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ŠPORTNI PARKI – NJIHOV POMEN IN NAČRTOVANJE
Izvleček:
Diplomsko delo obravnava odnos med športno-rekreativno dejavnostjo in
geografskim prostorom. Namen dela je proučiti pomen športnih parkov za naselja in
njihove prebivalce, ter predstaviti in ovrednotiti različne podlage njihovega načrtovanja.
Pri izdelavi diplomskega dela je bila uporabljena že obstoječa literatura s tovrstno
tematiko. Izvedena sta bila tudi popis 29 športnih parkov in športno-rekreacijskih površin
ter spletna anketa.
Trenutno neugledno stanje športne infrastrukture, posebno v prestolnici, ni skladno z
željami in pričakovanji družbe. S poudarjanjem rekreacije in športa kot sestavin zdravega
življenjskega sloga, naraščajo tudi potrebe po tovrstnih površinah. Svoja vrata so sicer v
zadnjih letih odprle številne zasebne telovadnice ter fitnes studii z raznovrstno, vendar
plačljivo ponudbo. V interesu mnogih športnih in zdravstvenih društev tako doma kot po
svetu pa je, da so igrišča, vadišča in druge rekreacijske površine javne in pod enakimi
pogoji namenjene vsem. Lokalne skupnosti si prizadevajo zagotoviti za uporabnike čim
nižjo ceno, vendar morajo ob tem same priskrbeti manjkajoča sredstva za plačilo stroškov
upravljanja in vzdrževanja. Javni razpisi za izboljšanje stanja na področju športne
infrastrukture so v teku.
Ključne besede: šport v prostoru, športni parki, prostorsko planiranje, Slovenija.

SPORTS PARKS – IMPORTANCE AND PLANNING
Abstract:
This graduation thesis deals with the relationship between sport (recreation) and
place. There are two main purposes of this thesis. The first one is to analyze the
importance of sports parks for an urban environment and its population. The second
refers to the introduction and evaluation of different planning bases. Some information
was gathered from existing literature about the same or related topics. The fieldwork
included census of 29 sports parks and recreational areas. Public opinions were collected
and analyzed by a poll published on the internet site Survey Monkey.
The situation of the sport and leisure infrastructure, especially in Slovenia’s capital,
is not in accordance with people’s expectations, needs and wants at the moment. By
emphasizing sport and recreation as important parts of healthy life-style, the lack of
sports and recreational areas becomes obvious. Many private gyms and fitness studios
were opened in the past few years with various but payable sports activities. Sports and
health associations around the World are trying to assure the use of sport infrastructure to
all people and without any payment. Public competitions for improving the situation in
this field are in progress.
Key words: sport in the space, sports parks, spatial planning, Slovenia.
III

VSEBINA
PREDGOVOR................................................................................................................... 1
1. UVOD............................................................................................................................. 2
1.1. Namen in cilji........................................................................................................... 3
1.2. Delovne hipoteze ..................................................................................................... 3
1.3. Metode dela.............................................................................................................. 4
2. POJMOVANJE............................................................................................................. 5
2.1. Osnovni pojmi.......................................................................................................... 5
2.2. Geografski pristop.................................................................................................... 6
2.3. Okvir proučevanja.................................................................................................... 8
3. ŠPORTNI PARKI V SLOVENIJI ............................................................................ 11
3.1. Popis športne infrastrukture in parkovnih elementov ............................................ 14
3.2. Interpretacija rezultatov popisa.............................................................................. 19
3.2.1. Prostorska sklenjenost..................................................................................... 20
3.2.2. Javna dostopnost ............................................................................................. 22
3.2.3. Urejenost in vzdrževanje................................................................................. 22
3.2.4. Pestrost ponudbe ............................................................................................. 24
4. POMEN ŠPORTNIH PARKOV ............................................................................... 28
4.1. Pomen športnih parkov z vidika prebivalstva........................................................ 28
4.1.1. Izdelava spletne ankete ................................................................................... 28
4.1.2. Analiza rezultatov spletne ankete ................................................................... 29
4.1.3. Sinteza rezultatov spletne ankete .................................................................... 40
4.2. Športni park kot element urbane strukture............................................................. 42
5. NAČRTOVANJE ŠPORTNIH PARKOV................................................................ 46
5.1. Pravno formalni temelji ......................................................................................... 46
5.2. Pomembni elementi pri načrtovanju ...................................................................... 47
5.3. Modeli .................................................................................................................... 49
5.3.1. Tridelni model športa...................................................................................... 49
5.3.2. Steinitz-Rogersov model................................................................................. 50
5.3.3. Bachov model povpraševanja (športnega vedenja)......................................... 51
5.3.4. Drugi modeli in vrednotenje ........................................................................... 53
5.4. Športni park Stožice............................................................................................... 53
6. POGLED V PRIHODNOST...................................................................................... 56
7. SKLEP ......................................................................................................................... 57
8. SUMMARY ................................................................................................................. 59
9. VIRI IN LITERATURA............................................................................................. 60
10. PRILOGE .................................................................................................................. 63

IV

SEZNAM SLIK
Slika 1: Tivoli – regionalni, mestni, občinski in/ali lokalni (športni) park.
Slika 2: Shema športno-rekreacijskega prostora.
Slika 3: Dopolnjena shema športno-rekreacijskega prostora.
Slike 4, 5 in 6: Ne ustrezajo definiciji športnega parka kljub takšnemu poimenovanju.
Slika 7: Športni park Nova Gorica – primer prostorske sklenjenosti.
Slike 8, 9 in 10: Omejevanje dostopa in uporabe športnih igrišč oziroma površin.
Sliki 11 in 12: Videz (ne)urejenosti.
Sliki 13 in 14: Obnova stadiona v Trbovljah in propadanje objekta Ten-Ten.
Sliki 15 in 16: Skromno in bogato opremljeno otroško igrišče znotraj (športnega) parka.
Sliki 17 in 18: Začasno drsališče in z balonom pokrita teniška igrišča.
Sliki 19 in 20: Ponudba športnih zvrsti.
Sliki 21 in 22: Skate parka v Velenju in Domžalah.
Slika 23: Proga za speedway.
Sliki 24 in 25: Balinišče in kegljišče.
Slika 26: Število uporabnikov v odvisnosti od razdalje.
Sliki 27 in 28: Ljubljana s Šmarno goro v ozadju (levo) in vrh Piramide (desno).
Sliki 29 in 30: Ostanki stadiona v starogrškem mestu Olympia.
Sliki 31 in 32: Futuristični videz že obstoječega (levo) in načrtovanega (desno) športnega
objekta.
Sliki 33 in 34: Športna dvorana Ljudski vrt od zunaj in od znotraj.
Slika 35: Tridelni model športa.
Slika 36: Steinitz-Rogersov model načrtovanja športno rekreacijskih objektov
(aplikacija).
Slika 37: Bachov model povpraševanja.
Slika 38: Vizija Športnega parka Stožice.
Slika 39: Maketa prostorske ureditve.

V

SEZNAM KART
Karta 1: Razmestitev športnih parkov po podatkih Fundacije za šport.
Karta 2: Naselja z več kot 10.000 prebivalci.
Karta 3: Ortofoto Športnega parka Domžale – primer prostorske nesklenjenosti.

SEZNAM PREGLEDNIC
Preglednica 1: Naselja z več kot 10.000 prebivalci po padajočem vrstnem redu.
Preglednica 2: Popis športne infrastrukture.
Preglednica 3: Popis parkovnih elementov.
Preglednica 4: Ostala ponudba in značilnosti.
Preglednica 5: Število proučenih območij v posameznem klasifikacijskem razredu.
Preglednica 6: Najbolj priljubljene športne zvrsti v povezavi s spolom udeležencev.
Preglednica 7: Primerjava priljubljenih športnih aktivnosti – moški in ženske od 18 do 25
let (1997), vsi anketirani (2008).
Preglednica 8: Prostor dejanskega in želenega ukvarjanja s športom.
Preglednica 9: Pomen oddaljenosti najbližjega športnega parka od bivališča.
Preglednica 10: Najpogostejši termin obiska športnega parka.
Preglednica 11: Zadovoljevanje drugih potreb v športnem parku.
Preglednica 12: Verjetnost pogostejšega obiska športnega parka ob njegovi manjši
oddaljenosti od bivališča.
Preglednica 13: Upravičenost investicije v nov, sodoben športni park (na ravni občine).

SEZNAM GRAFIKONOV
Grafikon 1: Starostna in spolna struktura anketirancev.
Grafikon 2: Izobrazbena struktura anketiranih oseb.
Grafikon 3: Osebni pomen športa.
Grafikon 4: Pogostost ukvarjanja s športom (v odstotkih).
Grafikon 5: Najustreznejši način vadbe (v odstotkih).

VI

PREDGOVOR
Ob izboru naslova diplomskega dela, sem se soočila z večkrat postavljenim
vprašanjem mojih kolegov, prijateljev in znancev kaj, če sploh, imata geografija in šport
skupnega. Zanimivo, tudi mnogi geografi po svetu sprva niso našli stične točke med
njima. Po mnenju geografa Michaela Deara, ki je nasprotoval obstoju geografije športa
kot mladi veji geografije, so bistvene veje geografske stroke ekonomska, politična in
družbena geografija. Ob tem je očitno spregledal, da ima tudi šport ekonomski, družbeni
in politični značaj (Bale, 2003).
Čeprav je geografija športa (angleško Sports Geography ali Geography of Sport),
mlada veja geografije (njeni začetki segajo v drugo polovico 20. stoletja), razširjena
predvsem v ZDA, so nekateri geografi že v preteklosti namigovali in se zanimali o
odnosu med športom in prostorom. Geograf Élisée Reclus je tako leta 1876 v svoji
obsežni monografiji Universal Geography omenil angleški kriket. Za »očeta« geografije
športa sicer velja geograf John Rooney, ki je od 70. let 20. stoletja naprej objavljal
številne članke in dela s športno-geografsko tematiko (Bale, 2003).
Geografija in šport sta vsekakor povezana. Njuno glavno vez nedvomno predstavlja
prostor in njegovo spreminjanje pod vplivom človeške družbe. V okviru študija
geografije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, ni posebnega predmeta, kjer bi se
seznanili z geografijo športa. Še najbližja ji je turistična geografija, v okviru katere se je z
rekreacijo in prostim časom prebivalcev ukvarjal geograf dr. Matjaž Jeršič. Kljub temu se
čedalje več diplomskih del na oddelku za geografijo, posebno v zadnjem času, loteva tem
z geografsko-športno vsebino. Omenjeno dejstvo kaže na širjenje meja proučevanja
geografske stroke tudi v Sloveniji.
Ideja za naslov diplomskega dela je nastala zaradi življenja v neposredni bližini
športnega parka Domžale. Že od otroštva sem tako imela priložnost (aktivno) opazovati
dogajanje v športnem parku, njegov razvoj in spreminjanje skozi čas.
V pričujočem diplomskem delu so predstavljeni športni parki, njihov pomen in
načrtovanje. Pri pisanju sem naletela na različne težave, vendar sem jih sprejela kot
spodbudo, dodaten izziv in motivacijo. Delo mi je hkrati prineslo tudi nova znanja in
spoznanja, za katera sem še dodatno hvaležna.
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1. UVOD
V prostem času se ljudje ukvarjajo s številnimi dejavnostmi. Z njimi zadovoljujejo
potrebe po druženju, sprostitvi in obnavljanju svoje moči. Kot protiutež dnevnim
naporom in različnim stresom se ob splošno povečani skrbi za zdravje ter želji po
ohranjanju dobrega počutja in kondicije, vse več ljudi različnih starostnih skupin v
prostem času ukvarja s športom in rekreacijo. Le majhen delež ljudi se s športom ukvarja
profesionalno. Slednji z doseganjem dobrih rezultatov na tekmovanjih predstavljajo
državo, pripomorejo k priljubljenosti določenega športa in privabljajo množice gledalcev
ter navijačev.
Nedvomno je šport pomemben del vsakdanjika. Prek šol, športnih klubov in
organizacij se dnevno različnih telesnih dejavnosti udejstvuje na milijone otrok, staršev,
trenerjev, športnikov idr. po vsem svetu (Jenšterle, 2007). Šport in rekreacija se glede na
zvrst odvijata v naravnem okolju, na zunanjih rekreacijskih površinah ali znotraj
telovadnic pod nadzorom usposobljenih vaditeljev in inštruktorjev. Za izvajanje večine
dejavnosti so potrebne zadostne in ustrezno opremljene vadbene površine, ki morajo
hkrati zagotavljati tudi varno udejstvovanje in s tem zmanjševanje tveganja poškodb. Pri
planiranju, načrtovanju, umeščanju, financiranju in kasneje vzdrževanju tovrstnih površin
zato sodelujejo strokovnjaki z različnih področij, ki se morajo držati zakonskih aktov in
gradbenih standardov.
Leta 1995 sta bila izvedena natančen popis in izmera površin (v m2) športnih objektov
in vadišč v Sloveniji. Rezultati so pokazali, da pri nas ni kakovostnejših panožnih in
olimpijskih športnih središč za priprave vrhunskih športnikov. Sorazmerno dobro je
razvito le omrežje športnih objektov namenjenih osnovnošolski športni vzgoji. Precej
slabše je stanje v srednjih šolah, še slabše na univerzah (Leskovec, 1998, str. 32). V
preteklem desetletju se stanje ni bistveno spremenilo, kljub porastu potreb po tovrstnih
površinah med prebivalstvom. Svoja vrata so sicer odprle številne manjše in zasebne
telovadnice ter fitnes studii z raznovrstno, vendar plačljivo ponudbo. V interesu mnogih
športnih in zdravstvenih društev, ter organizacij doma kot po svetu je, da so igrišča,
vadišča in druge rekreacijske površine dostopne vsem prebivalcem, tj. ne glede na njihov
socialni in ekonomski položaj. Gibanje za enakost in enakopravnost na tem področju se
imenuje šport za vse (angleško sport for all) (Bale, 2003).
V nasprotju s čedalje več zasebnimi športno-rekreacijskimi objekti, število javnih državnih objektov v Sloveniji stagnira. Obstoječi družbeni objekti so večinoma zastareli
in potrebni temeljite obnove. Glavni vzrok za njihovo slabo vzdrževanje je pogosto
neurejeno skrbništvo. Zavedanje neuglednega položaja je nedvomno prvi korak k
njegovemu reševanju.
Športno-rekreativna dejavnost se, kot smo že omenili, dogaja ali odvija v prostoru.
Ker v sedanjosti prostor postaja neprecenljiva dobrina, je pomembno, kako in v kakšni
meri ga uporabimo. Posebno močni pritiski na prostor so v urbanem okolju, kjer se
prepletajo različni interesi.
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1. Uvod
Z zasnovo športne infrastrukture v prostoru se je pri nas veliko ukvarjal arhitekt dr.
Boris Leskovec. Njegove monografske publikacije, članki in analiza športnih objektov v
Sloveniji, so bili pomembnejši vir informacij. Pri izdelavi diplomskega dela so nam bila v
pomoč tudi gradiva dostopna v knjižnici Fakultete za šport v Ljubljani, Osrednji
humanistični knjižnici Filozofske fakultete v Ljubljani in splošni knjižnici Domžale.

