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14. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10
in 34/12)

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPOV:
1. Občinski svet Občine Kamnik se seznani s Poročilom o delovanju športnega parka Virtus
in planih za prihodnja leta.
2. V Sklepu o soglasju k nakupu nepremičnin, ki ga je Občinski svet sprejel na 24. seji, dne
29. 5. 2013, se 3. dodatni sklep spremeni, tako da se glasi: Najemna pogodba za igrišče
Virtus potrebuje soglasje Občinskega sveta, v kolikor je najemnik športnih površin klub ali
društvo s sedežem izven kamniške občine.
O b r a z l o ž i t e v:
V letošnjem letu je Občina Kamnik kupila športne površine v parku Virtus in jih s pogodbo
prenesla v upravljanje Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik (v nadaljevanju: ZTŠ). V
nadaljevanju je predstavljeno Poročilo o delovanju športnega parka Virtus v prihodnjih letih,
in sicer so v poročilo vključena društva in klubi, ki so se odzvali vabilu ZTŠ-ja o možnostih
koriščenja športnih površin. Zaradi nemotenega poteka dejavnosti, ki jih bodo izvajali domači
klubi in društva, predlagamo sprejetje sklepa št. 2 (da ne bo klubom oz. društvom potrebno
čakati na potrditev občinskega sveta za njihovo koriščenje igrišča).
Marjan Šarec
ŽUPAN
Priloga:
- Poročilo

POROČILO O DELOVANJU ŠPORTNEGA PARKA VIRTUS IN PLANIH
ZA PRIHODNJA LETA
S pogodbo je ZTŠ dobil športni park Virtus v upravljanje meseca julija 2013. Pred nakupom
je bil objekt namenjen le nogometu, in sicer so igrišče uporabljali veterani NK Virtus in NK
Olimpija. Z razpadom veteranske ekipe in odpovedjo sodelovanja NK Olimpije s prejšnjim
lastnikom, smo začeli s pogovori s potencialnimi uporabniki igrišča. Z NK Kamnik, ki v
poletnem delu ne trenirajo, smo se dogovorili, da bodo v jesenskem delu trenirali z mlajšimi
selekcijami na igrišču in v zameno vzdrževali nogometno zelenico, saj ZTŠ za vzdrževanje
objekta ni imel namenjenih sredstev. Zelenice čez poletje nismo vzdrževali, saj so nam glede
na vroče poletje svetovali strokovnjaki, prav tako pa ni bilo drugih interesentov za uporabo
igrišča. Igrišče se je ponovno uredilo v mesecu septembru, ko so mlajše selekcije NK
Kamnik pričele s treningi.
Na zemljišču v letu 2014 nameravamo zgraditi otroško igrišče, saj ga v tem delu Kamnika
nimamo. Prav tako bomo uredili zunanji fitnes za odrasle. Pozvali pa smo tudi vse ostale
klube, izvajalce LPŠ v letu 2013, da nam posredujejo svoje ideje, kako bi lahko oživili
dogajanje na Virtusu. Odzvalo se je kar nekaj klubov z zanimivimi idejami.
UMETNI SMUČARSKI PARK, SLACKLINE, DIRT TRACK (ŠD Grbina)
Umetni smučarski parki so dokaj pogosti v državah, kjer je bolj malo snega (Velika Britanija,
Nizozemska …), prav tako pa se sedaj pojavljajo v vseh državah, kjer se smučanje prostega
sloga progresivno razvija.
Razlog teh parkov je predvsem v tem, da čez poletje ni snega v nižinah in se mladina in
profesionalni športniki iz tega področja ne morejo ukvarjati s to zvrstjo smučanja ali deskanja.
Umetni park na plastiki, ki deluje poleti, tako kot pozimi mladini omogoča drugačno vrst
igrišča, kjer se zabavajo, družijo, prav tako pa spoznavajo vrhunske športnike s svojega
področja, ki jim demonstrirajo nove stvari ter jim med pogovorom razložijo tako slabe kot
dobre stvari v vrhunskem športu, saj so za njih le njihov vzor. Park lahko uporabljajo tako
smučarji kot deskarji. Poudariti je potrebno, da bo to prvi tak park v Sloveniji.
Sam park pa se lahko uporablja pozimi in poleti. Poleti se vozi po plastiki, medtem, ko pozimi
plastika postane trša in se skoraj približa občutku snega, če pa čez plastiko zapade sneg, pa
se park normalno uporablja naprej na snegu.
Prednosti parka pozimi in poleti:
- se ga lahko uporablja, kadar je slabo vreme na smučiščih
- športniki iz tega področja se lahko s svojo zvrstjo ukvarjajo in trenirajo nove trike tudi
v poletnem času
- uporablja se ga lahko po šoli in s tem ni moten proces treningov (kot telovadnica za
košarko npr.)
- uporablja se ga lahko v večernih urah pod reflektorji, kar mladino odmakne od znanih
problemov družbe (internet, cesta,...) in jih pripelje v ta urban športni objekt
- park je lahko zaradi svoje majhnosti kontrolirati
- park bo vseboval poleg objektov na plastiki tudi kratko progo za kolesa (dirt track),
slackline in dva trampolina, torej bo zanimiv za vso mladino in ne samo za tisto, ki se
ukvarja s smučanjem in deskanjem
- vsem mladim do 15 leta iz občine Kamnik bo dostopen brezplačno

