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STANJE IN VIZIJA RAZVOJA TEKAŠKO-SMUČARSKEGA KLUBA IDRIJA

Jošt Lapajne

IZVLEČEK
Namen magistrskega dela je bil opredeliti trenutno stanje Tekaško smučarskega kluba Idrija in
podati uporabno vizijo razvoja kluba z vidika organiziranosti, infrastrukture in opreme, šole
teka na smučeh, tekmovalnih udejstvovanj, organizacije športnih dogodkov, povezovanja z
lokalnim okoljem in soustvarjanja ponudbe športnega turizma na Vojskem.
Metoda dela je bila deskriptivna. Poleg pridobivanja informacij iz domače in tuje literature smo
si pomagali z informacijami neformalnega značaja. Delo je temeljilo tudi na lastnih izkušnjah.
Tekaško smučarski klub Idrija, ki združuje vse ljubitelje teka na smučeh na Idrijskem, se v
zadnjem obdobju spopada z izredno slabimi vremenskimi pogoji za vadbo, poleg tega pa nima
niti resne vizije razvoja. To ogroža celo njegov obstoj, a vendar vidimo kar nekaj možnosti za
uspešno prilagoditev kluba na trenutno situacijo.
V magistrskem delu smo vseskozi prepletali stanje in vizijo posameznih segmentov delovanja
kluba. Podali smo predloge za razvoj organizacije kluba, razvoj strokovnega in
organizacijskega dela kluba, nadgradnjo Tekaško smučarskega centra Vojsko, s katerim
upravlja klub, ter predstavili vlogo kluba pri razvoju športnega turizma v lokalnem okolju.
Za uspešen razvoj kluba je predvsem potrebno priskrbeti dodatne vire financiranja in izgraditi
potrebno infrastrukturo, nadgraditi tekmovalni program kluba, organizirati različne športne
dogodke, skrbeti za dobro promocijo in sodelovati z lokalnim okoljem, predvsem pri
soustvarjanju bogate športno turistične ponudbe.

Keywords: cross-country skiing, sports club, sports event, cross-country skiing courses, sports
tourism

STATE AND VISION OF IDRIJA CROSS-COUNTRY SKI CLUB

Jošt Lapajne

ABSTRACT
The purpose of the master's thesis was to determine the current state of the Idrija cross-country
cki club and to give a useful vision of the club's development in terms of organization,
infrastructure and equipment, ski school, competitions, organization of sports events,
connection with the local community and co-creation of sports tourism in Vojsko.
The method of work was descriptive. In addition to obtaining information from domestic and
foreign literature, we also relied on various types of informal information. The work was also
based on our own experience.
Idrija cross-country ski club, which brings together all lovers of cross-country skiing in Idrija,
has been dealing with extremely bad weather conditions for training and has also no serious
vision of development. This even threatens its existence, but we still see quite a few options for
successfully adjusting the club to the current situation.
In our work we have constantly interwoven the state and vision of individual segments of the
club's operations. We submitted proposals for the improvement of both professional and
structural aspects of the club, the upgrade of the Vojsko cross-country ski centre, which the
club manages, and presented the role of the club in the development of sports tourism in the
local environment.
In order to successfully develop the club, it is necessary to provide additional sources of
financing and build the necessary infrastructure, upgrade the club's competition program,
organize various sports events, ensure good promotion and cooperate with the local
environment, especially in co-creating a rich sports tourism offer.
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1. UVOD
Tekaško smučarski klub Idrija (v nadaljevanju TSK Idrija), ustanovljen leta 2000 kot društvo,
danes združuje preko 100 aktivnih in podpornih članov ter ljubiteljev smučarskega teka. Klub
je član Smučarske zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS) in Zveze učiteljev in trenerjev
smučanja Slovenije (v nadaljevanju ZUTS Slovenije), njegovo delovanje pa zajema širše
področje občine Idrija.
TSK Idrija je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki se združujejo
zaradi
organiziranja
otrok,
mladine
in
odraslih
v
smučarskem
teku.
Njegov namen je združevanje ljubiteljev smučarskega teka, še posebej mladine, razvijanje te
športne aktivnosti, gojenje rekreativnega in tekmovalnega teka ter popularizacija smučarskega
teka. Vzporedno z vzgojo dobrih mladih tekmovalcev pa je njegov namen tudi skrb za njihov
celosten razvoj v odgovorne odrasle osebe (Tekaško smučarski klub Idrija, 2004).
Klub upravlja s Tekaško smučarskim centrom Vojsko (v nadaljevanju TSC Vojsko), ki na
nadmorski višini 1100 metrov razpolaga s štirimi progami različnih dolžin in zahtevnosti.
Osrednji del tekaško smučarskega centra predstavlja večnamenski športni objekt, ki
uporabnikom nudi okrepčilo, garderobo ter izposojo opreme. Poleg tega objekt skupaj s
progami omogoča izvedbo tečajev teka na smučeh ter tekaško smučarskih tekmovanj na državni
ravni, kot so tekme za slovenski državni pokal in pokal v smučarskem maratonu.
TSK Idrija ima v lokalnem okolju izredno pomembno vlogo pri ohranjanju in izboljšanju
pogojev za redno vadbo teka na smučeh. Klub pa se pri tem sooča s kar nekaj izzivi. Največji
izziv predstavlja nižja količina snežnih padavin v zadnjih letih, saj je zasneženost prog odvisna
le od naravnega snega. Za zagotovitev večjega števila obratovalnih dni so potrebne investicije
v infrastrukturo in opremo, za katere je potrebno poiskati vire financiranja. V šolo smučarskega
teka je potrebno pridobiti tudi nove mlade tekmovalce in hkrati okrepiti število ustrezno
usposobljenega strokovnega kadra, z organizacijo raznoraznih dogodkov in tekmovanj pa je
potrebno privabiti tako nove člane kot tudi navdušence nad tem športom.
Klub za svoj obstoj in razvoj potrebuje tudi več sodelovanja z lokalnim okoljem. Razviti je
potrebno aktivnejše sodelovanje s šolami, bližnjim Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti (v
nadaljevanju CŠOD Vojsko), društvi na Vojskarski planoti, drugimi športnimi klubi in občino.
Aktivno preživljanje prostega časa v naravi je vedno bolj priljubljeno. Povezava športa in
turizma prihaja v zadnjem obdobju vse bolj v ospredje (Berčič, 2010).
Kot navaja Skok (2014) ima Vojskarska planota ogromen potencial pri razvoju turizma,
predvsem zaradi svoje zgodovine, zgodb ter neokrnjene narave. Del strategije razvoja turizma
na Vojskem z možnostjo aktivnega oddiha predstavlja tudi TSC Vojsko.
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1.1 TEK NA SMUČEH
Smučarski tek spada med enostavne ciklične športne panoge. Kot podzvrst nordijskega
smučanja predstavlja množično rekreativno dejavnost, kjer so v ospredju razvedrilo, oddih,
sprostitev ter ohranjanje in krepitev psihofizične kondicije. To so temeljne športno-kulturne in
civilne vrednote, na katere že v ranem otroštvu navajamo učence pri rednem programu šolske
športne vzgoje in raznih zunajšolskih dejavnostih (Jošt in Pustovrh, 1995).
Poznamo dve tehniki teka: klasično in drsalno. Tehniki se v prvi vrsti razlikujeta v postavitvi
smuči glede na snežno podlago pa tudi v opremi (tekaške smuči, palice in čevlji). Pri klasični
tehniki so smuči večinoma v paralelnem položaju, pri drsalni tehniki pa večinoma v »v«
položaju (Jošt in Pustovrh, 1995).
V zadnjih letih je zelo priljubljena drsalna tehnika smučarskega teka, pri kateri je že priprava
smuči enostavnejša kot pri klasični tehniki. Po drugi strani pa nenehno razvijanje opreme, od
smuči, čevljev, palic do maž, omogoča vse bolj enostaven pričetek ukvarjanja s smučarskim
tekom. Poleg tega je pozimi na voljo mnogo tečajev smučarskega teka za začetnike. Za
učinkovito vadbo smučarskega teka potrebujemo kakovostne smuči, čevlje in palice, primerna
oblačila ter seveda ustrezno pripravljene smuči.
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1.2 OBČINA IDRIJA IN VOJSKO
Občina meri 294 km² in je tako osma največja slovenska občina. V občini Idrija je leta 2014
živelo približno 11.950 prebivalcev. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (b.
d.) je na kvadratnem kilometru površine občine živelo povprečno 41 prebivalcev; torej je bila
gostota naseljenosti tu manjša kot v celotni državi (102 prebivalca na km²). Občino sestavljata
dve večji naselji - Idrija in Spodnja Idrija ter strnjene vasi in zaselki, ki so se nahajajo na
planotah. Na strmih bregovih se nahaja mnogo samotnih kmetij. Občina sestoji iz 38 naseljenih
krajev (Viler, 2019).
Na zemljevidu Idrijsko območje razpoznavno zaznamuje zgornje porečje reke Idrijce s pritoki,
kjer se stikata alpski in dinarski svet, ki je razbrazdan s številnimi grapami in dolinami. Tri
četrtine površja prekrivajo gozdovi, proti vrhu pobočij pa se razprostirajo kraške planote:
Črnovrška, Zadloška, Vojskarska, Ledinska in Vrsniška. Tudi v geološkem pogledu je to eno
od najzanimivejših, saj čezenj poteka Idrijska tektonska prelomnica (Viler, 2019).
Zgodovina Idrije, najstarejšega slovenskega rudarskega mesta, se prične z odkritjem živega
srebra leta 1490 in nastankom idrijskega rudišča, v svetovnem merilu izjemnega nahajališča
živosrebrove rude. Leta 1508 so začeli kopati še danes ohranjeni Antonijev rov in tako postavili
temelje nadaljnjemu bogatemu petstoletnemu rudarjenju. Zaradi padca cen živega srebra in
obstoja zdravju prijaznejših alternativ je bil leta 1987 naposled sprejet sklep o postopnem
zapiranju rudnika (Peljhan, 2009).
Nekdaj drugi največji rudnik živega srebra na svetu je omogočil mestu Idriji dobre osnove za
razvoj. Idrija ni bila prepoznavna samo kot rudarsko mesto, temveč tudi kot kulturno,
izobraževalno in nenazadnje politično naselje, ki je že leta 1581 dobilo protestantsko ljudsko
šolo, leta 1876 čipkarsko in leta 1892 gozdarsko šolo. Leta 1901 je občina ustanovila realko, ki
velja za prvo srednjo šolo na Slovenskem, kjer so poučevali v materinem jeziku (Viler, 2019).
Na preko tisoč metrih nadmorske višine se nad Idrijo razprostira Vojskarska planota, ki obsega
približno 3600 hektarjev. Naselje je razpotegnjeno po celi planoti s še značilnimi velikimi
gospodarskimi poslopji. Center se je razvil na planini okrog cerkve sv. Jožefa iz 1669. leta in
je znan kot najvišje ležeča vas na Primorskem. Na Vojskem po popisu 1. 1. 2019 skupno prebiva
240 oseb (Razpotnik, 2019).
Naselitev planote se je pričela v začetku 14. stoletja, ko so se prvotni prebivalci ukvarjali z
živinorejo in gozdarstvom. Razvile so se tudi domače obrti z žebljarstvom, ki je danes že utonilo
v pozabo, in izdelava čipk. V letih po drugi svetovni vojni je Vojsko doživelo upad kmetijstva
z zaposlovanjem v rudarski Idriji. Število prebivalcev je upadlo in mnoge kmetije so opustele.
Na širšem območju Vojskega so ohranjeni številni spomeniki iz časa druge svetovne vojne, ko
je bilo tu pomembno žarišče osvobodilnega gibanja. Na te čase najbolj spominjajo: pokopališče
na Vojščici, Partizanska tiskarna Slovenija in Partizanska bolnišnica Pavla. Poleg zgodovinskih
znamenitosti je na Vojskem mogoče obiskati tudi ostale znamenitosti. Mednje spadajo: potok
Gačnik, razgledna točka Hudournik, vrtača Smrekova draga, botanični in gozdni rezervat
Paradana, Snežena jama, klavže na Idrijci in Kanomljici ter kamniti zid pri domačiji Pr' Bončinu
(Hvala, 2011).
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Proti koncu 20. stoletja so se pogoji za življenje na Vojskem bistveno izboljšali. Temu je
pripomogla možnost novega ali dodatnega zaslužka v novo nastajajoči industriji v dolini.
Gospodarska, socialna in kulturna podoba krajev se je hitro izboljšala. Že skoraj zamrle kmetije
so ponovno oživele z obnovljenimi stanovanjskimi hišami, gospodarskimi poslopji,
mehaniziranim obdelovanjem zemlje, posodobljeno in intenzivno živinorejo. K razvoju
Vojskega v zadnjem času prispevata tudi razvoj turizma in CŠOD Vojsko, ki imata na voljo
neokrnjeno naravo z raznolikimi možnostmi za aktivni oddih (kolesarjenje, pohodništvo) in
tako vabita ljudi z vseh koncev Slovenije (Viler, 2019).
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1.3 TEK NA SMUČEH KOT DEL IDRIJSKE ŠPORTNE ZGODOVINE
Prvi smučarji pohodniki so se pojavili v Črnem Vrhu nad Idrijo med obema vojnama. To so bili
večinoma člani Slovenskega planinskega društva iz Trsta. Nad aktivnostjo so se navdušili tudi
domačini in tako lahko to obdobje med obema vojnama opredelimo kot pričetek smučanja v
širši obliki na Idrijskem. Prva zabeležena velika prireditev je bila leta 1934, 30. januarja 1938
pa so priredili prvenstvo pokrajine Venezia - Gulia (Benečija - Julijska krajina) v teku oz.
biatlonu, kjer je bilo po zapisih navzočih več tisoč ljudi (Bajec, 2014).
Po drugi svetovni vojni je bilo v Idriji ustanovljeno Športno društvo Rudar, ki so ga sestavljali
nogometna, odbojkarska, namiznoteniška ter smučarska sekcija, katere pomemben del je bil
tudi smučarski tek. Prvi zapisi segajo v zimo 1956. leta. Opisujejo udeležbo »Rudarjevih«
tekačev na izbirni tekmi za sestavo olimpijskega moštva na Pokljuki, kjer pa niso dosegli višjih
mest. Kot je zapisal Logar (1956), so na tekmovanje odšli z namenom, da se od najboljših
tekačev nekaj naučijo in z njimi navežejo stike, kljub temu pa so bili na koncu ocenjeni kot
najbolj požrtvovalno moštvo. Že takrat kot vzrok za premajhno količino treninga navajajo slabo
zimo z majhno količino snežne odeje. Rudar je bil tudi prireditelj društvenih tekem, na katerih
so se pomerili tako v teku na smučeh kot v alpskem smučanju. Na teh tekmah je bilo le nekaj
udeležencev, prvi teki so se izvajali v Idriji. V Idriji je imela sedež Primorska smučarska
podzveza, ki je v Črnem Vrhu nad Idrijo 1956. leta organizirala prvenstvo Primorske, kjer je
tekmovalo približno 80 športnikov. 9 od 14 naslovov je odšlo v domače kraje, vendar ne vsi
Rudarju. Tekmovali so tudi člani Telovadnega društva Partizan Idrija in Črni Vrh. Slednji
izstopa po uspešnem delu z mladimi.
V prvih zapisih zasledimo, da je bil smučarski tek tudi sestavni del pionirskih smučarskih
tekem, ki so potekale v Idriji. Leta 1956 je sodelovalo 52 otrok (Logar, 1956).
Domači Rudarjevi tekači, ki jih je leta 1956 bilo 83, so se v prihodnjih letih še naprej udeleževali
mednarodnih tekem na Pokljuki ter republiških in državnih prvenstev, kjer sta bila
najpomembnejša sodelovanje ter nabiranje izkušenj. Število tekmovalcev se je povečevalo, in
tako so postajali vse bolj konkurenčni in uspešni. Že leta 1957 so na republiškem prvenstvu v
štafetnem teku 4 x 10 km na Rovtarici nad Bohinjem osvojili tretje mesto. V nadaljnjih letih je
bilo v Črnem Vrhu nad Idrijo večkrat organizirano smučarsko prvenstvo Primorske, saj
tamkajšnje okolje ponuja odlične možnosti za izvedbo tekmovanj v tekih, skokih in alpskem
smučanju (Logar, 1960).
Rudar je na Vojskem v 50. letih že prirejal prve smučarske tekme. Sprva so tekmovali v alpskem
smučanju, v 60. letih pa tudi v teku na smučeh in skokih. Omeniti velja smučarski tečaj za 53
pionirjev, ki so ga izvedli leta 1962 in sklenili s tekmovanjem v teku, veleslalomu in skokih.
Istega leta so priredili tudi okrajno smučarsko prvenstvo na Vojskem, kjer so se pomerili v teku
na 2-, 6- in 10-kilometrski razdalji (Logar, 1962).
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V nadaljevanju je združeni klub Partizan – Rudar ohranjal skrb za popularizacijo smučanja z
izvedbo smučarskih tečajev, klubskih in medklubskih tekmovanj ter udeleževanjem na
tekmovanjih na Primorskem in Gorenjskem. Tradicionalna postane prireditev Pokal Rudarja,
ki privablja mnogo tekmovalcev iz drugih klubov. V sezoni 1970/1971 se je smučarske
telovadbe v telovadnici udeleževalo preko 100 otrok, kasneje pozimi pa je bilo na smučarskem
tečaju v Črnem Vrhu prisotnih 105 tečajnikov vseh starosti (Škarabot, 1971).
Pomemben del tekaško smučarske zgodovine na Idrijskem je krojil Trnovski maraton. Kot
zapiše Škarabot (1975), se je misel, da bi po zgledu skandinavskih držav tudi Slovenci dobili
množično smučarsko prireditev, porodila pri domačinih, živečih na obronkih Trnovskega
gozda. Ti so čutili, da bi morali v spomin na bojevita dejanja borcev IX. korpusa v Trnovskem
gozdu in njegovi okolici oživeti primerno prireditev, ki bi ponazarjala težke napore, s katerimi
so se soočali. Tako so organizatorji iz Idrije in Črnega Vrha, 10. 3. 1974, izpeljali prvi slovenski
oz. jugoslovanski smučarski maraton. O tem, kolikšna je bila potreba po takšnem dogodku pri
nas, priča že udeležba na prvi izvedbi. Na 25-kilometrsko razdaljo se je podalo 550 smučarjev
tekačev, ki ob koncu niso mogli prehvaliti terenov in pripravljenost prog. Prvi zmagovalec je
bil Filip Kalan iz Gorij pri Bledu, najboljši domači Andrej Erjavec iz Idrije pa je dosegel 23.
mesto.
Že naslednje leto je število udeležencev naraslo za dodatnih 300. Leto kasneje so se udeleženci
lahko preizkusili na Malem maratonu (21 kilometrov) in Velikem maratonu (42 kilometrov),
na sedmem Trnovskem maratonu pa je število udeležencev naraslo že na rekordnih 3600
(Kovač, 1981). Organizatorji so maraton pripravljali vse do leta 1988, ko je maraton nekako
»utonil« v pozabo oz. je organizacija zamrla. Temu je pripomoglo tudi pomanjkanje snega. Leta
2006 pa so se zaradi takrat bogatejših zim vendarle odločili, da prireditev obudijo. Tako so
takrat izpeljali štirinajsti, leta 2013 pa zaradi vmesnih težav z vremenom šele šestnajsti Trnovski
maraton. Istega leta so ustanovili Zvezo društev Črni Vrh, ki še zdaj skrbi za organizacijo tega
športnega dogodka, ki se ga v zadnjih letih udeleži bistveno manj tekaško smučarskih
navdušencev kot nekoč (»Zgodovina Trnovskega maratona«, 2015).
Proti koncu prejšnjega stoletja je tek na smučeh na Idrijskem še naprej ohranjal svojo
priljubljenost. Za to so skrbeli predvsem na Črnovrški planoti. Leta 1983 so pri domačem
Smučarskem klubu Črni Vrh ustanovili sekcijo za tek na smučeh. Tekmovalci tekaške sekcije
so se aktivno udeleževali različnih medklubskih in pokalnih tekem ter množičnejših tekaških
prireditev vse do sezone 1988/1989 in dosegali solidne uvrstitve. Po tem je nastopilo obdobje
t. i. zelenih zim, ki so ob znanih objektivnih omejitvah človeških in finančnih virov delovanje
kluba onemogočile. Nova osnova za ponovni zagon razvoja teka na smučeh je bila postavljena
leta 2004, ko je bilo ustanovljeno društvo ŠD Trnovski maraton, ki pa mu ni uspelo zagotoviti
organizirane vadbe (Bajec, 2014).
Ob prelomu tisočletja prične zgodovino teka na smučeh na Idrijskem krojiti TSK Idrija.
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1.4 TEKAŠKO SMUČARSKI KLUB IDRIJA SKOZI ZGODOVINO
Na pobudo idrijskih zanesenjakov in ljubiteljev smučarskega teka, je bil leta 2000 ustanovljen
TSK Idrija, katerega namen je po statutu bil združevanje ljubiteljev smučarskega teka, še
posebej mladine, razvijanje te športne aktivnosti, gojenje rekreativnega in tekmovalnega teka
ter popularizacija smučarskega teka. Vzporedno z vzgojo dobrih mladih tekmovalcev pa skrb
tudi za njihov celosten razvoj v odgovorne odrasle osebe (TSK Idrija, 2004).
Področja delovanja kluba so: smučarski tek in pohodništvo, tek in gorsko kolesarjenje, rolkanje
in rolanje ter nordijska hoja. Prvi predsednik kluba vse do leta 2007 je bil Jure Gantar, nato pa
ga je nasledil Bogdan Rupnik.
Kmalu po ustanovitvi kluba se je porajalo vprašanje, kje urediti proge in izvajati svoje
dejavnosti. Planotasto Vojsko z visoko nadmorsko višino je predstavljalo več kot primerno
lokacijo za izgradnjo tekaško smučarskega centra. Po določitvi najugodnejše lokacije in
uspešnem dogovoru z lastniki zemljišč za uporabo prog brez odškodnine, se je lahko pričelo s
prvimi teki v 2,5- in 5-kilometrskem krogu. Temu so sledili tudi prvi gradbeni posegi. Zgrajena
je bila namreč koča z garažo, namenjena članom kluba in obiskovalcem. Leta 2003 si je klub
priskrbel prvi rabljeni teptalec snega in z namenom izvajanja svojih dejavnosti v mestu, leto
kasneje še motorne sanke za urejanje snežne podlage v Idriji. V sezoni 2005/2006 se je lahko
teklo v novem, 10-kilometrskem krogu.
Klub je leta 2000 priredil prvo tekmovanje, Vzpon na Hleviše, ki združuje gorski tek in gorsko
kolesarjenje. Leta 2004 je sledilo prvo tekmovanje v teku na smučeh, memorialni tek v spomin
na Andreja Erjavca, ki od leta 2007 dalje na maratonski razdalji šteje za pokal SLOvenSKI
maraton. Prvo klubsko prvenstvo so izvedli leta 2005. Klub je kasneje postal tudi organizator
tekem za slovenski smučarskotekaški pokal.
V želji po širših in bolje urejenih tekaških progah, so leta 2007 preko razpisa Fundacije za šport
pričeli z gradbenimi deli, ki so zajemala izkopavanja, miniranja in ostale terenske posege. Tako
so pridobili ustrezno homologacijo za izvedbo najrazličnejših tekmovanj.
Leta 2008 so s pomočjo ministrstva za šport, občine in donatorjev pridobili nov teptalec, ki
omogoča kvalitetnejše pogoje za vadbo. Temu pripomore tudi namestitev kontejnerskega
bivalnega prostora, namenjenega garderobi članov kluba.
Z namenom povezovanja in boljšega informiranja ljubiteljev teka na smučeh je klub leta 2009
vzpostavil spletno stran.
Leta 2010 so z asfaltiranjem večjega parkirišča uredili okolico večnamenskega objekta, ki od
leta 2012 dalje nudi tudi izposojo smučarskotekaške opreme. Takrat se je v TSC Vojsko pričelo
z izvajanjem uradnih tečajev teka na smučeh.
Prvi koraki pri delu z mladimi v TSK Idrija so bili v obliki tečajev teka na smučeh skupaj z
njihovimi starši in sodelovanju z Osnovno šolo Idrija pri športnih dnevih, kjer je bil poudarek
na teku na smučeh.