1.1. Namen in cilji
Za izbrano temo diplomskega dela smo se odločili, ker menimo, da so športni parki
danes nepogrešljiva sestavina bivalnega okolja. V diplomskem delu smo želeli preveriti
zadovoljstvo ljudi z obstoječimi športno-rekreacijskimi površinami in oceniti potrebe po
novih tovrstnih površinah. Namen dela je bila proučitev pomena športnih parkov za
naselja in njihove prebivalce. Program in prostorski obseg športno–rekreacijskih površin
sta odvisna od velikosti naselij, gravitacijskega zaledja in od specifičnih naravnih
pogojev za rekreacijo na prostem (Pogačnik, 1999, str. 157). Iz omenjenih razlogov
umeščanje športnih parkov v prostor in njihovo načrtovanje geografom, arhitektom,
geodetom, gradbenikom in drugim strokovnjakom večkrat predstavljata poseben izziv.
Poleg zadostnega števila površin za igrišča, stadion in druge športne objekte, je treba
zagotoviti tudi dovolj parkirišč in v danih okoliščinah omogočiti čim lažjo prometno
dostopnost.
Cilji diplomskega dela so:
• opredeliti pojem »športni park«;
• prikazati opremljenost in ponudbo športnih parkov v Sloveniji;
• analizirati dostopnost in obiskanost športnih parkov;
• predstaviti in ovrednotiti različne podlage načrtovanja.
1.2. Delovne hipoteze
V okviru diplomskega dela smo skušali potrditi ali zavreči tudi naslednje delovne
hipoteze:
• pomen in število športnih parkov v Sloveniji naraščata v skladu s poudarjanjem
rekreacije in športa kot sestavin zdravega življenjskega sloga;
• večina športnih parkov nima zadovoljive infrastrukture in ponudbe za predšolske
otroke in starejše rekreativce zaradi slabe ekonomske donosnosti;
• načrtovanje športnih parkov brez predhodnega poznavanja potreb in želja družbe
je z gospodarskega vidika nesmotrno.
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1. Uvod
1.3. Metode dela
Pri izdelavi diplomskega dela smo uporabili dva temeljna pristopa – teoretičnega in
empiričnega. Teoretični pristop v prvi fazi je zajemal kabinetne metode dela s poudarkom
na pregledu že obstoječe literature in virov. Na podlagi le-teh smo osnovali teoretični del.
V vmesni fazi smo nato opravili terensko delo, ki je obsegalo popis športne infrastrukture
ter pridobivanje slikovnega materiala. V okviru internetne strani Survey Monkey smo
izdelali spletno anketo in izvedli analizo dobljenih odgovorov. Na koncu je sledila še
potrditev ali zavrnitev postavljenih delovnih hipotez.
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2. POJMOVANJE
V literaturi in virih smo zasledili različna poimenovanja za površine, namenjene
športu in rekreaciji, a na žalost največkrat brez podrobnejše opredelitve. Zaman smo
iskali odločilna merila, ki vplivajo na poimenovanje športnih parkov, centrov oziroma
kompleksov. Pri poimenovanju športno-rekreacijskih površin očitno ni obstoječih pravil,
ki bi temeljila na prostorskem obsegu (velikosti) športno-rekreacijskega območja in/ali
programu oziroma številu ter vrsti športnih dejavnosti. V nadaljevanju smo razložili
osnovne pojme (šport, rekreacija, park, center in kompleks), predstavili geografski
pristop k obravnavani tematiki in določili okvir proučevanja.

2.1. Osnovni pojmi
Šport z različnih vidikov obravnava veliko ved, od arhitekture, ekonomije,
sociologije, psihologije, urbanizma do zdravstva in drugih. Glede na omenjeno dejstvo, je
nemogoče pričakovati enotno skupno oznako. S terminološko problematiko na športnem
področju se v knjigi Športoslovje na Slovenskem danes ukvarja dr. Silvo Kristan. Avtor
knjige se med drugim zavzema za priznanje športoslovja (vede o športu) kot samostojne
znanstvene discipline, katere glavni predmet proučevanja je šport (Kristan, 2000).
V večini razlag besede »šport« so ne glede na neenotnost izpostavljene podobne
značilnosti; najpogosteje gibalna oziroma telesna dejavnost, tekmovanje, razvedrilo.
Celostno je šport področje družbene stvarnosti, kamor štejemo vse pojave, procese,
odnose in namene na izsekih športne vzgoje, športnega razvedrila, elitnega tekmovalnega
športa, invalidskega športa in zdravilnega oziroma rehabilitacijskega športa (Kristan,
2000, str. 33).
Izraz rekreacija izhaja iz latinske besede recreatio, ki pomeni (telesno, duševno)
osvežitev (Verbinc, 1979, str. 608). Rekreacija je dejavnost, s katero se človek telesno,
duševno sprosti in okrepi (SSKJ, 1994, str. 1156).
Bistvena razlika med rekreacijo in športom je v tekmovalni naravi slednjega. Cilj
rekreacije je namreč predvsem ohranjanje in izboljšanje človekovih psihofizičnih
sposobnosti ter splošne kakovosti življenja.
Park, urejen in negovan nasad drevja in rastlinja s sprehajališči, je bil nekdaj sestavni
del kraljevih rezidenc in fevdalnih dvorcev. Danes so parki javne zelene površine,
namenjene sprostitvi, igri in rekreaciji. Poleg rekreativne funkcije so parki še posebej v
večjih mestih pomembni tudi z ekološkega in higienskega vidika.
Besedo park pogosto zasledimo v sklopu s pridevnikom: narodni park, mestni park,
zabaviščni park, tehnološki park, avtomobilski park, športni park. Gre za t. i. tematske
parke, kjer je določena funkcija poudarjena oziroma za koncentracijo neke dejavnosti ali
sredstev (SSKJ, 1994, str. 820).
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2. Pojmovanje
Beseda center je udomačen izraz za središče. Z njim ponavadi opredeljujemo tudi
kraj oziroma prostor, na katerem je osredotočena določena dejavnost npr. industrijski
center, izobraževalni center, kulturni center, športni center (SSKJ, 1994, str. 82).
»Športno središče sestavlja večje število različnih športnih objektov in vadišč.
Univerzalno športno središče je namenjeno različnim športnim zvrstem, specializirano
športno središče pa sklopu podobnih športnih zvrsti ali le eni« (Leskovec, 1999, str. 11).
Tujko kompleks Slovar slovenskega knjižnega jezika razlaga kot večje zemljišče,
velik obseg česa (SSKJ, 1994, str. 419).

2.2. Geografski pristop
»Športni park je področje v naravi, prirejeno za šport, rekreacijo« (SSKJ, 1994, str.
1362). Večina ljudi verjetno ne bi nasprotovala zapisani jasni in kratki razlagi športnega
parka v Slovarju slovenskega knjižnega jezika, saj enači pojma »področje« in »območje«.
V geografski stroki omenjena izraza nista sinonima. Področje se namreč uporablja
izključno za del znanosti, medtem ko je območje del ozemlja, zemeljskega površja,
pokrajine, geografskega prostora, torej predmeta geografije.
Posebnost (in hkrati prednost) geografskega pristopa, ki smo ga uporabili pri
opredelitvi in proučevanju športnih parkov, je v njegovi celovitosti. Za razliko od mnogih
enostransko in specialistično usmerjenih ved, nam kompleksnost in večplastni značaj
geografije omogočata »širšo« obravnavo. Poleg prostorskih komponent (razmestitev,
obseg idr.) smo tako pozornost namenili tudi družbenim in okoljskim vidikom, ter njihovi
medsebojni interakciji (učinkovanju, prepletanju). Vendar pa moramo poleg prednosti
pristopa, omeniti še slabosti. Glavna med njimi, na katero žal večkrat pozabimo, je
prostorska skala. Z izborom prostorske enote lahko namreč v precejšnji meri vplivamo na
rezultate geografskih analiz in nadaljnje na raziskovalna spoznanja (Krevs, 1998). V
primeru površinsko velikih prostorskih enot hitro zaidemo v pretirano posploševanje ali
obratno (pri majhnih do prevelikega poudarjanja podrobnosti).
Omenjene problematike prostorske skale se je očitno zavedal tudi dr. Boris Leskovec.
V svojem delu Šport v prostoru je ločil regionalne, mestne, občinske in lokalne
rekreacijske parke (Leskovec, 1999). Njihova ločitev je zgolj simbolična, saj so si
njihove definicije med seboj izredno podobne:
•

regionalni rekreacijski park;
»Je rekreacijski park v naravnem okolju, ki zadovoljuje potrebe posameznika ali
družine po različnih oblikah rekreacije. Sestav in število športnih objektov in
vadišč mu dajeta regionalni pomen« (Leskovec, 1999, str. 11).
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•

•

•

mestni rekreacijski park;
»Je rekreacijski park v naravnem ali grajenem okolju, ki zadovoljuje potrebe
družine ali posameznika po različnih oblikah rekreacije. Sestav in število športnih
objektov in vadišč mu dajeta mestni značaj« (Leskovec, 1999, str. 11).
občinski rekreacijski park;
»Je rekreacijski park v naravnem ali grajenem okolju, ki zadovoljuje potrebe
družine ali posameznika po določenih oblikah rekreacije. Sestav in število
športnih objektov mu dajeta občinski značaj« (Leskovec, 1999, str. 11).
lokalni rekreacijski park;
»Je rekreacijski park v naravnem ali grajenem okolju, ki zadovoljuje potrebe
družine ali posameznika po določenih oblikah rekreacije. Sestav in število
športnih objektov mu dajeta lokalni značaj« (Leskovec, 1999, str. 12).

Avtor niti v nadaljevanju ne pojasni kakšen je potreben sestav in kolikšno število
športnih objektov za določitev vrste značaja športno-rekreacijskih površin, kar še dodatno
kaže na zahtevnost jasne in razumljive pojmovne opredelitve – temeljev teoretskih
izhodišč.
Slika 1: Tivoli – regionalni, mestni, občinski in/ali lokalni (športni) park.

Vir: URL: http://kraji.eu/PICTURES/osrednjeslovenska/ljubljana_z_okolico/ljubljana/
park_tivoli/IMG_7368_ljubljana_park_tivoli.jpg (citirano 30. 4. 2008).
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2.3. Okvir proučevanja
Opredelitev pojma športni park je težavna naloga. Osnovna funkcija športnorekreacijskih površin je namreč ne glede na poimenovanje povsod enaka – tj. možnost
telesne vadbe in sprostitve. Kljub temu se po našem mnenju športni parki razlikujejo od
ostalih površin, namenjenih športu in rekreaciji. Povod za naše prepričanje je shema
športno-rekreacijskega prostora (glej Sliko 2).
Slika 2: Shema športno-rekreacijskega prostora.

Vir: Leskovec, 1999, str. 12
Športno-rekreacijski prostor se v pričujoči shemi (glej Sliko 2) deli na naravno in
grajeno (pozidano) okolje. Naravno okolje obsega različne tipe odprtih urejenih površin,
medtem ko grajeno okolje obsega različne vrste objektov. Postavljata se vprašanji, kam
spadajo športni parki in ali so zelene površine v mestih naravno okolje?
V planskih dokumentih (Prostorski plan RS) se zanimivo športno-rekreacijske
površine obravnavajo skupaj z zelenimi površinami (Leskovec, 1998, str. 34–35). Med
specifične zelene površine je športne parke v svojem diplomskem delu z naslovom Javne
zelene površine v Ljubljani uvrstil tudi Žiga Drobnič (Drobnič, 2006). V omenjenem delu
so športni parki opredeljeni kot večji parki s pretežno športnim programom in grajeno
infrastrukturo. Slednja je v nasprotju s t. i. odprto krajino »zelenih« parkov. Avtor hkrati
navaja, da je športna infrastruktura pogosto le dopolnitev obstoječega (zelenega) parka, s
čimer park postane kombinacija zelenih in rekreacijskih površin (Drobnič, 2006, str. 43).
8

2. Pojmovanje
Vključitev športnih parkov med ostale športno-rekreacijske prostore v naravnem
okolju je tako sporna predvsem zaradi grajenih objektov, ki v bolj ali manj naravnem
okolju predstavljajo tujek in vplivajo na samo podobo (zelenega) parka. Čeprav bi
športne parke lahko uvrstili v naravno ali grajeno okolje glede na delež površine, ki
pripada parkovnemu (zelenemu) delu in grajeni infrastrukturi, se je kot boljša rešitev
izkazala dopolnitev sheme športno-rekreacijskega prostora (glej Sliko 3).
Slika 3: Dopolnjena shema športno-rekreacijskega prostora.

Vir: Leskovec, 1999, str. 12
Dopolnila: Lindav, 2007.
Športni parki kot novonastala kategorija v shemi športno-rekreacijskega prostora po
našem mnenju predstavljajo vez med naravnim in grajenim okoljem. Iz tega izhaja naša
opredelitev športnega parka:
Športni park je sklenjeno območje parkovno urejenih zelenih in grajenih površin,
katerih bistvena funkcija je omogočanje zadovoljevanja človekovih potreb po
športu in rekreaciji.
Pomemben element športnega parka je po naši presoji tudi njegova javna dostopnost.
Športno-rekreacijske površine, ki so namenjene izključno vrhunskim športnikom ali
določeni izbrani populaciji, ne sodijo v to kategorijo.
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Pri določevanju športnih parkov smo zato upoštevali naslednje elemente oziroma
merila1:
•

•

•

sklenjenost območja;
Nanaša se na prostorsko zaokroženo razmestitev bistvenih sestavin športnega
parka. Deli športnega parka med seboj niso fizično ločeni s pomembnejšimi
prometnicami ali objekti z drugačno namensko rabo.
kombinacija parkovno urejenih zelenih in grajenih površin;
Parkovno urejene zelene površine obsegajo travnata, z drevesi in drugim
rastlinjem nasajena manjša ali večja območja, sprehajališča s parkovno
infrastrukturo – klopmi, koši za odpadke in morebitno javno razsvetljavo. V
njihovem sklopu je lahko tudi otroško igrišče in gostinski objekt.
Grajene površine zavzemajo pokrite, nepokrite in/ali posebne športno-rekreacijske
objekte in vadišča. Razlika med njimi je v upoštevanju standardov in normativov
(pokriti in nepokriti objekti in vadišča) ali njihovi odsotnosti (posebni objekti npr.
hipodrom, strelišče) (Leskovec, 1999, str. 11). Objekti in vadišča naj omogočajo
izvajanje vsaj treh različnih športnih dejavnosti hkrati.
Razmerje med parkovno urejenimi in grajenimi površinami znotraj športnega
parka ni relevantno.
javna dostopnost;
Športni parki oziroma njihovi upravitelji (skrbniki) morajo omogočiti dostop in
uporabo vsem prebivalcem brez omejevanja oziroma razlikovanja. Pravila
vedenja in delovanja športnega parka ali posameznih objektov v njem (odprtost,
delovni čas) morajo veljati za vse. Večinoma je uporaba vadišč vseeno plačljiva,
kar onemogoča obisk ekonomsko najšibkejšemu sloju prebivalstva. V odvisnosti
od ponudbe in povpraševanja je včasih potrebna predhodna rezervacija vadbenega
prostora (npr. teniškega igrišča).

Okvir proučevanja, ki zajema opredelitev pojma športni park in merila njihovega
določevanja, nam je v nadaljevanju služil kot podlaga za prepoznavanje in analiziranje
športnih parkov v Sloveniji.
Zavedali smo se, da smo s postavitvijo meril v določeni meri že vplivali na nadaljnje
ugotovitve ter rezultate in le-ti ne bi bili povsem enaki ob drugačnem pristopu k
proučevani tematiki.

1

Med merila nismo uvrstili obsega športnega parka in števila športnih objektov v njem. Menili smo, da je
za pomen športnih parkov pomembnejša pestrost njihove ponudbe kot njihova površina.
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Točnega števila športnih parkov v Sloveniji ne poznamo. Njihovo število je namreč
odvisno od opredelitve pojma športni park. Upoštevajoč lastno opredelitev, je po našem
mnenju v Sloveniji število športno-rekreacijskih površin, ki nosijo naziv športni park
precej večje od območij, ki si takšno poimenovanje dejansko zaslužijo.
Fundacija za šport že od leta 1999 naprej spremlja investicije v različne športne
panoge (atletika, košarka, nogomet, odbojka, plavanje idr.) po višini zneska oziroma
sofinanciranja (mala, srednja, večja, velika) in po statusu izvajalca (društvo, gospodarska
družba, občina, osnovna šola, zavod za šport idr.). Interaktivni zemljevid investicij na
njihovi spletni strani uporabnikom omogoča grafični prikaz zbranih podatkov. Z uporabo
omenjenega orodja smo prikazali (glej Karto 1) razmestitev tistih športnih parkov
(izbrana panoga rekreacijski park, zunanja športna igrišča), v katere so bila investirana
sredstva med leti 1999 in 2007 (vsa leta) ne glede na višino sofinanciranja (vsi zneski) in
status izvajalca (vsi izvajalci). S klikom na posamezno ikono je mogoče dobiti natančne
informacije o imenu in legi (kraju) športnega parka, izvajalcu ter letu in znesku odobrene
investicije (Fundacija za šport, 2007).
Karta 1: Razmestitev športnih parkov po podatkih Fundacije za šport.

