
STRATEGIJA  RAZVOJA UMETNOSTNEGA DRSANJA V LJUBLJANI DO LETA 2028 

 

1. VIZIJA RAZVOJA UMETNOSTNEGA DRSANJA 

Umetnostno drsanje ima v Sloveniji in posebno v Ljubljani že zelo dolgo tradicijo.  Začetki športa 

segajo že v čase Stanka Bloudka, ki je bil poleg svoje konstruktorske vloge pri Bloudkovi skakalnici 

tudi vsestranski športnik in slovenski pionir umetnostnega drsanja. V vsem tem obdobju do danes sta 

v Ljubljani delovala dva kluba DK Olimpija in DKK Stanko Bloudek, ki sta vzgojila več umetnostnih 

drsalcev in drsalk, ki so se udeleževali evropskih, svetovnih prvenstev in olimpijad.  Ljubljana (Hala 

Tivoli)  je leta 1969 gostila tudi svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju. 

DKK Stanko Bloudek je bil ustanovljen leta 1979 in je  v obdobju svojega delovanja najboljši drsalni 

klub v Sloveniji, ki je vzgojil najuspešnejše slovenske drsalce  Mojco Kopač, Gregorja Urbasa, Luka 

Klasinca, Teodoro Poštič in mnoge druge. V zadnjem desetletju je  dkk Stanko Bloudek edini klub v 

Ljubljani, ki se ukvarja s tekmovalnim umetnostnim drsanjem. 

Razvoj umetnostnega drsanja je potekal v smeri od enostavnih enojnih skokov  in piruet do  vedno 

zahtevnejših skokov z večkratnimi obrati in vedno zahtevnejših piruet ter korakov in spiral na ledu. 

Poleg tega pa je šel razvoj tudi v večje umetniške prezentacije glasbe na ledu. 

Vizija razvoja umetnostnega drsanja v našem klubu je zato doseganje primerljivih rezultatov 

slovenskih drsalcev z drsalci v tujini in uspešne uvrstitve slovenskih športnikov  v  mlajših 

kategorijah mladinskih ter članskih kategorijah na mednarodnih tekmovanjih in tekmovanjih 

evropskega in svetovnega nivoja, ter olimpiade. 

 

2. ANALIZA ZUNANJEGA IN NOTRANJEGA OKOLJA (SWOT ANALIZA) 

 

Za realizacijo vizije razvoja umetnostnega drsanja v Ljubljani smo naredili analizo zunanjega in 

notranjega okolja.  Analiza izhaja iz  obstoječega stanja v umetnostnem drsanju   z upoštevanjem 

pozitivnih stvari, ki že obsatajajo in s predlogi kako bi nadgradili sistem, da bi lahko umetnostni 

drsalci trajnostno dosegali boljše rezultate, primerljive z mednarodnimi standardi. 

Za boljši prikaz  smo naredili analizo prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti , kot jih vidimo 

danes. 

 

PREDNOSTI  

- Drsanje je šport za vse starosti , za otroke pa zelo primern, ker poskrbi  za razvoj gibalnih 

sposobnosti otrok  in je dobra  osnova za druge športe. 

 



- Edini delujoč klub v Ljubljani je naš klub DKK Stanko Bloudek s 40 letno tradicijo in zgodovino 

polno uspehov (udeleženci na evropskih in svetovnih prvenstvih, ter 3 olimpioniki) 

 

- Klub ima  trenutno 90 članov in  40 aktivnih tekmovalcev v vseh kategorijah in trenutno 

zaseda najboljše mesto v Sloveniji v kategorijah cicibani,  mlajši dečki in deklice in starejši 

dečki in deklice , kadeti  ter mladinci.  

 

- Na mednarodnem nivoju je že 2 leti vodilni klub v Evropskem kriteriju. Evropskega kriterija se 

udeležuje preko 100 evropskih klubov in je končni rezultat 5 tekmovanj v sezoni. 

 

- Klub skrbi preko animacije  in šole drsanja za množično spoznavanje otrok z drsanjem in iz 

tega gradi bazo svojih tekmovalcev 

 

- V klubu deluje ekipa trenerjev z licenco, ki se profesionalno ukvarja s tem športom : Gordana   

Smrekar, Violeta Mordej, Katarina Burja, Anja Miklič, Naja Ferkov.  