15

Aktivno delo z mladimi so v TSK Idrija pričeli leta 2012. Prva vadeča skupina je skupaj s
trenerjem štela 8 članov, leta 2015 je bilo skupno 14 aktivno vadečih otrok z dvema trenerjema.
V prvih letih so se otroci udeleževali tekmovanj nižjega ranga, kasneje tudi tekmovanj
državnega in mednarodnega ranga. Uspehi na tekmah so bili vse boljši. Leta 2015, ob 15-letnici
delovanja kluba, je imel klub regijsko prvakinjo in tri podprvake.
Leta 2013 se je TSC Vojsko opremil z najnovejšimi motornimi sankami, s katerimi je
omogočeno urejanje prog ob slabših snežnih razmerah.
Spletna kamera in vremenska postaja sta v letu 2015 razveselili tekače, ki lahko od takrat dalje
spremljajo aktualne vremenske razmere na progah kar preko spleta. Istega leta je mesto
predsednika kluba s takratnimi 166 člani zasedel Boštjan Brelih.
Pomemben mejnik v razvoju kluba predstavlja leto 2017, ko je osrednji objekt v TSC Vojsko
dobil nov prizidek, ki omogoča več prostora uporabnikom centra ter dodatne sanitarije.
S pričetkom šolskega leta 2017/2018 se je pod vodstvom dveh trenerjev ponovno pričelo
aktivno delo z mladimi.
Trenutno je na razpolago najsodobnejša oprema za vzdrževanje naravno zasneženih tekaških
prog in prirejanje tekmovanj v teku na smučeh.

Slika 1. Osrednji del TSC Vojsko. Avtor fotografije Jaka Brelih.
Glavni obravnavani problem magistrskega dela je obstoj in razvoj TSK Idrija, ki se sooča s
pomanjkanjem vizije za uspešno delovanje v prihodnosti. Namen magistrske naloge je zato
opredeliti trenutno stanje kluba in izdelati vizijo razvoja kluba z vidika organiziranosti,
infrastrukture in opreme, šole teka na smučeh, tekmovalnih udejstvovanj, organizacije športnih
dogodkov, povezovanja z lokalnim okoljem in soustvarjanja ponudbe aktivnega turizma na
Vojskarski planoti.
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Ključni cilji magistrskega dela so:
•
•
•
•

predstaviti delovanje TSK Idrija,
predstaviti predloge za nadgradnjo organizacijskega in strokovnega programa kluba,
preučiti možnosti nadgradnje TSC Vojsko in
predstaviti potencialno vlogo kluba pri razvoju turizma na Vojskem.

2. METODE DELA
Magistrska naloga je monografskega tipa. Metoda dela je deskriptivna. Poleg pridobivanja
informacij iz domače in tuje literature si bomo pomagali z informacijami neformalnega značaja.
Delo temelji tudi na lastnih izkušnjah.

17

3. RAZPRAVA
3.1 STANJE IN VIZIJA RAZVOJA ORGANIZACIJE KLUBA
3.1.1 Ureditev in članstvo
TSK Idrija je bil ustanovljen kot društvo, ki temelji na prostovoljstvu in nepridobitnosti.
Njegovo delovanje določa temeljni akt oz. statut kluba.
Za uresničevanje skupnih nepridobitnih interesov je v slovenskem pravnem redu predvidena
posebna organizacijska oblika - društvo. Po Zakonu o društvih – ZDru-1 (2006) je ta
organizacijska oblika samostojno in nepridobitno združenje, ki se ga ustanovi zaradi
uresničevanja skupnih interesov. Društvo deluje javno in sestoji iz prostovoljnih članov. Vsako
društvo si samo določi svojo dejavnost, namen, cilje ter način delovanja. Vse odločitve o
upravljanju društva sprejemajo člani društva. Pridobivanje dobička ni namen ustanovitve in
delovanja društev. Vse presežke prihodkov nad odhodki društvo trajno namenja za
uresničevanje svojega namena in ciljev. Dobička se ne deli med člane.
Društvo lahko po Zakonu o društvih – Zdru-1 (2006) opravlja tudi pridobitno dejavnost, vendar
le v določeni meri. Pridobitna dejavnost mora predstavljati dopolnilno dejavnost nepridobitni
dejavnosti društva in mora biti določena v temeljnem aktu – statutu društva. Po zakonu mora
uresničevati namen oziroma cilje društva. Pridobitna dejavnost je tista dejavnost, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo predstavlja določeno storitev. To lahko zagotavlja boljšo
izkoriščenost osnovnih finančnih sredstev nekega društva.
V svojem statutu TSK Idrija opredeljuje tudi pridobitno dejavnost. V času tekmovanj, ki jih
klub prireja, lahko organizira prodajo pijače in hrane za udeležence tekmovanj. Sredstva, ki so
tako pridobljena, se uporabijo za osnovni namen kluba. Prodaja poteka pod pogoji, ki jih za
upravljanje te dejavnosti določajo Zakon o gostinstvu in drugi predpisi. Klub pa poleg
navedenega neposredno opravlja še naslednji pridobitni dejavnosti: izvajanje javnih prireditev
in smučarski tečaji (TSK Idrija, 2014).
Vse naloge, ki so potrebne za uspešno delovanje kluba izvajajo člani kluba prostovoljno. Klub
članom povrne le morebitno nastale materialne stroške. Plačevanje trenerskega dela se izvaja
preko samostojnih podjetij trenerjev.
Klub sestavljajo: občni zbor, izvršni odbor, tehnična komisija, disciplinska komisija in nadzorni
odbor. Nadzorni odbor in disciplinska komisija imata po tri člane, izvršni odbor jih ima petnajst.
Izvršni odbor poleg predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika sestavlja še enajst
članov, ki jih voli občni zbor (TSK Idrija, 2014).
Član kluba lahko s plačilom letne članarine postane vsakdo. Zakon o društvih – Zdru-1 (2006)
omogoča članstvo tudi mladoletnim osebam do dopolnjenega 15. leta starosti. Ob včlanitvi
mladoletnika do dopolnjenega 7. leta starosti v društvo pristopno izjavo podpiše njegov zakoniti
zastopnik. Mladoletnik, ki je starejši od 7 let in mlajši od 15 let, ob včlanitvi podpiše pristopno
izjavo sam, s tem, da predloži tudi pisno soglasje zakonitega zastopnika. Mladoletni član ima
enake pravice in dolžnosti kot ostali člani kluba, razen pri volitvah v organe kluba.
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Trenutno ima klub več kot 80 aktivnih in podpornih članov. Iz Tabele 1 so razvidni podatki o
članstvu skozi leta obstoja kluba, ki so delno pomanjkljivi. Opaziti je nihanje in postopno
naraščanje v številu članov. Število registriranih članov v posameznem letu oz. sezoni je
odvisno tudi od ustreznosti pogojev za vadbo smučarskega teka v TSC Vojsko.

Tabela 1
Število članov v TSK Idrija
Sezona

Št. članov

2000/2001
2001/2002
2002/2003
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

/
46
/
/
95
85
97
65
86
131
74
64
100
35
148
166
119
119
81
/

Vsak član kluba je upravičen do uporabe klubskih prostorov, predvsem klubske garderobe. Z
enkratnim plačilom 2 evrov je upravičen do članske izkaznice in vsakoletnim prejemom
nalepke veljavnosti ob plačilu članarine. S kartico lahko član uveljavlja ugodnosti pri partnerjih
kluba. Te so v sezoni 2019/2020: 40 % popust pri nakupu smučarskotekaške obutve pri znanem
proizvajalcu, 20 % popust na vso športno obutev in oblačila v športni trgovini v Idriji, 30 %
popust pri montaži tekaških vezi v smučarskem servisu v Idriji, 25 % popust na izdelke v izbrani
športni spletni trgovini.

19

V naši viziji razvoja kluba v prihodnje TSK Idrija še naprej ohranja status društva, saj je za
njegov obstoj in delovanje potrebno veliko število prostovoljnih ur. Vsakršno zaposlovanje bi
občutno vplivalo na proračun kluba, kljub temu pa bi bilo ob zagotovitvi dodatnih virov
financiranja to v manjšem obsegu izvedljivo. V skladu z Zakonom o društvih – Zdru-1 (2006)
predlagamo povečanje obsega pridobitnih dejavnosti, ki jih bomo omenili v nadaljevanju
naloge.
Predlagamo preureditev izvršnega odbora. Trenutno ga poleg predsednika, podpredsednika,
tajnika in blagajnika sestavlja še enajst članov, ki jih voli občni zbor. Opredelili bi vloge
zmanjšanega števila dodatnih članov. Vsak dodatni član bi moral biti predstavnik in odgovorna
oseba za posamezno področje delovanja kluba. Zato bi potrebovali predstavnike za tekmovalni
program, šolo teka na smučeh, tekaško smučarski center ter predstavnika za trženje, medije in
odnose z javnostjo. Smatramo, da bi v kombinaciji s pogostejšim poročanjem o aktivnostih na
posameznih področjih tako zagotovili boljši nadzor nad izvajanjem vseh dejavnosti kluba. Ker
bi bilo usklajevanje med področji aktivnejše, bi se dvignila celotna raven kakovosti delovanja
kluba.
Število članov je potrebno v treh letih povečati na 200, saj dobršen del prihodkov kluba
predstavlja članarina. V sodelovanju s sponzorji in podjetji je potrebno zagotoviti dodatne
članske ugodnosti, ki bodo skupaj z vsemi promocijskimi dejavnostmi v klub privabile ljubitelje
smučarskega teka. Ugodnosti bi se morale nanašati tudi na TSC Vojsko, kjer bi članom poleg
uporabe garderob zagotovili tudi brezplačno uporabo prog, večji popust pri izposoji opreme,
udeležbi tečajev in druge ugodnosti. Podrobnejši viziji razvoja TSC Vojsko smo namenili
posebno poglavje.
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3.1.2 Financiranje
Razvoj športnih društev je odvisen od nenehnega iskanja potencialnih financerjev. Pobrana
članarina ne predstavlja dovolj velikega vira financiranja in ne zadošča za normalno delovanje
športne organizacije. Zato je pomembno, da si društvo zagotovi čim več virov financiranja, saj
je na ta način manj občutljivo na nihanje sredstev iz določenega vira financiranja (Kuntarič,
2002).
Po Zakonu o društvih – Zdru-1 (2006) lahko društvo pridobiva sredstva za svoje delovanje s
pomočjo članarine, daril in volil, prispevkov donatorjev, javnih sredstev ter opravljanja
dejavnosti društva, kamor spadajo tudi sponzorska sredstva.
Po podatkih iz letnega poročila, ki ga mora društvo vsakoletno predložiti Agenciji za
javnopravne evidence in storitve (AJPES) za državno statistiko in zagotovitev javnosti
podatkov, je društvo leta 2019 imelo 24.514 evrov prihodkov iz dejavnosti. Od tega 11.380
evrov iz opravljanja pridobitne dejavnosti. Seštevek članarin v višini 25 evrov je znašal 1.226
evrov, seštevek vadnin pa 1.834 evrov. Seštevek dotacij je znašal 11.908 evrov (8.202 evrov
dotacije iz proračunskih sredstev, 2.545 evrov dotacije Smučarske zveze Slovenije (v
nadaljevanju SZS) ter iz dela dohodnine, 1.161 evrov je znesek donacij pravnih ter fizičnih
oseb). Dohodki so presegali odhodke (znašali so 17.511 evrov), čisti dobiček pa je ob
upoštevanju davka na dohodek znašal 6.778 evrov.
V Tabeli 2 in 3 so prihodki prikazani v odstotnih deležih:
Tabela 2
Prihodki pridobitne dejavnosti TSK Idrija v letu 2019
Vrsta
prihodka

Pridobitna
dejavnost

Vadnina

Štartnina

Sponzorstvo

Ostalo

EUR

11.380

1.834

1.607

5.424

2.485

Odstotek

46

7,5

6,5

22

10

Tabela 3
Prihodki nepridobitne dejavnosti TSK Idrija v letu 2019
Vrsta
prihodka

Nepridobitna
dejavnost

Članarina

Dotacije

Ostalo

EUR

13.134

1.226

11.908

/

Odstotek

54

5

49

/

Iz Tabel 2 in 3 je razvidno, da največji prihodek društvu predstavljajo dotacije (49 %), sredstva
občinskega proračuna za šport. Dotacijam sledijo: sponzorstvo (22 %), ostali prihodki
pridobitne dejavnosti (10 %), vadnina (7,5 %), štartnina (6,5 %) ter članarina (5 %).
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Predlagamo povečanje prihodkov tako preko obstoječih kot potencialnih virov. Sprva je
potrebno povečati sredstva, pridobljena preko javnega razpisa za sofinanciranje programov
športa, ki so v javnem interesu v občini Idrija. Več občinskih sredstev bi lahko pridobili preko
povečanja števila članov, povečanja obsega rekreativne in tekmovalne vadbe ter organizacije
večjega števila tekmovanj.
Del dotacij predstavljajo sredstva Fundacije za šport, ki s svojimi razpisi omogoča pridobitev
dodatnih sredstev. Poleg omenjenih razpisov so na voljo tudi mednarodni javni razpisi, ki
financirajo ali sofinancirajo najbolj inovativne in drugačne projekte. Za odobritev posamezne
vloge je ključnega pomena zelo dobro pripravljena razpisna dokumentacija. Kot pri mnogih
športnih društvih, se tudi tukaj pojavi težava strokovne usposobljenosti vodstva športnega
društva za pripravo ustrezne razpisne vloge in težava pri najetju in financiranju zunanjega
strokovnega kadra v ta namen. Zagotovo pa je pripravljanje razpisne dokumentacije ena izmed
servisnih storitev zvez športnih društev, ki svojim članom pomagajo pri pridobivanju javnih
finančnih sredstev. Idrijska občina nima športne zveze, zato je vsakršno pridobivanje teh
sredstev izključno na plečih športnih društev.
Izvedba inovativnega projekta, npr. nadgradnja TSC Vojsko, je odvisna predvsem od uspeha
na mednarodnih javnih razpisih, saj potrebna sredstva predstavljajo prevelik zalogaj za občinski
proračun. Menimo, da je najetje in financiranje zunanjega strokovnega kadra v namen priprave
razpisne vloge za tako velik projekt racionalno.
V letu 2019 predstavlja sponzorstvo 22 % klubskega prihodka. Klub ima dva glavna sponzorja.
V zameno za sponzorska sredstva klub promovira podjetji s postavitvijo napisov na
tekmovanjih, potiskom na dresih tekmovalne skupine ter objavljanjem na spletni strani in
socialnih omrežjih. Predlagamo povečano angažiranost za pridobitev dodatnih sponzorjev, saj
lahko skupek večjega števila sponzorjev z majhnim vložkom zagotovi pomemben del prihodka
kluba. Predlagamo postavitev table s sponzorji, ki bi bila v TSC Vojsko postavljena skozi
celotno zimsko in poletno sezono. Potrebno je tudi izrazitejše oglaševanje obstoječih
sponzorjev.
Urejanje in vzdrževanje prog v TSC Vojsko je v veliki meri odvisno od prostovoljnih
prispevkov obiskovalcev centra, katerega uporaba je trenutno brezplačna. Ravno tako na osnovi
prostovoljnih prispevkov poteka prodaja pijače v koči. V viziji razvoja TSC Vojsko imajo
prostovoljni prispevki stransko vlogo, saj urejanje in vzdrževanje prog temelji na drugih
prihodkih.
Kot je razvidno iz Tabele 2, pridobitna dejavnost predstavlja 46 % klubskega prihodka na letni
ravni. Predlagamo povečanje obsega pridobitne dejavnosti, zlasti v sklopu delovanja TSC
Vojsko. Več o tem pa v poglavju Stanje in vizija razvoja TSC Vojsko.
Omeniti velja, da sta za verodostojnost dela in izkazovanje odgovornosti pri uporabi zbranih in
porabljenih finančnih sredstev še zlasti pomembni transparentnost in ažurnost povratnih
informacij. Uspešni načini financiranja zahtevajo profesionalen pristop, ki društvom pomaga
odpirati nove možnosti delovanja in ohranjati obstoječe. Takšen pristop pa zahteva
kompetentnega vodja, ki obvlada strategijo pridobivanja finančnih virov in je tržno usmerjen.
Obvladovati mora različna področja znotraj »menedžerskega upravljanja« športnega društva.
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Obenem mora biti tudi prepričljiv in zanesljiv, saj le na takšen način lahko pristopi do bodočih
sponzorjev in donatorjev. Zaželeno je tudi, da je vešč priprave vlog in poročil razpisnih
dokumentacij ter zna vzpostavljati smiselna partnerstva (Fafangel, 2014).
Menimo, da trenutno vodstvo kluba z zbranimi finančnimi sredstvi upravlja odgovorno, poleg
tega pa ugotavljamo, da za pridobitev finančnih sredstev obstaja kar nekaj dodatnih možnosti.

3.1.3 Promocijske dejavnosti
Klub o svojem delu obvešča svoje člane in ostale preko oglasne deske oz. plakatov, spletne
pošte, spletne strani in socialnega omrežja Facebook.
Oglasna deska, ki je postavljena v Idriji, vsebuje informacije o prihajajočih tekmovanjih ter
vsakoletno vabilo v šolo teka na smučeh. Predlagamo posodobitev izgleda oglasne deske s
privlačnejšim ozadjem, ki bi privabilo poglede mimoidočih. Poleg informacij o aktualnem
dogajanju bi bilo smiselno na oglasno desko dodajati tudi aktualne informacije o stanju prog v
TSC Vojsko. Na ta način bi na Vojsko privabili tiste obiskovalce, ki niso vešči uporabe spletne
strani oz. družabnih omrežij.
Spletna stran predstavlja pomemben stik s člani kluba, predvsem pa z vsemi obiskovalci TSC
Vojsko, saj v prvi vrsti zagotavlja informacije o stanju prog, vremenu, odprtosti cest na Vojsko
ter živo sliko spletne kamere s pogledom na proge. Spletna stran vsebuje tudi sveže novice,
osnovne podatke o klubu, opis dejavnosti kluba, opis tekaško smučarskega centra, zgodovinski
opis teka na smučeh na Vojskem, galerijo slik ter povezave do spletnih strani turistične ponudbe
na Vojskarski planoti. Kljub temu pa bi bilo smiselno spletno stran dopolniti. Sprva predlagamo
posodobitev izgleda strani, saj je oblika že zastarela in tako za obiskovalca spletne strani
neprivlačna. Ogled strani je potrebno prilagoditi mobilnim napravam, kot to veleva sodobni
trend. Nato je potrebno stran posodobiti vsebinsko. Vsebinsko pomanjkljivi so zavihki o
zgodovini kluba in teka na smučeh, organizaciji tečajev in izposoji opreme, tekmovalnem
programu ter delovanju tekaško smučarskega centra. Menimo, da je možnost živega ogleda
prog in sproten opis stanja prog zelo dobra informacija za obiskovalce centra, pozornost pa je
potrebno posvetiti še opisu izvajanja tečajev ter tekmovalne skupine. Menimo, da podrobnejši
opis izvajanja tečajev in treningov tekmovalne skupine privablja večje število tečajnikov, ki se
tako lažje odločijo za udeležbo na tečaju na Vojskem, in nove potencialne mlade člane. Poleg
tega je potrebno oplemenititi galerijo slik in za vsako aktivnost kluba objaviti vsaj deset
fotografij, saj je tako vpogled v aktivnosti kluba lažji.
Klub sodeluje z uredniki glavnega lokalnega spletnega portala Idrija.com, ki objavlja
poglavitne klubske novice. Mednje spadajo vabila na dogodke ter poročila o dogodkih in
uspehih tekmovalne skupine tekom sezone. Ker so uredniki tudi avtorji lokalnega časopisa
Idrijske novice, kjer so aktivnosti TSK Idrija pogosto omenjene, predstavlja sodelovanje dobro
promocijo kluba v lokalnem okolju. Zato predlagamo ohranitev uspešnega sodelovanja tudi
vnaprej.
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Pomemben del promocije kluba predstavlja tudi družabno omrežje Facebook. S svojim
dosegom in brezplačno uporabo omogoča hitro in učinkovito širjenje informacij. Klub upravlja
s svojo stranjo »Tekaško smučarski klub TSK Idrija«, na kateri objavlja svoje novice. V letu
2018 je bilo na strani objavljenih 19 novic, leto kasneje 18 novic. Zaradi dosega omenjenega
socialnega omrežja predlagamo aktivnejše objavljanje novic. Predlagamo povečanje števila
objav iz povprečno 1,6 objave mesečno na 4 objave mesečno. V januarju 2020 je imela stran
668 sledilcev. Število sledilcev je potrebno do konca sezone 2020/2021 povečati na 1000.
Nadvse priljubljeno je tudi družabno omrežje Instagram, ki ga klub ne uporablja. Instagram je
priljubljen predvsem med mladimi, ki ga radi uporabljajo za izmenjavo fotografij. Z namenom
približanja teka na smučeh in dejavnosti kluba mladi populaciji, predlagamo aktivacijo računa
in redno objavljanje fotografij.
V sezoni 2017/2018 je klub z namenom pridobitve novih članov in obiskovalcev centra prvič
organiziral dan odprtih vrat. Pod vodstvom klubskih učiteljev teka na smučeh je potekala
predstavitev športa za otroke in odrasle, nudena pa je bila tudi brezplačna izposoja opreme za
tek na smučeh. Dogodka se je udeležilo približno 50 ljudi, od tega več kot 30 otrok. Menimo,
da tak dogodek predstavlja zelo dobro promocijsko dejavnost, saj se tako mnogi mladi prvič
spoznajo s tekom na smučeh ali pa se kot bolj izkušeni pobliže spoznajo s trenerji in okoljem,
kjer potekajo treningi. Na ta način se lažje odločijo za pričetek ukvarjanja s tem športom.
Vpogled v dejavnosti kluba dobijo tudi starši, ki na dogodek pripeljejo svoje otroke ter ostali
odrasli udeleženci dneva odprtih vrat. V naši viziji zaradi dobre udeležbe na prvi izvedbi
predlagamo vsakoletno organizacijo dneva odprtih vrat.
Med promocijske dejavnosti spada predstavitev teka na smučeh na OŠ Idrija, ki se izvaja na
vsaki dve leti. Ob pričetku šolskega leta se na šolskem igrišču učenci v času pouka z rolkami
preizkusijo na spretnostnem poligonu. Zainteresiranim učencem se izroči letak z vabilom v šolo
teka na smučeh. V klub se je na podlagi predstavitve vpisalo kar nekaj otrok, zato predlagamo
ohranitev predstavitve na vsaki dve leti.
Menimo, da ima promocija v sedanjem času ključno vlogo pri privabljanju novih članov kluba
in obiskovalcev TSC Vojsko. Dobro promocijo zagotavljajo tudi športni dogodki v organizaciji
kluba, o katerih govorimo v naslednjem poglavju.
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3.2
STANJE
IN
VIZIJA
ORGANIZACIJSKEGA DELA

RAZVOJA

STROKOVNEGA

IN

3.2.1 Strokovni kader
Za strokovno delo z različnimi starostnimi skupinami v klubu skrbijo strokovno usposobljeni
učitelji teka na smučeh, ki so člani ZUTS Slovenije.
ZUTS Slovenije združuje vse učitelje in trenerje smučanja, to je ves strokovni kader vseh šestih
športnih panog, ki jih zastopa SZS. Klubi in društva se v ZUTS Slovenije združujejo predvsem
zato, da bi se program slovenske smučarske šole izvajal, predstavljal in zastopal na vseh
slovenskih smučiščih in v mednarodnem prostoru enotno, da bi lahko uresničevali skupne
interese na področju smučanja, da bi lahko poskrbeli za večjo popularizacijo, razvoj
množičnega in vrhunskega smučarskega športa ter da bi se povezovali z domačimi in tujimi
institucijami na podlagi smučarskega športa (SZS – ZUTS Slovenije, b. d.).