Vir: Spletna stran Fundacije za šport, oktober 2007.
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Čeprav je prikaz športnih parkov po podatkih Fundacije za šport videti prepričljiv, ga
je treba gledati z določeno mero negotovosti. Pri tem je vprašljiva predvsem upoštevana
opredelitev športnega parka. Razen legende, namreč ni podrobnejših pojasnil. S
klikanjem po posameznih ikonah nam je interaktivni zemljevid investicij izpisoval poleg
športnih parkov tudi imena športnih centrov, športnih in osnovnošolskih igrišč ipd. Na
karti tudi niso prikazani športni parki, v katere so bile investicije vložene pred letom
1999.
Zaradi poudarka na pomenu in načrtovanju športnih parkov, smo se v diplomskem
delu omejili le na športne parke v naseljih z najmanj deset tisoč prebivalci. Svojo
odločitev smo utemeljili z naslednjimi razlogi:
•
•
•

prebivalci večjih (mestnih) naselij nimajo toliko možnosti za rekreacijo v naravi
kot ljudje, ki živijo na podeželju, zato je pomen športnih parkov večji;
le zadostno število uporabnikov opravičuje izgradnjo športnih objektov in
omogoča njihovo rentabilnost;
zaradi nasprotujočih interesov in pomanjkanja prostora, je načrtovanje in
umeščanje parkov v urbano okolje težje.

Obenem je treba omeniti, da je v Sloveniji že dlje časa prisotna težnja po vzpostavitvi
t. i. mreže športnih središč. Leskovec meni (Leskovec, 1998, str. 34), da mora biti razvoj
športa v prostoru primerljiv s funkcijsko vlogo kraja v regiji ali republiki. Ustrezno
njegovi vlogi je nato potrebno naselje opremiti s sodobnimi športnimi objekti in vadišči
(Leskovec, 1998; Leskovec, 1999). Z drugimi besedami – naselja in kraji, ki so višje v
hierarhiji središčnih naselij, naj imajo tudi več športno-rekreacijskih površin za
zadovoljevanje potreb vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije in športne
vzgoje. Sprememba funkcijske vloge kraja ali naselja v regiji ali državi, hkrati
pomembno vpliva na njegovo vlogo pri zasnovi športa v prostoru (Leskovec, 1998).
Po popisu leta 2002 je v Sloveniji 16 naselij z več kot 10.000 prebivalci (glej
Preglednico 1). Po statističnih regijah (SKTE 3) niso zajeta regionalna središča Koroške
(Slovenj Gradec – 7712 preb., Ravne na Koroškem – 7797 preb.), Notranjsko-kraške
(Postojna – 8548 prebivalcev) in Spodnjeposavske (Brežice – 6510, Krško – 6994
prebivalcev) statistične regije, saj imajo vsa manj kot deset tisoč prebivalcev. Nasprotno
sta v dveh statističnih regijah poleg centralnega naselja, še dva kraja z nad 10.000
prebivalci. V Osrednjeslovenski statistični regiji Domžale in Kamnik, ter Jesenice in
Škofja Loka v Gorenjski statistični regiji (SURS, 2007). Izbrana naselja oziroma njihovo
razmestitev v prostoru smo tudi grafično prikazali (glej Karto 2).
S pomočjo kartografskega gradiva in drugih virov (spletne strani občin, športnih
društev) smo nato sestavili seznam športnih parkov, ki že imajo takšno ime, in športnorekreacijskih površin v izbranih naseljih, za katere smo sklepali, da izpolnjujejo merila
naše opredelitve športnega parka. Sledilo je preverjanje oziroma delo na terenu. Rezultate
popisa športne infrastrukture ter bistvenih parkovnih elementov smo predstavili v
nadaljevanju.
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Preglednica 1: Naselja z več kot 10.000 prebivalci po padajočem vrstnem redu.
Naselje
Ljubljana
Maribor
Celje
Kranj
Velenje
Koper
Novo mesto
Ptuj
Trbovlje
Nova Gorica
Jesenice
Murska Sobota
Škofja Loka
Kamnik
Domžale
Izola

Št. prebivalcev (2002)
258.873
93.847
37.834
35.587
26.742
23.726
22.415
18.339
16.290
13.491
13.429
12.437
12.289
12.197
11.582
10.381

Statistična regija
Osrednjeslovenska
Podravska
Savinjska
Gorenjska
Savinjska
Obalno-kraška
Jugovzhodna Slovenija
Podravska
Zasavska
Goriška
Gorenjska
Pomurska
Gorenjska
Osrednjeslovenska
Osrednjeslovenska
Obalno-kraška

Vir: Statistični urad RS, november 2007.
Karta 2: Naselja z več kot 10.000 prebivalci.

Vir podlage: URL: http://www.enchantedlearning.com/europe/slovenia/outlinemap/, 2007.
Dopolnila: Lindav, 2007.
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3.1. Popis športne infrastrukture in parkovnih elementov
Za terensko delo vnaprej pripravljen seznam je obsegal skupno 29 športnih parkov in
ostalih športno-rekreacijskih območij v 16 izbranih naseljih.
Vsebina popisa je bila zaradi boljše preglednosti in nadaljnje tudi lažjega prikaza
rezultatov razdeljena na naslednje tri sklope:
•

•

•

popis športne infrastrukture (glej Preglednico 2, str. 16);
Ločili smo osem različnih kategorij: stadion, večnamensko igrišče oziroma
prostor, samostojna igrišča za košarko, nogomet in odbojko, teniško igrišče,
letni in zimski bazen ter balinišče oziroma kegljišče. Prednost samostojnih
igrišč je v možnosti izvajanja več različnih športnih panog naenkrat in s tem
udejstvovanja več skupin uporabnikov. Slabost je v (pre)veliki rabi prostora.
Običajno imajo vrhunski nogometaši zaradi ohranjanja naravne travne ruše na
tekmovalni površini, še pomožno vadbeno igrišče s t. i. umetno travo.
popis parkovnih elementov (glej Preglednico 3, str. 17);
Popis parkovnih elementov je zajemal: zeleni pas z vegetacijo, sprehajalne
poti, klopi, opremljenost s koši za odpadke, javno razsvetljavo, (okrasne)
vodne površine, igrala za otroke in gostinski lokal. Privlačnost določenega
prostora za sprostitev in rekreacijo je pogosto odvisna od zaznavanja naravnih
danosti v njem preko čutil za vid, sluh in vonj. Večje zelene površine imajo
poleg estetskega učinka, tudi vpliv na mestno mikroklimo in kakovost zraka.
Iz omenjenih razlogov smo kategorijo zeleni pas podrobneje opredelili –
okrajšava VP pomeni, večje površine, s KZ pa smo označili komunalne
zelenice.
ostalo ponudbo in značilnosti (glej Preglednico 4, str. 18);
Ob športni infrastrukturi in parkovnih elementih nas je zanimala še morebitna
preostala ponudba v športnih parkih vključujoč infrastrukturo za druge panoge
poleg naštetih v prvem sklopu popisa, tečaje in prireditve. Ocenili smo
velikost in urejenost parkirišč, urejenost in vzdrževanje celotnega popisnega
območja (sistem ocenjevanja glej v legendi označb str. 15) ter navedli
njihovega upravitelja. S ciljnimi skupinami smo prikazali opremljenost in
ponudbo športnega parka (površin) glede na potrebe otrok (O), rekreativcev
(R), starejših (S) in vrhunskih športnikov (V). Preverili smo tudi prostorsko
sklenjenost posameznega izbranega območja. Na podlagi rezultatov popisa
smo označili športne parke in športno-rekreacijske površine, ki ustrezajo naši
opredelitvi športnega parka. Vsem preučevanim območjem smo glede na
razmerje med grajenimi površinami namenjenim športu in parkovno urejenimi
površinami določili še značaj: pretežno športni (I.), športno-parkovni (II.),
parkovno-športni (III.) in pretežno parkovni (IV.) značaj.
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Legenda označb v preglednicah 2 do 4:
prazno polje v preglednici – območje nima določene infrastrukture,
elementa ali ne izpolnjuje navedenega kriterija;
polje s piko v preglednici – območje ima določeno infrastrukturo,
element ali izpolnjuje navedeni kriterij;

●

A
N
A+N

–
–
–
obnova –
L
–
Z
–
L+Z –
(d)
–
nn
–

atletski stadion
nogometni stadion
atletski in nogometni stadion
v času obiska je bil objekt v prenavljanju
letni bazen
zimski bazen
letni in zimski bazen
infrastruktura, element dislociran od preostalih objektov
v času obiska deloma zaprt (onemogočen popoln popis)

VP
KZ

–
–

večje zelene površine (primerne za igro, rekreacijo in/ali počitek)
komunalne zelenice (zeleni pasovi, robovi igrišč, redka drevesa)

1

–

neurejen (ni parkirišč ali zelo malo število; nevzdrževan ali zelo slabo vzdrževan

2
3
4
5

–
–
–
–

športni park oziroma športno-rekreacijsko območje)
slabo urejen (malo število parkirišč / makadamsko parkirišče; slabo vzdrževanje)
solidno urejen (pomanjkanje parkirišč ob večjih dogodkih; solidno vzdrževanje)
urejen (manjše pomanjkljivosti – oznake, odprtost, pravila)
zelo urejen (brez pomanjkljivosti, redno vzdrževanje vseh površin)

(€)

–

plačljivo parkirišče

O
R
S
V

–
–
–
–

(predšolski) otroci
rekreativci (mladina in generacije srednjih let)
starejši
vrhunski športniki

● (p)

–

pogojno ustrezen definiciji

I.
II.
III.
IV.

–
–
–
–

pretežno športni značaj
športno-parkovni značaj
parkovno-športni značaj
pretežno parkovni značaj
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ŠP Kodeljevo, LJ
ŠP Ljubljana, LJ
ŠP Ilirija, LJ
Tivoli, LJ
ŠRC Ježica, LJ
ŠP Tabor, Maribor
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Bonifika, Koper
Športno-rekreacijski
park Portoval, NM
ŠRC Loka, NM
Športna dvorana Leon
Štukelj, NM
Stadion Drava in Šp.
Dvorana Mladika, Ptuj
Športni kompleks
Rudar, Trbovlje
ŠP Nova Gorica
ŠP Podmežakla,
Jesenice
Rekreacijski park
Fazanerija, MS
Mestni park, MS
ŠP Puštal, Šk. Loka
ŠP OŠ Šk. Loka mesto
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Preglednica 2: Popis športne infrastrukture.
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Vir: Lindav, terensko delo 2008.
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Preglednica 3: Popis parkovnih elementov.
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Vir: Lindav, terensko delo 2008; Jenšterle, osebni vir 2008.
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Preglednica 4: Ostala ponudba in značilnosti.
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3.2. Interpretacija rezultatov popisa
Popisi in zbiranje podatkov se ne izvajata brez razloga. Njun namen je ugotoviti in
analizirati trenutno stanje, poskušati predvideti prihodnje potrebe ter (racionalneje)
načrtovati prihodnji razvoj. Za vsakega raziskovalca, še posebej geografa, je tako zelo
pomembno, da (si) zna pridobljene podatke pravilno interpretirati.
Kot je razvidno iz Preglednic 2, 3 in 4 je večina izmed proučevanih športnih parkov
in drugih športno-rekreacijskih površin v izbranih naseljih relativno dobro opremljenih s
športno in ostalo infrastrukturo. Razen stadiona, ki je skoraj povsod rezerviran le za
tekmovanja vrhunskih športnikov in ogled tekem, so ostali objekti vsaj v določenih
terminih (brez ali še večkrat proti plačilu) dostopni širši populaciji. Glede na obseg
zelenih površin in ponudbo smo ugotovili, da imata skoraj dve tretjini izbranih in
popisanih območij pretežno športni značaj (glej Preglednico 5), saj je parkovna ureditev
omejena na obrobne komunalne zelenice z redkimi drevesi. Območij, ki ustrezajo
definiciji športnega parka, je po naši presoji pet izmed 29 proučenih. Tri športnorekreacijske površine definiciji ustrezajo le pogojno.
Preglednica 5: Število proučenih območij v posameznem klasifikacijskem razredu.
Klasifikacijski razred
I.
II.
III.
IV.

pretežno športni značaj
športno-parkovni značaj
parkovno-športni značaj
pretežno parkovni značaj

Število proučevanih
območij v razredu
18
7
2
2
29

Vir: Lindav, terensko delo, 2008.
Slike 4, 5 in 6: Ne ustrezajo definiciji športnega parka kljub takšnemu poimenovanju.

Vir: Lindav, 2008.
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Za boljšo ponazoritev, smo na tem mestu s slikovnim materialom podkrepili še
določene opazovane kategorije (prostorska sklenjenost, javna dostopnost, urejenost in
vzdrževanje, pestrost ponudbe) in navedli najbolj izstopajoče primere.

3.2.1. Prostorska sklenjenost
Med prvimi vtisi, ki smo jih dobili ob obisku izbranih športno-rekreacijskih območij,
je bila njihova prostorska sklenjenost. Kot prostorsko sklenjena smo opredelili območja,
kjer posamezni športni objekti med seboj niso fizično ločeni s pomembnejšimi
prometnicami ali objekti z drugačno namensko rabo (npr. večjo trgovino, proizvodnim
obratom). Izvzeli smo dostopne poti do parkirišč in gostinske objekte.
Karta 3: Ortofoto Športnega parka Domžale – primer prostorske nesklenjenosti.

Vir: Spletni Telefonski imenik Slovenije, 2008 (citirano 26. 4. 2008).
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Primer prostorsko nesklenjenega športnega parka je športni park Domžale (glej Karto
3). Kopališka cesta, potekajoča v smeri severozahod–jugovzhod (med stadionom na
severu in preostalimi objekti v športnem parku južno od omenjene ceste), ki se nadaljuje
v Pot za Bistrico, namreč predstavlja glavno prometno os med Domžalami in Ihanom ter
priključek na avtocesto Ljubljana–Maribor, ki se nahaja približno 1 km vzhodno od
mostu čez Kamniško Bistrico. Tudi krak Kopališke ceste v smeri sever–jug deli športni
park. Pred kratkim je bila cesta na tem odseku zaradi povečanega prometa in splošne
nevarnosti, predvsem za pešce in kolesarje (ni bilo urejenega pločnika) razširjena, teniška
igrišča tik ob njej pa so ukinili.
Nasprotno je primer prostorsko sklenjenega (kompaktnega) območja športni park
Nova Gorica (glej Sliko 7). Med športnimi objekti poteka tlakovana pešpot. Parkirišča so
ob Cankarjevi ulici vzdolž stadiona na vzhodni strani in za glavno tribuno, pod katero je
tudi vrsta manjših prostorov za druge dejavnosti (mladinski center, fitnes center, bar,
sedeži raznovrstnih športnih društev).
Slika 7: Športni park Nova Gorica – primer prostorske sklenjenosti.

Vir: TIC – Nova Gorica, URL: http://www.novagorica-turizem.com/index.php (citirano
26. 4. 2008).
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3.2.2. Javna dostopnost
Ob izvajanju popisa športne infrastrukture in parkovnih elementov na izbranih
lokacijah smo kar nekajkrat ostali pred z visoko ograjo obdanimi in zaklenjenimi vadišči.
Na omejen dostop so opozarjale tudi table na njihovem vhodu (glej Slike 8, 9 in 10).
Slike 8, 9 in 10: Omejevanje dostopa in uporabe športnih igrišč oziroma površin.

Vir: Lindav, 2008.
Čeprav dejanskih razlogov za omejevanje dostopa nismo izvedeli, smo kot najbolj
verjetna navedli preprečevanje vandalizma ter zagotavljanje finančnih sredstev za
njihovo urejanje in vzdrževanje (članarina, vstopnina za prireditve).
Po našem mnenju bi morali imeti vsi enake možnosti za uporabo športnih površin.
Namesto prepovedi, bi moral biti vsak (potencialni) uporabnik vnaprej seznanjen s
pravili, ki veljajo v športnem parku in se jih tudi držati. Kršiteljem pravil bi morali
nadaljnjo uporabo objekta prepovedati in zahtevati povrnitev nastale škode. Na terenu
smo zabeležili le tri športne parke (ŠRC Bonifika, Športni center Kranj in Športni park
Stražišče), ki uporabe površin ne omejujejo in imajo na vidnem mestu zapisana pravila
uporabe (glej Prilogo 2).

