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                                             O b r a z l o ž i t e v: 
 
 
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik zaradi sprememb s postavitvijo, 
podaljšanja sezone in v dokaz smotrnosti poslovanja občinski upravi in občinskemu 
svetu prilaga poročilo o delovanju drsališča na Glavnem trgu v Kamniku. 
 
 

 
Marjan Šarec 

                     ŽUPAN 
 
 
 
 
Priloga:  
- Drsališče – Poročilo za sezono 2012/2013 

  



DRSALIŠČE NA GLAVNEM TRGU – KAMNIK, sezona 
2012/2013 

 

 
 
UVOD 
 
Na zadnji dan šolskih počitnic se je Kamnik poslovil od drsališča na prostem, ki je na 
Glavnem trgu stal vse od začetka decembra 2012.  
 
V Kamniku se je prvikrat skozi celoten december in vse do marca odvijalo brezplačno 
dogajanje, ki je postreglo s pestrim programom koncertov, sprevodov, uličnih 
predstav, delavnic, sejmov in stojnic s pestro ponudbo. 
 
V času letošnje dolge drsalne sezone je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik 
poskrbel za brezplačno drsanje. Na voljo je bila izposoja drsalk in drugih rekvizitov, 
ob različnih priložnostih pa je zavod organiziral tudi animacijo za otroke in odrasle ter 
šolo drsanja, vodene programe in drsalne nastope. 
 
Letos je bilo drsališče zelo dobro obiskano. Obiskovalci so nam zaupali, da je drsanje 
v mestnem jedru Kamnika dobrodošla popestritev, veseli pa so tudi, da je bila sezona 
podaljšana do konca zimskih športnih počitnic. Drsališče so obiskale tudi šole in vrtci 
v kamniški občini. 
 
Zavod za turizem in šport v občini Kamnik je drsališče za sezono 2012/2013 
pospravil, vsekakor pa bo za drsanje v mestnem jedru Kamnika poskrbljeno tudi 
prihodnje leto.  



CILJI PROJEKTA POSTAVITVE DRSALIŠČA 
 
Cilji projekta so bili: 

1. zagotoviti podaljšano drsalno sezono do konca zimskih šolskih počitnic, 
2. zagotoviti učinkovito porabo sredstev, 
3. znotraj zagotovljenih sredstev ponuditi tudi program na drsališču, gostinsko 

ponudbo in brezplačne storitve za otroke, 
4. omogočiti urejeno in lično predstavljeno drsališče znotraj mestnega jedra 

Kamnika, 
5. umestiti Kamnik kot destinacijo za aktivno preživljanje zimskih počitnic. 

 
LOKACIJA 
 
Glavni trg v Kamniku. 

 
ČASOVNI OKVIR 
 
Od 7. decembra 2012 do 3. marca 2013. Skupno 86 drsalnih dni. 

 
PODROBEN OPIS PROJEKTA 
 
Z namenom postavitve občinskega drsališča in zagotavljanja spremljevalnega 
programa je Zavod za turizem in šport v občini Kamnik novembra 2012 opravil 
analizo tržišča in na podlagi rezultatov k oddaji ponudbe povabil 4 ponudnike. Oddani 
sta bili dve ponudbi, najugodnejši ponudnik pa je bilo podjetje Lucky Luka d.o.o. 
 
Z omenjenim ponudnikom je Zavod sklenil pogodbo in se lotili postavljanja drsališča. 
Da bi zagotovili neprekinjeno drsalno površino, smo se odločili, da drsališče letos 
obrnemo drugače in se s tem izognemo nevarnosti spomenika sredi drsališča. 
 
Lucky Luka d.o.o. je pri oddaji ponudbe ponudil možnost, da za enako ceno 
postavitve uporabimo aluminijasti cevni sistem, ki bo posledično zmanjšal stroške 
električne energije. Zaradi dotrajanih gumijastih cevi obstoječega drsališča je Zavod 
za turizem in šport v občini Kamnik ponudbo sprejel. Prav tako je ponudnik ponudil 
možnost brezplačne postavitve lesene ograje, ki bolje sodi v urbano okolje kot ograja 
obstoječega drsališča. Ker smo želeli bolje uresničiti cilj urejenega okolja, je Zavod 
ponudbo sprejel. 
 
Po nekaj zapletih s postavitvijo peščene podlage je bilo drsališče pripravljeno do 
zastavljenega roka. Uradna otvoritev drsališča je bila 7. decembra 2012.  
 