 

- Klub stalno skrbi za pripad novih trenerjev za vzgojo mlajših drsalcev  iz vrst bivših 

tekmovalcev in jih  izobražuje 

 

- V klubu deluje ekipa starejših trenerjev z izkušnjami kot svetovalci  mlajšim trenerjem 

(Marina Pirkmajer-trenutno vodja trenerjev) , ki se aktivno ukvarja z usmerjenim  razvojem 

drsalcev in vzgojo mlajših trenerjev 

 

-  Klub ima organizirano stalno izobraževanje trenerjev ob pomoči najboljših tujih trenerjev 

 

- V okviru kluba delujejo tudi mednarodni sodniki , ki posredujejo svoje izkušnje v okviru 

mednarodnih sodniških pravil sojenja (Darja Gabrovšek Polajnar, Teri Sedej, Matjaž Krušec, 

Jan Čejvan, Mateja Aubreht). 

 

- Klub skrbi za  trajnostni razvoj generacij - iz baze vsakoletne šole drsanja vsako leto vključi v 

klub cca 10 novih otrok  in s tem zagotavlja kontiuniteto.  

 

- V zadnjih 3 letih klub organizira tudi spomladansko /  poletne priprave v juniju in avgustu (2x 

po 14 dni),  z najemom drsališč  v  ledenih dvoranah v  Zalogu in Tivoliju , da se premosti 

poletna sezona z aktivnim učenjem bazične  tehnike drsanja, ki je nujno potrebna za 

osvajanje zahtevnih trojnih skokov in zahtevnejših elementov. 

 

SLABOSTI 

- Premalo ur treninga na ledu v zimski sezoni- to pomanjkanje je posebno pereče za kategorije  

mladincev in članov , ki rabijo več ur ledu 

 

- Pomanjkanje kapacitet - na dveh drsališčih v Ljubljani se morajo zvrstiti hokejisti, umetnostni 

drsalci in curling  z vsemi selekcijami od najmlajših do najstarejših 



 

- Ni zagotovljene kontiunitete dela na ledu v spomladansko-poletnem obdobju od aprila do 

avgusta, ker nobeno drsališče v Ljubljani ne obratuje in MOL posledično ne zagotavlja ur v 

tem obdobju 

 

- Manjše število  članov v mladinski in članski kategoriji. Glavni vzrok je pomanjkanje ur ledu, ki 

jih potrebujejeo maldinske in članske kategorije , ki bi zagotovil ustrezno mednarodno 

konkurnčnost v teh kategorijah  

 

- Težava s stimulacijo starejših športnikov (mladincev in članov) , ki zaradi pomanjkanja ur ledu 

v zimski sezoni in v poletnem obdobju , počasi nazadujejo v primerjavi s konkureti v tujini 

 

- Premalo terminov za  šolo drsanja in s tem onemogočanje pridobitve ustrezne baze drsalcev. 

 

- Ni možno zakupiti ledu za dodatne komercialne dejavnosti  (tečaje drsanja, rekreacija 

starejših) in treninge, ker ni prostih kapacitet na drsališčih.  

 

- Premalo finančnih sredstev za podporo vrhunskeu športu : predvsem nudenje dodatnih 

storitev  kot so kondicijski trenerji, fizioterapevti, psihološke priprave, ples, balet, nuticoinisti.  

S povečanjem kapacitet bi omogočili dodatno komercialno dejavnost, ki bi prinesla dodatne 

finance za podporo tekmovalnemu vrhunskemu  športu. 

 

- Premajhna prepoznavnost umetnostnega drsanja – ni ustreznih dvoran za organizacijo 

največjih prireditev  (svetovno in evropsko mladinsko in člansko prvenstvo) , ki bi privlačile 

gledalce.  

  

 

PRILOŽNOSTI 

- Obratovanje vsaj enega drsališča v spomladansko - poletnem obdobju (april- avgust) in 

dodatno financiranje ur s strani MOL v okviru LPŠ  v tem obdobju, 

 

- Izgradnja dodatnega drsališča , ki bi zagotovilo več ur za trening  vsem drsalnim športom in 

tudi vzgoji najmlajših drsalcev   za omogočanje vzdržnega razvoja generacij 

 

- V ledenih dvoranah dodatne kapacitete za ogrevanje  pred treningi, suhe treninge, dvorane z 

ogledali 

 

- Razvoj množičnih komercialnih dejavnosti kot družbeno sprejemljiva rekreacija in hkrati  

podpora tekmovalnemu športu  za dodatna finančna srdstva in trajnostni razvoj (v primeru 

dodatnih kapacitet) 