3.2.3. Urejenost in vzdrževanje
Vsakdo se želi s športom ukvarjati v čistem, prijetnem okolju in na vzdrževanih
vadbenih površinah. V preglednici 4 smo podali subjektivne ocene splošne urejenosti
športnih parkov in športno-rekreacijskih površin ter pripadajočih parkirišč.
Skoraj povsod smo pogrešali javne toaletne prostore. Pogosto se nahajajo samo v
sklopu kopališč, slačilnic v večnamenskih dvoranah, le izjemoma so v obliki »otokov«,
kakršnih smo navajeni v turističnih kampih. Težavo ponekod rešujejo s postavitvijo
kemičnih stranišč iz plastike, kar vsekakor ni primerna dolgoročna rešitev. Dejstvo je, da
se ljudje med telesno vadbo znojijo in bi se lahko v takšnih prostorih osvežili in po želji
tudi preoblekli.
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Poleg javnih toaletnih prostorov ali vsaj stranišč s tekočo vodo, smo pogrešali večje
število klopi na več različnih lokacijah znotraj proučevanih območij. Te so se večkrat
nahajale samo v bližini otroškega igrišča in igral, medtem ko jih je drugje primanjkovalo.
Ponekod je bilo opaziti tudi premajhno število košev za odpadke ali njihovo prepolno
vsebino.
Sliki 11 in 12: Videz (ne)urejenosti.

Vir: Lindav, 2008.
Urejenost se odraža tudi v napisanih in na vidnem mestu postavljenih pravilih
oziroma označbah glede uporabe površin in njihove odprtosti, kar smo že omenili v
prejšnjem podpoglavju. Pohvale vredni sta nedvomno potekajoči obnovi stadionov v
Mariboru in Trbovljah, medtem ko nekoč zelo znani domžalski objekt Ten-Ten, zgrajen
leta 1990, prizorišče mednarodnih teniških turnirjev v 90. letih, še najprej propada (glej
Sliki 13 in 14).
Sliki 13 in 14: Obnova stadiona v Trbovljah in propadanje objekta Ten-Ten.

Vir: Lindav, 2008.
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3.2.4. Pestrost ponudbe
Tako v svetu kot pri nas sta med najbolj priljubljenima športoma nogomet in košarka.
Prostor zanju se vselej najde – ali na domačem dvorišču, pri/v šoli ali v športnem parku.
Profesionalna košarka je dvoranski šport, rekreativna se najpogosteje odvija na zunanjih
igriščih. Tudi pri nogometu poznamo več različic – z ozirom na talno podlago (trava,
parket, beton) in velikost igralne površine (standardni, mali ali t. i. futsal). Med ponudbo
večine v popis vključenih športnih parkov in drugih športno-rekreacijskih območij je tudi
teniško igrišče. Zanimalo nas kako je s preostalo ponudbo – ali zadovoljuje potrebe vseh
starostnih skupin prebivalstva?
Opozoriti velja, da so v Preglednicah 2, 3 in 4 s piko označeni obstoječi športni in
drugi objekti ter parkovni elementi v posameznem (športnem) parku ne glede na njihovo
število in/ali obseg. Opremljenost in njihova ponudba se tako giblje od zelo skromne do
zelo bogate. Najbolj nazoren primer so otroška igrišča in igrala (glej Sliki 15 in 16).
Sliki 15 in 16: Skromno in bogato opremljeno otroško igrišče znotraj (športnega) parka.

Vir: Lindav, 2008.
Namen podpoglavja ni podroben opis in navedba števila objektov in elementov že
zajetih v preglednicah, temveč seznanitev bralca s preostalo ponudbo (športnih) parkov –
drugimi športnimi panogami, tečaji, prireditvami ter njihovo ciljno usmerjenostjo.
Gotovo je velika prednost za upravitelja in uporabnike, če se ponudba uspešno
prilagaja letnim časom in željam (potencialnih) uporabnikov. Takšen (športni) park
pridobiva na veljavi in pomenu. V zadnjih letih se pozimi urejajo začasna manjša
drsališča, namenjena predvsem otrokom in z napihljivo streho, t. i. balonom, pokrivajo
sicer odprta oziroma zunanja teniška igrišča (glej Sliki 17 in 18).
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Sliki 17 in 18: Začasno drsališče in z balonom pokrita teniška igrišča.

Vir: Lindav, 2008.

Preživljanje prostega časa mladih se razlikuje od preživljanja prostega časa starejših.
Slednji ga imajo tudi občutno manj kot prvi. Med šolskim letom so osnovnošolcem in
srednješolcem na voljo raznovrstne obšolske (športne) dejavnosti in/ali tečaji v športnih
klubih npr. nogometni, košarkarski, teniški, borilne veščine... (glej Sliki 19 in 20).
Sliki 19 in 20: Ponudba športnih zvrsti.

Vir: Lindav, 2008.
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Krožki in tečaji se običajno ob koncu šolskega leta zaključijo, zato so še zlasti med
poletnimi počitnicami javni športni objekti in površine, v primerjavi s preostalim delom
leta, bolj zasedene. Ker mladi navadno iščejo druge alternative za telesno vadbo in
prostočasne aktivnosti, je v zadnjem desetletju med njimi postalo priljubljeno rolkanje.
Sprva se je izvajalo na javnih stopniščih in drugih ovirah, dokler niso zanj postavili
posebnih poligonov ali t. i. skate parkov. Danes ga ima že vsak bolje opremljen športni
park (glej Sliki 21 in 22).
Sliki 21 in 22: Skate parka v Velenju in Domžalah.

Vir: Lindav, 2008.
Ostala ponudba:
•
•
•
•
•

»speedway« (glej Sliko 23) v športnem parku Ilirija;
kolesarska steza – velodrom (športni park Stražišče);
igrišče za in-line hokej (športni park Stražišče, športni park Domžale);
igrišče za mini golf (park Tivoli);
lokostrelstvo (ob nogometnem stadionu v Kamniku).

Slika 23: Proga za speedway.

Vir: Lindav, 2008.
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Najslabše je poskrbljeno za šport in rekreacijo starejših. Le v tretjini proučevanih
športnih parkov in ostalih športno-rekreacijskih površinah, imajo namreč balinišča in/ali
kegljišča, ki jih pogosteje uporabljajo prav starejši rekreativci (glej Sliki 24 in 25).
Sliki 24 in 25: Balinišče in kegljišče.

Vir: Lindav, 2008.

Manjše in večje športne in rekreativne prireditve, ki se jih lahko aktivno udeleži vsak
posameznik, se odvijajo na vseh proučevanih lokacijah skozi vse leto. Njihov ažurni
seznam je dosegljiv na spletnih straneh Migaj raje z nami (http://www.migajznami.si/) in
na spletnih straneh upraviteljev športnih parkov in športno-rekreacijskih površin:
http://www.zpo.si/, http://www.zsport-kranj.si/ idr.
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4. POMEN ŠPORTNIH PARKOV
Določiti pomen športnih parkov ni lahko. Ocene o pomembnosti športnih parkov bi se
tudi verjetno zelo razlikovale, če bi o tem povprašali vrhunskega športnika, zaposleno
in/ali upokojeno osebo. Poleg osebnega profila in posameznikovih navad na pomen
športnega parka z vidika prebivalstva vplivata tudi njegova ponudba, oddaljenost in
dostopnost. Vse omenjene spremenljivke smo pri določanju pomena športnih parkov
skušali upoštevati pri sestavi spletne ankete. Izbrani pristop je v veliki meri subjektivne
narave. Bolj objektivno bi njihov pomen oziroma obiskanost določili na podlagi števila
prodanih kart (za vadbe, ki so dostopne le proti plačilu), števila in kraja bivališča članov v
športnih društvih, ki uporabljajo športno infrastrukturo.
Nadaljnje smo opredelili športni park kot element urbane strukture ali ustroja mesta.
Teorija o središčnih naseljih se je kljub številnim kritikam v preteklosti ohranila in je
marsikje še vedno osnova za proučevanje in razumevanje pomena storitvenih funkcij
naselij in njihovega vpliva na prostorska razmerja v naselbinskem sistemu (Krevs, 2000).
Športni parki nemalokrat, še posebej z gostovanjem pomembnih športnih dogodkov in/ali
moderno oblikovanimi športnimi objekti, tudi prispevajo k boljši prepoznavnosti
posameznega naselja.

4.1. Pomen športnih parkov z vidika prebivalstva
4.1.1. Izdelava spletne ankete
Cilj vsake raziskave je dobiti kar najbolj kakovostne in verodostojne informacije. Če
slednje niso že zbrane in jih je moč uporabiti kot sekundarni vir, jih je treba pridobiti iz
prve roke. Kot smo že omenili, smo s pomočjo spletnih orodij Survey Monkey izdelali
spletno anketo. Zanjo smo se odločili iz več razlogov, in sicer:
•
•
•
•
•

obsega ankete;
tipa vprašanj;
zmanjšanja odvisnosti od lokacije in časa anketiranja;
želje po čim bolj reprezentativnem vzorcu anketirancev;
možnosti hitrejše analize rezultatov.

Večini ljudi odgovarjanje na anketne vprašalnike ni v interesu, zato je velikokrat
najtežji del anketiranja prav iskanje oseb, ki so pripravljene sodelovati v njej. V kolikor je
anketa kratka in prevladuje zaprti tip vprašanj, se jo lahko neposredno razmeroma hitro
izvede, saj njeno reševanje ne vzame veliko časa. Pri tem je delež neodgovorjenih ali
površno odgovorjenih vprašanj navadno majhen. Nasprotno velja za nekoliko obsežnejše
ankete z odprtim tipom vprašanj, kakršna je bila tudi naša (obsegala je tri sklope s skupno
dvanajstimi vprašanji in podvprašanji mešanega tipa2). S spletnim (posrednim) načinom
2

Anketni vprašalnik se nahaja v prilogi.
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anketiranja smo se dolgotrajnemu iskanju sodelujočih in večjemu številu nepopolnih
anket uspešno izognili. Z uporabo spletne ankete smo namreč odpravili slabost
takojšnjega sodelovanja in subjektivne izbire sodelujočih oseb. Možnost poznejšega
pristopa k njenemu reševanju, je po našem mnenju zagotovila tudi bolj premišljene in
natančne odgovore na postavljena vprašanja. Najmanjši vpliv smo imeli na profil oziroma
vzorec anketirancev. Že vnaprej smo pričakovali, da bo delež starejših ljudi gotovo
manjši kot bi bil ob neposrednem anketiranju, saj je starejšim generacijam uporaba
računalniških orodij še vedno precej tuja. Iz statističnega vidika je reprezentativni vzorec
anketirancev takšen, ki kar najbolje predstavlja celotno proučevano populacijo. Glede na
število enot v vzorcu se ločijo majhni (do 100 enot) in veliki vzorci. Na splošno se
vzorčne napake s povečevanjem števila v vzorec vključenih enot zmanjšujejo. Ob ostalih
omenjenih prednostih nam je Survey Monkey v veliki meri olajšal tudi analizo zbranih
odgovorov. S pomočjo programa Excel smo rezultate ankete ponazorili še z grafičnimi
prikazi.
4.1.2. Analiza rezultatov spletne ankete3
Spletna anketa z naslovom Šport v prostoru4 je potekala od 22. januarja do 4.
februarja 2008. Povezava nanjo je bila morebitnim sodelujočim posredovana prek
elektronske pošte in objavljena na internetni strani Siol. V tem času smo prejeli 200
rešenih anket, od katerih je bilo 17 nepopolnih (brez navedbe podatkov o spolu, starosti
in izobrazbi). Slednje smo zato izločili. Statistično smo obdelali 183 rešenih anket in
dobili sledeče rezultate.
Grafikon 1: Starostna in spolna struktura anketirancev.

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
3

Zavedati se je treba, da smo z izbranim načinom pridobivanja odgovorov in mnenj posredno vplivali na
rezultate. Slednji bi bili verjetno nekoliko drugačni ob neposrednem anketiranju.
4
Anketna vprašanja se niso nanašala izključno na športne parke, temveč na šport in prostor ukvarjanja z
njim na splošno.

29

4. Pomen športnih parkov
Grafikon 2: Izobrazbena struktura anketiranih oseb.

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Iz grafičnih prikazov 1 in 2 je razviden profil anketiranih oseb. Največ anketiranih
oseb je spadalo v starostno kategorijo med 21 in 26 let. Po doseženi izobrazbi je večina
imela dokončano srednjo šolo s trenutnim študentskim statusom. Glede na uvodoma
zapisano ugotovitev o slabem stanju in možnostih športnega udejstvovanja znotraj
univerzitetnih programov ter kasneje v obdobju srednjih let do 60. oziroma 70. leta, je
tako velik del populacije kot tudi našega vzorca prepuščen lastni iniciativi po izvajanju
športnih dejavnosti. Sklop anketnih vprašanj se je zaradi tega nanašal na osebni pomen
športa, pogostost ukvarjanja s športom, način in vrsto najljubše vadbe.
Anketirane osebe smo poprosili, naj izmed naštetih pojmov (sprostitev, telesna vadba,
zdravje, druženje in tekmovanje) izberejo največ tri, ki jim jih šport najbolj bistveno
predstavlja (glej Grafikon 3). Največ, skoraj tretjina vseh, anketiranih oseb je mednje
uvrstila sprostitev. Najmanjkrat je bilo izbrano tekmovanje.
Grafikon 3: Osebni pomen športa.

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Ob hitrem in napornem vsakdanjem tempu življenja, je bil takšen izbor dokaj
pričakovan. Sprostitev in telesna vadba sta nedvomno pomembna člena pri vzdrževanju
splošnega dobrega (fizičnega in psihičnega) počutja in s tem doseganja uspehov na
drugih področjih našega delovanja.
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V nasprotju s preživljanjem prostega časa v bližnji preteklosti (do 70. let 20. stoletja),
kjer so bile poudarjene želje po spanju, počitku, nedelu in miru, je dandanes v ospredju
želja po čim bolj aktivnem preživljanju prostega časa. Najnovejše razvojne težnje so
pokazale, da se povečuje odstotek ljudi, ki se ukvarja s prostočasnim športom. Seznam
prostočasnih športnih aktivnosti se širi, saj je vseskozi pojavljajo nove oblike športnih
aktivnosti (Jeršič, 1999).
Fakulteta za šport in Inštitut za kineziologijo v Ljubljani že od leta 1973 izvajata
študije o športno-rekreacijskih navadah polnoletnih prebivalcev Slovenije. Njihove
izsledke v svojem delu povzema tudi Leskovec, ki ugotavlja, da so trendi pomembni za
prostorske načrtovalce. Po njegovem mnenju je relevanten predvsem podatek o številu
športnih zvrsti med deseterico najbolj priljubljenih, ki se odvijajo v naravi (Leskovec,
1999).
Pogostost ukvarjanja s športom ni pomembna samo zaradi vzdrževanja in izboljšanja
psihofizične forme ter dviga ravni kakovosti življenja nasploh, temveč nam posredno
kaže na potencialno obiskanost športno-rekreacijskih površin, kamor sodijo tudi športni
parki. Obiskovanje določenih športno-rekreacijskih površin je odvisno predvsem od
načina in vrste izbrane vadbe.
Grafikon 4: Pogostost ukvarjanja s športom (v odstotkih).

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
V anketo zajet vzorec 183 oseb je pokazal, da se s športom le izjemoma ukvarja 9,3
odstotka oziroma 17 vprašanih. Nasprotno se skupno kar 83 odstotkov anketiranih s
športom ukvarja večkrat na mesec do več kot trikrat na teden (glej Grafikon 4). Rednih
rekreativcev in športnikov, ki se športu posvečajo več kot petkrat na teden je 7,7 odstotka.
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Pri pogostosti ukvarjanja s športnimi dejavnostmi smo zanemarili vpliv letnih časov
in vpliv vremenskih razmer, ki sta marsikdaj odločilna faktorja za (ne)aktivnost.
Določene aktivnosti, posebno zunanje, je težje ali celo nemogoče ter nezdravo izvajati v
deževnem vremenu ali v preveliki vročini. Na letne čase je vezana izbira zvrsti športne
aktivnosti (npr. smučarska sezona pozimi). Nabor športnih dejavnosti je večji v toplejši
polovici leta, vendar se lahko marsikatero športno zvrst v zimskem času preseli in izvaja
v notranjih prostorih.
Med načini vadbe smo ločili individualno vadbo po lastni izbiri, individualno vadbo
po navodilih trenerja oziroma inštruktorja, skupinsko (organizirano) vadbo in vadbo v
družbi prijateljev. Slabi polovici (46,1 %) anketiranih najbolj ustreza individualna vadba,
ki si jo načrtujejo sami (glej Grafikon 5). Najmanj (3,3 %) se jih poslužuje individualne
vadbe po navodilih trenerja oziroma inštruktorja, čeprav je le-ta ob doslednem izvajanju
pogosto najučinkovitejša, a žal hkrati med najdražjimi.
Grafikon 5: Najustreznejši način vadbe (v odstotkih).