Sezona je nemoteno potekala 75 dni, zaradi slabih vremenskih pogojev (premočnega 
dežja in sneženja) pa je bilo drsališče zaprto 11 dni. 
 
Drsalcem je bil brezplačno omogočen pester program na drsališču. 
 
 

 



ŠTEVILKE IN STORITVE 
 

Obisk na drsališču med 7. decembrom 2012 in 3. marcem 2013  
 
Ledena ploskev na Glavnem trgu v Kamniku je bila namenjena rekreativnemu 
drsanju za otroke, začetnike in izkušene drsalce. Drsališče je letošnjo drsalno sezono 
privabilo 7537 obiskovalcev. 
 

- Skupaj: 7537 drsalcev 
- Dnevno povprečje: 100 drsalcev 
- Kamniški vrtci: 5  
- Kamniške šole: 5 
- Druge šole: 2 (druga občina) 
- Drug vrtec: 1 (druga občina) 

 
Animacija na drsališču 
 
Primeri animacij:  
 
Zabavni drsalni program, ki vsebuje rajanje na drsalkah, petje ter ples v prazničnem 
vzdušju.  
 
Štafetne igre brez meja - obiskovalci drsališča so se razdelili v skupine in se na 
različnih zabavnih poligonih pomerili v spretnosti na drsalkah. Zmaga ni bila 
zagotovljena le najhitrejšim, prav lahko so jim zmago odnesli najbolj izvirni 
tekmovalci. Zabava je bila zagotovljena za vse starostne skupine!  
 
Drsalne igre so bile namenjene vsem mladim in mladim po srcu, ki so se želeli družiti 
ob ledeni izvedbi vsem dobro poznanih iger: Morski pes gre na lov; Bratec, reši me; 
Kitajski zid; Okamneli  in številne druge. Z igro so se lahko naučili osnovnih in 
naprednejših drsalnih korakov.  
 
Šola drsanja je primerna za otroke od 3. leta starosti dalje in vključuje učenje drsanja 
v homogenih skupinah, oblikovanih glede na predznanje ter starost. Vaditelji drsanja 
so tečajnike popeljali skozi osnovne in naprednejše drsalne korake s poudarkom na 
zabavnem učenju preko iger. 
 
 - Vikend animacija: 17 (sobote, nedelje) 

- Počitniško drsanje: 2 sklopa (božično-novoletne počitnice, zimske počitnice) 
- Šola drsanja: 3 sklopi (med počitnicami) 
- Show na ledu: 3 (otvoritveni, novoletni, pustni) 

 
Objave v medijih 
 
Kar ni v medijih, za ljudi ne obstaja. Po novem pa velja tudi, da kar ni na spletu in na 
družabnih omrežjih, ostane naši ciljni publiki – mladini – neopazno. Zato se je 
letošnjo zimsko sezono Zavod za turizem in šport v občini Kamnik povezal z mediji. 
Za promocijo in prepoznavnost je bilo dobro poskrbljeno: 



- VIDEO TOP (LZ, VSE ZA ŽENSKO, OK – na straneh L&Z, OK na omrežju 
Facebook ter na internetni strani, OK-tiskani oglas) 
- COSMOPOLITAN (splet) 
- City Magazin  
- Radio Hit  
- Radio Antena 
- Radio Ekspress 
- Radio Zeleni val 
- Kamniški Občan (tiskani oglas) 
- Kamniške novice 
- Domžalsko-kamniške novice (tiskani oglas) 
- Žurnal24 (tiskani oglas) 
- DPG (oglaševalski prostor) 
- Potnik.si (splet) 
- Med over.net (splet) 
- Planet Siol net (splet) 
- TV SLO/Dobro jutro Slovenija 
- Delo 
 

Tehnika 
 
Pozitivne in negativne izkušnje s tehnologijo: 

+ Brezhibno delovanje osvetlitve in tona 
+ Brezhibno delovanje dodatne tehnične opreme (mikrofoni, časovniki itd.) 
+ Brezhibno delovanje aluminijastega sistema 
- Slabše delovanje agregata v celotni drsalni sezoni in pogostejše javljanje 
napake v februarju; vsak teden je prišlo do napake na kompresorju 
(podrobnejši opis težave bomo naknadno prejeli od servisa) 

 
Drsališče 
 
Od obstoječega drsališča v lasti Občine Kamnik je Zavod za turizem in šport v občini 
Kamnik v letošnji sezoni uporabil naslednje komponente: 

- hladilni agregat, 
- povezavo s hladilnim agregatom, 
- glikol, 
- cevi za povezavo med drsališčem in agregatom. 

