovo projekta bi predstavili investitorjem in vsem sodelujočim jasne cilje in namen, ki ga
želimo doseči z izgradnjo ali razširitvijo športnega objekta. Za vsako tovrstno gradnjo ali
razširitev je najbolj smotrno dobiti investitorje za pomoč pri gradnji. Da se jih le najbolje
prepriča, kako bo sam objekt vplival na okolico, regijo in mesto, se sestavi zasnova projekta.
Ta obsega več področij, od namena športnega objekta in njegovega stanja, če gre za
obstoječi objekt, finančnega zaledja in plana, ter zakonodaje (Jurak, Kolar, Kovač in Bednarik,
2012).
Ko predstavimo, kakšen naj bi bil namen športnega objekta, moramo opredeliti naslednje
značilnosti:






Kdo uporablja športni objekt?
Ali ima več namenov in za katere športne panoge?
Katere vadbene prostore potrebujemo?
Kakšno športno opremo in napravo potrebujemo glede na namembnost prostorov?
Zasedenost športnega objekta?

Ko želimo renovirati ali razširiti športni center, je potrebno razpravljati o:
 V kakšnem stanju je objekt, higienski standardi in energetska varčnost objekta.
 Kakšna je dotrajanost športne opreme in naprav, njihova varnost, ter ustreznost po
didaktičnih spoznanjih.
Ker gre za večji projekt in bi želeli zasnovo predstaviti investitorjem, bi jim morali predstaviti
tudi stroške investicije. Za to je potrebna analiza pričakovanih stroškov (stroški projekta,
inženiringa, gradnje in vzdrževanja). Pri tem bi morali opredeliti tudi finančno konstrukcijo
investicije z vprašanji:
 Kako zagotoviti sredstva?
 Kdo je odgovoren za financiranje projekta?
 Določiti vse možne vire financiranja (nepovratna sredstva, dolgoročni krediti,
poslovni najem, lastniški kapital.
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Objekte za javno uporabo je potrebno vzdrževati, zato bi morali biti preračunani tudi stroški
vzdrževanja objekta (investicijsko in redno). Med vzdrževanje spada tudi energetska
učinkovitost, kjer je potrebno upoštevati katere možne vire bi uporabili, zlasti obnovljive, ter
kako narediti objekt čim bolj energetsko varčen oziroma optimalno delovanje objekta s čim
manjšo energetsko porabo. Navsezadnje pa je potrebno ob načrtovanju prostora in
časovnice najpomembnejših datumov (začetek, zaključek, stopnje) upoštevati tudi
zakonodajo, ki veleva pri investiciji v športno infrastrukturo (Jurak idr., 2012).

4.1 Management športnega objekta
Rekreativcem in športnikom, športni objekti, ter tovrstna okolja, predstavljajo pomemben
faktor pri njihovem športnem udejstvovanju. Vanje se raje vračajo, če se v njih počutijo
varno, prijetno, sproščeno in imajo nanje dobre spomine, kakor pa v objekte, kjer je njihovo
počutje ravno nasprotno. Poleg tega lahko objekti tudi pozitivno vplivajo na okolje v katerem
se nahajajo, saj s pazljivim in natančnim načrtovanjem vplivajo tudi na druge aspekte družbe
in ne le športa. Za uspešno in produktivno načrtovanje nekega objekta je za to potrebno
vpeljati strokovnjake iz različnih področij: šport, gradbeništvo, arhitekturo, urbanizem,
elektrotehniko, strojništvo, poslovodenje, idr. Sam športni objekt pa je lahko namenjen več
športnim panogam in dejavnostim, kot so pojavne oblika športa (šolski športni vzgoji, športni
vadbi in tekmovanjem, rekreativnemu športu), turizmu, zdravstvu in zabavi (Jurak idr., 2012).
Za izvedbo zamisli in gradnjo objekta so zelo pomembni investitorji, ki omogočijo podporo za
izpolnitev ideje. Kaj je najpomembneje oz. s predstavitvijo česa se najpogosteje investitorjem
ali lokalnim skupnostim predstavi projekt izgradnje novega objekta, da pridobi čim večjo
vrednost pri investitorjih (Westerbeek in Smith, 2006):





Razvoj skupnosti,
ekonomski razvoj,
razvoj okolice,
socialni in kulturni razvoj območja.

4.2 Management športnih prireditev
Preden se sploh lotimo kakršnega koli načrta, oziroma točke organizacije projekta, je
potrebno naprej določiti, zakaj in čemu bo to namenjeno. Stremeti moramo k temu, da bo
stanje po, boljše kot je bilo stanje pred organizacijo in kakšni so naši kratko-, srednje- in
dolgoročni cilji. To najlažje dosežemo s samim modelom strateškega managementa športnih
prireditev, v katerega spada 9 zaporednih faz, ki so nujno potrebne za dobro izpeljane večje
prireditve (Kolar in Zaletel, 2013).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Opredelitev namenov in pričakovanj koristi managementa.
Opredelitev koncepta športne prireditve.
Predhodna analiza izvedljivosti projekta.
Postopek kandidiranja za prireditev.
Načrtovanje kratko-, srednje-, dolgoročnih ciljev projekta in operativni načrti.
Izvedba operativnega načrta.
Prenos infrastrukture in opreme pouporabnikom skladno z zastavljenimi cilji.
Vrednotenje ciljev.
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9. Povratne informacije o uspešnosti projekta.

Slika 2: Potek in priprava organiziranja in management projekta (Jurak, idr., Management športnih prireditev)