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
V povezavi z načinom vadbe je izbira športne zvrsti. Anketiranih oseb nismo
omejevali z razvrščanjem že obstoječega seznama športnih aktivnosti, temveč smo želeli,
da sami opredelijo zvrsti, s katerimi se ukvarjajo. Rezultate ankete smo primerjali z
izsledki študij Fakultete za šport Univerze v Ljubljani in Inštituta za kineziologijo leta
1992 in 1997 (glej Preglednico 6).
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Preglednica 6: Najbolj priljubljene športne zvrsti v povezavi s spolom udeležencev.
Rang

1992

MOŠKI
1997

2008

Rang

1
2
3
4

hoja
plavanje
nogomet
smučanje

hoja
plavanje
smučanje
kolesarjenje

nogomet
tek
košarka
kolesarjenje

1
2
3
4

5
6
7
8

kolesarjenje
košarka
planinarjenje
tenis

smučanje
tenis
plavanje
hoja

9

namizni
tenis
tek na
smučeh

nogomet
košarka
planinarjenje
namizni
tenis
tenis
tek, trim

10

ŽENSKE
1997

1992
hoja
plavanje
kolesarjenje
ples

2008
plavanje
kolesarjenje
tek
hoja

5
6
7
8

hoja
plavanje
kolesarjenje
jutranja
gimnastika
planinarjenje planinarjenje
smučanje
smučanje
tenis
tek, trim
badminton
ples

fitnes

9

trim

aerobika

badminton

badminton,
plezanje

10

odbojka

tenis

smučanje

aerobika
odbojka
ples
rolanje

Vir: Leskovec, 1999, str. 28; Lindav, spletna anketa 2008.
Primerjava rezultatov ankete o priljubljenih športnih zvrsteh z rezultati študij je iz
metodološkega vidika nekoliko vprašljiva (velikost vzorca, metoda zbiranja podatkov).
Poleg tega na ukvarjanje z določeno športno aktivnostjo vpliva tudi starost, kar pomeni,
da bi bili rezultati ankete pri tem vprašanju lahko bistveno drugačni, če bi vzorec zajemal
večje število starejših ljudi. Rezultate ankete smo zato primerjali še z rezultati najbolj
priljubljenih športnih zvrsti v starostni kategoriji od 18 do 25 let (glej Preglednico 7).
Preglednica 7: Primerjava priljubljenih športnih aktivnosti – moški in ženske od 18 do
25 let (1997), vsi anketirani (2008).
Rang

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MOŠKI
1997
(18-25 let)
košarka
nogomet
plavanje
kolesarjenje
smučanje
hoja
namizni tenis
odbojka
tenis
planinarjenje

2008

ŽENSKE

Rang

(vsi anketirani)
nogomet
tek
košarka
kolesarjenje
smučanje
tenis
plavanje
hoja
fitnes
badminton,
plezanje

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1997
(18-25 let)
hoja
plavanje
kolesarjenje
smučanje
aerobika
odbojka
ples
planinarjenje
tenis
jutranja
gimnastika

Vir: Leskovec, 1999, str. 29; Lindav, spletna anketa 2008.
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2008
(vsi anketirani)
plavanje
kolesarjenje
tek
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aerobika
odbojka
ples
rolanje
badminton
smučanje
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Kot je razvidno iz preglednic (glej Preglednici 6 in 7), so rezultati ankete bolj podobni
študiji, ki se je nanašala na športne aktivnosti mladih med 18 in 25 letom. Zanimivo je
med športnimi zvrstmi ne glede na spol najbolj napredoval tek. Tek je lahko individualna
ali skupinska aktivnost. Razen ustrezne obutve ne zahteva drugih pripomočkov, zato je
dostopen širši množici. Med deseterico so se glede na anketo na novo uvrstile tri športne
aktivnosti – fitnes, rolanje in badminton.
Eno izmed ključnih vprašanj ankete za pomen športnih parkov je bilo vprašanje o
prostoru, kjer se anketirane osebe največkrat dejansko ukvarjajo s športom in kjer bi si
želele ukvarjati z njim, če bi za to imele možnost (glej Preglednico 8). Rekreativci in
športniki si običajno prostor izberejo glede na razpoložljiv čas, vremenske razmere in
seveda športno aktivnost, s katero se želijo v danem času ukvarjati. Zaradi naštetih
dejavnikov posameznik zadovoljuje potrebe po rekreaciji na različnih lokacijah in v
različnih prostorih. Kot možne odgovore smo v anketi navedli štiri prostore: lastni dom,
(športni) park, javna (šolska) igrišča in vadišča, zasebno telovadnico oziroma fitnes
studio.
Kot možnosti izbire zavestno nismo navedli naravnega okolja ali gozda, saj smo se v
diplomskem delu osredotočili na mestna (urbana) območja, kjer so tovrstne površine
oziroma rabe tal omejene pretežno na obrobja.
Preglednica 8: Prostor dejanskega in želenega ukvarjanja s športom.
Prostor dejanskega
ukvarjanja s športom
doma
v (športnem) parku
na javnih igriščih in
vadiščih (pri / v šolah)
v zasebni telovadnici,
fitnes studiu
ni odgovora

Prostor želenega
ukvarjanja s športom
doma
v (športnem) parku
na javnih igriščih in
vadiščih (pri / v šolah)
v zasebni telovadnici,
fitnes studiu
ni odgovora

Delež (%)
24,1
16,4
37,7
16,9
4,9
100

Delež (%)
14,2
39,4
16,9
20,8
8,7
100

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Dobra tretjina vprašanih se največkrat ukvarja s športom na javnih igriščih in vadiščih
ob šolah ali znotraj šol. Pri tem je treba poudariti, da večina fakultet (glede na starostno
strukturo anketiranih), ki izvajajo športno vzgojo, nima lastnih prostorov oziroma
telovadnic, temveč aktivnosti izvaja na drugih, predvsem srednjih šolah. Slednje so s
tovrstno infrastrukturo bolje opremljene.
Skoraj četrtina anketiranih se s športom največ ukvarja doma. Dandanes v bolje
založenih trgovinah s športno opremo ni težko dobiti za dom prirejenih telovadnih naprav
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(sobna kolesa, fitnes naprave) in drugih pripomočkov (mize za namizni tenis, košev za
košarko ipd.), pomembno je le, da imamo na voljo dovolj prostora. V središčih velikih
mest prevladuje srednje do visoka stanovanjska gostota (blokovski tip pozidave), zato je
možnost izkoriščanja dvorišč v veliki meri okrnjena. V nekaterih starejših stanovanjskih
soseskah so njihovi arhitekti sicer predvideli tudi skupne uporabne površine, ki pa so
večinoma obsegale le otroška igrišča (gugalnice, peskovnik in druga igrala).
V športnih parkih in v zasebnih telovadnicah skupaj se s športom dejansko ukvarja
tretjina (33,3 %) anketiranih oseb. Njun delež je bistveno večji pri prostoru želenega
ukvarjanja (60,2 %).
Preverili smo še koliko odstotkov anketiranih se s športom največ ukvarja prav v
prostoru, kjer si želijo in dobili podatek 36,6 odstotka. Zaradi manjkajočih odgovorov pri
opredelitvi želenega prostora ukvarjanja za 8,7 % vprašanih ne vemo ali se ukvarjajo v
prostoru, kjer bi si želeli, preostalih 54,7 % pa bi se s športom želelo ukvarjati drugje.
Zadnji sklop anketnih vprašanj se je nanašal izključno na športne parke. Zanimala sta
nas oddaljenost od bivališča do najbližjega športnega parka in pomen te razdalje za
posameznega anketiranca (glej Preglednico 9).
Preglednica 9: Pomen oddaljenosti najbližjega športnega parka od bivališča.
Oddaljenost izražena v km (znotraj
opisne oddaljenosti)
Opisna oddaljenost
… zelo ustrezna, zato se tam tudi
redno ukvarjam s športom.
… ustrezna, zato se tam tudi
pogosto ukvarjam s športom.
… zadovoljiva, zato se tam tudi
občasno ukvarja s športom.
… neustrezna, zato se tam le
izjemoma ukvarjam s športom.
… nepomembna. Neodvisno od
razdalje se tam s športom sploh
ne ukvarjam.
… nepomembna. Neodvisno od
razdalje se tam s športom vseeno
ukvarjam.

Delež
(%)

Povprečna
razdalja

Min.
razdalja

Max.
razdalja

ni odg. o
točni
razdalji

10,9

0,73 km

3,0 km

1,1%

14,2

2,33 km

10,0 km

0,5%

17,5

3,10 km

15,0 km

1,6%

12,6

13,04 km

0,005
km
0,050
km
0,050
km
0,200
km
0,030
km

60,0 km

1,6%

30,0 km

6,0%

5,34 km

31,2
10,9
97,3*

* 2,7% vprašanih se ni opredelilo glede oddaljenosti.
Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
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1,18 km

0,100
km

6,0 km

2,2%

4,46 km

0,005
km

60,0 km
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Meje še premagljive razdalje do določene lokacije (športnega parka) se namreč od
posameznika do posameznika razlikujejo, odvisno od interesa po zadovoljitvi osebnih
potreb in ponudbe. Z naraščanjem razdalje je namreč potreben tudi daljši čas, da se
lokacijo doseže. V knjigi Sports Geography je s premico ponazorjeno število
uporabnikov v odvisnosti od razdalje (glej Sliko 26). Avtor zagovarja, da bi morale biti
javne športu namenjene površine locirane čim bližje potencialnim uporabnikom, z
namenom, da se čim bolj poveča zadovoljstvo ukvarjanja s športom in tem bolj zmanjša
čas in stroške (Bale, 2003).
Slika 26: Število uporabnikov v odvisnosti od razdalje.

Vir: Bale, 2003, str. 87
Podobno težnjo kot jo prikazuje Slika 26, je možno opaziti tudi v odgovorih na
zastavljeno anketno vprašanje o pomenu razdalje. Anketiranci, ki živijo bližje športnim
parkom, so razdaljo opredelili kot (zelo) ustrezno, zato se tam večkrat ukvarjajo s
športom in obratno. Ob znanih minimalni in maksimalni razdalji znotraj posameznega
opisnega razreda oddaljenosti smo izračunali še povprečno razdaljo.
Primer: 20 anketirancev je navedlo sledeče razdalje pri opisni oddaljenosti zelo
ustrezna: 20m; 100m; 3km; 0,5km; ni odgovora; 500m; 2km; 400m; 300m; 5m; 500m;
1km; 1km; 2km; 50m; 800m; 500m; 100m; 300m; ni odgovora. Med njimi smo poiskali
najmanjšo in največjo razdaljo in ju zapisali v preglednico. Nato smo razdalje sešteli in
jih delili s številom dobljenih odgovorov (v tem primeru 18).
Včasih razdalja ne igra pomembnejše vloge, zato smo med možne odgovore dodali
dva, ki razdalje ne upoštevata. Kar 31,2 odstotka anketiranih, se v najbližjem športnem
parku ne ukvarja s športom. Drugi pol predstavljajo anketirani, ki športni park ne glede
na razdaljo obiskujejo, vendar kot smo ugotovili, nihče izmed njih ne živi od parka dlje
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od 6 km. Po našem mnenju bi se le-ti opredelili drugače, če bi bila oddaljenost njihovega
bivališča od športnega parka precej večja.
Glede na oddaljenost nas je zanimalo, v katerem terminu anketirani športne parke
najpogosteje obiskujejo (glej Preglednico 10). Ali športni parki omogočajo dnevno in
tedensko rekreacijo, ali je njihov obisk vezan na konce tedna in proste dneve?
Preglednica 10: Najpogostejši termin obiska športnega parka.
Najpogostejši termin obiska športnega parka
med tednom dopoldne
med tednom popoldne
med tednom in ob vikendih
samo ob vikendih
ne zahajam v športni park
drugo**
ni odgovora

Delež (%)
3,3
21,3
18,6
11,5
36,6
7,6
1,1
100

** Zabeleženi odgovori so bili: občasno, ob priliki, kadar imam čas, med tednom zvečer.
Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Več kot tretjina anketiranih sploh ne zahaja v športni park, kar se približno ujema z
odgovori na predhodno vprašanje o razdalji (nepomembna – neodvisno od razdalje se tam
s športom ne ukvarjam). Morda so se za odgovor ne zahaja nekateri odločili, ker
športnega parka ne obiskujejo pogosto, čeprav je bila možnost odgovora drugo. Na
podlagi ostalih odgovorov smo sklepali, da so športni parki najbolj zasedeni med tednom
popoldne in ob koncih tedna.
Poleg športa in rekreacije obiskovalci športnega parka lahko zadovoljujejo tudi druge
potrebe, odvisno od njegove ponudbe (gostinski lokal, (športne) prireditve). Ob športni
infrastrukturi, ki je sicer temelj športnega parka, in parkovni ureditvi ni nujno, da se
obiskovalci ukvarjajo le s športom. Omenjeno dejstvo smo potrdili z odgovori na
vprašanje o izvajanju oziroma obisku drugih dejavnosti v športnem parku razen športnega
udejstvovanja, kjer je bilo možno več odgovorov (glej Preglednico 11).
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Preglednica 11: Zadovoljevanje drugih potreb v športnem parku.
Vrsta dejavnosti
branje, učenje
poležavanje, meditiranje
spremstvo otrok
obisk gostinskega lokala
drugo***

Delež (%)
25,1
15,0
8,5
25,9
25,5
100

*** Pod drugo so bili največkrat navedeni odgovori: ne zahajam v
športni park, se zgolj športno udejstvujem, grem na tekmo.
Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Dosedanja anketna vprašanja in analiza njihovih odgovorov so se nanašala na že
obstoječe stanje. Bolj kot sama analiza stanja pa so z vidika prostorskega planiranja
pomembne razvojne težnje. S stalnim spremljanjem stanja in upoštevanjem trendov,
lahko delno predvidimo prihodnji razvoj. Se bo obisk in s tem pomen športnih parkov v
prihodnje povečeval, zmanjševal ali stagniral? Ali potrebe po športni infrastrukturi
naraščajo, padajo ali stagnirajo?
Neposrednih odgovorov na omenjeni vprašanji ne poznamo. Posredno smo jih
poskušali ugotoviti s pomočjo ankete. Zanimala nas je verjetnost pogostejšega obiska
športnega parka ob manjši oddaljenosti od bivališča (glej Preglednico 12). V kolikor sta
obiskanost (število uporabnikov) in razdalja v medsebojni povezanosti (glej Sliko 26),
potem bi se število obiskovalcev ob manjši oddaljenosti zanesljivo povečalo.
Preglednica 12: Verjetnost pogostejšega obiska športnega parka ob njegovi manjši
oddaljenosti od bivališča.
Verjetnost pogostejšega obiska ob
manjši oddaljenosti
zagotovo da
verjetno da
verjetno ne
zagotovo ne
drugo****
ni odgovora

Delež (%)
14,2
34,4
29,5
11,5
9,3
1,1
100

**** Pod drugo so bili največkrat navedeni odgovori: je že blizu, odvisno
od ponudbe, odvisno od cene, odvisno od prostega časa.