 
Nove komponente so: 

- ograda drsališča, 
- aluminijasti cevni sistem. 

 
Aluminijasti cevni sistem, uporabljen za pripravo drsališča v letošnjem letu, v 
primerjavi s sistemom EPDM-gumijaste preproge, uporabljenim v preteklih letih, v 
povprečju porabi tudi do 40 % manj električne energije. Primerjalna tabela: 



 
 
Za obdobje 3 mesecev, ko je bilo drsališče postavljeno, je bil prihranek precejšen: 
 

Primerjava:     

 
43 dni 86 dni 

 
2011/12 2012/13 

Poraba elektrike 3.260,02 € 4.120,21 € 

 
Dodatnih stroškov namestitve aluminija in ograde drsališča nismo imeli. Nove 
komponente so bile uporabljene, ker so stare zahtevale servisiranje, kar bi 
predstavljalo dodaten strošek. Za aluminijasti sistem smo se odločili zato, da 
drsalcem v sezoni 2012/13 omogočimo daljšo drsalno sezono, saj sistem omogoča 
obratovanje tudi pri višjih temperaturah. 
 
Storitve za drsalce: 

- izposoja drsalk, ploščkov, pripomočkov za drsanje, hokejskih palic ter golov 
itd., 

- zelo dobro oskrbovana gostinska ponudba (hrana in pijača) – ledena 
gostilnica ob drsališču, 

- animacije na ledu, 
- šola drsanja, 
- brezplačno  smo omogočili drsalcem, da se posladkajo in pogrejejo z materiali 

naših sponzorjev (bomboni, čokolade, piškoti , čaj), 
- nagrade – nagradni paketki za drsalce ob posebnih priložnostih. 

 
Sponzorji: 

- Eta Kamnik 
- AC LOVŠE 
- NIMM2 (materialni) 
- MERCI (materialni) 
- COCKTA (materialni) 
- GORENJKA (materialni) 
- KAVARNICA NA GLAVNEM TRGU (materialni) 
- DEBITEL (materialni) 
- Medijski sponzorji (navedeni med mediji) 

  



Finančni okvir postavitve drsališča 
 
Končen prerez stroškov in primerjava s sezono 2011/2012: 
 

STROŠKOVNIK DRSALIŠČE - PRIMERJAVA 
2011/12 in 2012/13     

   

   
Načrtovan prerez stroškov:     

 
43 dni 86 dni 

 
2011/12 2012/13 

Peščena podlaga - montaža in demontaža 3.679,20 € 1.912,32 € 

Dela pri pripravi KPK 1.127,18 € 0,00 € 

Postavitev/demontaža drsališča 5.235,00 € 9.440,00 € 

Priprava na priklop elektrike + omarica 1.056,00 € 1.168,00 € 

Priklop elektrike - ELEKTRO 80,11 € 188,63 € 

Poraba elektrike  3.260,02 € 6.600,00 € 

Podlaga za preobuvanje 236,16 € * 

Tehnika s tehnikom/osvetlitev+ton 6.313,00 € 5.405,00 € 

Skladiščenje 1.368,00 € * 

Izposoja drsalk 1.711,54 € * 

  
 

  

Skupaj 24.066,21 € 24.713,95 € 

   

   Dodaten strošek drsališča: Varovanje objekta. 
  Manjši strošek: Elektrika. 

 
  

Končni prerez stroškov:     

 
43 dni 86 dni 

 
2011/12 2012/13 

peščena podlaga mont.-demont. 3.679,20 € 1.912,32 € 

dela pri pripravi KPK 1.127,18 € 0,00 € 

postavitev/demontaža drsališča 5.235,00 € 9.440,00 € 

priprava na priklop elektrike+omarica 1.056,00 € 1.168,00 € 

elektro priklop ELEKTRO 80,11 € 188,63 € 

elektro poraba 3.260,02 € 4.120,21 € 

tepih v namene za preobuvanje 236,16 € * 

tehnika s tehnikom /osvetlitev+ton 6.313,00 € 5.405,00 € 

skladiščenje 1.368,00 € * 

izposoja drsalk 1.711,54 €   

Postavitev drsališča 24.066,21 € 22.234,16 € 

  
 