Slika 2 pojasnjuje in predstavlja kako se zasnuje in napreduje športni projekt, na kaj vse je
potrebno biti pozoren in kaj vse upoštevati pri managementu športnih projektov.
4.2.1 Privabljanje prireditev
Prireditve so ključnega pomena za objekt, če želijo uspešno in profitno obratovanje, saj jim
povečujejo obisk in zagotavljajo dobro reklamo. Prav tako imajo od tega korist tudi
skupnosti, ki organizirajo dogodke, saj izboljšujejo ekonomijo, turizem in zanimanje za
njihovo regijo. Dogodki so lahko različnih aktivnosti, od športnih prireditev do kulturnih
nastopov ali celo nacionalnih proslavljanj. Prireditve ali dogodke je iz vidika organizatorja
Getz (Westerbeek in Smith, 2006) označil kot priložnost za prostočasne, socialne ali kulturne
izkušnje zunaj vsakdanjika. Prireditev na športnem objektu je lahko tudi kulturne ali druge
oblike, saj so športne površine primerno velike, za izvedbo prireditve pa so velikokrat
potrebni manjši stroški.
V Športnem centru Stanežiče bi se organizirali lokalni, medobčinski in državni
dogodki/prireditve, saj bi lahko tudi s takšnimi izvedbami prireditev povečali vpliv na turizem
in ekonomijo lokalnega mesta, v tem primeru Ljubljane. Z novim kakovostnim prostorom bi
se lahko na celotnem športnem centru odvijali tudi dve prireditvi v istem času. To bi
predstavljalo še dodatno vrednost športnega objekta, saj bi lahko na takšen način pridobili še
bolj prepoznavno podobo prostora, kjer se objekt nahaja.
Privabljanje prireditev v mesto ali regijo odraža nameren proces načrtovanja, s čimer
prirejeni specifični rituali, prezentacije, nastopi ali proslave obeležijo posebno priložnost za
doseganje določenih socialnih, kulturnih, vladnih ali podjetniških ciljev (Westerbeek in Smith
2006).
Getz (Westerbeek in Smith, 2006) zagovarja, da bi vse skupnosti ali lokacije morale ustvariti
turistični plan za dogodek skozi komunikacijo, z različnimi turističnimi paketi in drugimi
oblikami pomoči ter sodelovanja, da bi lahko prepoznale pravi potencial turizma. Z vizijo
lokacije se omogoči skupnosti, da naredi dolgoročni razvojni proces, ki jo lahko v več letih
povsem preoblikuje. Po njegovem lahko z uspešnim privabljanjem dogodkov vplivamo na
razvoj več področij skupnosti:
 Ustvari pozitivno sliko kraja,
 privabi večje število tujih športnih obiskovalcev,
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rast športno turistične sezone,
razvoj športno turistične infrastrukture,
spodbujanje večkratnega obiska,
razvoj in izboljšanje vodenja in infrastrukture potrebne za obisk dogodkov,
razvoj športa, umetnosti in kulture znotraj skupnosti,
maksimiranje koristi in vplivov na okolico.

Vložek mesta je ključnega pomena za privlačnost dogodka, saj mestna pomoč in pomoč
podjetniških skupin in medijev po navadi determinirajo njegovo uspešnost.

4.3 Vzpostavitev strukture managementa
Novo zgrajen, prazen objekt, opremljen po vseh standardih z najmodernejšo tehnologijo
potrebuje tudi človeško strukturo, ki bo omogočila, da bo služil vsem svojim namenom.
Management objekta je zadolžen za delovanje objekta po tehnični in strokovno tehnični
strani kot pomoč pri raznih dogodkih/prireditvah, ki se odvijajo na objektu ali njegovi okolici.
Še posebej je pomembno povezovanje v logističnem delu izvedbe dogodka/prireditve s
programskim delom izvedbe. Zaposlene vodi management objekta, ki mora upoštevati pri
delu več faktorjev, med katere spadajo cilji organizacije, filozofija kvalitetne ponudbe in
njena struktura (Jurak, idr., 2012).
Vodenje in organizacijo programov bi prevzel javni zavod Šport Ljubljana, saj je javni zavod
skrbnik in upravitelj vseh objektov v MOL. Smučarski klub Brdo bi pripravil strukturo
managementa vsebin izvajanja programov, neposredno izvajanje programov, organizacijo
tekmovanj in športno turističnih dogodkov povezanih s smučarskimi teki ali biatlonom v
letnem ali zimskem času.
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5. Tek na smučeh in biatlon
Tek na smučeh velja za eno izmed tistih disciplin, ki je privlačna in dosegljiva vsem, ki so
željni redne vadbe v naravi, razvedrila, sprostitve in družabnosti. S tekom ne vplivamo toliko
na krepitev mišic, ampak je poudarek bolj na razvijanju funkcionalnosti aerobnih sposobnosti
telesa, kot sta srčno-žilni sistem, pri katerem se krepi srčna mišica, v mišicah pa se plete
večja mreža žil kapilar. S tekom se krepi tudi dihalni sistem, kjer pa se poveča zmogljivost
prevzema kisika in sam respiratorni volumen. Aerobna vadba je fiziološko bolj učinkovita,
kadar je v proces gibanja vključenih čim več mišic, kar pomeni, da je smučarski tek eden
najboljših načinov razvijanja aerobnih kapacitet. V primerjavi z atletskim tekom sodelujejo
tudi roke in so tako v gibanje vključene vse velike mišične enote (Ulaga, 1993). Smučarski tek
poleg razvijanja aerobne kapacitete pomembno razvija tudi druge sposobnosti, ki jih mora
izvajati vadeči: koordinacija, ravnotežje, stabilnost, upoštevanje težavnosti proge, idr.
Za tek se uporabljata dve različni tehniki, klasična in drsalna tehnika, kateri sta v zadnjih
desetletjih doživeli mnogo sprememb v sami izvedbi. Tehniki se med seboj ne razlikujeta le
po načinu teka, temveč tudi po različni opremi – predvsem drsni podlogi in konstrukciji
smuči, dolžini palic in tekaških čevljih. Glavna razlika v opremi je pri omogočanju ohranjanja
ravnotežja, kjer je to pri klasični tehniki težje, saj se uporabljajo ožje, daljše smuči in krajše
palice ter čevlji brez dodatne opore skočnega sklepa. Klasične smuči imajo drugačno drsno
podlogo, ki z rebrasto površino ali posebnimi mažami, t.i. klistri, preprečuje zdrs nazaj, kar je
tudi posebnost klasične smučke. Znotraj dveh disciplin, oziroma tehnik, so tudi različni
koraki, ki so dodatek k učenju in izpopolnjevanju osnovne tehnike. Pri klasični tehniki
najdemo veliko različnih korakov, med katerimi so dvotaktni diagonalni korak, soročno
odrivanje in korak s hkratnim odrivom najbolj učinkoviti za dosego vrhunskih rezultatov na
sodobno pripravljenih progah. Ostali koraki tekmovalcem služijo le za dopolnilni ali
razbremenilni trening, pri otrocih pa za učenje novih in dodatnih gibalnih navad. Drsalna
tehnika, ki se je pojavila krepko za klasično, se od nje ne razlikuje povsem, imata nekaj
skupnih točk. Skupno jima je izmenično in soročno delo rok, položaj smuka, pluženje, zavoji
in drugi elementi, ki jih na tekmovanjih le redko srečujemo. Najpomembnejša posebnost
drsalne tehnike je odriv iz drseče smučke. Tudi pri tej tehniki poznamo različne korake.
Poldrsalni korak, dvojni drsalni korak, enojni drsalni korak in diagonalni drsalni korak, ki so
veliko bolj energetsko in gibalno učinkoviti od klasičnih korakov.
Smučarji tekači uporabljajo na tekmovanjih obe tehniki, klasično in drsalno, biatlonci pa
tečejo ves čas le z drsalno tehniko (Koroljkevič, Kordež, Pavčič, Pustovrh, 1993).