Slika 2. Shema usposabljanja in licenciranja pri SZS – ZUTS Slovenije. Povzeto po SZS –
ZUTS
Slovenije.
(2019).
Usposabljanje
in
licenciranje.
Pridobljeno
s
http://www.sloski.si/zuts/usposabljanje_in_licenciranje

25

ZUTS Slovenije preko demonstratorskih vrst usposablja svoje člane. Usposabljanje je
permanentno, preko seminarjev, organizirajo in izvajajo tudi tečaje za pridobivanje strokovnih
nazivov. Posameznik lahko od leta 2019 dalje pride do naslednjih strokovnih nazivov:
Strokovni delavec 1; učitelj smučanja ter Strokovni delavec 2; učitelj/trener smučanja. Stopnje
pridobivanja strokovnih nazivov lahko vidimo tudi na Sliki 2. Ker je delo trenerja oz. učitelja
smučanja zelo odgovorno in je za poučevanje potrebno veliko znanja, imajo zato v ZUTS
Slovenije za pridobivanje strokovnega naziva in licence določena pravila. Nazive se pridobiva
postopoma, kot je prikazano na Sliki 2. Od naziva do naziva se zahtevnost in odgovornost
učitelja ali trenerja povečuje. Za napredovanje moramo imeti opravljeno predhodno stopnjo, ki
jo izkazujemo z diplomo. ZUTS Slovenije predlaga, izvaja in je nosilec vseh usposabljanj s
področja smučanja. Usposabljanja lahko izvaja in organizira le ZUTS Slovenije. Usposabljanje
je na vsaki stopnji sestavljeno iz teoretičnih in praktičnih vsebin, teoretičnega in praktičnega
izpita in opravljanja obvezne prakse. Ker je potrebno znanje sproti dopolnjevati, je bilo uvedeno
licenciranje usposobljenosti kadra preko licenčnih seminarjev. Vsak učitelj ali trener mora imeti
za delo v tekoči sezoni poleg ustrezne usposobljenosti tudi veljavno licenco za delo, ki jo
pridobi preko ZUTS Slovenije ali osnovne organizacije ZUTS Slovenije. S strokovno
usposobljenostjo učitelj ali trener izkazuje pridobljeno izobrazbo, z licenco pa potrjuje, da je
bil seznanjen z najnovejšimi informacijami na področju določenega smučarskega športa. Vsak
učitelj ali trener svoje članstvo v SZS in ZUTS Slovenije izkazuje z Modro kartico, na kateri je
vidna vrsta in stopnja strokovne usposobljenosti (SZS – ZUTS Slovenije, 2019).
Z nenehnim usposabljanjem tako klubi kot ZUTS Slovenije posledično skrbijo za boljše znanje
samih tečajnikov, saj le kvaliteten učitelj pomeni kvaliteten prenos znanja na tečajnika.
V TSK Idrija trenutno deluje 7 učiteljev teka na smučeh, od katerih dva opravljata trenersko
delo. Vsi učitelji imajo za sezono 2019/2020 veljavno Modro kartico in pridobljen naziv Učitelj
2 teka na smučeh.
Ob ugodnih razmerah klub vsako leto v sodelovanju z demonstratorjem teka na smučeh v TSC
Vojsko priredi licenčni seminar za domače učitelje. V primeru neugodnih razmer se učitelji
skupinsko udeležijo licenčnega seminarja v bližnjem Nordijskem centru Logatec.
Za izboljšanje kakovosti strokovnega kadra v naši viziji predlagamo nadgradnjo
usposobljenosti dveh učiteljev, ki opravljata trenersko delo. Pri kakovostnem delu z mladimi in
razvoju tekmovalne skupine je pridobitev naziva Strokovni delavec 2; trener teka na smučeh
pomembna dodatna vrednost, zato je potrebno obema trenerjema zagotoviti možnost udeležbe
na strokovnem usposabljanju. Druga rešitev za problem tekmovalne skupine je predlog za
zagotovitev zunanjega trenerskega kadra z ustrezno usposobljenostjo, predhodnimi izkušnjami
in trenerskimi dosežki.
Povečati bi bilo potrebno tudi število učiteljev na način, da se k poučevanju privabi nekdanje
tekmovalce in se jim ponudi možnost udeležbe na usposabljanjih za pridobitev strokovnega
naziva. Do sezone 2022/2023 je število učiteljev potrebno povečati na 10.
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3.2.2 Tečaji teka na smučeh
Z izvajanjem tečajev teka na smučeh je klub pričel v sezoni 2008/2009. Tečaji so namenjeni
šolam, podjetjem in ostalim gostom centra na Vojskem. Organizirani so v treh oblikah: 4-urni
tečaj, namenjen minimalno šestim osebam; individualni tečaj za eno do dve osebi z dogovorjeno
dolžino trajanja; tečaj kot del športnega dne oz. šole v naravi s spremenljivim številom
udeležencev ter dolžino trajanja.
Pri izvedbi tečajev sodelujeta dve tretjini vseh učiteljev teka na smučeh v klubu. Učitelji kot
zunanji sodelavci sodelujejo pri izvedbi poučevanja teka na smučeh z OŠ Idrija v sklopu šole v
naravi in športnih dni ter Gimnazijo Jurija Vege Idrija v sklopu športnih dni. Klub učencem
zagotovi tudi izposojo tekaške opreme in koriščenje kapacitet centra. Na voljo so jim garderobni
prostor, osrednji prostor koče ter sanitarije. Sodelovanje s šolami je v zadnjih letih nazadovalo.
Razlog vidimo predvsem v slabših vremenskih pogojih za tek na smučeh. Temu dodamo še
zadostno število učiteljev pri izvedbi šole v naravi, ko so učenci nastanjeni v CŠOD Vojsko in
poučevanje teka na smučeh izvajajo tamkajšnji učitelji. Tretji razlog je lahko pomanjkanje
interesa za sodelovanje s strani šol zaradi neznanih vzrokov.
Za udeležbo na tečaju se pogosto odločajo lokalna podjetja ali učiteljski zbori, zato se na sezono
v povprečju izvede pet tečajev, namenjenim skupinam sodelavcev v različnih kolektivih. Ti
tečaji ne predstavljajo t. i. »team buildinga«, ampak običajen 4-urni tečaj s poudarkom na
osvajanju različnih tehnik teka.
Najbolj pogosta je izvedba 4-urnih tečajev, ki so organizirani v povprečju šestkrat na sezono.
Organizacija poteka tako, da klub glede na stanje prog, pogoje za vadbo ter razpoložljivost
učiteljev vsaj teden dni prej razpiše vabilo na tečaj. Na vabilu so kontaktni podatki (telefonska
številka in e-mail), s pomočjo katerih zainteresirani sporočijo svojo udeležbo izvajalcu, v
primeru potrebe po izposoji pa tudi svojo velikost in številko čevljev. Vabilo vsebuje še podatke
o tehniki teka, čas dogodka, obvestilo o možnosti izposoje opreme in ceno. Če se ugotovi, da
za določeno tehniko teka ni dovolj interesa, se lahko z medsebojno komunikacijo spremeni
tehniko, ki se bo poučevala. V kolikor je na tečaj prijavljenih šest ali več oseb, se tečaj izpelje,
sicer odpade. O tem izvajalec obvesti vse prijavljene. V primeru, da se na tečaj prijavi preveliko
število oseb za razpoložljive učitelje, se najkasneje prijavljeni udeleženci uvrstijo na čakalno
listo. Ti so ob izvedbi naslednjega tečaja avtomatsko dodani na seznam udeležencev. Cena 4urnega tečaja brez izposoje opreme znaša 25 evrov. V ceno je vključen tudi čaj med odmorom.
V naši viziji razvoja kluba je organizacija tečajev teka na smučeh predstavljena na drugačen
način. Ker je gojenje rekreativnega teka ena izmed glavnih nalog kluba, je bistveno, da s
pogosto organizacijo kvalitetnih tečajev pripomoremo k uresničevanju te naloge. Sprva bi v
želji po večji prepoznavnosti izvajanje tečajev poimenovali z izrazom »šola teka na smučeh«.
Trenutno t. i. šola teka na smučeh nima vodja. Predlagamo ponovno določitev vodja šole, ki bi
ga določil izvršni odbor kluba. Poglavitne naloge vodja bi bile skrb za redno izvajanje tečajev
v klasični in drsalni tehniki, skrb za primerno usposobljenost strokovnega kadra, organizacija
vsakoletnega obnovitvenega tečaja za učitelje, izvajanje promocije za izvedbo tečajev ter
organizacija predsezonskih učiteljskih sestankov, kjer bi se učitelji uskladili pri svojem delu,
predstavili nove ideje ter zastavili cilje za bodočo sezono.
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Predlagamo nov, 2-urni hitri tečaj za nedoločeno število oseb. Za izvedbo le tega bi potrebovali
dežurnega učitelja, ki bi bil prisoten v tekaško smučarskem centru vsak dan med vikendom, ko
je obisk centra največji. Tečaj bi vedno izvajali ob 10. uri ne glede na število udeležencev in
brez predhodne prijave. Na ta način bi izkoristili malo število ugodnih dni za tek na smučeh,
saj je zanimanje obiskovalcev centra ob ugodnih razmerah takojšnje. Udeležencem bi nudili
izposojo opreme. Cena bi bila enotna in bi znašala 30 evrov na osebo. V primeru udeležbe le
ene stranke, bi se le ta obravnavala individualno.
Nadgradili bi 4-urni tečaj in ločeno uvedli začetni in nadaljevalni tečaj. Poskrbeli bi za objavo
razpisa posameznega tečaja en teden pred izvedbo in poleg običajnih načinov potrditve
udeležbe dodali možnost prijave preko spletnega obrazca, dostopnega na spletni strani kluba.
Minimalno šest prijavljenih oseb ne bi predstavljalo pogoja za izvedbo tečaja, saj bi tečaj izvedli
ne glede na število prijavljenih. V primeru manjšega števila (do 6) prijavljenih bi strankam
ponudili možnost 2-urnega tečaja za ceno 30 evrov na osebo. Ob zadostnem številu prijavljenih
bi cena ostala ista kot do sedaj, 25 evrov na osebo. Ob prevelikem številu prijavljenih (več kot
12 na učitelja), bi najkasneje prijavljene še vedno uvrstili na čakalno listo in jih kontaktirali ob
naslednjem tečaju.
Vpis v spletni obrazec bi izkoristili tudi za ustvarjanje baze interesentov. Posameznik bi navedel
tehniko teka, predznanje, željo po izposoji opreme ter kontaktne podatke in se tako uvrstil na
seznam interesentov za 4-urne ali individualne tečaje. Vpis bi bil omogočen še pred pričetkom
sezone in bi trajal skozi celotno sezono. Učitelj, ki bi se odločil za organizacijo tečaja, bi lahko
tako ob prvi priložnosti kontaktiral prijavljene in jim ponudil možnost izvedbe tečaja na izbran
datum. Vpisani v bazo bi bili ob objavi razpisov 4-urnih tečajev obravnavani prednostno.
Individualno poučevanje zajema eno stranko. Individualni tečaj bi trajal dve uri, kjer ur ne bi
obračunavali ločeno. Cena takega tečaja bi znašala 40 evrov na osebo.
Učitelji za svoje delo prejmejo plačilo 10 evrov na uro, preostanek dobi klub. Predlagamo
povišanje postavke za delo učitelja na 12 do 15 evrov na uro, in s tem boljše vrednotenje
strokovnega dela.
Zaradi slabših pogojev vadbe v domačem okolju predlagamo izvedbo tečajev na drugih,
ugodnejših lokacijah. V zimskem času ugodnejšo lokacijo predstavlja bližnji Nordijski center
Logatec, kjer je število dni z urejeno snežno podlago zaradi možnosti umetnega zasneževanja
večje. Predlagamo dogovor z upravljalci nordijskega centra in izvedbo tečajev pod okriljem
TSK Idrija.
Učitelj uporablja informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT) v procesu
poučevanja z namenom, da učno vsebino ali cilj lažje in bolje ponazori, osmisli, utemelji,
izboljša razumevanje, izboljša kakovost prikaza, spodbudi učence k razmišljanju in pripomore
k večji kakovosti pedagoškega procesa. IKT je pri tem sredstvo za kakovostnejše pridobivanje
znanja, izkušenj in kompetenc (Markun Puhan, 2016).
Pri poučevanju tehnike teka predlagamo večjo uporabo IKT, saj je v klubski koči omogočeno
predvajanje video vsebin na velikem LCD-zaslonu. Za izboljšanje kakovosti poučevanja je
potreben nakup video kamere.
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Menimo, da bi omenjene spremembe prinesle večje število uspešno izvedenih tečajev v okviru
kluba in posledično močno vplivale na razvoj rekreativnega teka na smučeh na Idrijskem.

3.2.3 Tekmovalni program
Tekmovalni program kluba zajema skupino otrok, ki se udeležuje rednih treningov ter
tekmovanj pod okriljem kluba in klubskih trenerjev. V tekmovalni program TSK Idrija je
trenutno vključeno 14 otrok različnih starosti.
Z aktivnim delom z mladimi se je v klubu pričelo na začetku leta 2012, ko je prva vadeča
skupina skupaj s trenerjem štela 8 članov. Prva tekmovanja, ki so se jih člani kluba udeleževali,
so potekala v sezoni 2012/2013. To so bila predvsem tekmovanja nižjega ranga, z namenom
nabiranja dodatnih izkušenj, pa tudi tekmovanja državnega ranga, npr. državni pokal.
Na slednjih tekmovanjih so sprva zasedali nižje uvrstitve, ki so se postopoma izboljševale. Ob
koncu sezone 2014/2015 sta dve tekmovalki v kategoriji starejših deklic v državnem pokalu
zasedali skupno 19. ter 21. mesto od 26 tekmovalk. V kategoriji mlajših dečkov so tekmovali
štirje člani kluba, od katerih je skupno najbolje uvrščen dosegel 25. mesto od 38. Tekmovanj
so se udeleževali tudi mlajši, ki so tekmovali v kategoriji cicibanov in cicibank (SZS, b. d.).
V sezoni 2015/2016 je klubske barve na različnih tekmovanjih zastopalo skupno 11 otrok,
medtem ko se je treningov pod vodstvom dveh trenerjev udeleževalo 14 otrok. Ob koncu sezone
2016/2017 je število vadečih upadlo, izvedena pa je bila tudi zamenjava trenerskega kadra. Z
delom sta pričela dva nova trenerja, ki sta v sezoni 2017/2018 pričela z aktivnim delom za
povečanje števila vadečih otrok v tekmovalnem programu. Število tekmovalcev se je do sredine
sezone 2019/2020 povečalo za 11.

Tabela 4
Število tekmovalcev TSK Idrija v posameznih kategorijah državnega pokala v sezoni
2019/2020
Kategorija

Št. tekmovalcev

Cicibani
Cicibanke

2
1

Mlajše deklice

4

Mlajši dečki
Starejše deklice

2
1

Starejši dečki

/

Mlajše mladinke

2

Mlajši mladinci
Starejše mladinke
Starejši mladinci

1
1
1
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Tabela 4 prikazuje udeleženost otrok v posameznih kategorijah državnega pokala v sezoni
2019/2020. Razvidno je, da je zastopanost tekmovalcev kluba široka in zajema vse otroške
kategorije državnega pokala z izjemo kategorije starejših dečkov. Največ otrok spada v
kategorijo mlajših deklic, najmanj pa v kategorije cicibank, starejših deklic, mlajših in starejših
mladincev ter starejših mladink.

Slika 3. Predstavnica tekmovalne skupine.
Treningi pod okriljem kluba potekajo večkrat tedensko. V zimskem času, od oktobra do aprila,
ko ima klub na voljo telovadnico, sta otrokom na voljo dva treninga tedensko. Poleg vadbe v
dvorani so organizirani treningi na prostem, ki zajemajo treninge teka na smučeh, teka na rolkah
oz. z rolerji, klasičnega teka, pohodništva, kolesarjenja, moči ter športnih iger. Večina treningov
poteka v heterogenih skupinah, pri vadbi teka na smučeh oz. teka na rolkah pa v dveh
homogenih skupinah.
V poletni sezoni (z izjemo šolskih počitnic, ko treningov ni) se povprečno organizira 3 treninge
tedensko, od katerih je en 60-minutni trening namenjen kombinirani vadbi moči in klasičnega
teka, drugi 60-minutni trening in en 120-minutni trening pa vadbi teka na rolkah. Vsebina
slednjih je: osvajanje tehnike teka, izboljšanje tehnike teka, izboljšanje tekmovalne sposobnosti
preko različnih metod vadbe.
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Tudi v zimski sezoni se v povprečju organizira 3 treninge tedensko. Dva od treh potekata v
dvorani in trajata 60 in 75 minut. Vadba v dvorani je namenjena celotni vadbeni skupini in
zajema vadbo za razvoj osnovnih gibalnih sposobnosti, osnove športne gimnastike ter vadbo
različnih športnih iger. Poleg tega se opravi vsaj en 120-minutni trening teka na smučeh, ki
poteka v času vikenda in izven kraja; največkrat v Planici, Logatcu ali na Pokljuki. V primeru
ugodnih razmer v TCS Vojsko sta tedensko izvedena vsaj dva treninga teka na smučeh. Vsebina
treninga teka na smučeh je osvajanje tehnike teka, izboljšanje tehnike teka, izboljšanje
tekmovalne sposobnosti preko različnih metod vadbe. V primeru, da je med vikendom
tekmovanje, se otroci namesto treninga udeležijo tekmovanja.
Otroci, starejši od 14. leta skozi celotno leto (z izjemo šolskih poletnih počitnic) trenirajo po
individualnem vadbenem programu, predpisanem s strani trenerja. Vadbeni program zajema
dodatne treninge teka na smučeh, teka na rolkah, suhega teka, kolesarjenja in splošne moči.
Individualni vadbeni program vključuje skupinske treninge celotne vadbene skupine ter
dodatne samostojne treninge.
Od leta 2018 naprej vsak konec avgusta potekajo 3-dnevne priprave v Nordijskem centru
Planica. Priprave zajemajo treninge teka na smučeh v dvorani, klasičnega teka, moči,
kolesarjenja ter pohodništva.
Tekmovalna skupina se udeležuje tekmovanj državnega poletnega in zimskega pokala ter
tekmovanj v sklopu Pokala SLOvenSKI maraton. V sezoni 2018/2019 se je klub udeležil
sedmih izmed dvanajstih tekem zimskega državnega pokala ter treh izmed petih tekem
poletnega državnega pokala. Nekaterih tekem se zaradi nezadostnega števila tekmovalcev za
štafetne preizkušnje ni udeležil.
V naši viziji razvoja tekmovalnega programa se zavzemamo za večjo udeležbo tekmovalne
skupine na treningih in tekmovanjih. Ugotavljamo, da je število v vadbo vključenih otrok v
manj kot dveh sezonah izrazito naraslo. To kaže na zanimanje za tek na smučeh ter na zaupanje
v delo z otroki. Zato je še toliko bolj pomembno, da se jim zagotovi ustrezne pogoje za trening
in pridobivanje tekmovalnih izkušenj. Menimo, da je za njihov rezultatski napredek in
posledično njihovo motivacijo za nadaljnje treniranje teka na smučeh, ključno zagotoviti večje
število treningov in tekmovanj na snegu. Ker je v zadnjih sezonah vadba v TSC Vojsko zaradi
slabših vremenskih pogojev otežena, je pomembno, da se med zimsko sezono vsakotedensko
omogoči en krajši in en daljši trening na snegu izven kraja. Krajši trening bi potekal v bližnjem
Nordijskem centru Logatec, daljši pa npr. v Nordijskem centru Bonovec pri Medvodah, na
Pokljuki, v Planici ...
Ker je delo z otroki odgovorna naloga, mora potekati strokovno. Pri treniranju teka na smučeh
otrok in mladine je potrebno spoštovati postopnost razvoja tekmovalcev skozi faze v procesu
treniranja. To postopnost na Sliki 4 dobro prikazuje nemški model treniranja teka na smučeh
(Deutscher Skiverband, 1997).
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A/B - Kader
C - Kader

Trening

Največji

D4-D/C

Prehod k

za vrhunske

športni

D1-D2-D3

Gradilno

treniranju za

rezultate

dosežki

Osnovno
treniranje

treniranje

vrhunske
rezultate

12 – 14 let

15 – 17 let

Juniorji

Člani

18 – 19 let

od 20 let dalje

> čas / leta

Slika 4. Prikaz postopnosti razvoja nemških tekmovalcev v skladu z namembnostjo procesa
treniranja v posameznih starostnih kategorijah. Povzeto po Deutscher Skiverband
(1997). Rahmentrainingsplan Skilanglauf. Freiburg & Munchen: DSV.

