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1. Uvod
Šport kot gibanje ima v širšem pomenu besede zelo pomembno družbeno vlogo in
pomeni:









družbeni razvoj,
orodje za izobraževanje,
orodje za integracijo in socialno kohezijo,
ključni prispevek k zdravemu načinu življenja,
trajnostni razvoj,
možnosti za poklicno usposobljenost in usposabljanje v športu,
boj proti nasilju in uporabi nedovoljenih poživil v športu,
...

Pomanjkanje gibanja je pogost vzrok za smrti, bolezni in druge prizadetosti. Približno
dva milijona smrti letno v svetu pripisujejo ravno temu. Raziskave Svetovne
zdravstvene organizacije o dejavnikih tveganja kažejo, da je sedeči način življenja
eden od desetih glavnih vzrokov za smrt in prizadetosti na svetu. Raziskave v Sloveniji
so pokazale, da se pomemben delež odraslih in mladih premalo giblje in ukvarja s
športom.
Redno gibanje in ukvarjanje s športom prinaša mnoge koristi, saja:













a

zmanjšuje tveganje za prezgodnjo smrt,
zmanjšuje tveganje za smrt zaradi srčne bolezni ali kapi, ki so vzrok za tretjino
vseh smrti,
zmanjšuje tveganje za razvoj srčne bolezni ali raka debelega črevesa za do
50%,
zmanjšuje tveganje za razvoj sladkorne bolezni tipa II za 50%,
pomaga preprečevati/zniževati povišan krvni tlak, ki muči tretjino odraslega
svetovnega prebivalstva,
pri ženskah pomaga preprečevati osteoporozo in zmanjševati tveganje za zlom
kolka do 50%,
zmanjšuje tveganje za razvoj bolečin v spodnjem predelu hrbta,
spodbuja duševno blaginjo, zmanjšuje stres, občutja strahu, depresije in
osamljenosti,
preprečevati ali nadzirati tvegano vedenje, kot so na primer uporaba tobaka,
alkohola in preostalih snovi, nezdrava prehrana ali nasilje pri otrocih in
mladostnikih,
pomaga nadzirati telesno težo in zmanjševati tveganje za debelost za 50% v
primerjavi z ljudmi s sedečim načinom življenja,
pomaga zgraditi in ohraniti zdrave kosti, mišice, sklepe in poveča energijo
ljudem s kroničnimi boleznimi,
ljudem lahko pomaga shajati z bolečinami, kot na primer z bolečinami v hrbtu ali
v kolenih.

Povzeto po Svetovni zdravstveni organizaciji.
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1.1 Pomen, namen in cilj IP Športni park Preddvor
Idejni projekt Športni park Preddvorb v osnovi izhaja iz elementarnega pomena, ki ga
ima šport za zdravje človeka od malih nog naprej. Problem današnje mlade generacije
je prav v pomanjkanjuc fizičnih aktivnosti, ki se tako hote ali nehote prenese v poznejša
življenjska obdobja.
Postal bo središče športnega in družabnega dogajanja v občini ter zanesljivo zvišal
kvaliteto življenja njenim prebivalcem.
Nogomet, ki je znana kot »najbolj pomembna nepomembna stvar na svetu« igrajo
povsod na zemeljski obli. Nogomet kot igra združuje staro in mlado, bogate in revne,
fante in punce, bele in črne,… Brez dvoma se lahko s tem fenomenom in z dolgoletno
organizirano tradicijo, z vsemi vzponi in padci, pohvali tudi Športno društvo Preddvor.
Za delovanje v času, ki ga živimo ne zadošča samo dobra volja, prostovoljstvo in
prizadevnost, potrebno je nekaj več, nekaj, kar je po svoje samoumevno, vendar
preddvorski nogomet tega žal še nima. Gre enostavno za zagotovitev osnovnih
prostorskih pogojev, ki niso sami sebi namen. Brez dvoma bodo v primeru
razumevanja širše družbene skupnosti povzročili ustrezne sinergične učinke.
Temeljni cilj je organizirana športna dejavnost s poudarki na:




nogometu, kot najprivlačnejši in dostopni športni panogi,
športnih aktivnostih šolske mladine,
druženju občanov različnih generacij na nogometu in drugih družabnih
prireditvah.