5.1 Pravila in homologacije tekaških prog ter strelišča z zračno puško
Homologacija je sistem ocenjevanja, ki je ustvarjen za vodenje razvoja in nadgradnjo
tekmovalnih smučarsko tekaških prog (za smučarski tek in nordijsko kombinacijo). Vsa
prizorišča, ki gostijo svetovna tekmovanja so urejena po FIS ali IBU standardih, saj le s tem
omogočajo najboljši izkoristek moderne tehnike in tekmovalčevih sposobnosti.
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Homologacija terena (smučarski tek):
A vzponi – večji vzponi, kjer PHD1 znaša vsaj 30 metrov ali več, z naklonom od 9 do 18 %, po
navadi z dolžino največ 200 metrov in raznimi valovi. Navadno delna višinska razlika ne
presega 80 metrov.
B vzponi – krajši vzponi s PHD med 10 in 29 metrov, kjer se naklon giblje med 9 in 18 %. B
vzponi pa lahko dovoljujejo tudi odseke, kjer je naklon manjši od 9 %, a mora imeti tudi dele
z naklonom nad 9 %, povprečni naklon pa mora presegati 6 %.
C vzponi – kratki, strmi vzponi, kjer PHD ne presega 10 metrov in so strmejši od 18 %
naklona. Vsi vzponi, kjer je PHD manjši od 4 metrov pa veljajo le kot valovit teren A ali B
vzpona (Cross countrey homologation manual (Sixth Edition), 2012).
Proga mora:









testirati tekmovalčevo tehnično in taktično znanje, ter fizično pripravljenost,
zagotoviti primerno zahtevnost glede na tekmovanje,
z gradnjo zagotoviti čim večji izkoristek naravnega terena,
se izogniti vetrovno izpostavljenim odsekom, dati prednost gozdnim površinam, ki
zagotavljajo aspekt vidljivosti,
biti narejena s čim manjšim vplivom na naravo,
biti varna v vseh snežnih razmerah,
vsebovati raznolikost terena (1/3 vzponi, 1/3 spusti, 1/3 valovit teren),
imeti možnost odvodnjavanja.

Proga bi bila speljana čim bolj po naravni trasi, saj bi se s tem izognili kakršni koli monotoniji
terena in zagotovili vzpone, spuste in valovite predele. Kjer je to možno, bi progo speljali
skozi gozdove, a bi morali vseeno upoštevati pravila vidljivosti za občinstvo in medije. Te
specifikacije so bile ustvarjene s pomočjo najboljših tekmovalcev in predstavljajo območja in
meje znotraj katerih bi naj bile izbrane različne oblike terena. Vse zgoraj našteto predstavlja
kriterije oblikovanja prog, nato pa z dodanimi FIS pravili, ki določajo širino in specifikacije
delov prog, dobimo dokončno oblikovano tekmovalno progo.
Pri projektiranju trase bi upoštevali tudi čim manjšo porabo oziroma varčevanje z danimi viri.
Da bi temu ugodili, mora tekaška proga zagotoviti (The international ski competition rules
(ICR), Book II, Cross – countrey, 2013):
 Minimalni učinek na naravo, izogibanje gradnjam mostovom, kjer je to mogoče.
 Varčno gradnja za organizatorje, kar pomeni kratke razdalje za napeljavo za meritve
časa, elektrike, ipd.
 Lahek dostop do različnih delov proge v primeru izvedbe tekmovanj:
o gledalce,
o medije,
o športnike in tekmovalce,
o trenerski štab,
o sodnike, delegate, ipd.
 Širine prog za tekmovanja, potrebe trenažnega procesa in šolskih dejavnosti.
1

PHD – delna višinska razlika
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Tabela 1: Po pravilih določena minimalna širina tekaških prog za določena tekmovanja (Cross countrey homologation
manual (Sixth Edition))

Kategorija
A

Minimalna širina steze
vzpon
Valovit teren
spusti
3m
3m
3m

B

4m

4m

4m

C

6m

6m

6m

D

9m

7,5 m

6m

E

12 m

9m

9m

Za
Intervalni start – klasike
Intervalni start - prosta
tehnika
Skupinski start - klasika
Skiatlon - klasika
Zasledovalna - klasika
Štafeta prosta - tehnika
Šprint - klasika
Ekipni šprint – klasika
Skupinski štart - prosta
tehnika
Skiatlon – prosta tehnika
Zasledovalna – prosta
tehnika
Sprint – prosta tehnika
Ekipni sprint – prosta tehnika
Skiatlon
(obe tehniki na isti progi)

Na tabeli 1 vidimo, kako se širina urejene tekaške proge razlikuje med posameznimi
disciplinami na tekmovanjih smučarskega teka.
Po IBU pravilih, kjer se uporablja samo drsalna tehnika, so standardi opredeljeni samo z
dolžino proge in skupno višinsko razliko vzponov (Slika 3).
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Slika 3: Dolžine prog in skupna višinska razlika na posamezno disciplino na tekmovanjih biatlona ter vrstni red streljanja
(IBU event and competition rules, 2016)

V centru so predvidene tri različno dolge proge, ki bi bile medsebojno povezane, tako bi
omogočili možnost prilagoditve dolžine posameznega kroga. Proge ne bi bile skladne s pravili
za mednarodna tekmovanja, kajti mednarodna tekmovanja se tukaj, razen poleti, ne bi
izvajala. Proge bi morale biti ustrezno težke in sicer tako, da se bi otroci počutili uspešne in
ne bi bil zahtevan prevelik napor. Zato bi bile proge različnih dolžin in tudi zahtevnosti v
višinski razliki.
Različna tekmovanja zahtevajo tudi različno dolge kroge, ki bi jih lahko s takšno ureditvijo
prilagodili in določili dolžino kroga od 250 metrov pa vse do 1085 metrov. Z malo bolj
kompleksno ureditvijo trase in združitvijo vseh krogov pa bi lahko krog podaljšali tudi do
okoli 1,8 kilometra. Širina tekaških prog bi merila med 4 in 6 metri. Vadba v zimskem času, ko
je po 17. uri že skoraj temno, ne bi bila mogoča, zato bi bilo smotrno urediti osvetlitve prog.
Večina zaposlenih in šoloobveznih tekmovalcev ob 16. uri šele zaključi s službo ali s šolskimi
obveznostmi in bi jim bila s tem omogočena večerna rekreacija po službi ali nemoten trening
za aktivne športnike.
5.1.1 Dopolnitev centra z dejavnostmi smučarskega teka, biatlona in nordijske
kombinacije
Na tlorisu športnega centra (slika 4) je razvidna razporeditev posameznih športnih
dejavnosti: golf, rugby, trenažni center za golf in najpomembnejša pridobitev, tekaška proga
s streliščem za zračno puško.
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Slika 4: Skica in konfiguracija predvidenih asfaltiranih prog v centru Stanežiče in njeno zasneževanje (arhiv Peter Škofic)