- tečaji za starejše občane, 

- dodatni tečaji drsanja za  otroke 

- vodeno rekreacijsko drsanje (drsanje po glasbi, disco na ledu, igre na ledu za otroke) 

- individulane ure za posamezne otroke in odrasle 



- novoletne revije v sklopu prireditev za otroke  MOL (Miklavž, Dedek mraz, Božiček) 

 

- Organizacija največjih evropskih in  svetovnih tekmovanj v umetnostnem drsanju 

 

NEVARNOSTI 

- Premajhna prepoznavnost umetnostnega drsanja zaradi premajhnih mladinskih in članskih 

kategorij in s tem posledično manjše kvalitete le teh 

 

- Družbene spremebe , ki ne stimulirajo otrok v  tekmovalni šport oz. jih  bolj usmerjajo v 

rekreativne športne dejavnosti  

 

- Umetnostno drsanje je šport, ki zahteva veliko ur treninga na ledu in tdi dodatnih dejavnosti 

na suhem (ples, balet, kondicija, ustrezna prehrana, psiholpška priprava). To zahteva veliko 

časovno aganžiranost staršev in otrok.  

 

- Majhni otroci so odvisni od staršev  in njihovih možnosti za prihod na treninge , toda brez njih 

ni kontiunitete 

 

- Poletne priprave tekmovalcev  morajo starši financirati sami za kar so potrebna velika 

finančna sredstva 

 

- Brez dodatnih drsališč in poletnih priprav ni mogoče več slediti razvoju najboljših v 

mednarodnem merilu 

 

 

 

3. CILJI IN UKREPI  

Cilji  

Cilji  so zasnovani  predvesem z glavnim namenom zmanjševanja zaostajanja slovenskih drsalcev 

z evropskimi in svetovnimi najboljšimi v svoji kategoriji. Cilji so postavljeni za vse kategorije od 

najmlajših do mladincev in članov . Cilji so razdeljeni na  dveh ravneh , na slovensko okolje in na 

mednarodno okolje in sicer so naslednji : 

Splošni cilji panoge 

1. Vzgoja čim večjega števila otrok  v osnovnih veščinah drsanja (tečaji drsanja za vse 

otroke) 

2. Omogočiti rekreacijo odraslim in starejšim občanom  

3. Popularizacija športa  - revije, športne prireditve v okviru aktivnosti Športne zveze 

ljubljana in drugih množičnih prireditev mesta Ljubljane 

4. Povečati število aktivnih tekmovalcev v klubu na 80, vseh drsalcev pa na 120 (tu 

napominjamo, da je število članov omejeno in odvisno od števila  ur ledu, kajti na ledu je 



lahko posamezna selekcija  z največ 15 drsalci pri tekmovalnih starejših kategorijah in do 

40 drsalci v najmlajših animacijskih  kategorijah) 

5. Organizacija tekmovanj najvišjega ranga (evropska in svetovna prvenstva) 

 

Cilji na tekmovalnem področju 

1. Glavni cilj je vzgajati konkurenčne drsalce v posameznih kategorijah  

2. Povečati število v kadetskih , mladinskih in članaskih kategorijah – najmanj 15 

tekmovalcev v vsaki kategoriji do leta 2028 

3. najboljši klub v Sloveniji v mlajših kategorijah 

4. najboljši klub v Sloveniji v  mladinskih in članskih kategorijah   

5. uvrstitve kluba in posameznikov  med najboljše 3 v tekmovanjih za Evropski Kriterij  

             (evropski pokal za mlajše kategorije do mladincev ) 

6. uvrstitve mladincev na Junior Ggrand Prix tekmovanjih med prvih 10 in na svetovnem      

             mladinskem  prvenstvu  v finale. 