Tabela 5
Nemški model obsega procesa treniranja v sezoni po posameznih starostnih kategorijah
D/CC
C A/B A/B A/B A
A
A
C
D 1 D 2 D 3 D 4 J 16 J 17 J 18 JUN JUN SEN SEN SEN SEN SEN SEN
Razredi
24
25 26
Starost (leta) 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1500 2000 2500 3000 3600 4500 5300 6200 7200 7900 8600 9400 10250 ?
?
Skupaj km

Ekipe

Prirastek
km (v %)
Skupaj ure
Prirastek v
urah
(v %)
Tekmovanja
Rezultat

LV

LV

LV

LV

LV D/C

33

25

20

20

225 280 340 360
24

21

25

18

17

16

10

390 420 450 530

600

670 730 790

870

13

12

10

6

8

8

7

OPA

OPA

CUP-K

18

JWM/
JWM
CUP1. 1. 12. m. 6. m

JWM
1. 3. m

9

9

9

8

WC- WC- WCWM- WM- WM1. 1. 1. 30. m 20. m 10. m

9

WCWM1. –
6. m

WC- WCWM- WM1. 1. 3. m 3. m

Opomba. Povzeto po Deutscher Skiverband (1997). Rahmentrainingsplan Skilanglauf. Freiburg & Munchen:
DSV.

Tabela 5 prikazuje obseg treniranja, izražen v kilometrih in urah. Ure treniranja vsebujejo vadbo
krosa, teka na rolkah, teka na smučeh in vadbo splošne moči, ne vsebujejo pa kolesa, gimnastike
in dopolnilnega treninga. Iz Slike 3 lahko razberemo, da od 12. do 15. leta število kilometrov
vsakoletno narašča za 500, od 15. do 24. leta pa za več kot 700. Največji preskok se pojavi med
18. in 20. letom, 1900 kilometrov. Število ur treninga na sezono od 12. do 18. leta narašča v
povprečju za 40. Največji preskok se ravno tako pojavi med 18. in 20. letom (150 ur). Vzrok za
tak preskok v obsegu treniranja je prehod v starostno kategorijo juniorjev, za katero je značilen
prehod k treniranju za vrhunske rezultate (Slika 4).
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Tabela 6 nam prikazuje letni obseg glavnih sredstev treniranja (tek na smučeh, tek na rolkah,
kros) na primeru letnega programa treninga za kategorijo juniorjev po nemškem modelu
treniranja (skupni obseg 4849 kilometrov). Grafični prikaz nam omogoča pregled nad
razporeditvijo količine vadbenih sredstev za vsak mesec v letu (Slika 5). Največja količina
treningov je načrtovana v mesecu novembru, najmanjša izven sezone, v mesecu aprilu in maju.
Poleg letnega obsega sredstev treniranja za vsako starostno kategorijo nemški model treniranja
teka na smučeh določa tudi količinsko razporeditev treninga glede na posamezen nivo
intenzivnosti vadbe. Slika 6 nam prikazuje razporeditev različnih intenzivnosti skozi celotno
leto na primeru letnega programa treninga za juniorje s skupnim obsegom 7000 kilometrov.
Treniranje po opisanem modelu vključuje: tek na smučeh, tek na rolkah, kros, gorsko
kolesarjenje, gorski tek, splošni trening moči, trening moči nog, nordijski tek in nordijska hoja,
gimnastika, dopolnilni trening.

Tabela 6
Letni obseg sredstev treniranja na primeru programa za kategorijo juniorjev
Km
S-FT (smuči-k)
S-KT (smuči-d)
R-FT (rolke-d)
R-KT (rolke-k)
CROSS (kros)
Vsota (km)

Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr.
0
0
0
0
131
131

0
0
66
82
131
279

0
0
118
118
151
387

0
0
151
131
177
459

46
69
105
111
141
472

69
75
111
164
108
527

298
315
0
16
33
662

256
252
0
0
16
524

242
235
0
0
16
493

183
193
0
0
16
392

164
213
0
0
16
393

39
39
0
0
52
130

Skupaj (km)
1297 (26,7 %)
1391 (28,6 %)
551 (11,5 %)
622 (12,8 %)
988 (20,4 %)
4849 km

R-MB (ure)
13
10 7
0
0
0
0
0
0
0
0
3
33 ur
Opomba. Povzeto po Deutscher Skiverband (1997). Rahmentrainingsplan Skilanglauf. Freiburg & Munchen:
DSV.

Slika 5. Grafični prikaz letnega obsega sredstev treniranja na primeru programa za kategorijo
juniorjev. Povzeto po Deutscher Skiverband (1997). Rahmentrainingsplan Skilanglauf.
Freiburg & Munchen: DSV.
Opomba: monate – mesec.
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maj

jun

jul

avg

sept

okt

nov

dec

jan

feb

marec

april

Meseci

Slika 6. Prikaz razporejanja količine treningov po posameznih mesecih glede na intenziteto
vadbe. Povzeto po Deutscher Skiverband (1997). Rahmentrainingsplan Skilanglauf. Freiburg
& Munchen: DSV.
Opomba: NA – tekmovanje; GP – mejno območje; GP-S – mejno območje moč; PR – področje razvoja; PR-S –
področje razvoja moč; PS – področje stabilizacije; PK – področje kompenzacije.

V viziji razvoja tekmovalne skupine predlagamo delo, ki se zgleduje po nemškem modelu
treniranja teka na smučeh. Trenutna količina treninga (v kilometrih in urah) tekmovalne skupine
je v primerjavi z nemškim modelom treniranja precej manjša. Za izboljšanje rezultatov v vseh
starostnih kategorijah, v katerih tekmujejo predstavniki kluba (Tabela 4), je v prvi vrsti potrebna
večja količina treninga. Zato je bodoča naloga kluba zagotoviti večje število treningov na snežni
podlagi, s katerimi bi tekmovalci postali konkurenčnejši svojim vrstnikom iz drugih slovenskih
tekaško smučarskih klubov.
Za zagotovitev večjega števila strnjenih dni treninga na snežni podlagi predlagamo organizacijo
večdnevnih zimskih priprav. Z zimskimi pripravami bi omogočili strnjeno poučevanje tehnike
teka najmlajših ter napredek v tekmovalni zmogljivosti tekmovalcev višjih starostnih kategorij.
Rešitev za prenizko količino treningov in tekmovanj v naši viziji vidimo tudi v poletni sezoni.
Poleg tekmovanj v teku na rolkah se tekmovalna skupina poleti občasno udeležuje tekmovanj
v gorskem teku. V letu 2019 so se tekmovalci in tekmovalke udeležili dveh tovrstnih prireditev:
Vzpon na Hleviše ter Tek na Nanos. Z namenom udeležbe na večjem številu tekmovanj, ki
nudijo otrokom pomembne izkušnje za napredovanje, predlagamo pogostejše udeleževanje
tekmovalne skupine na gorskotekaških in drugih tekaških prireditvah. Poleg tega so pogoji za
vadbo gorskega teka na Idrijskem neprimerljivo boljši in v primerjavi s konkurenco enaki ali
zelo podobni. V tem vidimo tudi večje možnosti za doseganje vidnih uvrstitev.
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Z namenom udeležbe na različnih tekmovanjih v gorskem teku ali krosu predlagamo povečanje
obsega vadbe teka izven zimske sezone. Večja količina tekaškega treninga bi služila kot dobra
priprava na poletni pokal v teku na rolkah ter na zimsko sezono. Tekmovalci in tekmovalke se
lahko udeležijo bližnjih tekem Pokala primorskih gorskih tekov, tekem Pokala Slovenije v
gorskih tekih, krosov ter drugih tekov.
Pokal Slovenije v gorskih tekih za odrasle kategorije je v letu 2019 združeval pet tekem. Pričel
se je 28. 4. s Tekom na Čaven, zaključil pa 12. 10. s Tekom na Šmarno goro. Tekmovalo se je
v gorskem teku tipa gor in gor-dol s prevladovanjem prvega tipa. Sočasno poteka tudi pokal za
otroške kategorije, ki je v letu 2019 združeval osem tekem. Pričel se je 30. 3. s tekom k Sv.
Primožu in ravno tako zaključil s Tekom na Šmarno goro (»Pokal Slovenije v gorskih tekih –
rezultati«, 2019).
Da bi tekmovalcem kluba omogočili sodelovanje v Pokalu Slovenije v gorskih tekih, na
državnih prvenstvih ter v državni reprezentanci v primeru uvrstitve vanjo, je potrebna včlanitev
kluba v Združenje za gorske teke pri Atletski zvezi Slovenije (v nadaljevanju AZS). Člani
Združenja za gorske teke so vsi klubi, katerih najmanj en član je v tekoči ali minuli sezoni
nastopil na vsaj eni tekmi iz nacionalnega programa (pokalno tekmovanje ali državno
prvenstvo) (»Pravilnik o delovanju Združenja za gorske teke pri AZS«, 2005).
Najboljša rešitev je ustanovitev atletske sekcije kluba, pod okriljem katere bi se tekmovalci
izven zimske sezone udeleževali omenjenih tekmovanj. V atletsko sekcijo bi lahko vključili še
rekreativne tekače z Idrijskega, ki se trenutno ne združujejo v nobenem športnem društvu ali
klubu ali pa so vključeni v društva oz. klube v oddaljenih krajih. Nekateri izmed njih na
različnih tekih dosegajo vidne uvrstitve, zato bi tekmovanje pod okriljem TSK Idrija
nenazadnje omogočilo dobro promocijo kluba. Z vključitvijo skupine rekreativnih tekačev bi
se v klubu povečalo tudi število članov in članic.

3.2.4 Organizacija športnih dogodkov
TSK Idrija organizira tako zimske kot poletne športne dogodke. Najbolj razpoznaven zimski
športni dogodek je Maraton Vojsko, ki je ob ugodnih vremenskih razmerah organiziran vsako
sezono. V sklopu Maratona Vojsko ali ločeno je organizirano tudi tekmovanje državnega
pokala v smučarskemu teku za vse kategorije. Konec vsakega septembra klub že devetnajst let
zaporedoma prireja Vzpon na Hleviše.
Organizacija Maratona Vojsko, ki od leta 2007 dalje na maratonski razdalji šteje za Pokal
SLOvenSKI maraton, predstavlja pomembno dejavnost kluba, v katero je vključeno veliko
število članov. Število udeležencev niha in je odvisno od vremenskih pogojev, kakovosti zime,
termina izvedbe in splošnega zanimanja za smučarski tek v posameznem časovnem obdobju.
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Leta 2018 se je tekmovanja udeležilo skupno 58 tekmovalcev različnih starosti, ki so se
pomerili na štirih razdaljah v prosti tehniki teka. Za uvrstitev v Pokalu SLOvenSKI maraton je
bilo potrebno preteči 22,5 kilometra, torej tri najdaljše kroge po 7,5 kilometra. Moški so
tekmovali v šestih, ženske v petih starostnih kategorijah, ki so se pričele pri kategoriji »moški
do 29 let« in končale pri kategoriji »moški nad 70 let« oz. »ženske nad 60 let«. Udeleženci so
lahko tekli tudi na »trim« razdalji, kar pomeni en najdaljši krog v dolžini 7,5 kilometra, ter na
razdaljah »otroci« (5 kilometrov) in »cicibani« (1,5 kilometra). Otroci so bili po spolu
razdeljeni v dve starostni kategoriji; v kategorijo cicibanov so spadali otroci, mlajši od 11 let.
Prvi trije po kategorijah so prejeli medalje, absolutno prvi trije na 22,5 kilometrski razdalji pa
so prejeli pokale. Poleg omenjenega nagrajevanja, ki je zahtevano s strani organizatorja
posamezne tekme Pokala SLOvenSKI maraton, je klub zagotovil še praktične sponzorske
nagrade za vsako starostno kategorijo in absolutno najboljše na najdaljši razdalji. S plačano
prijavo ali ločenim nakupom je bila zagotovljena možnost prehrane in pijače, ki ju je zagotovil
klub. Znesek prijavnine za odrasle kategorije je znašal 15 evrov, za otroške kategorije 5 evrov.
Pri organizaciji tekmovanja so sodelovali: vodja tekmovanja, prijavna služba, sodniška služba,
redarji na parkirišču in ob progi ter natakarji. Merjenje časa je zagotavljal klub sam.
Leta 2019 je bilo organizirano tekmovanje, ki je istočasno združevalo tekmovanje državnega
pokala v smučarskem teku ter Pokala SLOvenSKI maraton. Državni pokal je bil nazadnje na
Vojskem izveden leta 2009, leta 2016 je potekalo državno prvenstvo na dolgih progah v prosti
tehniki. Skozi leta je bilo več poskusov organizacije državnih tekmovanj, vendar so bila le ta
zaradi slabih vremenskih pogojev prestavljena na ugodnejše lokacije oz. odpovedana (SZS, b.
d.).
Tak format prireditve, ki združuje pokalni tekmovanji, se je izkazal za učinkovitega. Ker je
število udeležencev izključno na maratonu relativno nizko, postane smotrnost izvedbe dogodka
s tako majhnim številom udeležencev vprašljiva. Finančni priliv po izpeljanem dogodku je
minimalen ali celo ničen, vso organizacijsko delo pa je odvisno od ne malega števila
prostovoljcev, ki za svoje delo ne prejmejo plačila. Poleg tega tak dogodek zaradi manjše
zanimivosti privabi manj obiskovalcev, manj potencialnih sponzorjev in je medijsko manj
odmeven.
Zato se je klub odločil, da leta 2019 poskusi z združitvijo obeh pokalnih tekmovanj. Na
prireditvi je v državnem pokalu sodelovalo 156 tekmovalcev, v maratonskem pokalu 73
tekmovalcev. Znesek prijavnine v maratonskem pokalu za odrasle kategorije je znašal 15 evrov,
za otroške kategorije 5 evrov, medtem ko je prijavnina v državnem pokalu enotna in znaša 5
evrov. Na najdaljši, 18-kilometrski razdalji je bilo možno z doplačilom 10 evrov sodelovati in
biti uvrščen v obeh pokalih, saj je bil štart istočasen. Za tako opcijo, ki je bila omejena le na
moško člansko kategorijo državnega pokala, se je odločilo 8 tekmovalcev. S plačano prijavo v
maratonskem pokalu je bila z doplačilom zagotovljena tudi prehrana, ki jo je zagotovil najeti
ponudnik prehrane. Ponudnik prehrane je zagotovil izbiro treh prehranskih menijev, medtem
ko je pijačo na podlagi prostovoljnih prispevkov zagotovil klub. Merjenje časa je zagotavljalo
najeto časomerilno podjetje, pri organizaciji prireditve pa je sodelovalo skupno 26 članov kluba.

36

Slika 7. Oglasni plakat za tekmovanje na Vojskem. Povzeto po TSK Idrija (2019). Novice.
Pridobljeno s http://www.tsk-idrija.si/novice
Ugotavljamo, da je omenjeni dogodek v TSC Vojsko uspel privabiti 221 tekmovalcev in
tekmovalk različnih starosti, kar za slovenski smučarski tek ni majhno število. Večje število
tekmovalcev je pomenilo večje število spremljevalcev in obiskovalcev centra, ki so uspešno
izkoriščali njegove kapacitete. Prodaja hrane in pijače je bila obsežnejša kot običajno, ko pa
temu dodamo še večji prihodek zaradi števila prijavljenih, pa ugotavljamo, da je tak dogodek
finančno precej učinkovitejši kot sicer. Velika je bila medijska odmevnost, saj so dogodek poleg
lokalnih novinarjev spremljali tudi novinarji širše primorske regije. V naši viziji zato zaradi
omenjenih pozitivnih ugotovitev, predlagamo nadaljnjo organizacijo združenega zimskega
tekmovanja. To tekmovanje pa bi še nadgradili. Progo za kategorijo cicibanov bi nadgradili z
različnimi spretnostnimi nalogami in tako najmlajšim popestrili tek. Kljub zagotovljenim
praktičnim nagradam za najboljše, bi dodali še denarne nagrade za absolutno šest najboljših v
vsaj enem pokalnem tekmovanju. Skupna vsota denarnih nagrad ne bi občutno posegla v
proračun tekmovanja, verjamemo pa, da bi že nagrajevanje s 70, 40 in 20 evri od prvega do
tretje uvrščenega pomenilo dodatno motivacijo za udeležbo večjega števila kvalitetnejših
tekmovalcev.
Klub že vse od leta 2000 prireja poletni dogodek Vzpon na Hleviše, ki je običajno izpeljan
zadnjo soboto v septembru. Vzpon je organiziran tako za kolesarje kot tekače in poteka po isti
trasi med Idrijo in planinsko kočo na Hlevišah. Na progi z dolžino 5,8 kilometra je potrebno
premagati 470 metrov višinske razlike. Start je na asfaltni podlagi, ki po krajšem vzponu preide
na makadamsko podlago. Sledi razgiban teren v dolžini enega kilometra, nato se prične
enakomeren vzpon vse do cilja. Dogodka se lahko udeležijo tudi pohodniki, ki si s plačilom
treh evrov zagotovijo obrok v ciljnem prostoru.
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Leta 2019 so s pohodom pričeli ob 9.15, s kolesarjenjem ob 10.00, s tekom odraslih ob 10.10
ter s tekom otrok ob 10.20. Otroški tek v dolžini 1,5 kilometra je potekal v prvem delu vzpona.
Klub je organiziral prevoz otrok od njihovega cilja do koče na Hlevišah, kjer je potekala
razglasitev rezultatov ter podelitev in žrebanje nagrad za vse tekmovalce. Prijavnina je znašala
12 evrov za odrasle in 6 evrov za otroke. Tekaški vzpon je že kot pretekla leta štel za pokal
Primorskih gorskih tekov. Tekači so tekmovali v sedmih moških in šestih ženskih starostnih
kategorijah, kolesarji v petih moških in treh ženskih kategorijah. Otroci so tekmovali v dveh
starostnih kategorijah teka in eni starostni kategoriji kolesarjenja. Leta 2019 se je tekaškega
vzpona udeležilo 18 tekmovalcev v otroških kategorijah in 53 preostalih tekmovalcev.
Kolesarskega dela vzpona se je udeležilo 14 tekmovalcev v otroških kategorijah in 27 preostalih
tekmovalcev. Skupaj s prijavljenimi pohodniki se je dogodka udeležilo 132 ljudi, pri
organizaciji dogodka pa je sodelovalo 30 članov kluba. S plačilom prijavnine so udeleženci
prejeli spominsko majico ter bon za topel obrok in čaj, dodatno hrano in pijačo pa je bilo možno
kupiti v planinski koči. Najboljši po kategorijah so prejeli medalje in praktične nagrade
sponzorjev dogodka, absolutno najboljši pa pokale. Najboljši moški in ženski čas pri tekačih in
kolesarjih je bil tradicionalno nagrajen s pršutom.
Vzpon na Hleviše predstavlja pomemben del kluba, saj sta že po statutu kluba tek in gorsko
kolesarjenje eni izmed glavnih področij delovanja kluba. Prirejanje vzpona je zadnja leta zaradi
milejših zim postalo bolj redno kot prirejanje zimskih dogodkov, zato je izvedba Vzpona na
Hleviše postala ena izmed glavnih klubskih dejavnosti in navsezadnje pomemben del identitete
kluba. Dogodek predstavlja enega izmed redkih športih dogodkov vzdržljivostne narave na
Idrijskem, zato je pomembno, da se še naprej ohranja oz. razvija. Menimo, da je vključenost
tekaškega dela tekmovanja v Pokal primorskih gorskih tekov izrednega pomena, saj se
tekmovanja ne udeležijo le domačini, temveč tudi tekači iz ostalih delov Primorske. Kolesarski
vzpon ni vključen v nobeno pokalno tekmovanje.
V naši viziji tega športnega dogodka si predvsem zavzemamo, da bi na dogodek privabili večje
število otrok in družin. Ugotavljamo, da otroški tek z najpoznejšim štartom precej zmanjša
možnost sočasne udeležbe staršev in njihovih otrok, saj tako starši ne morejo spremljati in
spodbujati svojih otrok ob progi. Če se odločijo, da bodo tekmovali tudi sami, morajo zapustiti
štartni prostor 20 oz. 10 minut pred štartom otroških kategorij teka. Med tem časom ni
organiziranega nobenega varstva ali vodenega ogrevanja s strani kluba. Predvidevamo, da je to
eden izmed razlogov za nižjo udeležbo družin na tekmovanju. Kolesarjenje za otroške
kategorije je organizirano po trasi odraslih kategorij, zato predvidevamo, da je vzrok v majhni
udeležbi prevelika zahtevnost trase. Poleg tega je za vsak spol organizirana le po ena starostna
kategorija – za tekmovalce, mlajše od 15 let. Zato predlagamo zamenjavo lokacije izvedbe obeh
otroških tekmovanj. Tek za otroke bi izvedli v zaključnem delu vzpona za odrasle kategorije.
Dodali bi še tretjo otroško kategorijo – kategorijo cicibanov, kjer bi tekli otroci, mlajši od 10
let. Mlajši in starejši dečki in deklice bi pretekli isto dolžino trase, medtem ko bi najmlajši tekli
na najkrajši progi. Dolžine prog bi s pomočjo klubskih trenerjev prilagodili starosti otrok, cilj
vsake proge bi bil v cilju samega vzpona pred planinsko kočo. Ravno tako bi ponudbo razširili
pri kolesarskem vzponu, kjer bi organizirali dve starostni kategoriji na dveh različno dolgih
progah v zaključnem delu Vzpona na Hleviše.
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Menimo, da bi na ta način uspeli privabiti večje število družin, saj bi bila omogočena udeležba
tako staršem kot otrokom. Otroški tekmovanji bi izvedli takoj po prihodu odraslih kategorij v
cilj. Na ta način bi lahko starši spremljali in spodbujali svoje otroke, ne da bi bili prikrajšani za
svojo udeležbo na tekmovanju. Najverjetneje bi bila večja tudi motivacija otrok, saj bi jih za
razliko od dosedanjih izvedb ob progi in v cilju spodbujali vsi ostali udeleženci dogodka. Klub
bi priskrbel prevoz otrok na ciljni prostor, od koder bi se pod vodstvom klubskih trenerjev
odpravili do štartnega mesta posameznih kategorij in se primerno ogreli.
V želji po večjem številu udeležencev, bi spremenili traso tekaškega vzpona. Ker je število
tekaških dogodkov v Sloveniji skozi leto zaradi vsesplošnega zanimanja za tek zelo veliko, je
Vzpon na Hleviše postavljen v številno konkurenco dobro organiziranih tekaških prireditev.
Zato je potrebno, da dogodek privlači udeležence z dobro promocijo, svojo zanimivostjo in
seveda dobro organizacijo. Menimo, da je trenutna trasa teka manj privlačna zaradi več
dejavnikov: vsebuje asfaltno podlago, poteka deloma po ravnini, glavni del vzpona poteka po
makadamski cesti, trasa ne ponuja dovolj razgleda na okolico. Ker različne poti do hleviške
koče nudijo boljšo tekaško izkušnjo, in s tem tudi večjo zanimivost, predlagamo izbiro druge
trase tekaškega vzpona.
V naši viziji dodajamo še eno poletno športno prireditev, na katero bi privabili predvsem tekače
na rolkah. Ker so treningi na rolkah in udeležba na tovrstnih tekmovanjih v okviru kluba
pogosta dejavnost, bi tako tekmovanje predstavljalo tudi možnost dokazovanja mladih
tekmovalcev domačemu občinstvu. Predlagamo izvedbo prireditve z nazivom »Duatlon
Idrijska Bela«, ki bi hkrati zajemala dve športni panogi: tek in tek na rolkah. Prvi del bi potekal
po poti ob vodnem kanalu Rake, preostali del po odseku ceste med Idrijo in Idrijsko Belo. Po
skupinskem štartu v Športnem parku Mejca v Idriji bi se tekmovalci v prvem delu proge
pomerili v teku, po menjavi športne opreme med samo tekmo pa preizkušnjo nadaljevali s
tekom na rolkah, ki bi se zaključil pri gostinskem objektu v kraju Idrijska Bela. Dolžina
klasičnega teka bi znašala 2,4 kilometra, dolžina teka na rolkah 4 kilometre, skupno pa bi bilo
potrebno premagati 40 metrov višinske razlike. Opisana proga bi bila namenjena tekmovalcem
v članski kategoriji, preostale starostne kategorije bi tekmovale na prilagojenih razdaljah.
Menimo, da je tak dogodek inovativen, saj pri nas takšnega dogodka trenutno ni. Verjamemo,
da bi bilo tekmovanje zanimivo, saj se tekmuje v dveh različnih športnih panogah, ki se nujno
ne povezujeta. Če bi uspelo tekmovanje vključiti v državni poletni pokal, bi bila organizacija
opisanega dogodka precej smiselna. Organizatorji državnega pokala bi tako lahko na koledar
dodali še eno preizkušnjo in popestrili celoten pokal.
V naši viziji razvoja kluba pripisujemo organizaciji športnih dogodkov velik pomen. Menimo,
da organizacija kakovostnih in inovativnih športnih dogodkov lahko postane ena izmed glavnih
nalog kluba, ki razpolaga z veliko delavnostjo, učinkovitostjo in navsezadnje prizadevnostjo
svojih prostovoljnih članov.
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3.3 STANJE IN VIZIJA RAZVOJA TEKAŠKO SMUČARSKEGA CENTRA
VOJSKO
3.3.1 Zgodovina
Sedanja podoba TSC Vojsko je nastajala 17 let od ustanovitve kluba in je nespremenjena od
leta 2017. Kmalu po ustanovitvi kluba se je iskalo primerno lokacijo za izvajanje svojih
dejavnosti. Možnosti za izgradnjo prog so bile na obrobju mesta, na majhnem odprtem območju
pri vasi Rejcov Grič nad Idrijo ter na Vojskem. Ker klub ni razpolagal s finančnimi sredstvi za
odkup zemljišč, je bila edina možnost dogovor z lastniki zemljišč za uporabo prog brez
odškodnine. Ker je sedanje območje centra s svojo površino, odprtostjo in nadmorsko višino
predstavljalo najboljšo izbiro, je vodstvo kluba poskusilo z dogovorom z lastniki tamkajšnjih
zemljišč. Dogovor je bil uspešen, saj se je klub obvezal tudi k skrbi za površine (odstranitev
kamnov, sečnja), kar je lastnikom kmetovalcem omogočilo lažjo pašo govedi na območju prog.
Značilno kraško razgibano območje je brez gradbenih posegov že takoj omogočilo uvedbo 2,5in 5-kilometrskega tekaškega kroga. Kmalu se je že pričela uresničevati ideja o gradnji lastne
klubske koče, ki je bila zgrajena leta 2003 (Slika 8). Koča je bila umeščena na območje
tamkajšnje kmetije Kotlar, ki je omogočila gradnjo na njenem ozemlju. Lastnik kmetije je
zaradi potrebe po dodatnem prostoru garažni del koče kasneje razširil, to pa je omogočilo
temelje za razširitev klubske koče toliko let kasneje. Za namen shranjevanja leta 2013
pridobljenih motornih sank za urejanje tekaških prog ter shranjevanja športne opreme za
izposojo je klub osnovnemu garažnemu prostoru dodal še manjši garažni prostor.
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Slika 8. Razvoj TSC Vojsko. Avtor fotografij Bogdan Rupnik.
Na prostoru pod klubsko kočo tik ob progah od leta 2008 stoji kontejnerski bivalni prostor,
namenjen garderobi članov kluba. V ogrevanem prostoru je tako članom omogočena lažja
priprava na vadbo. Omenjenemu garderobnemu prostoru je bil nekaj let za tem dodan še en
kontejnerski prostor, namenjen tekmovalni skupini. Tekmovalcem in tekmovalkam omogoča
hrambo in pripravo tekmovalnih smuči ter garderobni prostor.
TSC Vojsko je iz leta v leto obiskovalo vse več športnikov, zato je bilo potrebno zagotoviti
zadostno število parkirnih mest, kar se je zgodilo leta 2010, ko so uredili in asfaltirali območje
pred kočo. Tako je omogočenih 50 parkirnih mest (Slika 8).
V sezoni 2005/2006 se lahko teče v novem, 10-kilometrskem krogu, ki pokriva večje področje
Vojskarske planote in poteka tudi skozi 1,5 kilometra oddaljeno vas Vojsko. V želji po
kvalitetnejših tekaških progah so leta 2007 s predhodnim uspehom na razpisu Fundacije za šport
pričeli z gradbenimi deli, ki so zajemala izkopavanja, miniranja in ostale terenske posege (Slika
8). To je omogočilo pridobitev ustrezne homologacije za izvedbo tekmovanj višjega nivoja.
Obiskovalcem je ob polni funkcionalnosti prog na voljo tek v štirih različno dolgih krogih: 3,
5, 7,5 in 10 kilometrov.
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Za urejanje prog je od leta 2008 na voljo nov, sodobnejši teptalec (Slika 8), 2013 pa dobijo še
motorne sanke, namenjene urejanju snežne podlage ob manjši debelini zapadlega snega.
Od leta 2012 TSC Vojsko nudi izposojo celotne smučarskotekaške opreme različnih velikosti.
Na voljo je več kot 30 parov smuči za klasično in drsalno tehniko, sistem izposoje pa se
vsakoletno povečuje.
Ker je center s svojo lokacijo oddaljen od večjih mestnih središč, je bila leta 2009 vzpostavljena
spletna stran z možnostjo informiranja obiskovalcev glede stanja prog, dobrodošla novost. Leta
2015 k temu dodatno pripomoreta vremenska postaja in spletna kamera s pogledom na proge.
Leta 2017 je bil center deležen zadnje nadgradnje (Slika 9). Povečana je bila klubska koča, ki
je tako dobila velik osrednji prostor, namenjen zadrževanju večjega števila obiskovalcev centra.
TSC Vojsko ob ugodnih vremenskih razmerah ter urejenih progah privabi dnevno več kot 100
obiskovalcev predvsem z Idrijskega območja in bližnjega dela Primorske.