  

dodatno: varovanje drsališča in opreme   2.774,20 € 

dodatno IPF, SAZAS   125,02 € 

  
 

  

Total 24.066,21 € 25.133,38 € 

 
 

  



Preračunano: 559,68 € 292,25 € 

 
na dan na dan 

   Sponzorji, drsalke: 5.862,00 € 2.000,00 € 

 
18.204,21 € 23.133,38 € 

   Preračunano: 423,35 € 268,99 € 

 
na dan na dan 

Dnevni strošek glede na preteklo leto 
 

63,54% 

   

 

Ključni poudarki: 
1. Znatno nižji strošek porabe električne energije – povezano z aluminijastim 

cevnim sistemom in vremenskimi razmerami.  
a. Predvidevamo, da bi bil strošek nižji, če februarja ne bi prihajalo do 

pogostih okvar na agregatu. Znesek za mesec februar je najvišji. 
2. Znižan strošek pri pripravi peščene podlage – zaradi poenotene ponudbe ter 

nekaterih težav pri postavitvi peščene podlage. 
3. Združitev ponudnikov – v letošnji sezoni niso nastali dodatni stroški z 

najemom delovne sile za čiščenje ledu, izposojo drsalk in animacijo na 
drsališču, saj je bila celotna storitev zajeta v ponudbi. Tudi skladiščenje je bilo 
letos vključeno v ceno postavitve drsališča. 

4. Za zagotavljanje nemotenega delovanja drsališča in preprečevanje 
vandalizma (dogodek v preteklosti) so se znatno zvišali stroški varovanja 
(imeli smo tudi nočno varovanje). 

 

ZAKLJUČEK 
 
Vsi postavljeni cilji za Drsališče v Kamniku so bili doseženi. Sezona je bila uspešno 
podaljšana in drsališče odlično obiskano tudi med zimskimi šolskimi počitnicami. 
Sredstva, porabljena za postavitev drsališča, so bila optimizirana, pojavil pa se je 
dodaten strošek varovanja, da bi preprečili vandalizem.  
 
Program na drsališču je bil dobro sprejet, materialni sponzorji so poskrbeli za 
brezplačno pijačo in hrano v določenih obdobjih obratovanja drsališča. Medijsko je 
bilo drsališče odlično sprejeto, dosegli smo veliko število brezplačnih objav o 
dogajanju ob drsališču v občini Kamnik, ki smo ga seveda povezali tudi z drugim 
zimskim dogajanjem v občini – smučanje na Veliki planini, pester program v Termah 
Snovik, aktivnosti v Kamniški Bistrici in na novo speljana tekaška proga v Nevljah. 

 

IZJAVE 
 

OŠ 27. julij 
Rad bi se zahvalil v svojem imenu, v imenu otrok in vodstva osnovne šole 27. 
julij, Kamnik. Drsališče je bilo krasno pripravljeno, animatorja sta poskrbela za 
nepozaben športen dan, narava pa za pravo zimsko vzdušje.  
 
Omenil bi še brezplačno izposojo drsalk in prijazno osebje v okrepčevalnici. 
Super. 



 
Našim otrokom takšne malenkosti veliko pomenijo. 
Hvala še enkrat, 
 
Luka Svoljšak, 
Profesor športne vzgoje 
 
SMUČARSKO DRUŠTVO STRAHOVICA 
SD Strahovica iz Sela pri Vodicah je med letošnjimi zimskimi šolskimi 
počitnicami skupaj z Občino Vodice organiziralo zimsko počitniško varstvo za 
otroke od 1. do 5. razreda. Zadnji dan počitnic je bil namenjen obisku 
Kamnika. Po koncu vodnih aktivnosti v bazenu CIRIUS smo dober del 
dopoldneva preživeli na drsališču na Glavnem trgu. Okoli trideset otrok se je 
neizmerno zabavalo na odlično pripravljeni ledeni ploskvi. S ponudbo smo bili 
nadvse zadovoljni in se vam iz srca zahvaljujemo za gostoljubje. Hvala za čaj 
in piškote, bili so odlična motivacija otrokom. 
 
Miha Kimovec, 
SD Strahovica 
 

FOTOGRAFSKI UTRINKI 
 

 



 

 

 
 


