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P o r o č i l o 
 

 
Seminar: Narava, 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, 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 32 predstavnikov Univerz, občin, javnih zavodov, podjetij in drugih upravljavcev infrastrukture za šport in 
prosti čas ter gospodarskih družb. 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: dr. Stanislav Pinter, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani, ● dr. Milan Hosta, Spolint, Inštitut za 
razvoj športa, ● Mojmir Flisek, Flisek d.o.o., Inštitut za športne inovacije, ● Boštjan Jakše, univ. prof. športne vzgoje, ● Matija 
Koren, direktor Koren Sports, Agencija za športne avanture in potovanja, ● mag. Polona Andrejčič Mušič, podsekretarka, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija za ceste Republike Slovenije, ● Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov 
Slovenije in ● Tatjana Janežič, poslovna sekretarka Združenja športnih centrov Slovenije. Slušatelji: Janez Maršič, direktor Javnega 
zavoda za šport občine Kočevje, ● Samo Pinter, direktor Zavoda za šport Slovenjske Konjice, ● Boštjan Koprivec, direktor Zavoda 
Ivana Cankarja Vrhnika, ● Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, ● Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, ● mag. 
Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, ● Kristijan Salmič, Javni zavod Šport Ljubljana - vodja Centra Stožice, ● Miran 
Kavaš, vodja programov Zavod za šport Kranj, ● Gregor Likar, vodja športne infrastrukture Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi. ● 

Helena Grajfoner, vodja športne infrastrukture Javni zavod CEZAM Ruše, ●  Sebastjan Sagadin, Občina Slovenska Konjice, ● Iztok 
Jerebic, Občina Beltinci, ● Daniel Cukjati, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, ● Denis Fakin, Javni zavod Športni in mladinski center 
Piran, ● Žiga Kus, Športna zveza Radlje ob Dravi, ● Andrej Kastelic, Javni zavod Šport Ljubljana - vodja Park Ježica, ● Vladoša 
Nižetič, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, ● Robert Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, ● Dušan 
Videmšek, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Kodeljevo, ● Jože Pirš, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Kodeljevo, ● Peter Rataj, 
Javni zavod CEZAM Ruše, ● Katarina Gaser, Javni zavod Šport Ljubljana - Park Kodeljevo, ● Justina Gosak, Javni zavod Šport 
Ljubljana - Uprava. 
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 Vsebina seminarja 
 
Vsebina seminarja je usmerjena v spreminjanje filozofije / paradigme športa, prostega časa ter infrastrukture v državi. Od zidanih 
objektov v urbanih okoljih, se bo razvoj v prihodnosti usmeril v naravno okolje ter v: ● 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 podjetje 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 dr. Stanislav Pinter, Fakulteta za šport, Univerza v Ljubljani. 
Umestitev Slovenije v geografski in družbeni prostor Evrope. Športna dejavnost je pomembno področje državnega interesa. 
Trimsko gibanje v Sloveniji. Spremembe v športni aktivnosti Slovencev. Vadba v naravi, priložnost za druženje. Stik z naravo. 
 
Predmet 11101 Filozofija športa in športna etika  
● Tema Živeti v naravi in z naravo 
Predavatelj dr. Milan Hosta, Spolint, Inštitut za razvoj športa.  
Vsebina: 1. Uvod. 2. Kultura, telesna kultura, športna kultura, športna rekreacija. 3. Športna rekreacija kot urbana nujnost in 
civilizacijska potreba. 4. Zunanje in notranje vrednote športne rekreacije. 5. Zaključek: športna rekreacija in rekreativni šport. 
 
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 Urbanistično načrtovanje infrastrukture za šport in prosti čas 
Asist. Andrej Mahovič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo. 
Vsebina: 1. Turistične poti v občini Osilnica. Pešpoti, kolesarske poti, tematske poti. 2. Kolesarjenje skozi naravo in zgodovino. 
Krožna kolesarska smer. 3. Javni, projektni, odprt, anonimen, enostopenjski arhitekturni in krajinsko arhitekturni natečaj za izbiro 
strokovno najprimernejše rešitve celovite zasnove ureditve Nordijskega centra Planica ter arhitekturnih in krajinsko arhitekturnih 
rešitev objektov in ureditev. 4. Urbanistično - arhitekturna zasnova športnega parka na Ravnah na Koroškem.  
 