Slika 9. Gradnja prizidka k osrednjemu objektu v TSC Vojsko. Avtor fotografij Bogdan Rupnik.
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3.3.2 Infrastruktura in opremljenost
Infrastrukturo tekaško smučarskega centra predstavljajo koča s teraso kot osrednji objekt, dva
kontejnerska bivalna prostora, proge in vzpetina. Koča je zgrajena v treh nivojih. V najnižjem
nivoju so trije garažni prostori. Enega izmed dveh večjih prostorov uporablja lastnik zemljišča,
ostale uporablja klub. V večjem prostoru, kvadrature približno 40 m2, je shranjen teptalni stroj,
v manjšem prostoru, velikosti 15 m2, pa motorne sanke in športna oprema za izposojo. V nivo
višje vstopimo skozi glavni vhod. Osrednji prostor, v katerega vstopimo (na Sliki 9 levo
spodaj), razpolaga s 30 m2 odprte površine in ločenim dvojnim straniščem. Iz prizidanega
osrednjega dela vstopimo neposredno v prvotni del koče, ki na enako veliki površini zajema
bivši osrednji prostor, kuhinjo, bar s strežnim pultom in toaletni prostor z enim straniščem ter
tuš kabino. Od tukaj je omogočen vstop na balkon s pogledom na proge. V sedanjem in bivšem
osrednjem prostoru je več miz s stoli. Prvotni del koče razpolaga s TV-zaslonom. Iz prvotnega
dela se lahko po stopnicah vzpnemo v najvišji nivo, kjer sta na prostoru velikosti 12 m2 dve
zakonski postelji. Tukaj sta na voljo dva balkona: prvi s pogledom na proge, drugi se nahaja
nad srednjim prostorom koče. V koči je na voljo 35 sedišč za goste in 4 ležišča za člane kluba.
Ogrevana bivalna kontejnerja velikosti 6 x 2,5 m nudita dodatne prostore članom kluba. Prvi,
ki se nahaja pod teraso koče je namenjen preoblačenju rekreativnih tekačev, medtem ko je drugi
namenjen tekmovalni skupini. Opremljen je z dvema servisnima mizama, na katerih je mogoče
pripravljati smuči, z omaro s pripomočki za servis in mažami ter s stojali s palicami in smučmi
tekmovalne skupine.
Center razpolaga s progami štirih različnih dolžin, z izjemo 10-kilometrske proge, ki od začetka
leta 2014 ni več v uporabi. Glavni razlog za to je pojav žledoloma leta 2014, ki je močno
prizadel območje Vojskega. Na oddaljenih območjih progo še vedno prekriva podrto drevje,
poleg tega pa je za ponovno ureditev proge potrebna večja količina snega, saj proga dvakrat
prečka tudi glavno asfaltno cesto. Proge, ki so trenutno v uporabi, so prilagojene različnim
kondicijskim sposobnostim uporabnikov in merijo 3, 5 in 7,5 kilometra (Slika 10). Terenski
profil prog je po večini razgiban, medtem ko je začetni oz. zaključni del vseh treh prog
predvsem ravninski. Zato je možen tek še v enem, a neuradnem krogu dolžine enega kilometra,
v katerem je potrebno premagati 20 metrov višinske razlike. Na ravninskem območju pred
osrednjim objektom je urejena večja površina, na kateri je možno vzporedno izvajati več tečajev
teka na smučeh.
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Slika 10. Načrt tekaških prog v TSC Vojsko. Povzeto po TSK Idrija (b. d.). Proge. Pridobljeno
s http://www.tsk-idrija.si/tsc-vojsko/proge
Nasproti koče, čez glavno cesto, je vzpetina z iztekom primerna za najmlajše. Ker je površina
obdelana s tlačilnim strojem, omogoča spuščanje po snegu z različnimi športnimi pripomočki.
Vzpetina omogoča tudi učenje alpskega smučanja, vendar za povratek na vrh ni postavljene
vlečnice. To območje pogosto koristijo družine, katerih najmlajši člani še niso vešči teka na
smučeh, večkrat pa s spuščanjem po klančini družine tudi dopolnijo vadbo smučarskega teka.
V zadnjih sezonah je vzpetina zaradi svoje visoke lege in redkih priložnosti za spuščanje po
snegu privabila tudi goste, ki so uporabljali izključno ta del infrastrukture centra.
Za urejanje prog klub uporablja večji tlačilec snega znamke Pistenbully (Slika 8) ter motorne
sanke znamke Alpina (Slika 9). Prvi omogoča ureditev prog v širini 3,8 metra, vendar je
učinkovit le ob višini snežne odeje nad 20 centimetrov. Ker je v zadnjih letih višina naravnega
novozapadlega snega v povprečju nižja od 20 centimetrov, uspešno ureditev prog omogoča le
uporaba motornih sank z nižjo težo in manj agresivnim pogonskim sklopom. Delovna širina
motornih sank znaša 2,5 metra, kar v primerjavi s tlačilcem pomeni dvakratnik razdalje, ki jo
je potrebno prevoziti za ureditev iste dolžine proge.
V centru je na voljo 50 kompletov tekaške opreme (smuči, palice, čevlji) za klasično in drsalno
tehniko ter 5 parov krpelj, namenjenih pohodništvu.
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Ob pregledu infrastrukture in opremljenosti TSC Vojsko ugotavljamo, da ob ugodnih
vremenskih razmerah center omogoča kvalitetno vadbo večjega števila ljudi, nudi bivanje v
dovolj velikih notranjih prostorih in ustvarja dobre pogoje za izvedbo različnih tekmovanj v
smučarskem teku. Nudi tudi zadostno količino smučarskotekaške opreme za izposojo, vendar
pa menimo, da ima TSC Vojsko še vedno veliko potenciala pri nadgradnji. Izpostavljamo
predvsem nadgradnjo v smeri zagotovitve sistema umetnega zasneževanja.
Sprva predlagamo uvedbo dodatne proge v dolžini enega kilometra, ki bi potekala predvsem v
začetnem ravninskem delu aktualnih prog. Vključevala bi prvi izrazitejši klanec, nato pa kmalu
zavila nazaj proti centru (Slika 16). Proga bi bila primernejša za začetnike in slabše telesno
pripravljene, saj bi bilo potrebno med tekom premagati le 20 metrov višinske razlike. Proga bi
potrebovala dodatne oznake (table), ki bi usmerjale uporabnike.

Slika 11. Začetni del potencialne proge v skupni dolžini enega kilometra.
Do centra obiskovalce usmerjata dve tabli. Prva se nahaja v Idriji, druga v vasi Vojsko (Slika
12). Slednja je opremljena z identičnim načrtom prog kot na Sliki 10. Ravno s takim načrtom
je opremljena tabla ob parkirišču centra na mestu vstopa na proge. Predlagamo obogatitev table
z informacijami o aktualnem stanju posameznih prog. Zadoščal bi preklopni napis
»odprto«/»zaprto« ter podatek o tehnikah teka, omogočenih na posameznih progah. Potrebno
je izobesiti cenik uporabe prog z lokacijo plačila ter podrobneje opisati vsako progo. Zadoščal
bi kratek opis poteka posamezne proge z informacijo o višinski razliki, ki jo je potrebno
premagati. S tem bi obiskovalci dobili boljši vpogled v ponudbo centra.
Potrebna je postavitev dodatne table pred vhod v kočo. Vsebovala bi informacije o načinu
prodaje hrane in pijače v klubski koči (aktualen je sistem prostovoljnih prispevkov), delovanju
tečajev teka na smučeh, delovanju sistema izposoje opreme ter aktualnem dogajanju v klubu.
Obesiti je potrebno cenik uporabe prog, tečajev ter izposoje. Tablo bi lahko opremili še s
krajšim opisom razvoja centra, kluba in teka na smučeh na Idrijskem.
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Slika 12. Usmeritvena tabla na Vojskem.
Sredi 3-kilometrske proge se nam ponudi razgled na Julijske Alpe in Triglav. Po zgledu mnogih
turističnih točk, predlagamo postavitev lesenega foto okvirja, ki omogoča fotografiranje proge
s privlačnim ozadjem. Na ta način bi poskrbeli za večjo omembo centra na družbenih omrežjih
in s tem pozitivno vplivali na število obiskovalcev. Tako imenovano delitev fotografij bi lahko
spodbujali z nagradami v obliki popusta pri izposoji športne opreme.

Slika 13. Foto okvir, ki vabi k "delitvi" pogleda na družbenih omrežjih. Povzeto po Tripadvisor.
(2020). Kissing point – for all the romantic souls. Pridobljeno s https://www.tripadvisor.com
Največja nadgradnja, ki je potrebna v TSC Vojsko, je vzpostavitev sistema umetnega
zasneževanja. Ta sistem v najmanjši meri zajema en snežni top za izdelovanje umetnega snega,
vodovod in vodno zajetje. Več o možnostih izgradnje omenjenega sistema je napisano v
poglavju 3.3.4.
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3.3.3 Dejavnosti v TSC Vojsko
TSC Vojsko je objekt, ki omogoča izvedbo večine dejavnosti kluba. Z združevanjem ljubiteljev
teka na smučeh klub preko različnih dejavnosti v centru uresničuje svoj glavni namen.
Največja dejavnost v centru je urejanje prog. Za urejanje prog skrbi usposobljen upravljalec
teptalnih strojev, ki deluje prostovoljno. Ta oseba je zaradi statusa upokojenca na voljo večino
časa. Vseskozi spremlja vremensko napoved in ob ustreznih vremenskih pogojih v najkrajšem
možnem času poskrbi za ustrezno urejenost prog. Površine se ohranja urejene vsak ugoden dan,
ne glede na del tedna. Uporaba vseh prog je brezplačna, je pa na tabli ob vstopu na proge
besedilo, ki vabi k včlanitvi v klub in s tem namenitev dela članarine za urejanje prog. Tam je
tudi poštni nabiralnik, kjer se zbira prostovoljne prispevke, namenjene pokrivanju stroškov
urejanja prog.
Osrednji objekt oz. klubska koča nima stalnih oskrbnikov, kot je to navada v planinskih kočah.
Vzpostavljen je sistem dežurstva, ki se skladno z odprtostjo prog izvaja vsak vikend, praznik in
dan zimskih šolskih počitnic med 9. in 17. uro. Dežurstvo se izvaja izmenično v parih, ki
izvajajo obvezne naloge dežurnih. Te so: nudenje informacij, strežba pijače, izstavljanje
računov za članarine, izposojo opreme in tečaje, vzdrževanje prostorov (gretje in čiščenje) ter
izposoja športne opreme. Med delovnim tednom je koča zaprta, kadarkoli pa je omogočen
dostop do kontejnerskega prostora, katerega ključ imajo člani kluba.
Obiskovalcem je na voljo osnovna ponudba pijače, ki zajema čaj, pivo, sokove, vodo in žganje.
Hrane ni v ponudbi. Pijače ni možno plačati, prevzem je brezplačen. Na strežnem pultu je
obvestilo o priporočenem prostovoljnem prispevku, katerega se nameni delovanju centra ter
sami ceni posamezne pijače.
Med pomembne dejavnosti centra spada organizacija tečajev in tekmovanj v teku na smučeh,
katerih vizijo smo že predstavili. Pomembna dejavnost je tudi izposoja opreme za tek na smučeh
in krpljanje. Izposoja opreme je na voljo ob prisotnosti dežurnih članov kluba ob vikendih, ob
praznikih in med zimskimi šolskimi počitnicami. Cenik je na voljo na spletni strani kluba in v
koči kluba.
V viziji hočemo povečati obseg pridobitne dejavnosti kluba. Prvi način, s katerim bi ta obseg
povečali, je uvedba plačila uporabe prog. Predlagamo uvedbo tekaških vstopnic po zgledu
Športnega centra Pokljuka, kjer cena dnevne individualne vstopnice znaša 5 evrov. Dnevna
vstopnica je za dijake, študente, upokojence, člane klubov in društev SZS 4 evre, medtem ko
za imetnike Modre kartice 3 evre (Športni center Triglav Pokljuka, 2019).
Menimo, da je uporaba enakega cenika smotrna, saj se dolžina prog v TSC Vojsko primerja z
osnovno dolžino prog v Športnem centru Pokljuka, vsaka nižja cena vstopnice pa ne bi
omogočala rentabilnega vzdrževanja snežne podlage. Sredstva bi bila namenjena izključno
vzdrževanju. Na ta način bi omogočili večjo finančno stabilnost kluba, saj vzdrževanje ne bi
bilo odvisno od nepredvidljivih prostovoljnih prispevkov. Nakup in raba vstopnice bi bila
mogoča v času obratovanja koče, medtem ko bi ob preostalih dneh obiskovalci proge
uporabljali na aktualen način po sistemu prostovoljnih prispevkov.
47