Na sliki 4 vidimo tloris in načrtovane trase v Športnem centru Stanežiče ter ostalo
porazdelitev posameznih športnih dejavnosti: golf, rugby in trenažni center za golf. Modro je
označena smučarsko tekaška, nordijsko kombinacijska in biatlonska proga, ki bi bila urejena
skladno s projektom in tudi vsa pokrita z asfaltno povrhnjico. Poleg asfaltne proge bi vključili
tudi umetno zasneževanje (slika 4, rdeči krogci) celotnega območja prog, ki bi omogočilo
minimalne pogoje za uresničitev programov in trenažnega procesa v bolj mili zimi. V centru
bi bila nameščena dva topova, ki bi bila priključena na namakalni sistem golf igrišča. To bi
bila izjemna pridobitev, saj se vodno zajetje koristi tako poleti, kot tudi ob ugodnih
vremenskih razmerah v zgodnji zimi. Namakalni sistem vodo črpa iz umetno narejenega
jezera velikosti 2800 m3, z vgrajenimi močnimi črpalkami, ki bi topovoma zagotovile dovolj
močan pritok vode.
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Slika 5: Izračuni porabe vode pri določeni temperaturi za zasneževanje tekaških prog (arhiv Edward Jerak)

Na sliki 5 vidimo pri kakšnih pogojih, temperaturi zraka in količini porabljene vode bi lahko
proizvedli različne količine umetnega snega. Za zasnežitev celotne proge s 35 cm debelo
snežno podlago ob temperaturi -6 °C bi porabili 1459 m3 vode in v 107 urah neprestanega
delovanja proizvedli 3474 m3 snega. Torej bi lahko celotno progo s snegom pokrili v dveh
dneh in pol, vendar bi se lotili zasneževanja postopoma, tako da bi lahko že ob najmanjši
možni temperaturi proizvedli sneg za krajši krog, ki bi predstavljal začetek snežne sezone v
športnem centru Stanežiče. Na sliki 6 vidimo primer delovanja snežnega topa v centru ob
ugodnih vremenskih razmerah.

Slika 6: Umetno narejen sneg v centru Stanežiče (arhiv Peter Škofic)

Upravitelj bi moral redno spremljati temperaturne napovedi in takoj pričeti s proizvodnjo
snega. Po znanih podatkih bi lahko ob ustreznih pogojih proizvedli sneg že v začetku meseca
decembra. Izjemno pomembno je seveda tudi dejstvo, da bi se moral asfalt ustrezno ohladiti,
saj bi bil potem sneg kompaktno povezan s podlago in bi dalj časa zagotavljal vadbo in
ustrezno pripravo prog. V začetku proizvodnje snega bi se sneg proizvajal na večji kup in bi se
ga lahko razvozilo po progi, ko bi se podlaga ohladila.
Celoten postopek priprave in proizvodnje snega bi moral spremljati management upravljanja
objektov ob strokovni pomoč SK Brdo.
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5.1.2 Strelišče za zračno puško
V načrtu razširitve Športnega centra Stanežiče je tudi strelišče za zračno puško, ki predstavlja
osrednji del stadiona za biatlon, vendar le za mlajše kategorije, ki tekmujejo na krajših
progah in po manj zahtevnem terenu in streljajo z zračno puško. Strelišče za zračno puško
ne zahteva posebnih varnostnih pogojev, niti toliko prostora kot za malo kalibrsko puško, saj
je razdalja med ležiščem in tarčo le 10 metrov.
Na sliki 8 in 11 (stran 19) vidimo, koliko bi bilo potrebnega prostora za strelišče z zračno
puško, ki bi vključevalo tudi progo z 20 metrov dolžine in 35 metrov širine. Prostor bi obsegal
10 metrov strelnega prostora, 2,5 metra prostora za namestitev tarč, 6 metrov proge za
prihod in odhod s strelišča ter 1,5 metra za sodnike in trenerje. Asfaltiran bi moral biti
prostor za strelno linijo, torej 7,5 metra. Prostor za tarče pa bi moral biti ustrezno utrjen,
najbolje bi bilo, da bi se to izvedlo z lažjim betonom. Ob strani bi morala biti zaščita strelnega
kota, 45 kotnih stopinj, za streliščem pa zaščita v ustrezni višini, odvisno od konfiguracije
terena. Predvideva se, da bi bilo na dolžini 35 metrov, 10 strelskih mest s kovinskimi in
papirnimi tarčami v oddaljenosti 3 metrov. Vse tarče bi morale biti ustrezno oštevilčene od
leve proti desni, z začetno številko od 1 do 10.

Slika 7: Strelišče na Pokljuki in trening streljanja z zračno puško (osebni arhiv)

Tarča za zračno puško vsebuje železno konstrukcijo na podstavku, za katero ni potrebna
posebna tehnološka oprema. Sestavljena je iz ležečih tarč, ki so na višini 50 cm od tal, s
premerom 11 mm in stoječe tarče, ki so oddaljene 160 cm od podlage in imajo premer
območja zadetka 35 mm (M. Curk, osebna komunikacija, junij 2016).
Na sliki 8 (stran 19) lahko vidimo grafični prikaz mer strelskega mesta in širine strelišča, na
sliki 9 pa je jeklena konstrukcija tarče za zračno puško, katere bi namestili v Športnem centru
Stanežiče.
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2,5 - 3m

Slika 8: Skica in mere strelskega mesta
Slika 9: Jeklena konstrukcija tarče za zračno puško (bolha.com)

10m

Slika 10: Stranski prerez strelišča

Na sliki 10 lahko vidimo stranski prerez strelišča in kako bi bila med strelskim mestom in
tarčo zaradi varnostnih in snežnih razlogov tla ugreznjena, prav tako bi zaradi varnostnih
razlogov za tarčami postavili varnostno pregrado z nadstreškom, ki preprečuje izstrel
nabojev izven varovanega območja.

