
9Četrtek, 26. 1. 2023

Rekreacija

Ponudbo drsališča so popestrili s curlingom
Na drsališču Ledena pravljica v Medvodah so v sodelovanju 
s Curling zvezo Slovenije pripravili predstavitev curlinga. V 
naši državi je za ta olimpijski šport precej zanimanja na re-
kreativni ravni, medtem ko tekmovalci nimajo pogojev za 
resne treninge in se morajo voziti v tujino.

  T F Tina Jereb

V Sloveniji so se s curlingom, katerega 
začetki segajo v 16. stoletje na Škotsko, 
začeli ukvarjati v letu 2010. »Gre za 
moštveni šport, ki je podoben bali-
nanju, le da ekipi s štirimi igralci pri 
igri na ledu ne uporabljata balinčkov, 
ampak težke nabrušene kamne, ime-
novane stones. Na vsaki strani igral-
ne površine je narisana tarča v obliki 
kroga, v katerega skušajo igralci čim 
bolj približati kamen. Trije igralci so 
zadolženi za metanje in pometanje z 
metlo, s katero topijo kapljice na ledu, 
četrti igralec pa medtem nadzoruje 
metalne strategije,« pravila pri cur-

lingu povzame igralec in ledni tehnik 
Tomas Tišler. V dvorani Zalog, kjer je 
kot vodja objekta zaposlen v okviru 
Javnega zavoda za šport Ljubljana, se 
s curlingom ukvarjajo že nekaj let.

»V Sloveniji je za ta šport, ki je pri-
meren za vse generacije, veliko zani-
manja, še posebno za zabavo oziroma 
na rekreacijski ravni. Številna podjetja 
in šole v decembru pri nas na ledu or-
ganizirajo letna srečanja in krepitve 
tima, razne dogodke, na katerih ljudi 
seznanjamo s curlingom, pa v času 
zime prirejamo tudi na odprtih drsa-
liščih po Sloveniji,« pojasni sogovor-
nik. S curlingom se je seznanil pred 
trinajstimi leti in se večkrat uvrstil v 
slovensko reprezentanco.

Na treninge in tekme v tujino
»Na žalost Slovenci nimamo pogojev 
za resne treninge in se moramo voziti 
v tujino, najpogosteje na Slovaško ali 
v Italijo, kar nam vzame precej dra-
gocenega časa. Poleti vadimo tudi v 
snežnem tunelu v Planici, kjer nam 
uredijo poligon z ledom. Hokejski led 
v Zalogu in na Jesenicah namreč za 
curling ni primeren. Za naše aktiv-
nosti se led, na katerem se ne upora-
bljajo drsalke, ampak športna obutev, 
pripravi drugače kot pri hokeju, kjer 
ledeno ploskev uredijo z gladilnikom 
ledu – rolbo. Pri curlingu led režejo in 
ga pri tem škropijo z razpršeno vodo, 
ki zamrzne takoj ob stiku z ledom in 
kamnom omogoča hitrejše drsenje,« je 
pojasnil Tišler. V prihodnjih dneh se bo 
odpravil na izbirno tekmo v italijansko 
mesto Brunico, kjer bo ciljal na vno-
vični sprejem v reprezentančne vrste.

V naši državi je sicer v okviru 
Curling zveze Slovenije registrira-

nih približno 200 tekmovalcev, na 
največjih svetovnih tekmovanjih pa 
za najuspešnejša veljajo moštva v 
Združenem kraljestvu, Kanadi, na 
Švedskem in v drugih skandinavskih 
državah. Katere pa so lastnosti naju-
spešnejših tekmovalcev tega športa, 
v katerem so na zimskih olimpijskih 
igrah v francoskem Chamonixu tek-
movali že leta 1924, potem pa so ga 
po 50 letih zatišja med olimpijske 

športe vnovič umestili leta 1998 v 
japonskem Naganu? »Tako kot pri 
večini ekipnih športov so tudi pri 
curlingu pomembni ekipni duh, ve-
liko odrekanja, trd trening, mirni 

živci in vztrajnost,« je jasen Tomas 
Tišler. Pod njegovim vodstvom se je 
na pokritem medvoškem drsališču 
nedavno na ves glas zabavalo sedem 
mešanih ekip, ki so dokazale, da sla-
bo vreme s padavinami in starost 
nista ovira za zimsko rekreacijo na 
svežem zraku. Spoznavanje curlinga 
in možnost tekmovanja bodo tam 
vnovič izvedli v začetku prihodnje-
ga meseca. x

Na pokritem drsališču Ledena pravljica se je ob spoznavanju curlinga zabavalo sedem mešanih ekip, ki so dokazale, da slabo 
vreme s padavinami in starost nista ovira za zimsko rekreacijo na svežem zraku. 