       8.   izpolnjevanje pogojev za uvrstitve mladincev in članov na evropska in svetovna  

             prvenstva ter uvrstitve mladincev in članov na evropskih in svetovnih prvenstvih v    

             finale  

9.uvrstitev članov na olimpijske igre (prvič 2026 in potem 2030) 

 

       Ukrepi za dosego ciljev pa so naslednji: 

- Zagotavljanaje zadostne monožičnosti pri najmlajših otrocih z organizacijo stalnih tečajev 

drsanja za otroke, iz katerih klub črpa bazo za vzgojo tekmovalcev in vrhunskih športnikov 

 

- Stimulacija otrok in staršev za vpis v klub ob zagotavljanju  ugodnih pogojev za najmlajše in 

ustvarjanje večje baze tekmovalcev in tako zagotavljanje trajnostnega razvoja panoge 

 

- Zagotavljanje treningov na ledu v spomladansko-poletnem času  (vsaj eno drsališče v 

Ljubljani bi moralo obratovati poleti ) 

 

- Zagotavljanaje zadostnih ur ledu v zimskem času, ki bi zagotavljalo dobre pogoje starejšim 

tekmovalcem in zagotovilo več ur za vzgojo mlajših selekcij    (z dodatnim drsališčem v 

Ljubljani) 

 

- Zagotavljanje dodatnih suhih treningov (balet, kondicija, ples, specialni treningi za 

rotacijo,nuticoinisti, psihološka priprava, fizioterapija, kineziologija) 

 

- Zagotavljanaje profesionalnega trenerskega kadara in vzgoja novih mlajših trenerjev  

 

- Stalno izobraževanje trenerjev  v  tujini in nadomačih poletnih pripravah kjer sodelujejo tuji 

trenerji 

 

- Zagotavljanje profesionalnega kadra za vodenje kluba 



 

- Večja popularizacija športa , z organizacijo raznih prireditev (revije, igre na ledu, tečaji) in 

večjih mednarodnih tekmovanj 

 

- Zagotavljanje dodatnih finančnih sredstev iz sponzorstev za zagotovitev dodoatnih pogojev 

za mladinske in članske kategorije (treningi v tujini pri vrhunskih trenerjih, izobraževanje 

naših trenerjev v tujini). 

 

 

7. KONKRETNE DEJAVNOSTI IN PRIČAKOVANE PODPORE MOL 
 

Naši cilji so usmerjeni  predvsem v trajnostni razvoj športne panoge v sloveniji, ki bi zagotovila večje 

mlajše selekcije in s tem večjo populacijo starejših športnikov , ki bi v naslednjih letih  zagotovil  

uvrščanje umetnostnih drsalcev  med najboljše v mednarodnem merilu.  

Predlogi za dodatno podporo s starni MOL so : 

 

1. Večje kapacitete drsališč  (izgradnja vsaj še enega drsališča) 

MOL nam že sedaj , preko LPŠ programov nudi osnovno infrastrukturo, ki zadošča za ohranjanje 

konkurenčnosti v mlajših kategorijah (ob dodatnem treningu na suhem, baleta kondicije, plesa). 

Za izvedbo programov  vseh kategorij, vključno z večjo bazo drsalcev , predvsem pa za boljše 

rezultate v starejših kategorijah mladincev in članov,  bi potrebovali več ur na ledu , minimalno 2-3 

ure treninga dnevno , poleg tega pa še 2 uri dnevno  ostalih  aktivnosti na suhem. 

Ker je za večje število ur treninga premalo kapacitet v Ljubljani  (2 drsališči, kjer se morajo zvrstiti 

hokjeske selekcije  Olimpije in Slavije, ter umetnostni drsalci) , bi potrebovali v zimski sezoni  najmanj 

še eno drsališče.  

V spomladansko /poletni sezoni pa bi potrebovali  vsaj eno drsališče , ki bi obratovalo v tem terminu. 

V tej panogi povsod po svetu trenirajo v poletnem času, medtem, ko je čas od septembra do aprila 

čas za tekmovanja. 

LPŠ program bi moral  odobriti dodatna sredstva in prostor  za podaljšanje zimske sezone do sredine 

junija  in v avgustu.  

Zagotoviti je potrebno tudi več ur ledu za vzgojo mlajših kategorij, kot baze za vzgojo vrhunskih 

športnikov 

 

 

 

 



2. Dodatni objekti za suhe priprave 

V športnem objektu bi potrebovali tudi prostor /telovadnico za ogrevanje pred treningi in 

raztezovanje po treningih, ter specialne priprave  na suhem (treninge rotacije, raztegljivosti, baleta in 

plesa). 