10m

Slika 11: Tloris strelišča (osebni arhiv)
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6. Programi za smučarski tek, nordijsko kombinacijo in
biatlon
6.1 Vsi na tekaške smuči – osnovna šola
»Vsi na tekaške smuči« je predviden program, s katerim bi smučarski tek (NK) ali biatlon
predstavili prebivalcem Ljubljane, predvsem šolskim otrokom v MOL. Ker je v mestu 57
osnovnih šol, bi s tem programom omogočili športno aktivnost preko 2000 otrokom 5. in 6.
razredov. Nosilec in izvajalec programa bi bila Mestna občina Ljubljana, z izvedbo programa
pa bi sodelovali še Javni zavod Šport Ljubljana, Timing, SK Brdo in SSK Ilirija. Kot pri večini
športnih programov je tudi pri tem glavni namen možnost dodatnega razvoja osnovnih
motoričnih sposobnosti otrok in predstavitev osnov teka na smučeh (NK) in biatlona.
Za optimalno organizacijo športne vadbe in predstavitev samega športa, bi program trajal
približno 3 ure, v sledečem vrstnem redu:
Tabela 2: Dnevni red in potek šolskega programa »Vsi na tekaške smuči«

Program
Prihod z mestnim avtobusom
Sprejem otrok
Razdelitev v skupine
Spoznavanje opreme po skupinah
Razdelitev opreme in opremljanje
Tekaške jasli
Alternativni tekaški poligon
Tek na smučeh
»Izmeri se!«
Streljanje z zračno puško
Vračilo opreme in podelitev priznanj
Odhod z mestnim avtobusom

Vrtec in 1. triada
9.00
9.00-9.05
9.05-9.15
9.15-9.25
9.25-9.55
9.55-10.25
10.25-10.55
10.55-11.25
/
11.25-11.45
11.45-11.55
11.55

2. in 3. triada
9.00
9.00-9.05
9.05-9.15
9.15-9.25
9.25-9.55
/
9.55-10.25
10.25-10.55
10.55-11.25
11.25-11.55
11.45-11.55
11.55

Tabela 2 prikazuje časovno razporeditev programa in aktivnosti, ki bi se v centru izvajale za
osnovnešolske otroke 5. in 6. razredov.
Zaradi velikega števila otrok, bi se ti razdelili v 5 ali 6 skupin po 8 do 10 otrok in enega
vaditelja na skupino. Pri dejavnosti streljanja z zračno puško bi streljala vsaka skupina
posebej v vnaprej določenem vrstnem redu. Za optimalen izkoristek, da bi otroci pridobili
nova znanja in ob tem uživali z ne preveč hitenja, bi vsaka skupina za streljanje porabila
maksimalno 20 minut. S tem bi se razbremenilo tudi število otrok na sami progi in bi dosegli
enakomerno zasedenost strelišča in tekaških prog.
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Opis programa:
Po prihodu v Stanežiče bi otroke vrtcev in 1. triade sprejel vodja programa in jim na kratko
predstavil program. Nato bi vodja programa skupaj z vaditelji otroke razdelil v skupine. Po
razdelitvi v skupine bi vaditelji otroke spoznali z opremo, ter prešli na razdelitev opreme in
opremljanje. V prvem delu dela na terenu bi se otroci v tekaških jaslih spoznali z osnovami
teka na smučeh. Nato bi nadaljevali na alternativnem tekaškem poligonu, kjer bi s pomočjo
vzgojnih, izobraževalnih in zabavnih vsebin krepili socialne in gibalne sposobnosti. V zadnjem
delu tekaškega dela bi se preselili na tekaško progo, kjer bi preverili znanje teka na smučeh
in ob tem prosto, ob nadzoru vaditelja, tekli na smučeh. V vmesnem delu (odvisno od
določene skupine) dela na terenu bi se otroci spoznali s streljanjem z zračno puško v položaju
leže, z naslonom puške na oporo na pravem biatlonskem strelišču. Program bi se zaključil z
vračilom opreme in podelitvijo priznanj vsem udeležencem.
Pri šolarjih 2. in 3. triade bi bil program zelo podoben, le da bi tekaške jasli nadomestil
program »Izmeri se!«, kjer bi otroci preizkusili svoje znanje na 500 metrov dolgem odseku,
merjenem na čas. Šolarji 2. triade bi streljali leže brez opore ali naslona, šolarji 3. triade pa bi
streljali leže in stoje po standardnem programu za mlade biatlonce.
Ker bodo med otroki tudi takšni, katerim bi tekaške jasli prav prišle zaradi neznanja teka na
smučeh, bi osnove spoznavali v programu alternativni tekaški poligon in tako še hitreje in
lažje naredili prve korake na smučeh.
Soizvajalci pri zagotavljanju primernih pogojev:
 Tekaška proga (MOL, Timing).
Tekaška proga bi morala biti urejena za obe tehniki teka. Za izvajanje programa
»Izmeri se!« bi morala biti proga opremljena z merilci časa, ki omogočajo
udeležencem samostojno izmero časa. »Izmeri se!« bi bil namenjen otrokom 2. in 3.
triade osnovne šole.
 Tekaški poligon – tekaške jasli (MOL).
Tekaški poligon bi moral biti urejen na način, da bi omogočal izvajanje procesa učenja
obeh tehnik teka na smučeh. Tekaške jasli se bi izvajale za vrtce in otroke osnovnih
šol iz 1. triade.
 Alternativni tekaški poligon – vzgojno izobraževalne, zabavne vsebine, ... (prostor
MOL, priprava Timing, oprema SK Brdo in SSK Ilirija).
Alternativno tekaški poligon bi moral biti urejen na način, da bi omogočal izvajanje
vzgojno izobraževalnih ter zabavnih vsebin. Zato bi moral vsebovati grbine,
skakalnice, ..., ter del z neurejeno smučino. Polno funkcionalnost bi alternativnemu
poligonu zagotavljali dodatni rekviziti, nameščeni na poligonu. Zato bi bilo potrebno
zagotoviti naslednje rekvizite: markirke, stožce, keglje, ovire, slalomske palice, žoge velike, žoge - srednje, žoge - male, žoge - napihljive, gol, koš.
 Strelišče za zračno puško (prostor MOL, priprava in oprema SK Brdo).
Strelišče za zračno puško bi moralo biti urejeno na način, da bi zagotavljalo varno
izvajanje streljanja. SK Brdo bi strelišče opremil s papirnatimi in kovinskimi tarčami,
ter zagotovil orožje in strelivo. Prav tako bi SK Brdo zagotovil ostalo opremo za
strelišče (preproge, naslone, jeklenko, papirnate tarče).
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 Izposojevalnica opreme (prostor MOL, oprema MOL).
MOL bi zagotovila zaprt in ogrevan prostor za izposojevalnico opreme, v velikosti
najmanj 15 m2. Prav tako bi MOL zagotovila 50 kompletov opreme za smučarski tek
(smuči z vezmi, palice, čevlji). Pri tem bi MOL poskrbela, da bi bila polovica opreme
namenjena klasični, druga polovica pa prosti tehniki smučarskega teka. SK Brdo bi
zagotovil redni servis opreme.
 Garderoba (MOL).
MOL bi zagotovila zaprt in ogrevan prostor za garderobo, v velikosti najmanj 15 m2.
 Prostor za hranjenje skupne opreme za trenažni proces.
MOL bi za SK Brdo zagotovila zaprt in ogrevan prostor, velikosti cca 15 m2, ki bi ga SK
Brdo uporabljal za hranjenje opreme, ki bi jo potreboval za izvajanje programov
(tarče, preproge, rekviziti, ...).