Slika 1: Srečanje generacij 2014
b
c

IP Športni park Preddvor.
Lahko govorimo celo o zavestnem upiranju in prilagajanju pasivnim življenjskim vzorcem.
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Slika 2: Prizadevno delo trenerjev zagotavlja interes otrok in mladine

Slika 3: Vrvež pred turnirjem ekip U8 leta septembra 2013
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Slika 4: Kakovostno delo z mladimi

Slika 5: Zavzetosti ni moč skriti
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2. Zgodovinski pregledd
Športno društvo Preddvor je pravni naslednik TVD Partizan Preddvor – Bela, ki je bilo
ustanovljeno leta 1960. V petdeset let trajajočem delovanju je doživelo vzpone in
padce, vendar se je s svojo temeljno dejavnostjo – tekmovalno igranje nogometa
obdržalo do danes.

Slika 6: Nogometna ekipa iz leta 1960
V nadaljevanju je navedenih nekaj glavnih tekmovalnih dosežkov:





prvaki Gorenjske v mladinski kategoriji (sezona 1974/75),
prvaki 2. gorenjske ligee v članski konkurenci (sezona 1979/80),
prvaki 2. gorenjske lige v članski konkurenci (sezona1984/85),
najboljši strelecf 1. in 2. gorenjske lige v članski konkurenci (sezona 1984/85).

d

Letnice so okvirne, ker ni zanesljivih virov ali dokumentarnega gradiva s točnimi datumi.
Obakrat, ko je bila članska ekipa prvak v 2. gorenjski ligi je po zaključku sezone odigrala prijateljski
tekmi s prvakom 1. gorenjske lige in obakrat zmagala.
f
Danilo Lombar.
e
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Slika 7: Mladinska ekipa na turnirju v Škofji loki leta 1975
Ves čas delovanja so napredovanje ovirale težave z infrastrukturo oz. z samim
nogometnim igriščem. Nikoli ni prišlo do stanja trajne rešitve, tako da je bilo delovanje
sčasoma vedno bolj odrinjeno na obrobje. Nogomet se je igral na treh začasnih
lokacijah:




prvo igrišče (lokacija današnjega vrtca) do približno leta 1960,
drugo igrišče (Francarija) do približno leta 1970,
tretje igrišče (Za žago) do današnjega dne.

Slika 8: Zimske priprave članske ekipe na Kališču leta 1980
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3. Predstavitev trenutnega stanja
Športno društvo Storžič – Preddvor je bilo ustanovljeno leta 1996, ko je prvotnemu
TVD Partizan Preddvor – Bela že zmanjkalo moči in volje za delovanje. Osnova in
ključna dejavnost, kot od vsega začetka, temelji na igranju tekmovalnega nogometa v
okviru Medobčinske nogometne zveze Gorenjske Kranjg, ki znotraj Nogometne zveze
Slovenijeh pokriva področje Gorenjske.
Pomembno je tudi dejstvo, da sta članai ŠD Storžič – Preddvor predsednik in vodja
tekmovanja MNZG Kranj.
Prizadevno delo članov so opazili tudi drugi. Tako sta dva članaj leta 2008 prejela
Priznanje za delo v nogometu MNZG Kranj ob njeni 60 letnici, en člank leta 2009
Priznanje NZS za življenjsko delo, leta 2014 pa je tudi občina Preddvor podelila članul
Malo plaketo za prizadevno delo na športnem področju.
V okviru društva deluje na svojem nivoju zelo uspešna kegljaška sekcija. V letu 2008
se je dejavnost razširila še na zimske športe v okviru organizacije smučarskega
tečajam za osnovnošolske otroke v času zimskih počitnic.
Število članov društva vsako leto narašča in trenutno znaša preko 150, od tega je
skoraj 100 otrok.

Slika 9: Srečanja mlajših selekcij 2013 (mladi nogometaši in njihovi starši)
g

MNZ Kranj.
NZS.
i
Blaž Vidmar in Roman Rogelj.
j
Franci Orehar, Alojz Grašič.
k
Ivko Polajnar (posthumno).
l
Slavko A. Bogataj.
m
Smučarski tečaj se je uveljavil kot dobro organizirana in tradicionalna aktivnost društva.
h
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3.1 Vlaganje v infrastrukturo
Ne glede na to, da društvo in znotraj nogometni klub ni imel nikoli nobenega
zagotovila, do kdaj se bo lahko zemljišče »za žago« uporabljalo, je bilo potrebno
pogoje za delovanje stalno nadgrajevati in izboljševati:






redno se je vzdrževala dostopna cesta,
urejalo se je tako samo igriščen kot okolica,
stara baraka/slačilnica je bila nadomeščena s bivalnim kontejnerjem,
zasilno je bila urejena električna in vodovodna napeljava,
…

Pri načrtih je ključno vlogo pomenil leta 2011 ustni dogovor z lastnikom zemljišča, ki ga
je prepričalo prostovoljno delo članov društva, da so prostor skrbno vzdrževali in ga iz
zaraščenega poplavnega področja spremenili v prijazno kulturno krajino.