SLACKLINE so tako imenovane gurtne, ki so napete iz enega konca na drugega in po
katerih se hodi, lovi ravnotežje, skače in predvsem bazira na dobremu ravnotežju, ker
seveda pomaga vsem pri razvoju motorike in je koristen vseh športih.

DIRT TRACK pa je kratka proga, ki je namenjena predvsem mladim kolesarjem, ki se
spoznavajo na tej progi z majhnimi hribčki in najrazličnejšimi ovirami narejenimi iz zemlje,
seveda pa je namenjena tudi starejšim, ki morajo le te z večjo hitrostjo pravilno in natančno
premagati. Namenjena je razvoju motorike in moči.
Trampolini pa so seveda nepogrešljiva stvar pri vsakem športu, saj ti omogočajo razvoj
koordinacije v zraku, prav tako pa se lahko varno (pod strokovnim vodstvom seveda) naučiš
zahtevnih trikov, ki jih potem izvajaš na snegu s smučmi, deskami, poleti s kolesi in prav tako
na slacku.

Ocenjena vrednost potrebnih del znaša 12000 € (cena ne upošteva dovoda električne in
vodovodne napeljave, saj ne moremo oceniti potrebni razdalj do priključnih mest).
ŠD Grbina bo, ko bodo pridobljena potrebna dovoljenja, uredil park na lastne stroške.
NOGOMETNO IGRIŠČE
V letu 2014 bomo izvedli razpis za najem terminov na nogometnem igrišču in poskušali čim
bolj zapolniti vse možne termine. Igrišče bo namenjeno treningom in prijateljskim
tekmovanjem, vsa ostala tekmovanja pa se bodo odvijala na Stadionu Prijateljstva v
Mekinjah.
OTROŠKO IGRIŠČE
V planu imamo izgradnjo manjšega otroškega igrišča na zelenici na severni strani objekta.
Igrišče bo delovalo po vzoru ostalih igrišč v upravljanju ZTŠ.

FITNES NA PROSTEM
Na objektu bomo zagotovili nekaj prostora za fitnes na prostem. Podoben fitnes je zelo dobro
zaživel ob rekreacijski osi ob Kamniški Bistrici. Fitnes bo fizično ločen od otroškega igrišča.

FITNES V DVORANI
Kar nekaj klubov se je odzvalo na pobudo ZTŠ, da bi v zgornjih prostorih zgradbe, kjer je
približno 60m2 velika soba naredili fitnes, ki bo namenjen športnikom, ki so vključeni v
športne programe društev, ki so izvajalci LPŠ 2013.
KOŠARKARSKO IGRIŠČE
Košarkarsko igrišče sicer ni v lasti Občine, vendar se dogovarjamo s Teniškim klubom
Duplica, da se uredi košarkarsko igrišče, ki je trenutno v zelo slabem stanju.
Poročilo pripravil: Grega Zore, strokovni sodelavec na ZTŠ