6.2 Rekreativni program
Tekaška proga bi bila dostopna tudi za rekreativne udeležence, ki bi si lahko, ob pomanjkanju
lastne opreme, le-to sposodili v centru. Za potrebe učenja bi bil prisoten tudi vaditelj,
katerega bi bilo moč najeti za individualne ure, skupinske ure ali za tako imenovane »team
buildinge«, kar je zadnje čase v podjetjih zelo pogosta praksa. Rekreativci ali skupine bi imele
tudi možnost streljanja z zračno puško, kjer bi z vaditeljem na strelišču preizkusili svoje
strelske sposobnosti.

6.3 Servis tekaške opreme in izobraževanje na področju servisa tekaške
opreme
Pri velikem številu otrok in pričakovanem velikem obisku rekreativcev, bi bil v samem centru
urejen tudi prostor za servisiranje opreme. Občasno bi bil izveden izobraževalni program
servisa tekaške opreme. Nosilka tega programa bi bila MOL, izvajalca pa SK Brdo in SSK Ilirija.
Sam namen bi bil predvsem nudenje osnovne priprave tekaške opreme obiskovalcem in
spoznavanje veščin servisa tekaške opreme. Program servisiranja bi se izvajal enkrat na
teden ali po potrebi, izobraževanje pa po povpraševanju in številu prijavljenih. Prav tako bi
SK Brdo in SSK Ilirija skrbela za servisiranje opreme v lasti MOL.
Za potrebe servisa bi MOL zagotovila zaprt, ogrevan in elektrificiran prostor v velikosti
najmanj 15 m2, vso ostalo opremo, kot so maže, krtače, strgala, pa bi zagotovila SK Brdo in
SSK Ilirija.
6.4 Izposoja tekaške opreme
V centru bi bila možna tudi izposoja smučarsko tekaške opreme, ki bi jo zagotovila in imela v
lasti mestna občina Ljubljana. Oprema bi bila dosegljiva skozi celotno izvajanje programov in
za vse zainteresirane, ki bi želeli bolje spoznati ta zimski šport. Za potrebe izposojevalnice bi
MOL zagotovila zaprt, ogrevan in elektrificiran prostor v velikosti najmanj 15 m2, prav tako bi
MOL za potrebe šolskega programa zagotovila 50 kompletov opreme za smučarski tek (smuči
z vezmi, palice, čevlje). Pri tem bi MOL poskrbela, da bi bila polovica opreme namenjena
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klasični, druga polovica pa prosti tehniki smučarskega teka. Izposoja opreme bi bila možna
samo v primeru uporabe tekaških ali rolkarskih prog centra.
Tabela 3: Oprema in število kosov posamezne opreme, ki bo na izposojo v centru

Oprema
Čevlji
Rolke - klasika
Rolke - prosta tehnika
Smuči – klasika
Smuči – prosta tehnika
Tekaške palice
Tekaške vezi

Znamka
Alpina
Marwell
Marwell
Peltonen
Peltonen
KV+
Peltonen

Velikost
35-45
/
/
140-170cm
145-175cm
110-180cm
/

Število kosov
50
25
25
25
25
50
50

SK Brdo bi poskrbel za redno servisiranje opreme, iz izposojevalnice opreme v lasti MOL,
katera je količinsko prikazana v tabeli 3.
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7. Investicija in finančna konstrukcija centra
Na podlagi ciljev in predvsem pozitivnega pristopa k izvedbi projekta bi bilo potrebno
pripraviti ustrezno planiranje investicije, ki bi morala doseči svoj namen s predlaganim
programom. Gre za velik in zahteven projekt Mestne občine Ljubljana, zato bi bilo potrebno
pripraviti natančen finančni načrt, v skladu z zahtevami investicije .
Lastnik zemljišča, kjer se bi izvajala investicija, je MOL, zato bi bil osnovni strošek, torej
nakup zemljišča, nepotreben. Največji strošek bi bila ustrezna priprava zemljišča za
smučarsko tekaško progo, ki bi morala zadostovati vsem potrebnim pogojem za kasnejše
asfaltiranje. Potrebno bi bilo urediti sloje, skladno z gradbenim izvedbenim načrtom in
predvsem upoštevati, da se na asfaltni površini ne sme zadrževati voda. To pomeni nagib
proge in odvodni kanali ob sami progi, da se voda ne bi razlivala na neustrezna mesta.
Strelišče za zračno puško bi bilo potrebno ustrezno poglobiti med strelnimi mesti in tarčami,
ter izdelati nadstrešek nad tarčami zaradi snega ali dežja.
Tarče bi bilo potrebno nabaviti pri najcenejšem izdelovalcu, vendar morajo biti skladne s
pravili IBU.
Za potrebe umetnega zasneževanja se bi investitor odločil za vremenskim razmeram najbolj
ustrezne topove za izdelavo umetnega snega.
Finančna sredstva za dogradnjo in razširitev dejavnosti športnega centra Stanežiče bi se
pokrivala z več virov. Osnovni vir bi bil letni program športa MOL, s katerim sofinancira
novogradnje športnih objektov in njihovo vzdrževanje, nadalje bi lahko razmišljali tudi o
javno-zasebnem partnerstvu, sodelovanju Smučarske zveze Slovenije (pokrila bi veliko
neaktivno področje), o ustreznih sponzorjih, donatorjih ali drugih prispevkih (izvajalci del za
dolgoročen najem vsebin športnega centra Stanežiče).
Obstaja tudi možnost kandidatur za Evropska sredstva različnih skladov, saj gre za novo
dejavnost, ki bi popestrila gibalne navade in iskala mlade talente za smučarski šport.
Možnost najema kredita za financiranje investicije bi bila le v primeru, da bi se lahko dobil
izjemno ugoden kredit in bi se ga dolgoročno odplačevalo na podlagi vnaprej postavljenih
poslovnih učinkov in rezultatov delovanja centra.
Pred odločitvijo in zapiranjem finančne konstrukcije bi moral biti izdelan tudi elaborat
ekonomske upravičenosti športnega objekta. Upoštevati pa je potrebno tudi druge in ne
samo finančne učinke projekta. Zavedajoč se, kaj bi Ljubljana pridobila s takšnim objektom
na področju zimskih športov smučarskega teka, biatlona in nordijske kombinacije, bi se lahko
del sredstev za pokrivanje neekonomskih učinkov planirano pokrival iz letnega proračuna.
Pomembno je tudi dejstvo, da bi ponovno nordijski smučarski šport približali otrokom, saj
opažamo upad vadečih v zadnjih letih.