3.1.1 Najpomembnejše pridobitve zadnjih pet let (do 2014)
Leta 2009 sta bila inštalirana pipa in prvi tuš, tako da se je dalo vsaj za silo umiti.
Istočasno je bilo omogočeno zalivanje nogometnega igrišča in tako dvig kvalitete
travnate površine.
V letu 2012 smo postavili montažni sanitarni prostor z dvema pipama in petimi tuši.

Slika 10: Izgradnja preprostega vendar učinkovitega sanitarnega bloka
n

V letu 2009 je bilo igrišče razširjeno in podaljšano ter zaradi varnostnih potreb odmaknjeno od dovozne
poti.
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S pomočjo donacije je bil sanitarni blok spomladi 2014 nadgrajen s plinsko pečjo in
zalogovnikom, ki zagotavlja primerno toplo vodo.

Slika 11: Končno topla voda – leto 2014
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Tekmovanje v reorganizirani enotni Gorenjski ligi članskih ekip za sezono 2014/2015 je
bilo pogojeno z ograjo ob igrišču, ki fizično loči igralno površino od ostalih dogajanj ob
njem.

Slika 12: Ograda je bila pogoj za izvedbo tekmovanje

Slika 13: Štadion »za žago«
Prvi odzivi navijačev, naključnih obiskovalcev in gledalcev ter tudi nasprotnih ekip so
odlični in kot kaže je izvedba povsem dosegla svoj namen.
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Ni pa vse šlo gladko.

Slika 14 in 15: Posledice neurja jeseni 2013

13

3.2 Število in vrste nogometnih ekip
Delo z najmlajšimi je izziv in ključna osnova za delovanje društva.

Slika 16: Nogometni krožek na OŠ Matije Valjavca Preddvor

Slika 17: Smučarski tečaj 2015 (od 2009 dalje vsako leto)
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Za delovanje na področju tekmovalnega nogometa so bile v sezoni 2013/14
organizirane ekipe, ki so predstavljene v nadaljevanju.

Slika 18: Starejši cicibani (U11a)

Slika 19: Starejši cicibani (U11b)
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Slika 20: Mlajši dečki in deklica (U13)

Slika 21: Ekipa kadetov (U17)
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Slika 22: Ekipa kadetov (U17)

Slika 22: Ekipa mladincev (U19)

Slika 23: Članska ekipa
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3.2.1 Sodelovanje in skrb za strokovnost
Predvsem zaradi infrastrukturnih težav, ki so se najprej odrazile na delu z mlajšimi
selekcijami, že nekaj let uspešno in v obojestransko korist sodelujemoo z Nogometnim
klubom Visoko.
Strokovna usposobljenost se izvaja v okviru trenerske organizacije MNZ Gorenjska.
Trenerji iz vrst članov društva skrbijo za redno potrjevanje licenc in nadgradnjo svojega
znanja.

Slika 24: Delo trenerjev (igrišče na Visokem)

Slika 25: Delo trenerjev (igrišče z umetno travo na Visokem)

o

Skupne ekipe mlajših selekcij.
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3.2.2 Športni uspehi
Prihodnost nogometa je tudi ženski nogomet!
Slovenska ženska reprezentanca do 19 let bo aprila 2015 sodelovala v elitnem delu
kvalifikacij za Euro 2015. To so si igralke pod taktirko selektorice Petre Mikeln priborile
z zmago proti Estoniji (4:2).
Za ŠD Preddvor je to še bolj razveseljivo, ker v ekipi igrata tudi dve dekleti iz
domačega okolja, ki sta bili v preteklosti tudi del našega mladinskega pogona. To sta
Nika Lombar iz Preddvora in Evelina Kos iz Potoč, obe pa igrata vidno vlogo v
reprezentančnih vrstah.

Slika 26: Slovenska ženska reprezentanca do 19 let (Nika v spodnji vrsti četrta z leve,
Evelina v zadnji vrsti četrta z desne)

Slika 27: Reprezentantke Lucija, Nika in Evelina
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4. Idejni projekt Športni park PREDDVOR
Potrebna površina za izvajanje predvidenih aktivnosti, ki izhajajo iz navedenih
vsebinskih izhodišč je najmanj 10.000 m2, pri čemer ena stranica ne more biti krajša
od 104 m (z geografsko usmerjenostjo pravokotno na smer sever – jug).