Drugi način povečanja obsega pridobitne dejavnosti je prodaja hrane in pijače v času
obratovanja koče. Zaradi hitrejše izdaje računov v primerjavi z obstoječo vezano knjigo
računov, je smiselna uvedba davčne blagajne. Ponudba pijače je trenutno dovolj obsežna, zato
je potrebno le dodati prehrano, katere priprava ni zahtevna. Predlagamo ponudbo hrane, ki
obsega enolončnico in tople sendviče. Na ta način bi goste v koči obdržali dlje časa, poleg tega
pa bi v primerjavi s sistemom prostovoljnih prispevkov poskrbeli za večji prihodek kluba.
Razporeditev prostorov skupaj z opremo omogoča uporabo koče kot gostinskega lokala. V naši
viziji bi bil lokal dejaven skozi večji del leta. V zimskem času bi bilo obratovanje lokala po
urah in dnevih skladno z obratovanjem centra. Samo obratovanje je torej pozimi odvisno od
stanja prog. V poletnem času bi bil lokal odprt v mesecu juliju in avgustu. V tem času bi za
prodajo pijače in hrane (v manjšem obsegu) delno skrbeli člani kluba, delno pa zaposleni preko
študentskega servisa. Lokal, namenjen uporabnikom centra in obiskovalcem Vojskega, bi
uporabljal teraso, ki se nahaja pred kočo.
Še naprej je potrebno nuditi izposojo smučarskotekaške opreme in krpelj, temu pa dodati
možnost izposoje gorskih koles. Izposoja koles bi bila mogoča v juliju in avgustu med
obratovalnimi urami gostinskega lokala, saj bi bilo nudenje izposoje ena izmed nalog
zaposlenega v lokalu. Potekalo bi po dogovoru s trgovino športne opreme, ki je locirana na
Vojskem. Ta trgovina med drugim nudi gorska kolesa, katerih del bi lahko namenili izposoji
gostom v TSC Vojsko. Ponudili bi predvsem izposojo električnih koles, ki predstavljajo
popularen način potovanja, primeren kolesarjem različnih kondicijskih sposobnosti. Potrebno
bi bilo zagotoviti vsaj 10 koles različnih velikosti.
Kolesarjenje lahko delimo na tri tipe. Prvi tip je kolesarjenje kot športna rekreacija, drugi tip so
kolesarska tekmovanja, tretji tip je kolesarjenje v smislu transporta. Za nas je zanimivo
kolesarjenje v obliki športne rekreacije, kamor spadajo kolesarjenje za vpliv na gibalne
sposobnosti, enodnevne ture, večdnevna kolesarska potovanja ter kolesarjenje izven glavnih
cest oz. gorsko kolesarjenje (»Types of cycling«, 2012).
Sirše (2005) vrste kolesarjenja opredeljuje malce drugače in bolj podrobno, zato kolesarjenje
deli na osem vrst. Znano nam je že športnorekreativno kolesarjenje, športno kolesarjenje
(tekmovanja) ter gorsko kolesarjenje. Temu dodaja dnevno kolesarjenje, ki kolo definira kot
sredstvo prevoza; izletniško, ki traja en dan; popotniško, ki traja več dni; turistično, kjer
kolesarji s pomočjo kolesa spoznavajo lokalne znamenitosti ter družinsko kolesarjenje.
Za nas so zanimive predvsem dnevne ture, ki lahko trajajo od dve uri do celega dne. Združujejo
več vrst kolesarjenja: športnorekreativno, gorsko, turistično in družinsko kolesarjenje. Vizija
vključuje vodenje dnevnih kolesarskih tur na območju Vojskarske planote in Krajinskega parka
Zgornja Idrijca z izhodiščem v TSC Vojsko. Ker to območje zaradi prometne neobremenjenosti
cest ter naravnih in drugih znamenitosti ponuja dobre pogoje za gorsko kolesarjenje, je za
izhodišče tur smiselno uporabiti lokacijo centra, ki se nahaja na stičišču Vojskarske planote in
Krajinskega parka Zgornja Idrijca. Center bi v kombinaciji s turami nudil tudi že prej opisani
možnosti izposoje koles in okrepčila v lokalu.
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V poglavju 3.2.2 (Tečaji teka na smučeh) smo govorili o nalogah dežurnega učitelja teka na
smučeh. Dežurni učitelj bi lahko z dodatno nalogo servisiranja tekaških smuči pripomogel k
dopolnitvi ponudbe centra. Ker je z izjemo poučevanja na voljo celoten dan, lahko prosti čas
izrabi za omenjeno storitev. Ima vse potrebno znanje in pogoje, saj mu je na razpolago
kontejnerski prostor z dvema mizama za servis smuči ter mažami. Potrebno je pripraviti cenik
in ponudbo priprave smuči predstaviti gostom centra.
Kot predlaga Ahčinova (2016) na primeru Športnega centra Pokljuka, je dobrodošel del
ponudbe večjega tekaškega centra ob dnevih večje gneče (v našem primeru med nekaterimi
vikendi) vrtec na snegu. Kot idealno rešitev za družine z otroki predlaga 2-urno varstvo otrok,
za katerega mora biti zagotovljen ustrezen prostor. Otroci ne potrebujejo lastne opreme, saj bi
za izposojo poskrbel klub. Priskrbel bi ustrezno usposobljen kader (učitelji teka na smučeh v
klubu), ki bi med tem časom razbremenil starše otrok. Ravno tako kot pri ponudbi priprave
smuči, je tukaj potrebno pripraviti cenik in ponudbo predstaviti gostom.
Osrednje območje TSC Vojsko s svojo velikostjo, ki znaša 3 hektarje, omogoča v poletnem
času postavitev kampa. Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih in o minimalnem obsegu
storitev za opravljanje gostinske dejavnosti (2014) v 34. členu opredeljuje, da je kamp
prostorsko ter funkcionalno zaokrožen prostor, ki gostom nudi prostor za osebne avtomobile,
šotore, avtodome ter počitniške prikolice.
Kot meni Šlabnik (2012), je umestitev kampa na Idrijskem smiselna, saj kampa tu še ni, okolica
pa ponuja precejšnje število tako naravnih kot kulturnih znamenitosti. Predlaga sledečo
opremljenost kampa, ki ob polni zasedenosti zagotovi 100 ležišč:
- 30 šotorišč,
- 15 kampirnih mest za avtodome oz. počitniške prikolice,
- 5 počitniških hišic – bivakov,
- manjše parkirišče,
- ekološki otok,
- kurišče,
- namensko mesto za čiščenje kemičnih stranišč,
- korita za pranje in pomivanje,
- moške in ženske sanitarije,
- sanitarije za invalide.
Kamp bi za svoje obratovanje potreboval osrednji oskrbovalni objekt, ki bi vključeval recepcijo
z barom, sanitarije, garderobe, kurilnico, shrambo in greznico. Ugotavljamo, da izgradnja
dodatnega oskrbovalnega objekta ni potrebna, saj osrednji objekt v TSC Vojsko vse to že ima.
Delovanje kampa skozi leto bi bilo umeščeno med aprilom do oktobrom. Obratovalni čas
kampa bi bil vsak dan med 8. in 20. uro. Z dvanajstimi obratovalnimi urami bi tako kamp
izpolnil pogoj za pridobitev treh zvezdic. Potrebno bi bilo zagotoviti dežurno osebo, ki bi bila
v kampu prisotna 24 ur dnevno. Zaradi tujih obiskovalcev se zahteva tudi znanje vsaj dveh tujih
jezikov.
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Šlabnik (2012) v svojem diplomskem delu za upravljanje kampa določi enoosebno kapitalsko
družbo z omejeno odgovornostjo. Predlagamo, da upravljanje kampa poteka pod okriljem
podjetja, ki bi za delovanje kampa bilo pripravljeno najeti zemljišče in del prostorov osrednjega
objekta centra.
V naši viziji predlagamo preureditev glavnega parkirišča v postajališče za avtodome.
Postajališče za avtodome (PZA) je urejen prostor za krajši postanek in počitek med potovanjem
z avtodomom. V Sloveniji spada pod dejavnost avtokampov, zakon pa dopušča občinam, da s
predpisi in odloki določajo pogoje, območja in red kampiranja (tudi za PZA) na svojem
območju (»Kaj je postajališče za avtodome in zakaj to ni le parkirišče?«, b. d.).
34. člen Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih in o obsegu storitev za opravljanje gostinske
dejavnosti (2014) določa, da je postajališče zaokroženo, prostorsko in funkcionalno urejeno in
opremljeno zemljišče, brez dodatne gostinske ponudbe, namenjeno postavitvi bivalnih vozil
zaradi počitka. Pravilnik ne omejuje ali kako drugače določa časa trajanja postanka, določa pa,
da mora postajališče imeti:
- vstopno zapornico,
- sprejemni prostor, če sprejem ni avtomatiziran,
- hišni red, objavljen na vidnem mestu ob vhodu,
- ravne, utrjene in urejene površine z označenimi mesti za postavitev vozil,
- električne priključke za vsa označena mesta,
- možnost oskrbe s tekočo vodo,
- posode za ločeno zbiranje odpadkov (pokrite posode, zabojniki),
- prostor za praznjenje kemičnega stranišča in
- prostor za izpust odpadne (fekalne) vode.
Ureditev postajališča za avtodome je lažje uresničljiva ideja kot izgradnja kampa. Potrebne je
manj dodatne infrastrukture, sprejem je avtomatiziran, dodatna gostinska ponudba ni potrebna.
Ker glavno parkirišče že predstavlja 15 parkirnih mest za večja vozila, je potrebno le označiti
mesta, dodati električne priključke in zagotoviti prostor za praznjenje kemičnega stranišča in
izpust odpadne vode. Postaviti je potrebno avtomat, ki omogoča sprejem gostov. Delovanje
postajališča je ravno tako kot pri kampu omogočeno od aprila do oktobra.
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Slika 14. Postajališče za avtodome z ustrezno infrastrukturo. Povzeto po Postajališče za
avtodome Brežice. [fotografija]. (b. d.). Discover Brežice. Pridobljeno s
https://www.discoverbrezice.com/nastanitve/postajalisce-za-avtodome-brezice
Osrednji objekt v centru, koča, v času od aprila do novembra, miruje. Več kot 30 sedišč, kuhinja
in sanitarije poleg zadrževanja smučarjev tekačev v času zime omogočajo tudi izvedbo
najrazličnejših druženj in praznovanj. Predlagamo oddajanje prostorov fizičnim osebam ali
podjetjem, ki v ta namen potrebujejo večji prostor, oddaljen od mestnih središč. Najem bi bil
mogoč predvsem med vikendi, po dogovoru tudi med tednom. Tako bi klub med aprilom in
novembrom v najem ponujal več kot 60 terminov. Potrebno je le pripraviti pravilnik uporabe
prostorov in cenik ter ponudbo predstaviti na spletni strani in družbenih omrežjih kluba.
K boljšemu delovanju podjetij pripomorejo dobri izobraževalni »team building« programi za
gradnjo timov. »Team building« programi pod vodstvom usposobljenega izobraževalnega
trenerja z jasno določenim ciljem lahko pripomorejo k izboljšanju zaupanja in odnosa med člani
tima, dvigu medsebojnega sodelovanja, povečanju učinkovitosti komunikacije, spodbudijo
člane tima h konstruktivnemu reševanju konfliktov, dvigu motivacije, večji učinkovitosti dela
in omogočajo sproščeno druženje ter povezovanje članov tima. Vsi omenjeni dejavniki lahko
vodijo k večji delovni uspešnosti posameznega tima (Lipič, 2015). Koncept »team building«
programov je eno najpomembnejših orodij, ki lahko poveže posameznike za doseganje
skupnega cilja (Torres in Fairbanks, 1996).
»Team building« programi predstavljajo potencialno dejavnost kluba, katere glavni del je
poučevanje teka na smučeh, ki ga dopolnjujejo aktivnosti z namenom razvoja prej omenjenih
dejavnikov, ki vodijo k večji delovni uspešnosti. Elemente teka na smučeh bi dopolnjevale
razne skupinske igre in naloge, s katerimi bi dosegali zastavljene cilje. Predlagamo dodatno
izobraževanje nekaterih učiteljev teka na smučeh v klubu, da bi tako pridobili ustrezne
kompetence za izvajanje teh programov. Potrebno je pripraviti ponudbo in cenik programov ter
to predstaviti različnim podjetjem.
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Čeprav je pohodništvo po statutu dejavnost kluba, se ga organizirano izvaja le enkrat letno.
Klub organizira prednovoletni pohod za člane kluba, ki poteka po Idrijskem hribovju na treh
različnih trasah. Potrebna je organizacija zimskih smučarskih pohodov z izhodiščem v TSC
Vojsko. Pohodi lahko potekajo po obstoječih tekaških progah, po bivšem 10-kilometrskem
krogu in drugje po Vojskarski planoti, katera zaradi svoje velikosti in prepletenosti s potmi
ponuja veliko možnosti za izvedbo tovrstne aktivnosti. Smučarske pohode se lahko izvaja s
smučmi za klasiko, ki so v sredinskem delu drsne ploskve narebrene. Te smuči, ki so
pohodnikom v centru na voljo tudi za izposojo, omogočajo brezskrben vzpon ne glede na
lastnosti snežne podlage. Klub razpolaga tudi z več pari krpelj, s katerimi je mogoče hoditi po
celem snegu. Za izvedbo pohodov naj skrbijo učitelji teka na smučeh v klubu. Predlagamo
uvedbo 2-urnih in celodnevnih pohodov, na katere se lahko udeleženci prijavijo preko spletnega
obrazca.

Tabela 7
Uresničljivost izvajanja potencialnih dejavnosti v TSC Vojsko
Dejavnost

Kratkoročno
uresničljivo

Prodaja tekaških vstopnic

X

Prodaja hrane in pijače

X

Dolgoročno
uresničljivo

Gostinski lokal

X

Izposoja gorskih koles

X

Kolesarske ture

X

Smučarski servis

X

Vrtec na snegu

X

Kamp

X

Postajališče za avtodome (PZA)

X

Oddajanje koče za praznovanja

X

»Team building« programi
Zimski smučarski pohodi/krpljanje

X
X

Tabela 7 prikazuje dejavnosti, ki smo jih vključili v našo vizijo razvoja TSC Vojsko. Vsako
potencialno dejavnost smo definirali kot kratkoročno ali dolgoročno uresničljivo. Kratkoročno
uresničljiva dejavnost pomeni možnost za uresničitev dejavnosti v obdobju enega do dveh let.
Dolgoročno uresničljiva dejavnost pa pomeni možnost za uresničitev dejavnosti v obdobju dveh
do petih let. Razloge za daljše obdobje uresničitve dejavnosti najdemo v potrebi po večji
finančni investiciji, daljšem postopku pridobitve ustrezne dokumentacije in potrebi po
pridobivanju znanj s posameznega področja.
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3.3.4 Možnost izgradnje sistema umetnega zasneževanja prog
Obratovanje prog v TSC Vojsko je odvisno od količine naravno zapadlega snega. Ker je v
zadnjih letih število obratovalnih dni zaradi nizke količine snežnih padavin močno upadlo
(Tabela 8), je za nadaljnji obstoj centra nujno uvesti rešitev v obliki izgradnje sistema umetnega
zasneževanja prog.

Tabela 8
Število obratovalnih dni TSC Vojsko v zadnjih petih sezonah
Sezona

Št. obratovalnih dni

2014/2015

38

2015/2016

40

2016/2017

42

2017/2018

35

2018/2019

16

Kot je razvidno iz Tabele 8, je bilo v sezoni 2018/2019 šestnajst obratovalnih dni. Med
obratovalne dneve uvrščamo vse dneve v tednu, ko je bilo mogoče uporabljati proge. S pomočjo
vremenske postaje v tekaško smučarskem centru smo v omenjeni sezoni redno spremljali
temperaturo ozračja. Ugotovili smo, da so temperature decembra leta 2018 omogočale izdelavo
tehničnega snega (Slika 15). V primeru opremljenosti centra s snežnimi topovi, ki omogočajo
izdelovanje snega pri negativni temperaturi, bi se število obratovalnih dni v sezoni povečalo
skoraj za trikrat, na 46 dni.

Slika 15. Grafični prikaz nihanja temperature v decembru 2018. Povzeto po Time and date.
(2020).
December
2018
Weather
in
Vojsko.
Pridobljeno
s
https://www.timeanddate.com/weather/@3187442/historic?month=12&year=2018
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Za proizvodnjo umetnega oz. tehničnega snega potrebujemo vodo, električno energijo in
temperaturo zraka pod lediščem. Voda za pripravo snega mora biti ohlajena na 2 do 4 stopinje
Celzija, temperatura zraka mora biti pod lediščem, relativna vlažnost pod 95 % (Kajfež Bogataj,
1995).
Poznamo visokotlačne in nizkotlačne sisteme umetnega zasneževanja, vendar dobimo najboljše
rezultate s kombinacijo obeh. Nizkotlačni sistem potrebuje dovod vode, medtem ko dovod
zraka zagotavlja ventilator v posameznem snežnem topu. Potreben tlak vode je najmanj 15
barov. Visokotlačni sistem potrebuje napeljavo stisnjenega zraka s pritiskom 10 barov ter dovod
vode s tlakom najmanj 5 barov (Železnik, 1993).
Za umetno zasneževanje uporabljamo topove dveh vrst. Prva vrsta so propelerski topovi, ki
pihajo material s pomočjo ventilatorja do 40 metrov daleč, druga vrsta so snežne sulice oz.
»žirafe«, pri katerih se domet ustvari s pomočjo stebra, na katerem je nameščen grozd šob.
Propelerski topovi predstavljajo nizkotlačni, snežne sulice pa visokotlačni sistem zasneževanja.
V propelerskem topu se nahaja kompresor, ki skrbi, da iz mešalnih šob oz. nukleatorjev piha
pod visokim tlakom stisnjeni zrak, pomešan z manjšo količino vode, ki se ob izhodu bliskovito
ohladi. Pri tem nastanejo mikroskopsko majhni ledeni kristali, ki potujejo skozi vodni curek
(dodatne šobe, iz katerih škropi razpršena voda) in med poletom zrastejo v snežne kristale.
Daljša kot je njihova pot, boljša je kvaliteta snega (Korpar, Kušer in Sever, 2013).
V povprečju lahko iz 1 m³ vode proizvedemo 2,5 m³ tehničnega snega. Za dosego 30
centimetrov plasti snega na površini enega hektarja v idealnih pogojih zadostuje med 1000 in
1200 m³ vode (Provinzia autonoma di Bolzano Alto Adige, b. d.). Za optimalno delovanje TSC
Vojsko zadošča zasneževanje površine velikosti enega hektarja.
TSC Vojsko trenutno pridobiva vodo iz en kilometer oddaljenega vodnega zajetja v bližini vasi
Vojsko. To vodo uporablja celotna vas, zato bi uporaba te vode v namen umetnega zasneževanja
preobremenila že tako obremenjeno vodno zajetje. Ker obstoječi vodovod ne omogoča zadostne
količine vode za proizvodnjo tehničnega snega, je potrebno poiskati nove vodne vire v bližnji
okolici centra. Obsežen vodni vir predstavlja potok Gačnik, ki je od osrednjega objekta oddaljen
1400 metrov.
Rešitev v zagotovitvi večje količine vode, ki bi bila na voljo tudi ob šibkem pretoku vodnih
virov, vidimo v akumulaciji vode v umetnem jezeru. V jezero bi lahko vseskozi v manjšem
obsegu dotekala voda iz vodnega zajetja v vasi ter prečrpana voda iz potoka Gačnik. Minimalni
volumen jezera bi znašal 1200 m³.
V naši viziji predlagamo izgradnjo nizkotlačnega sistema umetnega zasneževanja, ki zahteva
izgradnjo vodovoda med potokom Gačnik in TSC Vojsko, izgradnjo akumulacijskega jezera,
izgradnjo upravljalnega objekta s črpalkami, izgradnjo vodovoda in električne napeljave na
območju prog ter postavitev dveh hidrantov, elektrantov, ki omogočata priključitev snežnih
topov. Predlagamo nakup dveh novih ali rabljenih premičnih propelerskih topov.
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Slika 16. Načrt nadgradnje prog TSC Vojsko s sistemom umetnega zasneževanja in rolkarsko
progo.
Povzeto
po
Google.com.
(2020).
TSC
Vojsko.
Pridobljeno
s
https://www.google.com/maps/place/TSC+Vojsko
Opomba: 1 – osrednji objekt TSC Vojsko; 2 – parkirišče; 3 – vzpetina; 4 – akumulacijsko jezero; 5 – hidrant,
elektrant; temno modra črta s puščicami – potek obstoječih prog (3, 5 in 7,5 km); svetlo modre puščice – potek
umetno zasnežene proge; rdeča črta s puščicami – potek krajše asfaltirane rolkarske proge z variacijami; zelene
puščice – potek daljše asfaltirane rolkarske proge.

Slika 16 prikazuje nadgradnjo prog TSC Vojsko v skladu z našo vizijo razvoja kluba. Temno
modra črta s puščicami prikazuje potek obstoječih prog v začetnem delu, ki je za vse proge
enak. Kot del centra je označena tudi lokacija vzpetine. Svetlo modre puščice prikazujejo krog
maksimalne dolžine enega kilometra, katerega bi lahko zasneževali z dvema topovoma. Kot je
razvidno iz Slike 16, je omogočen tek v treh variacijah proge, kar pomeni možnost vadbe na
razdaljah 300, 600 in 1000 metrov. Najdaljša razdalja predstavlja krog, ki smo ga opisali že v
podpoglavju 3.3.2.
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Slika 16 prikazuje predlagano pozicijo akumulacijskega jezera, ki je umeščen višje nad
centrom, saj višji položaj zaradi sile teže, ki deluje na vodo, omogoča lažjo izvedbo
zasneževanja. Razviden je položaj dveh hidrantov, elektrantov, ki sta enakomerno
pozicionirana vzdolž proge glede na potrebe zasneževanja. Zasneževanje bi potekalo tako, da
bi s topovi ustvarili kupe snega, ki se ga potem s teptalcem razporedi po celotni dolžini opisane
proge. Ob slabših vremenskih in drugih pogojih za umetno zasneževanje je možno zasnežiti
krog minimalne dolžine 300 metrov, ki omogoča izvajanje rekreativne vadbe, tečajev teka na
smučeh, predvsem pa redno izvajanje treningov tekmovalne skupine.
Izgradnja sistema umetnega zasneževanja z nakupom snežnih topov predstavlja večjo finančno
investicijo. Vrednost novega snežnega topa brez DDV znaša med 30.000 in 60.000 evri, če pa
temu dodamo še vrednost hladilnega stolpa, ki ohlaja potrebno vodo in tako olajša
zasneževanje, se hitro približamo investiciji 100.000 evrov (Rokavec, 2017).
Uresničitev ideje o izgradnji opisanega sistema je odvisna predvsem od uspeha projekta na
različnih javnih razpisih. Pri pripravljanju razpisne dokumentacije je potrebno predstaviti
nujnost izvedbe projekta, ki bi omogočila bistveno boljše pogoje za vadbo smučarskega teka na
Idrijskem, obstoj samega kluba in tekaško smučarskega centra ter razvoj aktivnega turizma v
občini Idrija.
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3.3.5 Možnost izgradnje krajše asfaltirane rolkarske proge
Tekaško smučarski center omogoča izgradnjo rolkarske proge različnih dolžin. V naši nalogi
predstavljamo vizijo proge z več variacijami. Kot je razvidno iz načrta prog na Sliki 16, smo z
rdečo barvo označili potek krajše rolkarske proge maksimalne dolžine 1200 metrov. Z zeleno
barvo smo označili daljšo rolkarsko progo, ki vključuje dve dodatni vzpetini. Na razdalji 1700
metrov je potrebno premagati 70 metrov višinske razlike.

Tabela 9
Variacije znotraj načrtovane rolkarske proge
Dolžina

Višinska razlika

1.

300 m

5 m / 15 m

2.

500 m

15 m

3.

600 m

10 m

4.

800 m

25 m

5.

1000 m

25 m

6.

1200 m

40 m

Tabela 9 prikazuje variacije znotraj načrtovane proge v dolžini 1200 metrov. Tako je omogočen
tek na šestih različnih razdaljah, na katerih je potrebno med tekom premagati različno višinsko
razliko. Na najkrajši razdalji je potrebno premagati 5, na najdaljši pa 40 višinskih metrov. Z
variacijami prilagajamo tek različnim sposobnostim vadečih. Poleg tega zaradi večje izbire poti
popestrimo vadbo, tekmovalcem pa omogočimo izvedbo različnih kombinacij treningov.
Predlagamo izvedbo asfaltiranja po najnovejših standardih. Širina proge bi tako kot v Športno
rekreacijskem centru Pokljuka znašala 3 metre. Tudi maksimalna dolžina proge se precej
približa dolžini proge na Pokljuki, ki znaša 1250 metrov (Ahčin, 2016).
Okvirna cena asfaltiranja proge dolžine 1200 metrov in širine 3 metrov po srednji ceni 25 €/m²
znaša 90.000 evrov. Ta cena vključuje položitev 5-centimertske plasti grobega in 3-centimerske
plasti finega asfalta s pripravo podlage (»Cena za asfaltiranje«, b. d.).
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Izgradnja rolkarske proge predstavlja investicijo, ki prinaša mnogo koristi. Te so:
•
•
•
•
•
•
•
•

zagotovljeno obratovanje TSC Vojsko skozi celotno leto s povečanjem števila
uporabnikov,
razvoj in povečanje obsega rekreativne vadbe teka na rolkah,
kakovostni pogoji za trening tekmovalne skupine kluba,
kakovostni pogoji za trening vrhunskih športnikov iz drugih klubov ali reprezentanc,
kakovostni pogoji za izvedbo tečajev teka na rolkah,
kakovostni pogoji za izvedbo najrazličnejših tekmovanj,
možnost izvedbe vzgojno-izobraževalnih programov (predvsem v povezavi s CŠOD
Vojsko) in
razširitev turistične ponudbe na Vojskem in v sami občini.