7.1. Ekonomska upravičenost
Vprašanje, ki si ga vsak investitor postavi na samem začetku, je ekonomska upravičenost in
ali bomo lahko ustvarili dovolj sredstev za dolgoročno povrnitev investicije in zagotavljali
sredstva za delovanje centra s stroški vzdrževanja.
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Investicija v razvoj nove dejavnosti, v Športni center Stanežiče, ne bi smela predstavljati
samo finančnega stroška, temveč bi morala biti novi generator dejavnosti na področju
nordijskega smučanja. Investicija v projekt bi pomenila veliko dodano vrednost za vse
prebivalce ljubljanske regije, saj bi dobili to, kar v nasprotnem mnogi zaradi omejenih lastnih
finančnih sredstev ne morejo realizirati. S takšno investicijo bi se lahko ljubljanska regija
približala nekaterim severnoevropskim mestom in bi se lahko tudi v Ljubljani izvedla
tekmovanja v smučarskem teku ali biatlonu kot se v Oslu, Dramnu, Stockolmu, Pragi,
Duesseldorfu in pomenijo za mesta velik turistični prihodek in veliko prepoznavnost v Evropi
ali svetu.
Koristi od centra ne bi imela samo kluba SK Brdo in SSK Ilirija, temveč tudi vse izobraževalne
ustanove, ki bi lahko izvajale svoje programe, posredno pa bi lahko imela oba kluba večji in
kakovostnejši nabor bodočih tekmovalcev.
V našem primeru bi bila, glede na vse zgoraj našteto, investicija ekonomsko upravičena, saj
bi se vložena finančna sredstva vračala skozi druge možne oblike v MOL- turizem, davki, idr.
Nezanemarljivo pa je tudi socialno omrežje, ki se razvija pri športni rekreaciji ali
tekmovalnem športu in tudi poslovno povezovanje pri vadbi mladih ali starejših managerjev.

7.2. Organiziranost centra
Z odprtjem novega programa Športnega centra Stanežiče bi se odprla tudi nova delovna
mesta, za zagotavljanje nemotenega in organiziranega delovanja centra.
V centru bi bili zaposleni ali pogodbeno zaposleni:
vodja centra (1), vzdrževalec (1), programski izvajalci (trenerji, vaditelji, povezovalci
programov) (4–6), izposojevalci in serviserji opreme (1–2), ter operativni delavci (receptor in
prodajalec kart) (2). Vse skupaj bi zagotovili 9–12 novih delovnih mest, za kompetentne in
kvalificirane osebe na področju športa ali športnega turizma.

7.3. Investicija v izgradnjo tekaške proge
7.3.1. Osnovna postavitev
Celotno območje športnega centra Stanežiče obsega približno 9.925 m2, lastnik je MOL. Če
predpostavljamo, da je cena m2 zemljišča 40,00 evrov (€), je zemljišče vredno 397.000,00 €. Z
zemljiščem v lasti MOL-a bi se velik del investicije že prihranil, ker zemljišča ne bi bilo
potrebno odkupiti. Naslednje investicije, ki bi bile potrebne za izgradnjo in ureditev tekaške
proge:
 Priprava zemljišča in odvodnjavanje – 25.000,00 €
 Asfaltiranje 9.925 m2 proge – 148.875,00 € (15 €/m2)
 Razsvetljava in postavitev – 30 širokokotnih svetilk Led na stojalih – 30.000,00 €
Skupaj: 203.875,00 €
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7.3.2. Proizvodnja snega
Za potrebe enkratnega zasneževanje 1985 m dolge in 5 m široke tekaške proge, ter
optimalne, 35 cm debele snežne površine, bi potrebovali vsaj 3474 m3 snega. Ob
predpostavki, da bi snežni top neprestano, 107 ur, proizvajal sneg in pri temperaturi -6 °C, bi
za to porabili:
 Voda: 1459 m3 – 1459 * 0,5684 €/m3 (brez DDV) = 829,30 €
 Elektrika: 5350 kWh – 5350 * 0,05978 €/kWh (ET) (brez DDV) = 319,80 €
Za nabavo snežnih topov bi bili za razmere v Ljubljani sprejemljivi dve ponudbi:
1. Rabljeni snežni top SUFAG, letnik 2013, podjetja Editrade, za katerega so ponudili za
najem, za eno sezono, ceno 3.000,00 € + DDV, ter možnost njegovega odkupa po
koncu sezone po ceni 19.900,00 € + DDV. Pri tem pa bi za vsak dan zasneževanja
morali doplačati dnevni pavšal tehnika, ki bi zasneževanje izvajal, 150,00 € + DDV.
2. Tehnounion 1, nov snežni top TechnoAplin z vso potrebno opremo, ponuja po ceni
6.500,00 € neto za najem za eno sezono, po kateri je možnost odkupa naprave in bi
se najemnina štela kot del kupnine topa, ki skupaj šteje 58.666,70 €.
Ker gre za dokaj podobna topova, približno enakih moči, le da je top SUFAG rabljen, a ne z
veliko delovnimi urami, bi se odločili za najem in kasnejšo nabavo slednjega.
Skupna cena za izdelavo snega z investicijo v snežni top (prvo leto) – 21.649,10 €
Nadaljnja leta (upoštevajoč servis snežnega topa in vzdrževanje opreme) – cca 2.200,00 €

7.4. Investicija v strelišče
Strelišče za zračno puško bi bilo potrebno umestiti v prostor skladno z zahtevami UO
Ljubljana. Med strelskim mestom in tarčami, bi morala biti podlaga znižana (kot je videno na
sliki 8), tako bi bilo potrebno območje poglobiti in za tarčami postaviti še varnostne pregrade
z nadstreški, zaradi varnostnih razlogov. Za polno funkcionalnost strelišča bi bilo postavljenih
10 tarč in prav toliko urejenih strelskih mest s številkami strelnega mesta, ter 15 zračnih
pušk. Vsakemu strelskemu mestu pa bi pripadala tudi ena podloga za streljanje.





