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P o r o č i l o 
 

Seminar: Športni center, igrišče za vse ljudi, je del izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za 
šport in prosti čas«. Program je razvil konzorcij, v katerem so Univerze, podjetja, izobraževalni centri in združenja upravljavcev 
infrastrukture (20.5.2009). Pri razvoju vsebine seminarja so sodelovali: SPOLINT, Inštitut za šport, Univerza v Ljubljani, Fakulteta 
za šport in Fakulteta za arhitekturo, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Znanstveno-raziskovalno središče, 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, za Inštitut za športne inovacije Flisek d.o.o., Koren 
Sports, Agencija za športne avanture in potovanja, Športni center Ilirija in Fit Camp PrejPotem. 
 
Seminarja se je udeležilo 40 predstavnikov Univerz, občin, javnih zavodov, podjetij in drugih upravljavcev infrastrukture za šport in 
prosti čas. Slušatelji so prejeli seminarsko publikacijo. Predavanja na seminarju so bila prikazana z video predstavitvami. V razpravi 
so predavatelji in slušatelji oblikovali priporočila za razvoj infrastrukture za šport in prosti čas. Udeleženci seminarja so prejeli 
potrdila o strokovnem usposabljanju.  
 
  

Udeleženci 
 
Predavatelji in organizatorji: prof. dr. Milan Žvan, dekan Fakultete za šport, Univerza v Ljubljani, ● prof. dr. Rado Pišot, Univerza na 
Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Znanstveni – raziskovalno središče, ● dr. Milan Hosta, Spolint, Inštitut za razvoj športa, ● 
Mojmir Flisek, Flisek d.o.o., Inštitut za športne inovacije, ● asist. Andrej Mahovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, ● 
Gregor Pečovnik, direktor Športnega centra Ilirija, ● Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije in ● Tatjana 
Janežič, poslovna sekretarka Združenja športnih centrov Slovenije. Slušatelji: mag. Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport 
Ajdovščina, ● Branko Fartek,  direktor Zavoda za šport Kranj, ● Brane Florjanič, direktor Zavoda za šport Mestne občine Koper, ● 
Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, ● Valentina Moljk, direktorica Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, ● Boštjan 
Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, ● Vladimir Mauko, vodja infrastrukture Občina Gornja Radgona, ● Denis Fakin, 
Javni zavod Športni in mladinski center Piran, ● Sebastjan Vovko, Javni zavod za šport občine Kočevje, ● Helena Grajfoner, vodja 
športne infrastrukture Javni zavod CEZAM Ruše, ● Robert Janev,Center za kulturo, šport in prireditve Izola, ● Uroš Troppan, vodja 
projektov Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, ● Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, ● Andrej Subašič, Občina Gornja 
Radgona, ● Brane Korez,Talne obloge Rebellion d.o.o. Maribor, ● Marjan Črnjavič, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Vič, ● Mojca 
Končan, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Rudnik, ● Dušan Videmšek, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Kodeljevo, ● Valerija 
Ravnak, Javni zavod Šport Ljubljana - Uprava, ● Luka Trškan, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Tivoli, ● Darja Pirnat, Javni zavod 
Šport Ljubljana - Park Šiška, ● Vladoša Nižetič, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, ● Anže Jurčič, Javni zavod Šport 
Ljubljana - Park Kodeljevo, ● Daniel Cukjati, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, ● Boris Makoter, Javni zavod Šport Ljubljana - vodja 
Park Zalog, ● Iztok Jerebic, Občina Beltinci, ● Zoran Lubej, Javni zavod Šport Ljubljana - vodja Park Tivoli, ● Janko Germek, Center 
za kulturo, šport in prireditve Izola, ● Peter Rataj, Javni zavod CEZAM Ruše in ● Tomaž Vončina, Sies d.o.o. Šempeter pri Gorici. 
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Vsebina seminarja 
 