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
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Kot je razvidno iz Preglednice 12, bližina oziroma oddaljenost športnega parka od
bivališča nima odločujočega pomena za njegovo (ne)obiskanost. Odstotek anketiranih, ki
bi športni park zagotovo obiskali pogosteje, je skoraj enak odstotku tistih, ki ga zagotovo
ne bi. Poleg razdalje so torej pomembni in odločujoči tudi drugi dejavniki – ponudba
športnega parka, cena storitev in predvsem količina prostega časa.
Nazadnje smo anketirancem zastavili hipotetično vprašanje o upravičenosti izgradnje
novega sodobnega športnega parka v njihovi občini in jih poprosili, naj navedejo po
njihovem mnenju zanj najustreznejšo lokacijo. Skoraj 40 odstotkov jih je menilo, da bi
bila investicija povsem upravičena, saj športno-rekreacijskih površin v njihovi občini
primanjkuje. Le malo manjšemu odstotku (37,7 %), bi se investicija sicer zdela smiselna
in upravičena, vendar so v občini še druge in nujnejše potrebe (glej Preglednico 13).
Preglednica 13: Upravičenost investicije v nov sodobni športni park (na ravni občine).
Upravičenost investicije v nov, sodoben športni park
Investicija je povsem upravičena, športno-rekreacijskih
površin v občini primanjkuje.
Investicija je upravičena, vendar so še druge nujnejše potrebe.
investicija je neupravičena, v občini je dovolj športnorekreacijskih površin.
Investicija je povsem neupravičena, obstoječi športni parki so
v slabem stanju, zato je najprej potrebna njihova obnova.
Ni odgovora.

Delež (%)
39,3
37,7
14,8
7,1
1,1
100

Vir: Lindav, spletna anketa 2008.
Mnenja o najustreznejših lokacijah so bila različna, tako po vsebini kot njihovi
natančnosti. Navedli smo najpogostejše predloge in tiste, ki se neposredno nanašajo na
nekaj proučevanih naselij:
•
•
•
•

sanacija, dopolnitev in razširitev že obstoječih športno-rekreacijskih površin;
na obrobju mesta, v zelenem in mirnem okolju z višjo kakovostjo zraka;
ob gozdnatih ali vodnih površinah;
v bližini šol, ker je mladina največji potencialni uporabnik;

Ljubljana:
-

ob hipodromu v Stožicah;
ob vznožju Rašice (oddaljenost od mestnega vrveža, bližina narave);
na Pržanju (gozdne površine);
na Brodu (gost promet in posledično izguba časa na Celovški cesti proti
parku Tivoli);
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-

v Ljubljani - Bežigradu (zaradi velika števila fakultet in gosto poseljenega
območja, manjka predvsem bazen);
ob Koseškem bajerju (bližina narave).

Druga proučevana mesta:
-

Velenje: ob jezerih;
Novo mesto: na degradiranih mestnih območjih;
Ptuj: ob osnovni šoli Ljudski vrt;
Trbovlje: na degradiranih rudniških območjih.

Ne glede na lokacijo so bili velikokrat poudarjene tudi potrebe po zadostnem številu
parkirišč in prometni ter cenovni dostopnosti za čim širši krog ljudi.

4.1.3. Sinteza rezultatov spletne ankete
V prejšnjem poglavju smo podrobno analizirali rezultate ankete, ki so nam dali dober
vpogled na trenutno stanje. Vzorec je zaradi načina izvedbe ankete žal zajel le peščico
starejših od 51 let, kar predstavlja določeno vzorčno napako. Natančne vzorčne napake ni
mogoče oceniti, vendar smo menili, da le-ta ni tako velika, saj se starostjo zmanjšuje
človekova vitalnost in posledično športna aktivnost.
Športni parki niso le območja namenjena aktivni udeležbi pri športu in rekreaciji.
Nekateri obiskovalci v športnih parkih radi obiščejo (še) gostinski lokal, športno in/ali
katero drugo prireditev, berejo in/ali meditirajo. Športni objekti in športno-rekreacijske
površine zagotavljajo tudi določeno število delovnih mest (Bale, 2003). Zaposlitev v njih
najdejo trenerji, vaditelji, inštruktorji, animatorji, vzdrževalci, receptorji in drugi profili,
odvisno od ponudbe (npr. reševalci iz vode).
Čeprav je v večjih urbanih naseljih možnost rekreacije v naravi manjša kot na
podeželju, pomen športnih parkov ni bistveno večji. Pravzaprav na obisk športnih parkov
ne vplivata le oddaljenost in dostopnost, temveč tudi pestrost ponudbe, cena storitev in
predvsem količina prostega časa. V odvisnosti od slednjega so ljudje pripravljeni
premagati tudi daljše razdalje, še posebno, če je na bolj oddaljeni lokaciji pestrejša
(kakovostnejša) ponudba in/ali ugodnejša cena storitev ali jim že (naravno) okolje s
svojim doživljajskim potencialom nudi več užitkov.
Skoraj 40 odstotkov vprašanih si je kot prostor želenega ukvarjanja s športom izmed
naštetih možnosti – dom, športni park, javna igrišča in vadišča, zasebne telovadnice –
sicer izbralo športni park, vendar tega podatka ne smemo precenjevati. Dejstvo je, da je
bilo med naštetimi možnostmi izvzeto naravno okolje, ki je ob zadostni količini prostega
časa največkrat prevladujoča izbira. Pomembnost bližine narave, gozda ali vodnih
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površin, miru in svežega zraka so anketiranci poudarili tudi pri predlaganih lokacijah za
izgradnjo športnega parka. Ne nazadnje o tem pričajo dobro obiskane izletniškorekreacijske točke v okolici proučevanih mest, kot so:
-

Šmarna gora, Rašica in Golovec v okolici Ljubljane;
Piramida, Kalvarija in Mestni vrh nad Mariborom;
Celjska koča nad Celjem;
Sv. Jošt in Šmarjetna gora nad Kranjem idr.

Sliki 27 in 28: Ljubljana s Šmarno goro v ozadju (levo) in vrh Piramide (desno).

Vir: Lindav, 2008.

Pomen določene infrastrukture ali prostora z vidika prebivalstva je tako pretežno
začasnega in osebnega značaja. Dojemanje in vrednotenje prostora namreč temelji na
subjektivni zaznavi, kar pomeni, da je lahko isto okolje nekomu privlačno, drugemu
odbijajoče. Določitev oziroma posplošitev pomena športnih parkov je zato z vidika
celotnega prebivalstva nemogoča oziroma zavajajoča (podcenjeni ali precenjeni pomen).
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4.2. Športni park kot element urbane strukture
Športni objekti so bili del skromne (v primerjavi z današnjo) mestne strukture že v
antičnem obdobju. Skoraj vsako mesto je praktično imelo svoj stadion (glej Sliki 29 in
30) in t. i. gimnasion s palestro5 (Pogačnik, 1999). Če je bila zgradba mest v preteklosti
še dokaj enostavna, je dandanes kompleksen sistem, ki ga lahko obravnavamo z različnih
vidikov (morfološkega, funkcijskega in socialno-geografskega). Z gospodarskim in
družbenim razvojem skozi zgodovino so naselja poleg bivalne funkcije zadovoljila še
drugim temeljnim človekovim življenjskim funkcijam (delu, oskrbovanju, izobraževanju,
komunikaciji, rekreaciji), ki se odražajo v prostoru (Bračič, Lah, Vrišer, 1983; Jeršič,
1985).
Sliki 29 in 30: Ostanki stadiona v starogrškem mestu Olympia.

Vir: URL: http://www.athenstaxi.net/photos/stadium-ancient-olympia.jpg;
URL: http://graphics8.nytimes.com/images/2007/07/26/travel/v-olympia-stadium395.jpg
(citirano 24. 3. 2008).
Športno-rekreacijske površine sodijo med t. i. storitvene funkcije, ki so značilne za
središčna (centralna) naselja. Višje kot je določeno naselje v hierarhiji središčnih naselij,
večja naj bi bila raznolikost (storitvenih) funkcij. Na teoriji o središčnih naseljih, ki sta jo
v 30. letih 20. stoletja zasnovala geograf W. Christaller in ekonomist A. Lösch (Krevs,
2000), je osnovana tudi že omenjena želja po vzpostavitvi mreže (omrežja) športnih
središč v Sloveniji. Na podlagi poznavanja števila, velikosti, ponudbe in opremljenosti
športnih parkov v posameznem (urbanem) naselju v razmerju do širšega območja, bi zato
lahko že sklepali o stopnji razvitosti naselja ter njegovem gravitacijskem zaledju.
5

Šola – telovadnica, kjer so se urili in izobraževali samo mladeniči. Tovrstne površine namreč niso bile
namenjene izključno pridobivanju telesne oziroma fizične moči, temveč splošnemu izobraževanju ter
filozofiji. Po mnenju Starih Grkov sta človekovo telo in um (duh) neločljivo povezana (The Olympic…,
2008).
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Funkcijska zgradba mesta se nanaša na razmestitev funkcij (bivanje, delo, oskrba,
izobraževanje, rekreacija idr.) znotraj urbanega naselja. Kot izredno dinamičen element
mestnega ustroja se funkcijska zgradba stalno spreminja. Njeno spreminjanje je bilo in je
povezano s številnimi procesi od industrializacije, deindustrializacije, terciarizacije,
reurbanizacije do revitalizacije in drugih. Do nedavnega je bila večina poslovnih,
oskrbnih in storitvenih dejavnosti skoncentriranih v mestnih središčih zaradi dobre
dostopnosti velikemu številu uporabnikov, ki jih te dejavnosti potrebujejo za svoj obstoj.
Z razmahom in prevlado osebnega avtomobilskega prometa so bolj dostopna postala tudi
obmestja. V 90. letih 20. stoletja so se začele tako oskrbovalne in storitvene dejavnosti
hitro širiti ob mestnih vpadnicah. Podobna težnja je prisotna tudi pri razmestitvi športne
infrastrukture. Poleg bližine narave (gozdnih, vodnih površin), sta pomembna dobra
prometna dostopnost in zadostno število parkirišč. Med proučevanimi športnimi parki jih
je le peščica že lociranih na takšnih lokacijah – mestni park Celje ob Savinji, TRC Jezero
ob Velenjskem jezeru, novomeški Portoval ob Krki, športni park Domžale ob Kamniški
Bistrici in športno-rekreacijske površine na Ptuju ob Dravi.
Športni parki so lahko s svojo ponudbo tudi eden od dejavnikov privlačnosti
(angleško pull factors), ki vplivajo na pozitivne (večinoma začasne) migracijske tokove.
Obisk v njih se najbolj poveča med večjimi in pomembnejšimi (športnimi) prireditvami.
V Sloveniji so se že odvijala evropska prvenstva v različnih športih in na različnih
lokacijah (npr. evropsko prvenstvo v rokometu leta 2004 – Ljubljana, Celje, Koper,
Velenje; evropsko prvenstvo v vaterpolu leta 2003 – Ljubljana - Kodeljevo, Kranj).
Najbolj prestižna športna prireditev na svetu so olimpijske igre. Za njihove potrebe se
običajno zgradijo celotna naselja t. i. olimpijske vasi, saj ponavadi obstoječa športna in
druga infrastruktura ne zadošča. Ker olimpijske igre v Sloveniji še niso bile izvedene in
obseg ter funkcije olimpijskih vasi presegajo pomen športnih parkov, tematiki nismo
posvetili pozornosti.
V sedanjosti se vse bolj poudarjata skrb za okolje in kakovost bivanja. Slednja se ne
nanaša le na življenjski slog posameznika, temveč tudi na izbiro zdravega bivalnega
okolja. Naselja, ki nudijo dovolj zelenih in športno-rekreacijskih površin, so za bivanje in
preživljanje prostega časa privlačnejša od tistih, ki se soočajo s pregosto pozidavo in
posledično različnimi problemi onesnaževanja. Iz teh razlogov so lahko migracije trajne.
Poseben pečat mestom dajejo njihove vedute, zanimive četrti in ulice ter celo
posamezni objekti z zgodovinsko in/ali arhitekturno-umetniško vrednostjo. To so t. i.
arhitekturne ikone. Tovrstne objekte označujejo markantnost ali izjemnost lokacije,
velikost objekta, unikatni videz, tehnična ali programska inovativnost ali pomembnost
avtorja. Arhitekturne ikone se pogosto izpostavljajo tudi kot turistična znamenitost,
zaradi česar prispevajo k splošno boljši prepoznavnosti urbanega naselja (Balantič, 2008).
Danes v gradbeni stroki skorajda ni več ovir, zato se marsikje udejanjajo še do pred
kratkim neizvedljivi arhitekturni projekti (glej Sliki 31 in 32). Žal so tovrstni objekti
velikokrat manj funkcionalni in imajo na okolico prej negativen (skazitev mestne podobe,
velika poraba prostora) kot pozitiven učinek.
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Sliki 31 in 32: Futuristični videz že obstoječega (levo) in načrtovanega (desno) športnega
objekta.

Vir: URL: http://www.qatarliving.com/files/images/1_2053_1_10.preview.JPG;
URL: http://i.treehugger.com/files/th_images/sport.jpg (citirano 24. 3. 2008).

O pomenu določene storitve za neko območje ne moremo govoriti mimo lokalnega
prebivalstva, saj so prebivalci uporabniki storitev, ki jih določeno naselje ponuja. Število
storitev oziroma infrastrukturna opremljenost se lahko spremeni v razmeroma kratkem
času (glej primer športne dvorane Ljudski vrt v Mariboru v okvirčku na str. 45), s tem pa
tudi pomen (vrednost) posameznega območja (Jeršič, 1999). Pomen športnih parkov za
naselja tako ni stalen, ampak se povečuje ali zmanjšuje predvsem odvisno od želja in
potreb ljudi. Na potencialne uporabnike pogosto vplivajo oglaševanje akcijskih cen
storitev in javnih prireditev. K večji obiskanosti športnih parkov pripomore tudi urejenost
in redno vzdrževanje površin ter seveda pestra ponudba.
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Pomen športne dvorane Ljudski vrt v Mariboru
Ob izgraditvi športne dvorane Ljudski vrt v Mariboru je bila izdana predstavitvena zloženka, v
kateri je zapisano: »Športna dvorana v Ljudskem vrtu bo pomembno zapolnila vrzel na področju
športnih potreb v Mariboru. Je največja talna športna površina v Sloveniji. S svojo izjemno
arhitekturo in lokacijo v središču mesta, bo zraven svojega športnega poslanstva, zagotovo imela
pomembno vlogo tudi v družabnem življenju Maribora« (Zveza mariborskih športnih društev
Branik, 2008).

Sliki 33 in 34: Športna dvorana Ljudski vrt od zunaj in od znotraj.

Vir: URL: http://www.zveza-msdbranik.si/si/objekti/objekti.htm (citirano 6. 4. 2008).

»Športna dvorana Ljudski vrt je zasnovana kot večnamenski pokriti stadion s:
- površino igrišča 1.525 m2 (58 m × 26,30 m);
- višino 14 m;
- kapaciteto 2.100 sedežev;
- dodatnih 500 sedežev ob raznih prireditvah;
- 8 garderobami;
- prostorom za sodnike;
- prostorom za doping kontrolo;
- prostorom za novinarje in TV-prenose;
- športnim semaforjem SPS27.
Dvorana je namenjena:
- v dopoldanskem času za izvajanje športne vzgoje srednjih šol, ki gravitirajo na Ljudski vrt;
- za kolektivne športne panoge: rokomet, košarko, odbojko in dvoranski nogomet;
- individualne športe: badminton, namizni tenis, vsi borilni športi, športno ritmična gimnastika;
- športne, kulturne in zabavne prireditve« (Zveza mariborskih športnih društev Branik, 2008).
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Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje športno – rekreacijske infrastrukture
je metodološko in strokovno zahtevna naloga. Temeljni problem predstavljajo različni
potrebni pogoji, ki morajo izpolnjevati tako zahteve posamezne športne panoge kot ostala
merila, standarde in normative v prostoru (Leskovec, 1999). Namen poglavja je
predstaviti in ovrednotiti različne podlage načrtovanja, tj. pravno-formalne temelje, pri
načrtovanju pomembne elemente in vrste modelov. Zaradi odmevnosti smo del poglavja
namenili še načrtovanju športnega parka v ljubljanskih Stožicah.