4.1 Vsebinska izhodišča s osnovnimi dejavnostmi
Igrišče za veliki nogomet (z osvetlitvijo):
 uradne tekme v okviru organiziranih lig,
 prijateljske tekme in treningi,
 priprave drugih/tujih ekip/klubov/društev,
 tribuna s sedeži za 200 gledalcev.
Pomožno nogometno igrišče z osvetlitvijo:
 treningi,
 mali nogomet,
 nogomet mlajših selekcij.
Druge športne dejavnosti/panoge (balinišče/strelišče/odbojka/tenis…)
Objekt/stavba:
 garderobne površine za dve ekipi s prostorom za tuširanje,
 prostor za sodnike s prostorom za tuširanje,
 prostor za pripravo in vodenje tekem,
 klubska pisarna,
 klubski prostor (gostinski lokal)
 skladišče rekvizitov,
 sanitarije za uporabnike in obiskovalce športnega parka,
 nadstrešek.
Parkirišče:
 50 označenih parkirnih mest.

4.1.1 Druge aktivnosti
Prireditve občinskega pomena:
 družabne prireditve/srečanja/veselice,
 gasilska tekmovanja,
 …
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4.2 Tehnična izhodišča
4.2.1 Igrišče za veliki nogomet
Velikost nogometnega igrišča:
 igralna površina dimenzij 100 x 64 m (min),
 obrobje igrišča +2m,
 skupna površina igrišča 6.732 m2,
 geografska usmerjenost daljše stranice v smeri sever – jug.


igralna površina igrišča z ustreznim odvodnjavanjem (prednosti in slabosti):
o travnata površina,
o umetna trava.



umetna osvetlitev (v povezavi z umetno travo):
o pogoji za trženje infrastrukture v vseh vremenskih pogojih za zahtevnejše
uporabnike (v sodelovanju z strategijo turističnega razvoja občine).



tribuna:
o s sedeži za 200 gledalcev,
o pomožna stojišča,
o skupna površina 100 m2.



ostala pomožna infrastruktura:
o ograjeno igrišče po veljavnih pravilnikih,
o visoka zaščitna mreža za obema goloma,
o drenaža za odvajanje meteorne vode,
o vodovodna napeljava za vzdrževanje naravne travnate površine.

4.2.2 Pomožno nogometno igrišče
Velikost igrišča:
 igralna površina dimenzij 40 x 20 m (min),
 umetna trava,
 odbojna ograja
 umetna osvetlitev
 skupna površina igrišča 600 m2,

4.2.3 Druge športne dejavnosti/panoge
(balinišče/strelišče/odbojka/tenis…)
Ustrezno urejen prostor oz. objekt:
 skupna površina 500 m2 (ocena).
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4.2.4 Objekt/stavba
Osnovne dimenzije stavbe (8 x 10 m):
 garderobna površina s prostorom za tuširanje 4 x 4 + 4 x 1,5 m (2x),
 prostor za sodnike s prostorom za tuširanje 2 x 2 + 1,5 x 1,5 m,
 prostor za pripravo in vodenje tekem 2 x 2 m,
 klubska pisarna 2 x 2 m,
 klubski prostor (gostinski lokal) 5 x 4 m
 skladišče rekvizitov 2 x 4 m,
 sanitarije za uporabnike in obiskovalce športnega parka 3 x 4 m,
 skupna uporabna površina objekta/stavbe cca. 80 m2,
 lesen nadstrešek/pokrit prostor pred stavbo 8 x 4 m,
 skupna površina objekta in nadstreška 112 m2.

4.2.5 Dostop in parkirišča
Ustrezen dostop:
 asfatirana cesta standardnih dimenzij.
Parkiranje za osebna vozila:
 50 označenih parkirnih mest,
 skupna površina 1.000 m2.
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5. Namesto zaključka
ŠD Preddvor je in bo odprt za vse ljudi dobre volje in različnih interesov, v osnovi pa
želi ustvariti dobre pogoje za športne aktivnosti v matični občini ter zaustaviti odtok
otrok in mladine v druga, sicer bolje privlačna in opremljena okolja.
Zadovoljni otroci, ki si bodo s pomočjo organiziranega športa privzgojili tudi delovne
navade, bodo zrasli v ustvarjalne in pripadne občane ter s tem skrbeli za njeno
krepitev in rast.
Nezanemarljiv je pričakovan pozitiven vpliv na ostale gospodarske dejavnosti,
predvsem na turizem. Same naravne danosti že zdavnaj ne zadoščajo več. Primerne
namestitvene kapacitete s podporno infrastrukturo, ki jo v danem primeru predstavlja
bodoči Športni park PREDDVOR, bodo občini in občanom omogočile neslutene
možnosti za prihodnji razvoj.
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