Vsebina seminarja je usmerjena v spreminjanje filozofije / paradigme športa, prostega časa ter infrastrukture v državi. Od 
novogradenj v velike prireditvene objekte, se bo razvoj v prihodnosti usmeril v: ● rekonstrukcije in obnove obstoječih športnih 
centrov, objektov in površin, ● zagotavljanje pogojev za trajnostni razvoj, ● razvoj sistema »socialnega upravljanja«, ● uvajanje 
novih energetsko učinkovitih in ekološko sprejemljivih tehnologij ter ● razvoj inovativnih programov za vse ljudi. Seminar je bil 
namenjen: ● ministrstvom in državni institucijam, ki oblikujejo državne politike in pripravljajo zakonodajo na področju športa, 
prostega časa ter infrastrukture, ● občinam, ki so lastnice in investitorice v infrastrukturo, ● upravljavcem infrastrukture ter ● 
podjetjem, ki poslujejo na trgih športa, prostega čase ter infrastrukture (urbanisti, projektanti, gradbeništvo, industrija opreme in 
rekvizitov, turistična industrija, organizatorji prireditev, ponudniki programov in storitev na področju športa in prostega časa). 
Strokovno usposabljanje je potekalo v okviru mednarodnega projekta SMART, kjer člani mednarodnega konzorcija razvijajo nove 
tehnologije recilkaže gum ter nove proizvode iz umetne trave in športnih podov. Seminar smo zaključili z razpravo in oblikovanjem 
predlogov za razvoj infrastrkture za šport in prosti čas. Na seminarju smo predstavili podjetji Elan Inventa d.o.o. Begunje na 
Gorenjskem in Sies d.o.o. Šempeter pri Gorici. 
 

Seminarske teme po predmetniku izobraževalnega programa »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti 
čas«. 
 
● Uvodni nagovor,  
Govornik prof.dr. Milan Žvan, dekan Fakultete za šport, Univerza v Ljubljani. 
Pomen športa v razvoju družbe. Povezovanje športa, prostega časa ter infrastrukture. Razvoj izobraževanja in strokovnega 
usposabljanja za lastnike, investitorje, upravljavce in uporabnike infrastrukture ter gospodarske družbe, ki poslujejo na teh trgih. 
 
Predmet 11101 Filozofija športa in športna etika  
● Tema Zdravje, vseživljensko izobraževanje, uspeh, zaupanje, igrivost, veselje in sproščenost 
Predavatelj dr. Milan Hosta, Spolint, Inštitut za razvoj športa.  
Vsebina: 1. Uvod. 2.1. Gibanje kot naravna nujnost. 2.2. Gibanje otroka kot temelj za razvoj zavesti in znanja. 3. Šport kot kulturna 
izbira. 3.1. Sekundarnost športa. 3.2. Šport kot kompenzacija izrojene kulture. 4. Zdravje kot pot. 5. Šport in zdravje. 6. Zaključek. 
 
Predmet 11101 Filozofija športa in športna etika  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
● Tema Gibalni razvoj otroka in gibalne navade ljudi skozi vse življenje 
Predavatelj prof. dr. Rado Pišot, Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta Koper, Znanstveno-raziskovalno središče Koper.  
Vsebina: 1. Uvod. 2. Gibalna / športna dejavnost med dejavniki kakovosti življenja. 3. Gibalna / športna (ne) aktivnost in zdravje. 
4. Gibalna / športna aktivnost in zdravje skozi življenska obdobja. 5. Gibalna / športna aktivnost in zdravje v otroštvu in mladosti. 
6. Splošen upad gibalne / športne aktivnosti sodobnih generacij. 7. Vloga in pomen ustreznega okolja za gibalno / športno 
aktivnost. 8. Kdo bo prevzel odgovornost za stanje in posledice? 
 
 

Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 11207 Prenova športnih objektov  
Predmet 12109 Drugi športni objekti  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
● Tema Sodobna zasnova športnih centrov 
Predavatelj Mojmir Flisek, Inštitut za športne inovacije, Flisek d.o.o. 
Vsebina: 1. Uvod. 2. Kratek zgodovinski oris razvoja športa skozi izbrani vidik. 3. Sodobne potrebe gibalno športnih dejavnosti v 
času in prostoru. 4. Disfunkcija športnih objektov, površin in programov v odnosu do sodobnega človeka. 5. Novi miselni stili in 
sodobni pristopi. 6. Sodobni športni objekti in površine znotraj posameznih pojavnih oblik športa. 7. Športne igralnice v vrtcih in 
šolske telovadnice.  8. Zaključek. 
 
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 11207 Prenova športnih objektov  
Predmet 12109 Drugi športni objekti  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
● Tema Vsebinska in tehnološka prenova športnega centra Ilirija 
Predavatelj Gregor Pečovnik, direktor Športnega centra Ilirija. 
Vsebina: 1. Športna hiša Ilirija. 2. Športna unija Slovenije. 3. Nacionalni športno - družbeni projekti.  
 