5.1. Pravno formalni temelji
Slabosti nenačrtovane, stihijske rasti mest v preteklosti so se pokazale šele v času
industrijske revolucije, ko so se mesta začela soočiti z večjimi prostorskimi in okoljskimi
problemi. Težave so privedle do uveljavljanja načrtovanja in prvih poskusov urbanistične
zakonodaje (Pogačnik, 1999). Skladno z družbenim režimom so sledila številna
dopolnjevanja, novi zakoni, podzakonski akti in druga določila.
Za oblikovanje izhodišč in smotrov pri načrtovanju športa in rekreacije v prostoru so
pomembni pravno formalni temelji, ki obsegajo zakone, osnutke in priporočila
oblikovana na ravni komisij Evropske skupnosti (ES) zadolženih za področje športa ter
na ravni Republike Slovenije (Leskovec, 1999). Zaradi dokaj pogostega spreminjanja in
dopolnjevanja smo dokumente urejanja in načrtovanja le našteli, medtem ko njihove
vsebine nismo podrobneje predstavili.
Poglavitni pravno formalni temelji so (Leskovec, 1999; Uradni list RS, 2008):
•
•
•

Usmeritve ES na področju usmerjanja športa in načrtovanja športnih objektov;
Ustava RS;
Zakonodaja in dokumenti s področja urejanja prostora, izvedbe projektov
investicij, športa in upravljanja s športnimi objekti:
-

Zakon o ohranjanju narave (ZON);
Zakon o varstvu okolja (ZVO);
Zakon o urejanju prostora (ZUreP);
Zakon o graditvi objektov (ZGO);
Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD);
Standardi in normativi za načrtovanje športa v prostoru, ki so že
uveljavljeni v razvitih državah ES;
Standardi in normativi za načrtovanje športa v prostoru, ki so že
uveljavljeni v načrtovalski praksi v Republiki Sloveniji;
Zakon o športu (ZSpo);
Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (NPS);
Zakon o društvih (ZDru).
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Zakonodaja na področju prostora je vsekakor pomembna, saj je njen glavni namen
zagotavljanje skladnega, uravnoteženega in trajnostnega razvoja, ter obenem ohranjanje
in varovanje območij z naravnimi in kulturnimi vrednotami. Odsotnost zakonodaje bi
pomenila nenadzorovano rabo in izrabo prostora, uničevanje, zanemarjanje in izginjanje
naravnih okolij in kulturnih krajin. Izvajanje zakonske teorije pa je v praksi pogosto
nedosledno. Pravzaprav se šele v praksi največkrat pokažejo njene pomanjkljivosti in
slabosti. Spreminjanje zakonov in sprejemanje nove zakonodaje je dolgotrajen postopek,
ki v času trajanja le-tega ovira potek priprav strateških in izvedbenih prostorskih aktov.
Težavo predstavljajo tudi medsebojno vsebinsko in postopkovno večkrat neusklajena
besedila različnih zakonov. Rešitev je morda v zasnovi takšne zakonodaje, ki bi se
vsebinsko zgledovala po že uveljavljenih in v praksi preverjenih zakonih na področju
prostora v drugih državah članicah Evropske unije (EU).

5.2. Pomembni elementi pri načrtovanju
Slabo ali celo nepravilno prostorsko planirane, urbanistično načrtovane, arhitektonsko
projektirane in posledično tudi slabo zgrajene športne infrastrukture ni mogoče smotrno
uporabljati, upravljati in vzdrževati. Glede na omenjeno dejstvo, sta funkcionalnost in
izkoriščenost športne infrastrukture nedvomno odvisni od njene lokacije, arhitekturne
oblike, kakovostne izgradnje in opreme (Športni centri, 2006).
Na izbiro najustreznejše lokacije športnega parka ter določitev njegovega obsega in
ponudbe vplivajo številni elementi, zato je treba predhodno izvesti podrobno prostorsko
analizo in analizo povpraševanja. Prostorske analize so temeljne operacije oziroma
postopki znotraj geografskih informacijskih sistemov (GIS), s katerimi obdelujemo
prostorske podatke in ustvarjamo nove (Šumrada, 2005). Za uveljavitev prostorskih in
drugih vrst analiz sta zaslužni kvantitativna revolucija v 50. letih 20. stoletja in vse
naprednejša informacijska tehnologija. Čeprav so njuni dosežki v marsikaterem pogledu
olajšali raziskovalno delo, se vseeno pojavljajo nekateri pomisleki. Številna vprašanja in
dileme je v svojem prispevku z naslovom Pandorina skrinjica – geografski pogledi na
prostorske analize v planiranju načel tudi dr. Andrej Černe. Po njegovem mnenju je
poglavitno vprašanje, ki se zastavlja, koliko analiz potrebujemo, da lahko dobro
opredelimo stanje prostora in načrtujemo njegov nadaljnji razvoj. Ali je smisel v
izvajanju vseh analiz (Černe, 2005)?
Najpomembnejše vodilo pri izvajanju prostorske ali katere druge analize naj bo
odgovor na vprašanje – kaj želimo z analizo sploh doseči. Bistveni koraki pri poteku
izvedbe prostorske analize so naslednji (povzeto po Šumrada, 2005, str. 159):
•
•

opredelitev namena obdelave in analitičnih ciljev;
razumevanje sestave, pomena, povezav in kakovosti razpoložljivih podatkovnih
virov;
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•
•

izbira orodja, ustrezne metodologije in primernega analitičnega pristopa;
primerna predstavitev analitičnih rezultatov in ocena njihove zanesljivosti.

Po naši presoji je najustreznejša metodologija pri načrtovanju športnih parkov v
okviru prostorskih analiz t. i. operacija dodeljevanja (angleško location and allocation
modelling). Uporablja se za načrtovanje ponudbe in uporabe glede na predvidene
uporabnike in vire v mreži. Metode za dodeljevanje povezujejo segmente mreže z
najbližjimi storitvenimi centri ob istočasnem upoštevanju možne upornosti (Šumrada,
2005).
Načrtovanje športa ali katerekoli druge dejavnosti v prostoru je brez poznavanja
potreb in želja družbe (analize povpraševanja) jalovo početje. Le zadostno število
uporabnikov namreč povrne stroške investicije v izgradnjo športnih objektov in omogoča
njihovo dolgoročno rentabilnost. Kot zelo pomembna elementa načrtovanja sta zato
gostota poselitve in gravitacijsko zaledje. Razdalja, ki jo je posameznik še pripravljen
premagati za zadovoljitev lastnih potreb (kot smo ugotovili s spletno anketo) zelo variira.
Niti različni avtorji si niso enotni, kolikšna je optimalna razdalja (Schulz, 1995).
Menimo, da je bolj kot sama razdalja pomemben čas, ki ga posameznik potrebuje, da
premaga to razdaljo. Pomemben element pri načrtovanju so zato rekreacijske izohrone
glede na vrsto prevoznega sredstva (kolo, osebni avtomobil, sredstvo javnega potniškega
prometa) (Športni centri, 2006).
Končna odločitev o lokaciji je pogosto rezultat ekonomskega izračuna, v kateri
športna infrastruktura predstavlja oportunitetni strošek in prostor omejeno dobrino.
Potrebe so običajno vedno večje od dobrin, ki so na voljo, zaradi česar prihaja do
nasprotovanja interesov. Izraba ali raba prostora v določen namen prepreči ali omeji
(iz)rabo istega prostora za kakšno drugo dejavnost. Ob upoštevanju potreb družbe se pri
načrtovanju rabe prostora čedalje bolj poudarja pomen trajnostnega in sonaravnega
razvoja. Ovrednotenje in s tem upravičenost posega v prostor mora zato poleg družbenih
koristi, zajemati še presojo (negativnih) vplivov na okolje.
Našteti elementi so pomembni z vidika prostorskega planiranja. Še podrobnejše so
kriteriji opredeljeni pri urbanističnem načrtovanju (parkirišča, komunalna infrastruktura,
itd.) in arhitektonskem projektiranju (dimenzije, gradbeni materiali ipd.).
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5.3. Modeli
Veliko strok (ekonomske, tehnične idr.) uporablja raznovrstne modele. Modeli so
največkrat shematski prikazi, s katerimi poskušamo na poenostavljen način ponazoriti
stvarno (že obstoječo ali načrtovano) kompleksno sliko določnega pojava ali procesa.
Pomembno vlogo pri tem imajo verodostojni vhodni podatki oziroma informacije, na
katerih model temelji. Glavne prednosti modelov in modeliranja so preverljivost, uspešno
odkrivanje morebitnih napak in možnost ponovne uporabe.
Tudi pri prostorskem načrtovanju se uporabljajo različni modeli. Njihova uporaba in
pomen sta se še bolj razmahnila ob pomoči že omenjenih računalniških orodij in GIS.
Nekaj najbolj uveljavljenih prostorskih modelov za ponazoritev in načrtovanje športnorekreacijskih območij smo predstavili v nadaljevanju.

5.3.1. Tridelni model športa
Tridelni model športa (originalno ime se glasi Trialectic of Sport) je osnoval sociolog
Henning Eichberg. Ponazarja tri različne ravni športnega udejstvovanja – vrhunski šport,
športno rekreacijo in psihofizično telesno kulturo, ki jih je John Bale vsebinsko nekoliko
preoblikoval in tako umestil v prostor (glej Sliko 35).
Slika 35: Tridelni model športa.

Vir: Bale, 2003, str. 9
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S tem dejanjem je želel poudariti odnos med vrsto športne dejavnosti in njenimi
prostorskimi zahtevami. Model sicer ne vključuje načrtovanja, vendar jasno prikaže
obstoj prostorske problematike v svetu športa (Bale, 2003).

5.3.2. Steinitz-Rogersov model
V primerjavi s tridelnim modelom športa je Steinitz-Rogersov model zahtevnejši in
upošteva tako družbeni vidik kot okoljske omejitve športa v prostoru (glej Sliko 36).
Avtorja modela sta Carl Steinitz in Peter Rogers, ki sta pri oblikovanju ugotovila, da je
načrtovanje športnih objektov in vadišč v grajenem okolju vezano predvsem na
človekove potrebe in želje oziroma družbene možnosti na eni strani ter naravni potencial
na drugi strani (Leskovec, 1999).
Slika 36: Steinitz-Rogersov model načrtovanja športno rekreacijskih objektov (aplikacija).

Vir: Leskovec, 1999, str. 18
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Prav usklajevanje med družbo in naravo predstavlja bistvo Steinitz-Rogersovega
modela. Čim večje so možnosti za športno-rekreativne aktivnosti v naravi oziroma
odprtem prostoru, tem manjše so potrebe po izgradnji športnih objektov in vadišč v
grajenem okolju in obratno. Če upoštevamo omenjeno predpostavko, je SteinitzRogersov model uporaben predvsem na ravni prostorskega planiranja manjših prostorsko
funkcionalnih enot npr. občine (Leskovec, 1999).

5.3.3. Bachov model povpraševanja (športnega vedenja)
V urbanih naseljih so možnosti izvajanja športno-rekreativnih aktivnosti v naravi
manjše oziroma omejene, zato so potrebe po izgradnji športne infrastrukture večje.
Arhitekt in profesor urbanističnega planiranja Lüder Bach je kot podlago za načrtovanje
športne infrastrukture v mestih objavil model povpraševanja oziroma športnega vedenja
(glej Sliko 37).
Ko sta že ugotovila Carl Steinitz in Peter Rogers, je načrtovanje športnih objektov v
grajenem okolju vezano na človekove potrebe in želje. Skladno z njimi se oblikuje tudi
človekovo vedenje. Lüder Bach je skušal v svojem modelu oziroma metodologiji
natančneje opredeliti vedenje populacije v odnosu do športa ter tako ugotoviti
povpraševanje po športni infrastrukturi.
Model temelji na naslednjih poglavitnih vprašanjih:
•
•
•
•

Kdo se ukvarja?
S kakšno vrsto športne aktivnosti?
V kakšnem obsegu?
Kakšna in kolikšna je potrebna infrastruktura?

Odgovori na vprašanja nudijo vpogled v analizo trenutnega stanja – kolikšen delež
prebivalcev določenega mesta ali regije se ukvarja športom, katere športne zvrsti so
priljubljene, kako pogosto jih športniki in rekreativci izvajajo ter kako zadovoljiva je
zanje obstoječa infrastruktura (Bach, 1995).
Pomembnejši del Bachovega modela za načrtovanje športa v prostoru predstavlja
ugotavljanje športnega vedenja prebivalcev. Analiza športnega vedenja prebivalcev ni
enostavna, saj se njihovo vedenje spreminja in z njim povpraševanje po športni
infrastrukturi (Bach, 1995). Na podlagi poznavanja parametrov športnega vedenja
(prednost izbora določene športne aktivnosti, pogostost in enkratno trajanje ukvarjanja),
lahko predpostavimo velikost potrebnega prostora za športne aktivnosti ob njegovi
racionalni izrabi – upoštevanju zadovoljstva uporabnikov in ekonomske rentabilnosti
(Bach, 1995). S športnim vedenjem se sicer bolj podrobno ukvarjata psihologija in
sociologija športa.
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Za razliko od modelov, ki iščejo le ustrezne lokacije, Bachov model opredeljuje še
element zmanjšanja povpraševanja po športni infrastrukturi kot posledici slabše
dostopnosti ali nizke zmogljivosti (enolična ponudba, prevelika zasedenost).
Slika 37: Bachov model povpraševanja.

Vir: Bach, 1995, str. 190
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5.3.4. Drugi modeli in vrednotenje
Poleg že omenjenih in predstavljenih modelov obstaja še vrsta drugih (model
rekreacije ob koncu tedna, model prostega časa po Mawju, model vpliva prometa na
rekreacijo idr.), ki jih v diplomskem delu nismo podrobneje proučili. Med seboj se
razlikujejo po kompleksnosti in številu upoštevajočih elementov.
Neodvisno od vrste modela za načrtovanje športno-rekreacijskih površin in objektov
je v vsakega izmed njih neposredno ali posredno (npr. oddaljenost od doma, lastništvo
avtomobila) vključen element družbe. Slednja je glavni nosilec sprememb v prostoru.
Prostor se ureja z namenom dviga kakovosti bivanja in zadovoljevanja potreb
prebivalcev. Sčasoma se potrebe in želje ljudi spreminjajo in skladno z njimi tudi prostor
oziroma okolje. Za doseganje sonaravnega in trajnostnega razvoja je potrebno pri
načrtovanju upoštevati okoljske omejitve. Z uporabo modelov kot simulacije prihodnjega
stanja lahko pri prostorskem načrtovanju v določeni meri predvidimo negativne učinke in
posledice na okolje ter jih tako še pravočasno odpravimo ali vsaj zmanjšamo.

5.4. Športni park Stožice
Na zastarelost športnih objektov in neurejeno skrbništvo nad njimi smo opozorili že
uvodoma. Stanje je še posebno pereče v prestolnici, kjer so se zadeve pred kratkim začele
premikati. V zadnjem času namreč odmeva podpisana pogodba o gradnji novega
športnega parka v ljubljanskih Stožicah. V naslednjem letu ali dveh naj bi se tako končno
uresničil dolgoletni sen številnih športnih navdušencev o novem stadionu in večnamenski
športni dvorani (glej Sliko 38).
Slika 38: Vizija Športnega parka Stožice.

Vir: Sadar Vuga Arhitekti, 2007.
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Po mnenju članov Društva arhitektov Ljubljana (krajše DAL) je stadion eden od
najbolj reprezentativnih identifikacijskih objektov sodobnih mest. Dotrajan in zapuščen
Plečnikov stadion za Bežigradom seveda že dolgo ne ustreza več zahtevam sodobnega
stadiona in mednarodnim kriterijem za organizacijo nogometnih tekem (Urbanistični
svet…, 2006). Tudi leta 1965 zgrajena športna dvorana Hala Tivoli (Tivoli, 1994),
prizorišče številnih večjih športnih in družbenih prireditev v Sloveniji, ima številne
pomanjkljivosti. Težava ni v neizvedljivosti njune prenove, temveč v pomanjkanju
prostora za optimalno ureditev njunega širšega območja (glej Prilogo 3). Člani DAL so
zato leta 2006 v dokumentu, naslovljenem na vse pomembnejše občinske in državne
organe, predlagali, da se na širšem območju mesta poišče lokacijo za nov stadion s
spremljajočimi objekti, programi in površinami (Urbanistični svet…, 2006).
Zaradi ugodne prometne lege ob severni ljubljanski obvoznici in možnosti kasnejšega
prostorskega širjenja, so se pristojni odločili, da nov stadion zgradijo v Stožicah.
Prostorski načrt poleg stadiona s 16 tisoč sedeži, obsega tudi večnamensko športno
dvorano (namenjena bo košarki, rokometu in odbojki) z 12 tisoč sedeži. Spremljajoče
površine bodo namenjene trgovsko-poslovni dejavnosti. Zagotovljenih bo predvidoma 5
tisoč parkirnih mest (Borko, Porenta, 2008; Sadar Vuga Arhitekti, 2007; STA 2008).
Izbrana lokacija je trenutno degradirano območje nekdanje gramoznice, ki je bilo
pred odkupom zemljišč s strani Mestne občine Ljubljana (MOL) v večinski lasti
gradbenega podjetja SCT. Na Sliki 39 je predstavljena maketa načrtovane prostorske
ureditve območja. Na maketi je (gledano proti jugu) na levi strani tomačevsko krožišče z
zaenkrat še nezgrajeno, a načrtovano vpadnico. Na desni strani je stanovanjska soseska
BS3, v ozadju pa drevored ob Poti spominov in tovarištva.
Slika 39: Maketa prostorske ureditve.