 

3. Promocija umetnostnega drsanja 

Promocija športa je pomembna zaradi vzpostavljanja zavedanja tega športa v družbi, kot koristnega 

za gibalni razvoj otrok . Poleg tega pa bi sčasoma množičnost in kvaliteta na tekmovalnem področju 

privabila tudi več sponzorjev, kar bi dalo dodoatno finančno spodbudo za vzgojo vrhunskih 

športnikov v tej panogi 

Naš klub bi si želel tudi sodelovati v novoletnem programu MOL in bi pripravil novoletne drsalne  

revije za otroke  kot del sprevoda Miklavža, Dedka Mraza, Božička. To bi zelo pripomoglo  pri 

promociji umetnostnega drsanja. 

Za izvedbo novoletnih revij bi seveda tudi potrebovali dodatne ure ledu in finančna sredstva za 

kostume, kulise.  To pričakujemo od MOL. 

 

4. Organizacija  večjih prireditev   

V našem klubu imamo večletne izkušnje z organizacijo mednarodnih tekmovanj na visokem nivoju 

kot so Dragon Trophy in  Junior Grand Prix (Svetovni pokal za mladinske kategorije).  Zato imamo tudi 

velik ugled pri ISU (Internatinal Skatong Union), ker vsa tekmovanja izvajamo zelo profesionalno.  

Ob primerni infrastrukturi, ki zajema 1  ustrezno dvorano za tekmovanja (dovolj sedežev in ustrzna 

spremljajpča infrastruktura)  in 1 dvorano za treninge (z infrastrukturo z ogrevalnimi prostori) , bi 

Ljubljana lahko postala gostiteljica največjih tekmovanj, evropskega in svetovnega prvanstva (v 

Ljubljani je bilo zadnje svetovno prvenstvo v umetnostnem drsanju leta 1966). 

   

5. ROKI IN ODGOVORNOST ZA IZVEDBO DEJAVNOSTI 
 

Za izvedbo programa  je odgovoren klub DKK Stanko Bloudek, kot edini izvajalec tekmovalnega 

umetnostnega drsanja v Ljubljani. Cilje  na tekmovalnem področju smo razdelili na kratkoročne do 

2023 in dolgoročne do 2028. 

Kratkoročni cilji v roku 3 let 

Kratkoročni  cilj , da osvoji vse lovorike v mlajših kategorijah na državni ravni in uvrstitve 

posameznikov in kluba med najboljše tri klube in v posameznih kategorijah na tekmovanjih za 

Evropski kriterij za mlajše kategorije do kadetov. 



Izpolnjevanje pogojev za nastop mladincev na svetovnem mladinskem prvenstvu. 

Trajnostni razvoj z zagotovitvijo novih selekcij  - povečanje število drsalcev na minimalno 120 in 

aktivnih tekmovalcev za 100 % oz. minimalno 80 aktivnih tekmovalcev v klubu  

 

Dolgoročni cilji v roku 8 let  

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje  za nastop članov na  članskih evropskih in svetovnih 

tekmovanjih ter univerzijadah in olimpijadah   leta 2026  oz 2028. Na vseh velikih tekmovanjih je cilj 

uvrstitev v finale. 

Za dolgoročne  in večje cilje do leta 2028 potrebujemo dodatno ledeno dvorano , ki bi omogočila več 

ur za treninge tekmovalcev, hkrati pa komercialne dejavnosti , ki bi zagotavljale vzdržen pripad novih 

otrok ter finaciranje profesinalnega  strokovnega kadra in vodstvenega kadra, ter dodatnih dejavnosti 

(ples, balet, kondicijski trenerji, kineziologi).  

 

ZAKLJUČEK 

Povzetek strategije v glavnih točkah je torej : 

1. Klub ima dolgo tradicijo , akumulirano znanje , skrbi za stalno izobraževanje trenerjev  

 

2. Klub potrebuje za razvoj večjo bazo mladih tekmovalcev, ki mora biti trajnostna (se 

obnavlja vsako leto s pripadom mlajših drsalcev). Za večjo bazo potrebuje več terminov na 

ledu za organizacijo učenja drsanja , ter nato vzgojo za tekmovalni vrhunski šport 

 

3. Potrebno je vlagat napore, da vzgoji mladinske in članske kategorije, ki bodo konkurenčni v 

evropskem in svetovnem merilu 

 

4. Okrepiti finančno podporo za izvedbo programov (izvajanje komercialnih dejavnosti) 

 

5. Popularizacija športa in s tem povezana možnost pridobivanje sponzorjev  in povečati 

finančno podporo razvoju športa. 

 

 

 DKK STANKO BLOUDEK 

Ksenija Pirš Stupan, predsednica 

 

Lj, 30.9.2020 