Predmet 11202 Urbanistično načrtovanje športnih središč  
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
● Tema Urbanistično načrtovanje infrastrukture za šport in prosti čas 
Predavatelj asist. Andrej Mahovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.  
Vsebina: 1. Prostorska zasnova športa v Republiki Sloveniji. 2. Državna športna središča v grajenem okolju. 3. Policentrični urbani 
razvoj. 4. Transportne povezave. 5. Krajinski koncept. 6. Območja s problemi in potenciali. 7. Razvoj mest in krajev. 8. Usmeritve 
pri razvoju trasportnega sistema. 9. Usmeritve pri razvoju energetskega sistema. 10. Usmeritve pri razvoju sistema raznanja z 
odpadki. 11.  Uporaba naravnih virov. 12. Potenciali oskrbe s pitno odo. 13. Prostorski plan Mestne občine Ljubljana.  
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Predmet 11202 Urbanistično načrtovanje športnih središč  
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 11207 Prenova športnih objektov  
● Tema Rekonstrukcije, obnove in posodobitve obstoječe infrastrukture za šport in prosti čas 
Predavatelj asist. Andrej Mahovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo.  
Vsebina: 1. Idejna urbanistično - arhitekturna zasnova prenove Plečnikovega stadiona za Bežigradom v Ljubljani. 2. Mednarodni 
vabljeni urbanistično - arhitekturni natečaj za prenovo centralnega stadiona Jožeta Plečnika v Ljubljani. 3. Sistemska arhitekturna 
zasnova telovadnic in športnih dvoran s posebnim poudarkom na uporabi tehnologije in izdelkov podjetja Trimo d.d. 4. Prizidek 
zimskega bazena na Ravnah na Koroškem. 5. Javni natečaj za idejno rešitev prenove plavalnega bazena Železniki z vsemi 
uporabnimi površinami.  
 
Razprava 
 
Po predstavitvi posameznih tem na seminarju se je razvila razprava. Predavatelji so odgovarjali na vprašanja in predloge 
slušateljev. Oblikovali smo priporočila za razvoj infrastrukture za šport in prosti čas: 
• Država (ministrstva, direktorati, državni zavodi, Fundacija za financiranje športa), občine (lastnice ter investitorice), upravljavci 

in uporabniki infrastrukture (javni zavodi in podjetja, občinske uprave, društva, klubi in zveze, Olimpijski komite) ter 
gospodarstvo (urbanisti, projektanti, gradbeništvo, industrija opreme in rekvizitov, turistična industrija, organizatorji prireditev, 
ponudniki programov in storitev na področju športa in prostega časa), potrebujejo standarde in normative za načrtovanje, 
gradnjo, upravljanje, vzdrževanje in uporabo infrastrukture za šport in prosti čas. Pri pripravi standardov in normativov morajo 
sodelovati  občine, upravljavci in uporabniki infrastrukture ter gospodarstvo. 

• Demografsko smiseln in ekonomsko učinkovit razvoj regij ter razvoj športa in prostega časa, potrebujeta mrežo športnih centrov, 
ki bo v prostoru opredelila mrežo lokalnih, regijskih, nacionalnih panožnih in olimpijskih športnih centrov. 

• Izobraževani program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas« ter strokovno usposabljanje 
upravljavcev infrastrukture se mora vključiti v nacionalni izobraževalni sistem ter zagotoviti finančna sredstva za njegovo 
pripravo in izvedbo. 

• Upravljavci in uporabniki infrastrukture za šport in prosti čas bodo sodelovali v mednarodnem projektu SMART, kjer madnarodni 
partnerji razvijajo nove tehnologije reciklaže gum ter razvoja novih proizvodov iz umetnih trav in športnih podov. 

 
Predstavitev ponudnikov proizvodov in storitev za infrastrukturo za šport in prosti čas 
 
Uroš Troppan, vodja projektov Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem, je predstavil razvojne in prodajne projekte podjetja na 
področju opremljanja športnih objektov v Sloveniji in tujini. Tomaž Vončina, Sies d.o.o. Šempeter pri Gorici, je predstavil ponudbo 
storitev podjetja na področju načrtovanja in projektiranja novogradenj, obnov in rekonstrukcij raznovrstnih objektov. Dejavnost 
podjetja je predstavil tudi s promocijskim materialom in tehničnimi prospekti za storitve podjetja. 
 
Seminar je potekal od 9. ure do 14.30. 
 
Zapisala Jana Janežič, poslovna sekretarka. 
 

 