Vir: Borko, Porenta, 2008.

54

5. Načrtovanje športnih parkov
Vprašanje, ki se v javnosti v zadnjem času dokaj pogosto zastavlja, je, ali dejansko
potrebujemo športna objekta s tolikšno kapaciteto. Mnenja so precej deljena. Za večjo
objektivnost pri odločanju o smiselnosti izgradnje načrtovanih objektov, se je treba
seznaniti z nekaj v nadaljevanju naštetimi dejstvi.
Drži, da:
•
•
•
•
•

po opremljenosti s sodobnimi športnimi objekti Slovenija, še bolj pa Ljubljana
kot glavno mesto države, precej zaostaja za drugimi evropskimi državami;
se tovrstni objekti običajno gradijo za desetletja vnaprej;
so možnosti organizacije tekmovanj višjega (mednarodnega) ranga večje, kar
vpliva na promocijo države;
sta popularnost ekipnih športov in z njo število gledalcev spreminjajoči in
naraščata ob doseganju vidnejših uspehov;
sta vrhunski šport in športna rekreacija množic funkcionalno prostorsko
nezdružljiva (tridelni model športa).

Glede na že podpisano pogodbo med MOL kot nosilcem projekta in izbranimi
strateškimi partnerji, bo izgradnja stadiona in športne dvorane na izbrani lokaciji Stožice
realizirana. Rok zaključka gradnje je predviden 30. junija 2010 (STA, 2008).
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6. POGLED V PRIHODNOST
Prostorsko planiranje in načrtovanje sta vselej usmerjena v prihodnost. Težava in
hkrati velik izziv načrtovalskega poklica je prav usklajevanje obstoječih prostorskih
možnosti s predvidenimi prihodnjimi potrebami. Eden od ciljev našega diplomskega dela
je bila tudi seznanitev z bodočimi smernicami razvoja športa v prostoru.
Prostorski razvoj je v veliki meri odvisen od prostorske razvojne politike. Značilnost
prostorske razvojne politike je, da ni v celoti odprta, kakor tudi ni popolnoma eksplicitna.
Dolgoročne usmeritve na področju razvoja športa v prostoru so opredeljene v Zakonu o
športu in Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji (Leskovec, 1999). V
slednjem je opredeljen dolgoročni cilj (do leta 2010), ki predvideva izgradnjo 0,5 m2
pokritega in 3,0 m2 nepokritega prostora namenjenega športni dejavnosti na prebivalca
(NPS, 2000). Izračun izveden na podlagi popisa športnih objektov in vadišč leta 1995 je
dosegal vrednosti 0,27 m2 pokritih tekmovalnih in 2,94 m2 nepokritih tekmovalnih
površin na prebivalca (Leskovec, 1999). Po podatkih iz razpisne dokumentacije javnega
razpisa za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo objavljenega aprila 2008 je bilo stanje na področju športne infrastrukture
leta 2005 sledeče: pokrite površine 0,32 m2 na prebivalca in nepokrite površine 3,16 m2
na prebivalca (MŠŠ, 2008). Pri tem ni nikjer navedeno, ali so bili v zabeležene izračune
vključeni le obratujoči objekti in vadišča ali vsi, tj. tudi obstoječi, a za vadbo nič več
primerni ali celo zaprti objekti. Vrednosti izračunanih površin so namreč v tem primeru
precenjene.
V prihodnosti je po našem mnenju od doseganja normativnih meril pomembnejše
zagotavljanje možnosti varnega in cenovno dostopnega športnega udejstvovanja čim
širšemu krogu prebivalstva. Ob tem naj se skuša kar najbolje upoštevati njihove želje in
interese. Namesto graditve novih objektov in vadišč, naj se za potrebe športne rekreacije
prebivalcev obnovijo za vrhunski šport odsluženi prostori npr. Hala Tivoli in kopališče
Ilirija v Ljubljani. Večina izmed njih je locirana v neposredni bližini kraja bivanja in dela,
z relativno ugodno dostopnostjo. Sanirani prostori bi se hkrati lahko uporabljali tudi za
potrebe študentske populacije. Za preureditev Hale Tivoli v univerzitetno športno
središče se zavzema tudi Leskovec (Cerar, Mićić, 2002).
Javni razpis, omenjen v drugem odstavku, se med nastajanjem diplomskega dela še ni
končal. Namen razpisa, ki naj bi bil zaključen 30. maja 2008, je spodbujanje investicij v
obnovo, posodobitev in izgradnjo nove javne športne infrastrukture na temeljnih
turističnih območjih. Z izgradnjo športno-rekreacijske turistične infrastrukture se
pričakuje povečanje atraktivnosti turističnih aranžmajev, dodatno ponudbo novih
turističnih produktov, izboljšanje strukture gostov, povečanje števila dnevnih in
stacionarnih gostov, pospešen razvoj hotelirstva, gostinstva in trgovine. Pozitivne učinke
pričakujejo tudi na področju razvoja podeželja npr. z olajšanim razvojem kmečkega
turizma (MŠŠ, 2008).
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7. SKLEP
Športni parki so danes nepogrešljiva sestavina bivalnega okolja. Naselja, ki nudijo
dovolj zelenih in športno-rekreacijskih površin, so za bivanje in preživljanje prostega
časa privlačnejša. Na raven kakovosti življenja posameznika vpliva tudi njegov
življenjski slog. Vse več ljudi različnih starostnih skupin se v prostem času ukvarja s
športom in rekreacijo. Njihovi glavni motivi so sprostitev, telesna vadba in zdravje.
Športna infrastruktura v Sloveniji je že precej zastarela (več kot 60 odstotkov
objektov je starih več kot 25 let). Zaradi tega v glavnem ne ustreza več športnim
normativom in sodobnim smernicam razvoja športa in športne rekreacije. Objekti so
slabo opremljeni, z vidika upravljanja neracionalni, energetsko potratni in zato okolju
neprijazni (MŠŠ, 2008). Mnenja o obnovi in posodobitvi obstoječih objektov so deljena.
Prav med nastajanjem diplomskega dela je izšel javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo. Okvirna višina sredstev, ki
jih bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo za sofinanciranje projektov športnoturistične infrastrukture med letoma 2008 in 2010 znaša 18 milijonov evrov (MŠŠ, 2008).
Pomen športnih parkov ni stalnica. Na pomen z vidika prebivalstva vplivajo njihova
ponudba, oddaljenost in dostopnost v odvisnosti od količine prostega časa, ki ga ima
športa in rekreacije željan prebivalec na voljo. Športni parki na pomenu pridobivajo tudi s
svojo urejenostjo, spremljanjem želja uporabnikov in prilagajanjem svoje ponudbe
njihovim potrebam ter letnim časom primerno. Za naselja športni parki pomenijo
predvsem dodatno storitveno funkcijo, ki poleg drugih storitvenih dejavnosti vpliva na
njihov položaj in vlogo v hierarhiji središčnih naselij. Večje zelene površine znotraj
športnih parkov imajo poleg estetskega učinka tudi vpliv na mestno mikroklimo in
kakovost zraka. Posebni in moderno oblikovani športni objekti – arhitekturne ikone ter
večji športni in drugi dogodki, ki se odvijajo v športnih parkih, pomembno prispevajo k
boljši prepoznavnosti posameznega naselja.
Načrtovanje športa kot katerekoli druge dejavnosti v prostoru je brez poznavanja
potreb in želja družbe jalovo početje. Le zadostno število uporabnikov povrne investicijo
v izgradnjo športnih objektov in omogoča njihovo dolgoročno rentabilnost. Prav potrebe
in želje družbe naj predstavljajo izhodišče smotrnega načrtovanja športa v prostoru ob
upoštevanju okoljskih omejitev in doseganju trajnostnega razvoja.
V uvodu zastavljenih delovnih hipotez ne moremo v celoti niti potrditi niti zavreči.
Število športnih parkov v Sloveniji ne narašča skladno s poudarjanjem športa in
rekreacije kot sestavin zdravega življenjskega sloga. Pomen športnih parkov ni stalen,
ampak se s časom spreminja. Večina proučevanih športnih parkov in športnorekreacijskih površin ima zadovoljivo infrastrukturo za (predšolske) otroke, manj
zadovoljiva je ponudba za starejše rekreativce. Kot pravilna se je izkazala le zadnja
delovna hipoteza.
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7. Sklep
Čeprav trenutno stanje športne infrastrukture in športnih parkov ni ravno skladno z
željami in pričakovanji družbe, se zadeve počasi premikajo na bolje. Še letos naj bi se
začela tudi gradnja novega stadiona in večnamenske športne dvorane v prestolnici s
predvidenim zaključkom najpozneje 30. junija 2010.
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8. SUMMARY
Nowadays, sports parks are an important part of the living environment. Places
offering plenty of green space for recreation and relaxation are much more attractive for
living and spending leisure time. Quality of life does not depend only on a healthy living
environment but also on the person’s lifestyle. More and more people of different ages
practise sport in their spare time. The main motives are relaxation, body training and
health.
In general, sports infrastructure in Slovenia is poor. More than 60 % of it is older than
25 years. According to the contemporary regulations and trends, infrastructure in such
condition, badly equipped and wasting too much energy is no longer rational in economic
sense (MŠŠ, 2008). Opinions about renovating and modernizing are divided. During the
thesis-writing process, the public competition for getting proposals was announced. The
Slovenian Ministry of Education and Sport is intending to provide around 18 million
EUR for co-financing sports infrastructure projects between 2008 and 2010.
The importance of sports parks is changing. From the population aspect it depends on
the variety of offer, distance and access by different transport means, but it mostly
depends on the quantity of an individual’s spare time. Many people rather do sports in the
nature, if they are not time limited. Sports parks are becoming more important partly due
to their tidiness and following potential user’s demands. From the point of view of urban
areas sports parks mostly represent an additional service function, which together with
other service activities affects the position and the role of a town or a city in the hierarchy
of central place theory. Large green areas inside sports parks do not have just an aesthetic
effect but also an impact on the urban microclimate and air quality. Sports infrastructure
designed in a special and modern way, major sport and other events that take place in
sports parks can significantly contribute to a wide recognition of a place.
Planning sport like any other activity in the space is useless without knowing the
wants and the needs of the population. A satisfactory return on investment is achieved
earlier, if there are enough users. The user’s wants and needs should be the basis for
sustainable planning by taking environmental issues into consideration.
Although the situation of the sports and leisure infrastructure is not in accordance
with people’s expectations at the moment, there are several projects prepared or are
already being executed, therefore some improvements will occur. A new stadium and a
sports hall are planned to be built in Slovenia’s capital until June 30th, 2010.
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10. PRILOGE
•
•
•

Priloga 1: Vprašalnik spletne ankete – Šport v prostoru.
Priloga 2: Pravila uporabe športno rekreacijskega centra Bonifika.
Priloga 3: Kartografski prikaz lokacije športnega parka Stožice.
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10. Priloge

Šport v prostoru
Pozdravljen-a!
Sem absolventka geografije na Filozofski fakulteti v Ljubljani in delam diplomsko delo z
naslovom Športni parki – njihov pomen in načrtovanje. Njegov del bodo predstavljali
tudi rezultati in analiza ankete, ki je pred vami. Anketa je anonimna in vsebuje 10
vprašanj. Prosim vas, da si vzamete 5-10 minut časa in iskreno odgovorite na zastavljena
vprašanja. Za vaše sodelovanje vam bom zelo hvaležna.
________________________________________________________________________

1. Osebno mi šport predstavlja (prosim izberite največ do 3 odgovore - tiste, ki so za
vas najbolj bistveni):
•
•
•
•
•

telesno vadbo;
tekmovanje;
druženje;
sprostitev;
zdravje;

2. S športom se ukvarjam:
•
•
•
•
•

redno – intenzivno (več kot 5-krat na teden);
redno – rekreativno (več kot 5-krat na teden);
pogosto (več kot 3-krat na teden);
občasno (nekajkrat na mesec);
izjemoma, skoraj nikoli;

3. Način in vrsta vadbe (spodaj po vrstnem redu naštejte nekaj vaših najljubših
športnih aktivnosti), ki mi najbolj ustreza:
•
•
•
•

individualna vadba, ki si jo načrtujem sam-a;
individualna vadba po navodilih trenerja, inštruktorja;
skupinska vadba;
samo v družbi prijateljev in/ali znancev;

Moje najljubše športne aktivnosti so:
_______________________________________________________________
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4. Označite prostor, kjer se največkrat dejansko ukvarjate s športom in prostor, kjer
bi si najraje želeli ukvarjati s športom, če bi imeli možnost:
doma

v (športnem)
parku

na javnih igriščih
in vadiščih (pri / v
šolah)

v zasebni
telovadnici, fitnes
studiu

prostor
dejanskega
ukvarjanja
prostor
želenega
ukvarjanja

5. Katero izmed spodnjih nadaljevanj sledeče trditve velja za vas:
»Razdalja od mojega bivališča do najbližjega športnega parka znaša _____ in je
zame...
•
•
•
•
•
•

…zelo ustrezna, zato se tam tudi redno ukvarjam s športom.«
…ustrezna, zato se tam tudi pogosto ukvarjam s športom.«
…zadovoljiva, zato se tam tudi občasno ukvarjam s športom.«
…neustrezna, zato se tam s športom ukvarjam le izjemoma.«
…nepomembna. Neodvisno od razdalje se tam s športom sploh ne
ukvarjam.«
…nepomembna. Neodvisno od razdalje se tam s športom vseeno
ukvarjam.«

6. V športni park zahajam pretežno:
•
•
•
•
•
•

med tednom dopoldne;
med tednom popoldne;
med tednom in ob vikendih;
samo ob vikendih;
ne zahajam v športni park;
drugo: ______________________________________________________

7. Razen športnega udejstvovanja v športnem parku tudi (možnih več odgovorov):
•
•
•
•
•

berem, se učim;
poležavam, meditiram;
spremljam otroke, ki se v parku radi igrajo;
obiščem gostinski lokal;
drugo: ______________________________________________________
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8. Če bi bil športni park bližje vašemu bivališču, ali bi se tja odpravili večkrat kot se
sedaj:
•
•
•
•
•

zagotovo da;
verjetno da;
verjetno ne;
zagotovo ne;
drugo: ______________________________________________________

9. Vaša občina se odloči investirati v nov sodobni športni park. Kaj menite o tovrstni
investiciji? Kje po vašem mnenju bi bila najugodnejša lokacija za nov športni
park (vaš predlog navedite v okencu spodaj in ga kratko argumentirajte)?
•
•
•
•

investicija

je povsem upravičena, športno-rekreacijskih površin v občini
primanjkuje;
investicija je upravičena, vendar so še druge nujnejše potrebe;
investicija je neupravičena, v občini je dovolj športno-rekreacijskih
površin;
investicija je povsem neupravičena, obstoječi športni parki so v slabem
stanju, zato je najprej potrebna njihova obnova;

Najugodnejša lokacija za nov športni park po vašem mnenju in zakaj:

10. Za natančnejšo analizo potrebujem še nekaj vaših podatkov. Prosim navedite vaš
spol, starost, stopnjo izobrazbe in kraj vašega bivališča.
•
•
•
•

Spol: __________
Starost: __________
Stopnja izobrazbe: ________________
Kraj bivališča: ________________
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Kartografski prikaz lokacije športnega parka Stožice

Vir podlage: Spletni telefonski imenik Slovenije, 2008.
Dopolnila: Lindav, 2008.
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