Nakup tarč – 10 * 300,00 € = 3.000,00 €
Nakup zračnih pušk – 15 * 2.500,00 € = 37.500,00 €
Nakup podlog za strelsko mesto – 10 * 250,00 € = 2.500,00 €
Oprema za strelišče in varnost (številke, streha) – 6.500,00 €

Skupaj: 49.500,00 €

7.5 Nakup smučarsko tekaške opreme
Za nakup tekaških smuči, palic, čevljev in tekaških rolk bi se povezali s proizvajalci ali
slovenskimi dobavitelji, kjer bi posamezen artikel dobili po nižji ceni. Z nakupom večje
količine pri istem ponudniku, pa bi lahko dobili tudi dodaten količinski popust. Kot je
razvidno iz tabele 3, bi se nakupilo veliko število kosov, saj je potrebno poskrbeti, da bi bilo v
centru dovolj potrebne opreme za izvajane programov.
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Tabela 4: Cene posameznih kosov opreme

Oprema
Čevlji
Rolke – klasika
Rolke – prosta tehnika
Smuči – klasika
Smuči – prosta tehnika
Tekaške palice
Tekaške vezi

Znamka
Alpina
Marwell
Marwell
Peltonen
Peltonen
KV+
Peltonen

Število kosov
50
25
25
25
25
50
50

Cena na kos (€)
30
80
70
80
80
30
20

Skupaj (€)
1500
2000
1750
2000
2000
1500
1000

V tabeli 4 so prikazane količine in vrednosti posamezne opreme, ki bi se zagotovila za
izposojevalnico v centru.
Skupaj: 11.750,00 €

7.6. Dodatna oprema za trenažni proces
Za potrebe treningov, kot tudi izvajanja načrtovanih šolskih in rekreativnih programov, bi bilo
potrebno kupiti tudi dodatno opremo za pomoč pri organiziranju vadbenih enot. Kupiti bi
bilo potrebno 20 stožcev in 100 klobučkov ter 6 žog (2 rokometni, 2 odbojkarski, 2 mehki
žogi).
Skupaj: 200,00 €.

7.7. Prihodki
7.7.1 Osnovni cenik centra za izvajanje vadbe, smučarskega teka in biatlonskih
storitev
Tabela 5: Cenik storitev za dejavnosti biatlona, smučarskega teka in nordijske kombinacije

Cenik (€ z DDV)
1.
2.
3.
4.
5.

Uporaba prog
Izposoja opreme in uporaba prog
Vaditelj (ura)
Biatlon – puška (20min)
Servis opreme

5
13
15
10
10
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Tabela 6: Predviden prihodek od prodanih storitev na letni ravni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uporaba proge
Izposoja opreme in uporaba
prog
Vaditelj (ura)
Biatlon puška
Servis opreme
Skupaj

Cena (€ z DDV) Število
5
13
15
10
10

3000
1000
300
250
100

Vsota (€ z DDV)
15.000,00
13.000,00
4.500,00
2.500,00
1.000,00
36.000,00

DDV se poračuna skladno z zakonskimi določili.
V tabeli 5 in 6 so prikazane cene posameznih storitev in predvideni prihodki od prodaje
posameznih storitev. V izračun niso všteti prihodki šolskih programov.
7.7.2 Predvideni letni prihodki z odhodki
Tabela 7: Izračun prihodkov in odhodkov ter stanje po prvem letu obratovanja

Prihodki

1.
2.

Odhodki

Vrednost investicije

Ureditev trase
Najem/odkup
snežnega topa
Zasneževanje proge
Ureditev strelišča
Nabava opreme

Dolgoročni načrt
financiranja (10
let)
- 203.875,00
- 20.387,50
- 3.675,00/leto 17/18
- 1.797,40

3.
- 1.249,10
/
4.
- 49.500,00
- 4.950,00
5.
- 11.950,00
- 1.195,00
1. Izvajanje programov
10.000,00
2. Uporaba proge
15.000,00
3. Izposoja opreme in
13.000,00
uporaba prog
4. Vaditelj (ura)
4.500,00
5. Biatlon puška
2.500,00
6. Servis opreme
1.000,00
Investicija
- 270.249,10
-28.329,90
Letni proračun
17.670,10
Opomba: Najem snežnega topa je predviden z nabavo ob koncu sezone, vendar se nabavna
vrednost razdeli na 10-letno obdobje.
Na tabeli 7 vidimo kolikšna bi bila celotna investicija za razširitev centra in kakšni bi bili
prihodki in odhodki na letni ravni, upoštevajoč povračila investicije v 10 letih. Kot prikazuje
tabela, bi imeli na letni ravni 28.329,90 € stroškov povračila investicije, a z vsemi
predvidenimi prihodki, ki bi znašali 46.000,00 €, bi na koncu ustvarili 17.670,50 € dobička na
leto. V ceno letnega proračuna niso všteti administrativni stroški.
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8. Zaključek
Uresničitev projekta in izgradnja dodatnega športnega objekta na obstoječem prostoru je
izjemnega pomena za razvoj in predstavitev smučarskega teka, biatlona in nordijske
kombinacije tako prebivalcem Ljubljane, kakor tudi rekreativcem in smučarskim klubom
ljubljanske regije. Zaradi profila proge, ki ustreza učenju in vadbi najmlajših ter tekmovalcem,
bi veliko pridobile tudi izobraževalne ustanove, saj bi s to dejavnostjo razširile možnosti
dodatnih šolskih ali obšolskih programov vadbe otrok in mladine. Programi, ki jih
načrtujemo, bi šolarjem vseh triad razširili obzorje športnega udejstvovanja v zimskih
nordijskih panogah in tudi pozitivno vplivali na sam socialni razvoj. Zavedati se moramo, da
je smučarski tek izjemno kompleksno gibanje in je primerno za vse starostne kategorije, saj
gre za naravno gibanje, ki ga ljudje spoznamo s prvimi koraki. S tako urejenim centrom bi
lahko delovali tudi na večjo rekreacijsko populacijo, ki bi lahko letni del prenesla v zimo. Ker
v centru ne bo samo možnost smučarskega teka, temveč tudi drugih športnih dejavnosti, je
projekt zelo dobro zasnovan s strani razvoja športne infrastrukture, saj povezuje vadbo
drugih športnih panog na enem mestu.
Ne samo drugotnega pomena, temveč tudi izjemno pomembno je združevanje športnih
aktivnosti na enem vadbeno športnem mestu, saj bi se tako športniki spoznavali, trenerji bi
strokovno izmenjavali svoja mnenja in bi prišlo do pomembne celovite obravnave športnih
problemov. Velikokrat pride tudi do izjemnih povezav med športniki, saj lahko za raznolikost
trenažnega procesa izvajajo tudi druge možne oblike treninga v istem centru.
Zahvala MOL, javnemu zavodu Šport Ljubljana, športnemu oddelku Ljubljana in gospodu
Kolencu za pomoč pri pisanju naloge in tudi za podporo izjemnemu projektu, ki bo
Ljubljančanom in okolici spremenil navade in prispeval k boljšemu počutju vseh, ki bodo
prihajali v center.
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