Predmet 21101 Vrste programov in storitev      
Tema Vadba v naravi 
Predavatelj Boštjan Jakše, univ. profesor športne vzgoje. 
Vsebina: 1. Fit Camp PrejPotem, kot »pametna« vadba. 2. Redna vadba na prostem, prilagojena vsakomur. 3. Kvalificirani wellness 
trenerji in strokovnjaki. 4. Zdrav način prehranjevanja. 5. Ustrezna športna oprema. 
 
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 12109 Drugi športni objekti  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
Tema Plezalni parki 
Predavatelj Matija Koren, direktor Koren Sports, Agencija za športne avanture in potovanja.  
Vsebina: 1. Kaj je plezalni park? 1.1. Konstrukcijske rešitve. 1.1.1. Umetne konstrukcije (adrenalinski parki). 1.1.2. Plezalni park v 
gozdu (pustolovski park). 1.1.3. Mobilni plezalni parki. 1.1.4 Notranji (indoor) plezalni parki. 1.1.5. Otroški plezalni parki. 1.1.6. 
Plezalni parki za invalide. 2. Varovalni sistemi. 2.2. Pametni varnostni sistem (Smart Belay System). 2.1. Klasični varnostni sistem 
(Classic Belay system). 2.3. Neprekinjeni varnostni sistem (Continuous Belay system). 2.4. Top rope varovalni sistem. 3. 
Upravljanje plezalnih parkov. 3.1. Osnovni (obvezni) tečaj. 3.2. Nadaljevalni tečaj za izvajanje programov. 4. Okvirne inofrmacije 
pri izvedbi investicij v plezalne parke. 4. Evropski standard EN 15567-1. Športni in rekreacijski objekti. Plezalni parki - 1. del. 
Konstrukcijske in varnostne zahteve. 5. Evropski standard EN 15567-2-2007. Športni in rekreacijski objekti. Plezalni parki - 2. del. 
Zahteve za delovanje.   
 
Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 12109 Drugi športni objekti  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
Tema Trim steze, fitnesi in druge površine v naravi 
Predavatelj Mojmir Flisek, Inštitut za športne inovacije, Flisek d.o.o. 
Vsebina: 1. Zunanja igrala in igrišča za otroke in mladostnike. 2. Mestni športni park. 3. Kopališča. Smučišča in dvorane za alpsko 
smučanje in zimske aktivnosti. 5. Igrišča za golf in mini golf. 6. Večnamenska igrišče. 7. Fitnes v naravi. 8. Zaključek. 
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Predmet 11204 Standardi in normativi načrtovanja in gradnje infrastrukture za šport in prosti čas objektov in vadišč  
Predmet 12109 Drugi športni objekti  
Predmet 21101 Vrste programov in storitev 
Tema Kolesarske površine 
Predavateljica mag. Polonca Andrejčič Mušič, podsekretarka na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike 
Slovenije za ceste.  
Vsebina: 1. Uvod. 1.1. Opis stanja kolesarske infrastrukture v Republiki Sloveniji in osnovne pristojnosti. 1.2. Aktivnosti in 
zadolžitve Direkcije za ceste republike Slovenije. 1.3. Aktivnosti za realizacijo izvedbe državnega kolesarskega omrežja. 1.4. 
Osnovni namen spodbujanja kolesarstva v Republiki Sloveniji. 1.5. Vrsta in oblika kolesarskih povezav v Republiki Sloveniji. 1.6. 
Kriteriji za izbiro oblike in vrste kolesarske steze. 1.7. Osnovna zakonska izhodišča v slovenskem prostoru. 2. Mednarodna 
izhodišča. 3. Nacionalna strategija razvoja državnega kolesarskega omrežja. 3.1. Osnovna načela. 3.2. Osnovne usmeritve in cilji. 
3.3. Osnovni cilji. 3.4. Strateški cilji. 3.5. Predvidena dinamika izgradnje kolesarskega omrežja. 3.6. Podlage za izgradnjo in 
regulativa. 4. Sklep. 
 
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) in občine (lastnice ter investitorice), 

potrebujejo za načrtovanje in izgradnjo infrastrukture za šport in prosti čas v naravnem okolju, 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. 

• 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 
 
Udeležencem seminarja smo z razdelitvijo promocijskega materiala in tehničnih prospektov, predstavili ponudbo podjetja Sies 
d.o.o. Šempeter pri Gorica. 
 
Seminar je potekal od 9. ure do 14.30. 
 
Zapisala Jana Janežič, poslovna sekretarka. 
 

 