Kot smo že pisali v poglavju 3.3.4, je uresničitev takšne ideje odvisna predvsem od uspeha na
javnih razpisih. Dodatna finančna ali materialna sredstva lahko prispevajo še investitorji,
sponzorji in donatorji.
Menimo, da je uresničljivost tega projekta v primerjavi s projektom umetnega zasneževanja
prog veliko večja. Ugotavljamo, da je že sama investicija v približni velikosti 100.000 evrov
precej manjša. Lažja je zagotovitev redne uporabe rolkarskih prog, saj je umetno zasneževanje
še vedno odvisno od ustreznih vremenskih pogojev – temperature zraka in vlage v zraku. Zaradi
velike porabe vode zahteva izgradnjo dodatne infrastrukture, ki je v projektu izgradnje
rolkarske proge ne potrebujemo.
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3.4 STANJE IN VIZIJA POVEZOVANJA Z LOKALNIM OKOLJEM
3.4.1 Občina Idrija in športna društva
Občina Idrija preko javnega razpisa za sofinanciranje programov športa omogoča klubu
finančna sredstva, ki v največji meri predstavljajo osnovo za delovanje tekmovalne skupine in
izvedbo javnih športnih prireditev. Pri izvedbi športnih prireditev je dobro sodelovanje z občino
ključnega pomena za tekoči potek organizacije, saj je za izvedbo potrebna pridobitev raznih
dovoljenj s strani občine. Omenjeno sodelovanje je dobro in vključuje tudi redno objavljanje
dogodkov v organizaciji kluba na spletni strani občine. Skozi zgodovino obstoja kluba občina
Idrija predstavlja pomembno podpornico dejavnosti kluba, predvsem z vidika razvoja TSC
Vojsko. Dobro tretjino (36 %) sredstev za nadgradnjo osrednjega objekta v centru leta 2017 je
zagotovila občina. Ugotovimo lahko, da občina klubu zagotavlja podporo v okviru njenih
zmožnosti.
Sodelovanja TSK Idrija z drugimi športnimi klubi oz. društvi v občini in širše ni veliko. Kluba,
s katerima TSK Idrija sodeluje, sta Kolesarsko društvo Sloga 1902 in Tekaško smučarski klub
Logatec. V času obratovanja TSC Vojsko je tekmovalni skupini Kolesarsko društvo Sloga 1902
za namen dopolnilnega treninga kolesarjenja omogočena brezplačna izposoja smuči.
Kolesarsko društvo Sloga 1902 sodeluje pri izvedbi športnih dogodkov kluba, kjer nudi pomoč
nekaterih svojih članov. Obratno TSK Idrija nudi brezplačno izposojo aluminijastih
zmagovalnih stopničk, časomerilne ure in štartno-ciljnih panojev. Klubu iz Logatca je v primeru
neustreznih vremenskih pogojev za organizacijo tekmovanj na domačem terenu omogočena
izvedba le-teh na Vojskem. V kolikor tekmovalna skupina logaškega kluba opravlja treninge
na Vojskem, se lahko treningom pridružijo člani domače tekmovalne skupine.
Stanje glavne ceste, ki vodi iz Idrije na Vojsko, je nezavidljivo. Srečanja avtomobilov so zaradi
ozke ceste otežena, precej načeta je tudi cestna podlaga. Občina Idrija mora poskrbeti za cestno
infrastrukturo, ki omogoča lažji in prijaznejši dostop obiskovalcem TSC Vojsko, gostom drugih
turističnih ponudnikov in navsezadnje prebivalcem planote. Večjo dostopnost obiskovalcev
zagotavlja tudi redni javni prevoz.

Tabela 10
Dnevni vozni red na relaciji Idrija–Vojsko

Opomba. Povzeto po Nomago. (2020). Vozni red. Pridobljeno s https://www.nomago.si/avtobusnevozovnice/vozni-red
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Tabela 10 prikazuje dnevni avtobusni vozni red na relaciji Idrija–Vojsko. Javni prevoz je
zagotovljen izključno med tednom, trikrat dnevno. Ker težavnost dostopa TSC Vojsko zaradi
trenutnega stanja ceste in relativne oddaljenosti od Idrije mnogim potencialnim obiskovalcem
predstavlja oviro, je potrebno zagotoviti redni javni prevoz med vikendi v zimski sezoni, ko je
obisk centra največji. Potrebno je zagotoviti dva dopoldanska dostopna ter dva popoldanska
povratna prevoza z manjšim avtobusom oz. kombiniranim vozilom, ki vozi vse do tekaško
smučarskega centra in zagotavlja možnost prevoza športne opreme. Dodatna prednost
avtobusnega prevoza je tudi razbremenitev voznikov avtomobilov pri vožnji v zimskih
razmerah.
Nadgradnja TSC Vojsko z izgradnjo krajše rolkarske steze temelji na finančni vsoti, ki presega
100.000 evrov. Nadgradnja objekta izključno z občinskimi sredstvi je zaradi višine zneska v
prihodnjih nekaj letih težko uresničljiva, ker bo večina sredstev najverjetneje namenjena nujni
prenovi ali izgradnji drugih športnih objektov v mestu. Je pa občina tista, ki lahko z
ustanovitvijo zavoda za šport posredno zagotovi vsa potrebna sredstva, saj je ena izmed glavnih
prednosti delovanja zavodov za šport zmožnost pridobivanja dodatnih finančnih sredstev za
izgradnjo športne infrastrukture preko različnih, tudi mednarodnih javnih razpisov.
Z istim namenom ter namenom povezovanja športnih društev iz občine v organizacijskem in
strokovnem smislu je v prihodnosti smiselno tudi zavzemanje za vključitev kluba v športno
zvezo. Športna zveza, ki bi jo za razliko od zavoda za šport v Idriji ustanovila športna društva,
med drugim usklajuje delo športnih društev, skrbi za uveljavljanje strokovnega dela, obravnava
vprašanja in naloge, ki so skupnega pomena za športna društva ter sodeluje z občinskim
upravnim organom, pristojnim za vprašanje športa (Športna zveza Ajdovščina, 2007).
Še naprej je potrebno sodelovati s prej omenjenima kluboma. Po zgledu sodelovanja s
Kolesarskim društvom Sloga 1902, ki se mu nudi brezplačno izposojo opreme, se naj slednje
omogoči tudi skupinam otrok vseh drugih športnih društev v občini. Brezplačna izposoja
opreme bi omogočila izvedbo dopolnilnih treningov, s tem pa bi tek na smučeh lažje približali
večjemu številu otrok. V primeru uvedbe prodaje tekaških vstopnic je za spodbujanje razvoja
teka na smučeh pomembno zagotoviti brezplačno uporabo prog vsem članom tekmovalnih
skupin slovenskih tekaško smučarskih klubov. Dodatno možnost povezovanja z drugimi
športnimi društvi v občini vidimo v skupni organizaciji športnih dogodkov. Primer športnega
dogodka, kjer lahko organizacijske moči združita dva športna kluba, je Vzpon na Hleviše.
Organizacijo kolesarskega dela vzpona lahko prevzame klub, katerega osnovna dejavnost je
gorsko kolesarjenje. V občini Idrija je to gorskokolesarski klub iz Črnega vrha nad Idrijo.
Menimo, da tako sodelovanje prinaša kakovostnejše izpeljano športno prireditev.
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3.4.2 Vzgojno-izobraževalni zavodi na Idrijskem
Osnovna šola in Gimnazija Jurija Vege Idrija
TSK Idrija pri izvedbi športnih dni in šol v naravi sodeluje z eno osnovno šolo, OŠ Idrija, in
eno srednjo šolo, Gimnazijo Jurija Vege Idrija. Klub nudi učitelje teka na smučeh, izposojo
tekaške opreme in koriščenje kapacitet centra. Kot smo že pisali v poglavju 3.2.2, je sodelovanje
z OŠ Idrija in Gimnazijo Jurija Vege Idrija v zadnjih letih zaradi različnih vzrokov nazadovalo.
Sodelovanja z drugimi osnovnimi šolami v občini ni.
Za obuditev sodelovanja z osnovnimi in srednjimi šolami je potrebno pripraviti ponudbo za
izvedbo športnega dne, ki bi jo posredovali ne samo srednji in vsem osnovnim šolam v idrijski
občini, temveč tudi OŠ Cerkno ter osnovnim šolam v občini Logatec. Ponudba mora biti
cenovno konkurenčna ostalim ponudbam, saj je strošek takšnega športnega dne na plečih
staršev otrok. Predlagamo okvirno ceno 10 evrov, ki vključuje plačilo dela učitelja, strošek
izposoje smučarskotekaške opreme in uporabnino prog. Pomembno je, da je ponudba šolam
posredovana pravočasno, ob pričetku šolskega leta, in da vsebuje natančne podatke o vsebini,
poteku, ceni športnega dne in vseh prednostih, ki jih pri poučevanju nudijo strokovno
usposobljeni učitelji teka na smučeh. Menimo, da bi na ta način vzbudili interes za sodelovanje
s
strani
različnih
šol.
CŠOD Vojsko
CŠOD je javni zavod, katerega delovanje sega na področje šolstva, športa, znanosti in kulture.
Med osnovne naloge CŠOD sodijo izvedba tedenskih programov šole v naravi za učence, dijake
in otroke s posebnimi potrebami (naravoslovni teden, družboslovni teden, športni teden, teden
obveznih izbirnih vsebin), dnevi dejavnosti (naravoslovni, kulturni in tehniški dnevi) in aktivne
počitnice. Programi se izvajajo v domovih ter v dnevnih centrih po vsej Sloveniji. To omogoča
udeležencem, da ob pestrosti naravne in kulturne dediščine realizirajo postavljene cilje na
področju znanja, veščin in spretnosti na kognitivnem področju. Poudarek je na uresničevanju
ciljev s socialno-emocionalnega področja ter oblikovanju stališč. Skupno delo in bivanje
učencev ter neposredni stik z novim okoljem omogočata doseganje najzahtevnejših ciljev
(CŠOD, b. d.a).
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Dejavnosti CŠOD se delijo na javno službo in tržni del poslovanja. Tržni del dejavnosti je
nudenje bivalnih in prehranskih zmogljivosti drugim obiskovalcem v okviru prostih kapacitet.
To dejavnost izvajajo vsi domovi v času, ko ne morejo zagotoviti vzgojno-izobraževalnih
dejavnosti. Programi javne službe, ki jih CŠOD izvaja, so:
•
•
•
•
•
•

šola v naravi,
dnevi dejavnosti,
programi za nadarjene,
programi šol ob vikendih,
povezovanje s sorodnimi organizacijami iz tujine in
aktivne počitnice.

Tržni del poslovanja predstavljajo programi za:
•
•
•

neprofitne organizacije (zveze, društva in klube),
področje mladinskega turizma in
individualne goste (CŠOD, b. d.a).

CŠOD Vojsko se nahaja v sami vasi Vojsko in je od TSC Vojsko oddaljen 1,5 kilometra.
Neposredno v njegovi bližini je manjše smučišče, na katerem izvaja tečaje alpskega smučanja.
Zunanjost doma je opremljena z manjšim športnim igriščem in umetno plezalno steno. Športne
vsebine programov šole v naravi so: orientacijski tek, pohodništvo, lokostrelstvo, športno
plezanje, kolesarjenje, nordijska hoja, hoja in tek na smučeh, alpsko smučanje ter sankanje ali
dričanje po snegu. Dom razpolaga z 62 ležišči, učilnico s 34 sedeži, jedilnico s 64 sedeži in
večnamenskim prostorom, velikosti 12 x 6,5 m (CŠOD, b. d.b).
Za izvajanje hoje in teka na smučeh, ki je v zimskem času skupaj z alpskim smučanjem
primarna športna vsebina šole v naravi, v domu razpolagajo s svojo opremo, ki jo po potrebi
posojajo klubu. Klub si izposodi opremo ob izvajanju tečajev z večjim številom udeležencev,
ki potekajo v okviru športnih dni ali šol v naravi. Obratno klub nudi možnost izvajanja vsebin
teka na smučeh v TSC Vojsko. Poleg občasne pomoči svojih učiteljev teka na smučeh za
izvajanje dejavnosti doma, nudi tudi uporabo prostorov v osrednjem objektu centra ter
shranjevanje smučarskotekaške opreme.
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Slika 17. CŠOD Vojsko. Povzeto po Center šolskih in obšolskih dejavnosti [CŠOD]. (b. d.).
CŠOD OE Vojsko. [fotografija]. Pridobljeno s https://www.csod.si/dom/vojsko
Sodelovanje kluba s CŠOD Vojsko (Slika 17) je potrebno nadgraditi, saj že v prvi vrsti oba
močno povezuje skupni cilj uspešnega poučevanja teka na smučeh različno starih otrok. V naši
viziji razvoja kluba CŠOD Vojsko predstavlja izredno pomembnega partnerja pri izvedbi
dejavnosti kluba. Ker nudi 62 ležišč in možnost prehrane, predstavlja podporo skoraj vsem
dejavnostim kluba, vezanim na TSC Vojsko. Mednje uvrščamo urejanje prog, izvajanje tečajev
teka na smučeh, organizacijo športnih dogodkov, organizacijo (zimskih smučarskih) pohodov,
organizacijo kolesarskih tur, izvajanje »team building« programov, oddajanje koče za
praznovanja in organizacijo priprav za različne klube oz. zveze. Tržni del poslovanja doma
omogoča nastanitev obiskovalcem TSC Vojsko, ki lahko kapacitete doma uporabljajo
individualno ali pod okriljem neprofitnih organizacij. V viziji dajemo poudarek na pripravah
različnih športnikov, ki izhajajo iz teka na smučeh ali sorodnih športov vzdržljivostne narave.
Potrebno je torej vzpostaviti povezavo v smislu enotne ponudbe strankam TSC Vojsko. Ker
TSC Vojsko ne razpolaga s prenočitvenimi in gostinskimi kapacitetami, je smiselna vključitev
ponudbe doma v skupno ponudbo. Korist tega povezovanja je obojestranska. TSC Vojsko bi
tako pridobil več obiskovalcev, ki bi na planoti ostali več dni, CŠOD Vojsko pa ne bi imel težav
z zapolnitvijo svojih kapacitet skozi leto.
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3.4.3 Društva na Vojskarski planoti
Na Vojskem delujejo tri različna društva. To so: Kulturno društvo Vojsko, Društvo kmečkih
žena in deklet Vojsko ter Prostovoljno gasilsko društvo Vojsko, s katerim klub sodeluje.
Prostovoljni gasilci nudijo redno pomoč pri izvedbi maratona Vojsko. Zagotovijo več kot 10
redarjev na parkirišču in ob progi, ki so pri izvedbi takšnega športnega dogodka nepogrešljivi.
Še naprej je potrebno sodelovati s člani Prostovoljnega gasilskega društva Vojsko in to
sodelovanje nadgraditi. Gasilsko društvo je skupaj s krajani zgradilo dom krajanov in gasilcev
Vojsko, katerega otvoritev je bila leta 2018. Dom vsebuje večji večnamenski prostor, namenjen
lastni uporabi in uporabi drugih domačih društev. Dom spremlja asfaltno igrišče v velikosti
igrišča za košarko. Nadgrajevanje sodelovanja lahko predstavlja uporaba večnamenskega
prostora in zunanjega igrišča za izvajanje nekaterih dejavnosti kluba. Te so lahko:
•
•
•
•
•
•

občni zbori kluba z večjim številom udeležencev,
strokovni seminarji in usposabljanja za učitelje teka na smučeh,
izvajanje večernih aktivnosti »team building« programov,
izvajanje večernih aktivnosti vikend tečajev teka na smučeh,
izvajanje večernih aktivnosti priprav športnikov in
izvedba dela tečajev teka na rolkah na zunanjem igrišču.

64

3.5 TSK IDRIJA KOT DEL ŠPORTNEGA TURIZMA NA VOJSKARSKI
PLANOTI
3.5.1 Športni turizem v Idriji in na Vojskem
Športni turizem opredelimo na tri načine, in sicer kot: potovanje za ogled športnih znamenitosti,
potovanje za ogled ali sodelovanje na športnih prireditvah ter aktivno ukvarjanje s športom na
potovanju. Danes največjo vlogo v športnem turizmu predstavlja športna rekreacija, katera
dokazano pozitivno vpliva na sodobni način življenja. Dokazana je prednost aktivnega pred
klasičnim, pasivnim oddihom. V razvitih državah turizem in šport postajata vedno bolj
povezana. To se odraža na zahtevi po oblikovanju zanimive celostne turistične ponudbe.
Potrebno se je zavedati, da povezovanje turizma in športa izrazito vpliva na obe področji, ki se
tako hitreje razvijata (Berčič, Sila, Slak Valek in Pintar, 2010).
Na razvoj športnega turizma pomembno vpliva infrastruktura. Na področju športa infrastruktura
predstavlja naravne danosti nekega okolja, športne objekte, športne organizacije in programe,
ponudbo športne opreme, zabavo z vidika organizacije tekmovanj, razvitost transportnih
povezav ter športno dediščino. Na podoben način lahko delimo tudi infrastrukturo s področja
turizma. V prvi vrsti so to geografske lastnosti nekega okolja (reke, gore, morja, itd.), nato
objekti za osnovne potrebe turista, razvitost transportnih povezav in nenazadnje prijaznost in
gostoljubnost obiskanega okolja. Vidimo lahko določeno mero prekrivanja in dopolnjevanja
obeh področij. To je najbolj očitno na primeru naravnih danosti (Standeven in De Knop, 1999).
Danes je vloga športa v turizmu izjemno velika. V Sloveniji, kjer je največje povpraševanje
domačih in tujih gostov po dejavnostih pohodništva in kolesarjenja, turizem postaja ena
najpomembnejših dejavnosti gospodarstva, šport in športne vsebine pa pomemben segment
celovite turistične ponudbe. Šport kot turistični proizvod je vedno bolj pomemben in zaželen.
Še zlasti pomemben je razvoj turističnih proizvodov, ki v naravi združujejo šport oz. športnorekreativne dejavnosti in turizem (Berčič idr., 2010).
Bogata tehniška in kulturna dediščina, ki jo je zapustil petsto let delujoči rudnik živega srebra
v Idriji, skupaj z izjemno naravno dediščino daje dobro osnovo za uspešen razvoj turizma v
Idriji in njeni okolici. Turisti si lahko ogledajo zanimive tehniške spomenike, ki so posebnost v
slovenskem in svetovnem merilu. Največje turistične zanimivosti v Idriji in okolici so: Center
za obiskovalce UNESCO globalnega geoparka Idrija, klavže, Divje jezero, Idrijska kamšt, Grad
Gewerkenegg, Antonijev rov, Idrijska rudarska hiša, Topilnica Hg, Partizanska tiskarna
Slovenija na Vojskem, prikaz nastajanja čipk in žlikrofov …. V Spodnji Idriji si lahko poleg
Kanomeljskih klavž ogledamo še Kendov dvorec.
V višje ležečih predelih prostrane naravne danosti dajejo dobre možnosti za športni turizem. V
poletnih mesecih, ko je v Idriji turistični obisk največji, izstopata kolesarjenje in pohodništvo.
Ob ugodnih snežnih razmerah Vojskarska in Črnovrška planota ponujata več urejenih prog za
alpsko smučanje in tek na smučeh (»Geopark Idrija«, b. d.).
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Od julija 2012 je rudarska dediščina Idrije vpisana na prestižni Unescov seznam kulturne
dediščine. Pod okriljem Unesca deluje Evropska mreža Geoparkov, v katero je od leta 2013
vključen tudi Geopark Idrija, katerega nosilec je Zavod za turizem Idrija. Območje Geoparka
Idrija, ki zajema celotno območje idrijske občine, je morfološko izredno pestro, z globokimi in
ozkimi grapami in soteskami ter razprostranjenimi visokimi zakraselimi planotami, kar je
posledica lege na stičišču alpskega in kraškega sveta. Naloga Geoparka Idrija je predvsem
varovanje, promocija in trženje geološke dediščine preko organizacije različnih dogodkov in
delavnic za otroke in odrasle. Združuje bogastvo geološke in druge naravne ter kulturne
dediščine z gostinsko ponudbo, domačo obrtjo, storitvenimi in turističnimi zanimivostmi, ki jih
območje lahko ponudi obiskovalcu. Geopark Idrija ima zaradi mnogih naravnih, kulturnih,
tehničnih in etnografskih zanimivosti veliko možnosti za razvoj (»Geopark Idrija«, b. d.).