Spoznavanje curlinga in 
možnost tekmovanja bodo v 
Medvodah vnovič izvedli v 
začetku prihodnjega meseca.

NNagrade: Najboljši parašportnice in parašportniki minulega leta

F Vid Ponikvar, Sportida

Na Brdu pri Kranju so podelili za-
služena priznanja najboljšim špor-
tnikom leta 2022 med invalidi. To so 
postali gluha atletinja Leja Glojnarič, 
ki je lani na olimpijadi gluhih osvo-
jila zlato medaljo v skoku v višino, 
še eno pa v sedmeroboju, gluhi te-
niški igralec Marino Kegl, trenutno 
četrti igralec na svetovni lestvici glu-
hih, moška reprezentanca gluhih v 

košarki tri na tri ter ženska ekipa 
v odbojki sede, ki so že dolgo del 
svetovne elite. V zadnjem obdob-
ju so ekipo pomladile. Slovenke so 
lani osvojile drugo mesto v zlati ligi 
narodov, bile pa so tudi četrte na 
svetovnem prvenstvu kot najboljša 
evropska reprezentanca. Nastopile 
so Lena Gabršček, Suzana Ocepek, 
Valentina Brik, Klara Vrabič, Tija 

Vrhovnik, Senta Jeler, Jana Ferjan, 
Mira Jakin in Marina Cencelj. Olim-
pijske izkušnje pa imajo tudi gluhi 
košarkarji, ki so bili že dvakrat drugi 
na olimpijadi gluhih in dvakrat tudi 
evropski prvaki. Lani pa se je prvič 
izkazala ekipa tri na tri in osvojila 
naslov svetovnih prvakov. V ekipi so 
bili Miha Zupan, Miha Jakofčič, Jan 
Orešnik in Jaka Markovič. x vl

Tomas Tišler, igralec curlinga

V Sloveniji je za ta šport, ki je 
primeren za vse generacije, veliko 
zanimanja, zlasti za zabavo 
oziroma na rekreacijski ravni.

Kanal C0

Sodišče zavrnilo tožbo 
občine proti Mrzelu

Prvostopenjsko sodišče je razsodilo, 
da lastnik zemljišč ob trasi kanala C0 
Aleš Mrzel mestni občini Ljubljana ni 
dolžan plačati 26.500 evrov odškodni-
ne. Sodišče je zavrnilo tožbeni zahte-
vek občine, v katerem je slednja trdila, 
da je Mrzel kot organizator protestov 
proti gradnji kanala C0 in s konkretni-
mi dejanji oviral oziroma preprečeval 
gradnjo kanala. Občina po mnenju so-
dišča ni dokazala vseh predpostavk 
odškodninske odgovornosti.

Na občini so zagotovili, da se 
bodo na tožbo pritožili. Župan Zo-
ran Janković je na torkovi tiskovni 
konferenci zagotovil: »Tožili bomo 
vse, ki nas ovirajo.« Dodal je tudi, da 
bo odvetniku občine predlagal, naj 
pri zatrjevanju škode vključi tudi 
podražitve gradbenih materialov v 
zadnjem času.

Sodba sicer občini pritrjuje, da 
ima ta pravnomočna gradbena 
dovoljenja za gradnjo kanalizacij-
skega kanala na svojih zemljiščih, 
opozarja pa tudi, da še vedno ni 
uredila vseh služnosti na zasebnih 
zemljiščih ob trasi kanala, ki jih 
prav tako potrebuje za gradnjo. Ta 
zemljišča gradbinci potrebujejo le 
začasno kot delovni pas, in sicer za 
dostop gradbene mehanizacije in 
za odlaganje gradbenih materialov. 
Mrzelovo nasprotovanje gradnji po 
mnenju sodišča ni protipravno, saj 
da je tako ravnal v želji po varovanju 
svoje lastninske pravice. »Sodišče 
je zaključilo, da so bila ta opozar-
janja (Mrzelova, op. a.) utemelje-
na. Posege v lastninsko pravico je 
treba urediti prej, izkazalo pa se je, 
da tožnica pred izvajanjem gradnje 
ni uredila (v celoti) pravic v zvezi z 
gradnjo povezovalnega kanala C0, 
v delu, ko posega v pravice tretjih 
oziroma so bile te sporne,« navaja 
sodba. Če mora občina za »prido-
bivanje soglasij lastnikov zemljišč 
za posege porabiti več časa, kot je 
pričakovala, to ne more biti posle-
dica kakršnega koli nasprotovanja 
gradnji, ampak neurejenih soglasij, 
ki jih potrebuje«. x

Okrožno sodišče v Ljubljani je 
zavrnilo odškodninsko tožbo 
Mestne občine Ljubljana proti 
enemu od lastnikov zemljišč 
ob trasi kanala C0 Alešu 
Mrzelu.

  T Vanja Brkić

Ljubljana