Slika 18. Hierarhija turističnih produktov Destinacije Idrija. Povzeto po Strategija razvoja
turizma Občine Idrija 2019 – 2023. (2018). Občina Idrija. Pridobljeno s
https://www.idrija.si/files/other/news/54/16003434%20Strategija%20razvoja%20turizma_final.pdf
Kot prikazuje Slika 18, Globalni Geopark Idrija predstavlja del hierarhije turističnih produktov,
kjer prednjači Rudnik živega srebra Idrija. Interes turistov za rekreacijo v naravi izpolnjuje
Globalni Geopark Idrija. Deluje v enem izmed treh segmentov športnega turizma po Berčič idr.
(2010), ki je na idrijskem najbolje razvit – aktivno ukvarjanje s športom na potovanju. Ker
drugih akterjev športnega turizma v tem prostoru sploh ni oz. je njihova dejavnost zanemarljiva,
je torej Geopark Idrija skupaj s svojimi partnerji nosilec športnega turizma v Idriji.
Športni turizem v Idriji z izjemo nekaterih športnih dogodkov tako predstavlja 22 označenih
tematskih pohodnih in kolesarskih poti, ki potekajo ob naravnih in kulturnih posebnostih
območja. Vanje so vključeni turistični ponudniki na podeželju, partnerji Geoparka, ki
omogočajo lokalno okrepčilo med izletom. Ena izmed označenih kolesarskih poti v dolžini 14,5
kilometra se nahaja tudi na Vojskem.
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TSK Idrija je od leta 2012 dalje zasebni partner Geoparka Idrija. Partnerstvo predstavlja
načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti. Naloga Geoparka Idrija je priprava programov,
naloga kluba pa izvedba dogovorjenih programov, vsebin in vseh aktivnosti, s katerimi se klub
vključuje v Geopark Idrija. Partnerstvo, katerega skupni cilj je razvoj, vključuje tudi
medsebojno promocijo. Tako Geopark Idrija promovira klub na spletu (spletne povezave, video
promocija Geoparka Idrija) ter na raznih gradivih. Eno izmed teh je »Karta Geoparka Idrija –
Doživetje naravne in kulturne dediščine«, na kateri je v nekaj poglavjih predstavljeno tudi
Vojsko. Pod poglavjem športnih aktivnosti je omenjen klub s kontaktnimi podatki, pod
poglavjem tradicionalnih dogodkov pa Maraton Vojsko (Geopark Idrija, b. d.).
Med javne partnerje Geoparka Idrija spada CŠOD Vojsko, ki ga Geopark Idrija promovira kot
enega izmed gostinskih oz. nastanitvenih ponudnikov na Vojskem. CŠOD Vojsko ima za vse
obiskovalce doma in Vojskega pripravljeno 16 kilometrov dolgo učno pot »S kolesom po
Vojskarski planoti«, ki je dostopna preko spletne aplikacije. Uporabniki ob poti rešujejo
različne naloge in tako na zabaven način spoznavajo lokalne znamenitosti (CŠOD, b. d.b).
Ugotavljamo, da je razvitost športnega turizma v občini Idrija in na Vojskem slaba, saj glavnino
ponudbe predstavljajo pohodniške in kolesarske poti. Naravne, tehniške in kulturne značilnosti
okolja, v katerem deluje TSK Idrija, definitivno predstavljajo ogromen potencial za razvoj
športnega turizma, kjer izpostavljamo predvsem tisti športni turizem, ki združuje potovanje s
športnimi aktivnostmi. Slabi razvitosti te zvrsti turizma botruje dejstvo, da v Idriji in okolici ni
turističnih ponudb oz. produktov, ki zajemajo vodenje pri športnih aktivnostih (pohodništvo in
kolesarjenje) ter nastanitev v kraju. Ob upoštevanju splošnih trendov razvoja športnega turizma
v svetu, pridemo do spoznanja, da je prizadevanje za razvoj tovrstnega turizma na Idrijskem
izrednega pomena za razvoj same destinacije Idrija.
TSK Idrija kot dejaven partner Geoparka Idrija ima zato ob ustrezni viziji turistične ponudbe
ter ob trenutnem pomanjkanju lokalne konkurence na tem področju, veliko priložnost za lasten
razvoj.
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3.5.2 Turistična ponudba kluba
Zimska sezona
Med športno turistično ponudbo kluba v zimski sezoni že lahko uvrščamo udeležbo ali ogled
Maratona Vojsko in enodnevni obisk TSC Vojsko, z namenom rekreativnega udejstvovanja v
lastni režiji ali pod okriljem tečajev teka na smučeh.
Dodatno zimsko turistično ponudbo, ki smo jo že opredelili v naši viziji, predstavljajo:
gostinska ponudba v osrednjem objektu centra, vrtec na snegu, oddajanje koče za praznovanja,
»team building« programi ter zimski smučarski pohodi oz. krpljanje.
Viziji zimske turistične ponudbe dodajamo ponudbo, ki se ne nanaša le na TSC Vojsko.
Dodajamo zimski aktivni vikend, zimske aktivne počitnice in športne priprave. Zimski aktivni
vikend je namenjen večjim skupinam oseb različnih starosti. Traja od sobote do nedelje in
vključuje tečaj teka na smučeh, namestitev in gostinsko ponudbo lokalnih ponudnikov, voden
ogled nekaterih znamenitosti Vojskega in večerno animacijo.
Zimske aktivne počitnice, katerih glavna tematika je smučarski tek, so namenjene skupinam
osnovnošolskih otrok, ki jih ta šport navdušuje. Cilji aktivnih počitnic so: podrobnejše
spoznavanje teka na smučeh, osvajanje obeh tehnik smučarskega teka, spoznavanje lokalnih
znamenitosti ter druženje in socializacija otrok s poudarkom na aktivnem preživljanju časa. Za
namestitev in gostinsko ponudbo poskrbijo lokalni ponudniki. Aktivne počitnice potekajo v
času zimskih šolskih počitnic.
Športne priprave v prihodnosti predstavljajo pomemben segment turistične ponudbe kluba.
Namenjene so individualnim vrhunskim športnikom, športnim klubom in zvezam oz.
reprezentancam, ki gojijo smučarski tek. Vloga kluba pri sami operativni izvedbi športnih
priprav je nična, saj za to poskrbijo klubi oz. zveze sami. Je pa naloga kluba zagotovitev
ustreznih vadbenih pogojev v TSC Vojsko ter sodelovanje z lokalnimi ponudniki glede
zagotovitev prenočitvenih in gostinskih kapacitet, ki ustrezajo potrebam in željam strank
(individualni športniki, klubi, zveze, reprezentance).
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Poletna sezona
Športno turistične ponudbe kluba v poletni sezoni ni. Dodatno poletno turistično ponudbo, ki
smo jo že opredelili v naši viziji, predstavljajo: gostinska ponudba v osrednjem objektu centra,
kolesarske ture in izposoja koles, kamp, postajališče za avtodome ter oddajanje koče za
praznovanja.
Viziji poletne turistične ponudbe dodajamo ponudbo, ki se ne nanaša le na TSC Vojsko. Tako
dodajamo vodene pohode, poletni aktivni oddih, poletne aktivne počitnice in športne priprave.
Vodeni pohodi so lahko organizirani kjerkoli na območju Idrije. Namenjeni so večjim skupinam
oseb različnih starosti. Namen pohodov je aktivno spoznavanje udeležencev z naravnimi in
drugimi znamenitosti okolja. Izhodiščno točko pohodov na Vojskem predstavlja TSC Vojsko,
ki bi v juliju in avgustu pohodnikom nudil možnost okrepčila v lokalu. Na Idrijskem in
predvsem na Vojskem je pri organizaciji pohodov smiselna povezava z lokalnimi turističnimi
ponudniki. Izpostavljamo predvsem lokalno kulinarično ponudbo tamkajšnjih partnerjev
Geoparka Idrija. Pohodniki bi se tako s spoznavanjem lokalne kulinarike primerno okrepčali,
to pa bi omogočilo izvedbo daljših pohodov.
Poletni aktivni oddih predstavlja nadgradnjo vodenih pohodov. V tridnevno ponudbo je
vključena tudi kolesarska tura. Ker je za večdnevno bivanje na Vojskem potrebna prenočitev in
dodatna gostinska ponudba, slednjo omogočajo lokalni ponudniki. Poletni aktivni oddih ima
lahko poudarek na kolesarjenju (dve kolesarski turi in en pohod) ali pohodništvu (dva pohoda
in ena kolesarska tura).
Poletne aktivne počitnice so namenjene skupinam osnovnošolskih otrok, ki jih navdušuje
gibanje v naravi. Cilji poletnih aktivnih počitnic so: spoznavanje z različnimi športi v naravi
(pohodništvo, tek, gorsko kolesarjenje, plezanje), spoznavanje lokalnih znamenitosti ter
druženje in socializacija otrok s poudarkom na aktivnem preživljanju časa. Za namestitev in
gostinsko ponudbo tako kot pri zimskih aktivnih počitnicah poskrbijo lokalni ponudniki.
Aktivne počitnice potekajo v določenem 5-dnevnem terminu znotraj poletnih šolskih počitnic.
Poletne športne priprave so namenjene individualnim vrhunskim športnikom, športnim klubom
in zvezam oz. reprezentancam, ki gojijo sorodne športe. Ti so: gorski tek, gorsko kolesarjenje,
orientacijski tek, smučarska orientacija. Vlogo in naloge kluba smo že opredelili pri opisu
zimskih športnih priprav.
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Tabela 11
Turistična ponudba kluba
ZIMSKA SEZONA

POLETNA SEZONA

Stanje

Vizija

Stanje

Ogled oz. sodelovanje
na Maratonu Vojsko

Gostinska ponudba v
osrednjem objektu
centra

Gostinska ponudba v
osrednjem objektu
centra

Enodnevni samostojni
obisk TSC Vojsko

Vrtec na snegu

Kolesarske ture in
izposoja koles

Tečaji teka na smučeh
v TSC Vojsko

Oddajanje koče za
praznovanja

Kamp

»Team building«
programi

Postajališče za
avtodome

/

Vizija

Zimski smučarski
pohodi oz. krpljanje

Oddajanje koče za
praznovanja

Zimski aktivni vikend

Vodeni pohodi

Zimske aktivne
počitnice

Poletni aktivni oddih
Poletne aktivne
počitnice

Športne priprave

Športne priprave

Tabela 11 prikazuje stanje in vizijo turistične ponudbe kluba v zimskem in poletnem času. Jasno
je opaziti, da obstaja v zimski sezoni veliko možnosti za povečanje turistične ponudbe kluba.
Sploh pa je to izrazito v poletni sezoni, kjer trenutno ni nobene ponudbe. Ugotavljamo, da je
poletna sezona v smislu zmožnosti razvoja športnega turizma popolnoma enakovredna zimski
sezoni. Zato je za razvoj in tudi obstoj kluba, ki se spopada s slabimi zimskimi vremenskimi
pogoji, nadvse pomembno ustvariti poletno turistično ponudbo. V prvi vrsti pa je potrebno
aktivno prizadevanje za izvajanje dejavnosti športnega turizma predvsem v zanesljivejšem,
poletnem času. Absolutno je potrebno tudi povečanje zimske športno turistične ponudbe v
okvirih naše vizije.
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3.5.3 Turistična ponudba v sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki
Za uresničevanje velikega dela turistične ponudbe v naši viziji je potrebno sodelovanje z
lokalnimi turističnimi ponudniki na Vojskem. Ti ponujajo razne nastanitvene in gostinske
kapacitete, ki so na voljo ločeno ali združeno. Te so:
•
•
•
•

Turistična kmetija Pri belem kamnu (48 ležišč),
Kmetija Naš raj (14 ležišč),
Apartma Alpski vrt (4 ležišča) in
CŠOD Vojsko (62 ležišč).

Vse nastanitve, z izjemo Apartmaja Alpski vrt, vključujejo gostinsko ponudbo, ki zajema tudi
lokalne specialitete, npr. idrijski žlikrofi (Slika 19). Kmetija Naš raj in CŠOD Vojsko sta
partnerja Geoparka Idrija (Geopark Idrija, b. d.).

Slika 19. Idrijski žlikrofi. Avtor fotografije Tomo Jeseničnik. Povzeto po Žarkovič, V. (2019).
Idrijski žlikrofi. [fotografija]. Slovenia.si. Pridobljeno s https://slovenia.si/this-isslovenia/idrijski-zlikrofi/
Naloga kluba je kreiranje skupne ponudbe turistom, ki je sestavljena iz storitev lokalnih
turističnih ponudnikov in storitev kluba. V Tabeli 12 smo opredeli dve vrsti ponudb: enodnevni
aktivni izlet in večdnevno aktivno bivanje.
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Tabela 12
Možnosti turistične ponudbe kluba v sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki
ENODNEVNI AKTIVNI IZLET

VEČDNEVNO AKTIVNO BIVANJE

Tek na smučeh v TSC Vojsko (vstopnica) + gostinska
ponudba s poudarkom na lokalni kulinariki

Tek na smučeh v TSC Vojsko (vstopnica) + prenočitveni
vikend paket (pet–ned)

Tek na smučeh v TSC Vojsko (vstopnica) + gostinska
ponudba + voden ogled lokalnih znamenitosti

Tek na smučeh v TSC Vojsko (vstopnica) + prenočitveni
vikend paket (pet–ned) + gostinska ponudba

Tečaj teka na smučeh v TSC Vojsko + gostinska ponudba

Zimski aktivni vikend

Tečaj teka na smučeh v TSC Vojsko + gostinska ponudba +
voden ogled znamenitosti

Poletni aktivni oddih

Zimski smučarski pohod / krpljanje + gostinska ponudba

Zimske / poletne aktivne počitnice (prenočitev in gostinska
ponudba v CŠOD Vojsko / na Kmetiji pri belem kamnu)

Vodena kolesarska tura + gostinska ponudba

Športne priprave (prenočitev in gostinska ponudba v CŠOD
Vojsko / na Kmetiji pri belem kamnu)

Voden pohod + gostinska ponudba

Potrebno je vzpostaviti omenjeno povezavo z lokalnimi turističnimi ponudniki. K odločitvi za
vzpostavitev povezave lahko pripomore dejstvo, da tovrstno sodelovanje predstavlja
obojestransko korist. Klub lahko izvaja mnogo več svojih dejavnosti, koriščenje gostinskih in
nastanitvenih kapacitet pa poskrbi za večjo dejavnost drugih turističnih ponudnikov na planoti.
Logično sklepamo, da je obojestranska tudi ekonomska korist.
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3.5.4 Dodatna turistična ponudba kluba
Dodatno turistično ponudbo kluba, ki jo opredeljujemo v naši viziji, predstavljajo aktivnosti, ki
niso vezane na lokalno okolje. Te aktivnosti so enodnevni ali večdnevni izleti s poudarkom na
smučarskem teku. Ker je ena izmed glavnih nalog kluba združevanje ljubiteljev smučarskega
teka, predstavljajo izleti tudi zaradi slabših vremenskih pogojev za vadbo v lokalnem okolju
dobro priložnost za uresničevanje te naloge.
Predlagamo organizacijo enodnevnih izletov, ki lahko poleg organiziranega skupnega prevoza
vključujejo tudi tečaj teka na smučeh, prehrano in možnost brezplačne izposoje opreme. Za
enodnevne izlete so primerni večji tekaško smučarski centri v Sloveniji in bližnje čezmejne
destinacije. Slovensko ponudbo predstavljajo Pokljuka, Planica, Rateče in Rogla.
Predlagamo tudi organizacijo večdnevnih izletov v bolj oddaljene tekaško smučarske
destinacije v tujini. Ponudba vključuje prevoz, 3-dnevno namestitev, tekaške vstopnice in
brezplačno izposojo opreme. Glede na želje strank so del ponudbe lahko tudi tečaj teka na
smučeh, prehrana in večerne aktivnosti »team buildinga«.
Potrebno je pripraviti ponudbo s cenikom in jo preko orodij promocije predstaviti potencialnim
strankam.
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3.5.5 Promocija turistične ponudbe kluba
Vsekakor sta za uspeh športnega turizma pod okriljem kluba potrebna dobra promocija in
uspešno trženje. Orodja promocije, ki smo jih predhodno že opredelili v viziji promocijskih
dejavnosti, so:
•
•
•
•
•
•
•

plakati,
letaki,
spletna pošta,
spletna stran,
Facebook,
Instagram in
spletni portal Idrija.com.

Vendar lastna orodja promocije za delovanje kluba v turizmu ne zadoščajo. Potrebno je namreč
privabiti večje število gostov s širšega področja Slovenije in tujine. V ta namen je potrebno
nadgraditi sodelovanje z Geoparkom Idrija oz. Zavodom za turizem Idrija, ki zaradi svojega
statusa v idrijskem turizmu razpolaga s precej večjo promocijsko močjo. Ta mora promovirati
skupno ponudbo svojih partnerjev, saj po našem mnenju s tem potencialnim obiskovalcem
zaradi lažje organizacije potovanja olajša odločitev za obisk določene destinacije. Potrebna je
torej promocija različnih turističnih aranžmajev, ki smo jih opredelili v naši viziji.
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4. SKLEP
V naši nalogi smo se soočili z glavnim problemom TSK Idrija – njegovemu obstoju in razvoju.
Zaradi t. i. zelenih zim je ogrožen njegov osnovni namen, zato je ravno ob 20-letnici kluba
potrebno razmišljati o njegovi prihodnosti. Prihodnost kluba lahko temelji le na viziji, ki
natančno opredeljuje njegove cilje ter posledično dejavnosti, s katerimi bo omogočena ne samo
prilagoditev na vremenske pogoje, kar predstavlja njegov obstoj, temveč tudi razvoj kluba v
enega izmed najbolj dejavnih športnih klubov na Idrijskem.
Predstavili smo trenutno delovanje kluba ter predloge za nadgradnjo organizacije kluba ter
organizacijskega in strokovnega dela. Preučili smo možnosti nadgradnje TSC Vojsko in
predstavili potencialno vlogo kluba pri razvoju športnega turizma na Vojskem in Idrijskem. V
posameznih poglavjih naloge smo podali večje število konstruktivnih in v večji meri
uresničljivih predlogov, ki bodo ob njihovem upoštevanju omogočili uspešno delovanje kluba
v prihodnosti.
Sprva smo opredelili organizacijo kluba. V prvi vrsti je z različnimi ugodnostmi za člane
potrebno povečati število članov kluba, ki pa bo naraslo tudi sorazmerno z uvedbo novih
dejavnosti. Zavzemamo se za povečanje obsega pridobitnih dejavnosti kluba (zlasti v sklopu
delovanja TSC Vojsko), ki v prihodnosti zagotavljajo poglavitni vir financiranja kluba.
Potrebno je aktivno prizadevanje za prijavo na najrazličnejše javne razpise, s katerimi bo
mogoče uresničiti finančno zahtevnejše projekte, npr. projekt izgradnje rolkarske proge. Še
naprej je potrebno ohranjati premišljeno upravljanje s sredstvi in finančno stabilnost. Dobra
promocija kluba in njegovih dejavnosti je ključna za uspešno izvajanje zastavljenih programov.
Zato je potrebno posodobiti spletno stran kluba, aktivno uporabljati družbena omrežja in skrbeti
za redno objavljanje novic v lokalnih medijih. Še naprej je potrebno organizirati promocijske
dogodke, npr. dan odprtih vrat v TSC Vojsko.
V viziji smo intenzivno posegli v strokovno delo kluba. V nekaj sezonah je potrebno zagotoviti
vsaj 10 lastnih ustrezno usposobljenih učiteljev teka na smučeh, ki bodo uresničevali program
t. i. šole teka na smučeh. Trenutni sistem delovanja tečajev teka na smučeh ne izkorišča vseh
kadrovskih zmožnosti, saj se s svojo ponudbo slabo prilagaja strankam ter je omejen na lokalno
okolje. Potrebna je nadgradnja 4-urnega in uvedba novega, 2-urnega tečaja teka na smučeh, za
katerega predhodna prijava ne bi bila potrebna. Tečajnikom je potrebno omogočiti prijavo
preko spletnega obrazca. Tečaje v organizaciji TSK Idrija se lahko izvaja tudi v drugih tekaško
smučarskih centrih.
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Najbolj smo se dotaknili tekmovalnega programa kluba. Ob analizi trenutnega stanja smo
ugotovili, da sta za večje število mladih tekmovalcev in večjo tekmovalno uspešnost ključnega
pomena kakovostno delo (po možnosti profesionalnih trenerjev) ter večja količina treninga in
tekmovanj. Možno rešitev za večjo dejavnost in uspešnost tekmovalnega programa vidimo tudi
v poletni sezoni. Precej realna je usmeritev kluba v tek oz. gorski tek, vendar ne samo v sklopu
tekmovalne skupine. Slednja bi se udeleževala različnih gorskotekaških tekem, krosov in drugih
tekov in sodelovala v različnih atletskih pokalih. Udeležbo na tekaških prireditvah oz.
tekmovanjih pod okriljem TSK Idrija bi omogočili tudi odraslim rekreativnim tekačem. Tako
bi vsekakor pridobili na članstvu in promociji. Za uresničitev ideje je potrebna ustanovitev
atletske sekcije kluba ter sprememba samega statuta kluba. Spremenili bi namen in naloge
kluba, področjem delovanja pa bi dodali še (gorski) tek.
Eno izmed glavnih aktivnosti kluba predstavlja organizacija športnih prireditev, ki smo jo
ocenili kot kvalitetno. V tem vidimo veliko potencialov, zato smo temu pripisali tudi velik
pomen. Z namenom privabljanja večjega števila udeležencev smo nadgradili organizacijo
Vzpona na Hleviše. Z uvedbo novih tras je predvsem potrebno povečati število udeležencev v
otroških kategorijah teka in kolesarjenja. Potrebno je spremeniti traso tekaškega vzpona in jo
tako udeležencem narediti privlačnejšo. Eno izmed poglavitnih vodil pri organizaciji Vzpona
na Hleviše je želja po večji udeleženosti družin. Dodali smo tudi nove športne dogodke, za
katere smatramo, da so realno izvedljivi. Tako predlagamo organizacijo »Duatlona Idrijska
Bela«, ki vključuje tek in tek na rolkah.
Uspešna organizacija športnih prireditev na čelu z Maratonom Vojsko in Vzponom na Hleviše
lahko postane razpoznavni znak TSK Idrija. K uspehu pri organizaciji pripomore neodvisnost
od vremenskih pogojev, zato je smiselno v poletnem času organizirati vsaj dva športna
dogodka.
Predstavili smo vizijo razvoja TSC Vojsko z vidika dejavnosti ter infrastrukture in
opremljenosti. Dejstvo je, da je TSC Vojsko z izjemo obratovalnih dni v zimski sezoni
popolnoma neizkoriščen. Ker v tem vidimo velik potencial, smo ubesedili več različnih idej.
Uvedli bi prodajo tekaških vstopnic in obogatili gostinsko ponudbo: odprli bi lokal, ki bi deloval
tudi v poletnem času. Predlagamo 12 novih dejavnosti TSC Vojsko, ki se jih polovica izvaja v
poletnem času. Izpostavljamo kratkoročno uresničljive ideje: kolesarske ture z izhodiščem v
TSC Vojsko, oddajanje koče za praznovanja in izgradnjo postajališča za avtodome z ustrezno
infrastrukturo.
Največjo infrastrukturno nadgradnjo TSC Vojsko predstavljata izgradnja sistema umetnega
zasneževanja ali/in krajše rolkarske proge. Preučili smo možnosti izvedbe posameznih
projektov ter predstavili lastno vizijo končnega izgleda nadgradnje. S tem smo postavili temelje
oz. izhodišča, ki lahko v prihodnosti pripomorejo k hitrejši uresničitvi omenjenih projektov.
Menimo, da je prizadevanje za izgradnjo rolkarske proge bolj smiselno, saj bi proga s
privabljanjem obiskovalcev zagotovila obratovanje TSC Vojsko skozi celotno leto ter
omogočila poletno vadbo različnim rekreativnim in tekmovalnim skupinam.
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Za obstoj in razvoj TSK Idrija je povezovanje kluba z lokalnim okoljem izrednega pomena.
Pomembne partnerje kluba v prihodnosti predstavljajo: občina s svojimi sredstvi, vzgojnoizobraževalne ustanove s CŠOD Vojsko na čelu ter drugi športni klubi, ki gojijo podobne
aktivnosti. Še pomembnejše partnerje kluba pa predstavljajo lokalni turistični ponudniki.
Njihove nastanitvene in gostinske kapacitete omogočajo kreiranje skupne turistične ponudbe
Vojskega, ki vključuje storitve kluba in njihove storitve. V naši viziji smo tako lahko zaradi
uspešnega sodelovanja z lokalnimi turističnimi ponudniki v prihodnosti obogatili zimsko in
ustvarili poletno turistično ponudbo kluba. Izpostavljamo zimski aktivni vikend, poletni aktivni
oddih, aktivne počitnice in športne priprave za posamezne športnike, klube in zveze.
Klub lahko ob uspešnem sodelovanju z lokalnimi turističnimi ponudniki ter Geoparkom Idrija
kot učinkovitemu promotorju turistične ponudbe kluba igra ključno vlogo pri razvoju športnega
turizma ne samo na Vojskem, temveč tudi na Idrijskem.
Menimo, da ob upoštevanju smernic, ki izhajajo iz naše vizije razvoja kluba, obstoj in razvoj
TSK Idrija v prihodnosti ni vprašljiv. Naše delo lahko vodstvu kluba služi kot uporabno gradivo
za načrtovanje razvoja kluba v prihodnosti.
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