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Z A P I S N I K 
 

sestanka projektne skupine za seminar Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas,  
golfskih igrišč, stadionov in nogometnih igrišč, v kriznih razmerah 

 
 
Sestanek projektne skupine je bil v sredo, 21. decembra 2011 ob 11. uri, v poslovnih prostorih Združenja športnih centrov 
Slovenije, na Partizanski 35 v Kranju. Udeleženci sestanka so del gradiva za sestanek prejeli po elektronski pošti in v pismeni 
obliki pred sejo. Sestanek je vodil Jože Jenšterle, direktor združenja.  
 

Prisotni 
 
Dr. Jože Podgoršek, vodja Izobraževalnega centra v Zavodu GRM Novo mesto, Darko Cecelja, predsednik Združenja 
vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, Jure Božič, direktor AB d.o.o. Žirovnica, Uroš Zvonc, s.p. Ljubljana in Jože Jenšterle, 
direktor Združenja športnih centrov Slovenije. 
 

Dnevni red 
 
1. Organizacija seminarja 
2. Vsebina seminarja in predavatelji 
3. Seminarska gradiva in video predstavitve 
4. Ciljne skupine udeležencev seminarja  
5. Študijske ekskurzije v Sloveniji in tujini 
 

Razprava in sklepi 
 

TOČKA 1 
 
Direktor združenja je predstavil izobraževalni program »Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«, ki 
so razvili člani konzorcija: (1) Združenje športnih centrov Slovenije, (2) Univerza na Primorskem, (3) Univerza v Ljubljani, 
Ekonomska fakulteta, (4) Izobraževalni center Grm Novo mesto, (6)  Ensico S, d.o.o. Ljubljana, (7) El-Tec Mulej d.o.o. Bled in 
(8) Združenje vzdrževalcev golf igrišč Slovenije. Seminar je 22. Zelena šola trave, ki jo je organiziralo podjetje AB d.o.o. 
 

Sklep 1 
 
Organizatorji seminarja so Združenje športnih centrov Slovenije, Združenje vzdržvalcev golf igrišč Slovenije, Izobraževalni center 
GRM Novo mesto in AB d.o.o. Žirovnica. Polovico sredstev kotizacij prijavljenih vzdrževalcev golfskih igrišč, bo prejelo Združenje 
vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije. 
 

Sklep 2 
 
Naslov seminarja je »Upravljanje travnatih površin za šport in prosti čas, golfskih igrišč, stadionov in nogometnih igrišč, v 
kriznih razmerah«. Datum seminarja je 7. in 8. marec 2012. Kraj seminarja je Lipica. Preverijo se pogoji organizacije seminarja 
v drugih krajih.  
 
Seminar se deli v dva samostojna dela: (1) Travnate površine za šport in prosti čas ter golfska igrišča in (2) Stadioni in 
nogometna igrišča. 
 

Sklep 3 
 
Dr. Jože Podgoršek bo pripravil informacijo ter ponudbo za udeležence seminarja za pridobitev nacionalne poklicne 
kvalifikacije. 
 

Sklep 4 
 
Jože Jenšterle, Marko Božič, Darko Cecelja, Uroš Zvonc in Jure Božič bodo povabili podjetja, dobavitelje proizvodov in 
storitev, da se predstavijo upravljavcem in vzdrževalcem na delavnicah na seminarju ter prispevajo del sredstev za pokrivanje 
stroškov organizacije seminarjev. Organizatorji seminarja jim ponujamo: (1) objavo logotipa podjetja na platnicah seminarske 
publikacije, (2) objavo enostranskega oglasa (predstavitve) v seminarski publikaciji, (3) predstavitev ponudbe proizvodov in 
storitev v delavnicah, (4) postavitev stojnic in razdeljevanje promocijskih gradiv, prodajnih ponudb in tehničnih prospektov na 
seminarju. Prispevki podjetij za predstavitev na seminarju so od 500 do 1.000 evrov, odvisno od obsega storitev, ki jih koristijo. 
 

TOČKA 2 
 

Sklep 5 
 
Vsebina seminarja obsega naslednje teme: 
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Sreda, 7. marec 2012 

Travnate površine za šport in prosti čas ter golfska igrišča 
 

Standardi in normativi travnatih površin za šport in prosti čas ter golfskih igrišč. Mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje in 
Gorazd Nastran, Green Consulting d.o.o. Prestranek. Vsebina: Vrste travnatih površin za šport in prosti čas. Vrste golfskih 
igrišč. Standardi trajnostnega razvoja (varstvo okolja, sistemi energetske oskrbe, komunalni sistemi, programi). Standardi in 
finančni normativi upravljanja in vzdrževanja.  
 
Program vzdrževanja travnatih površin in golfskih igrišč v kriznih pogojih. Vsebina: (1) Darko Cecelja, predsednik Združenja 
vzdrževalcev golf igrišč Slovenije. Analiza travnatih površin (analiza tal, vode in okolja). Analiza usposobljenosti zaposlenih  
delavcev. Analiza strojev, druge mehanizacije in opreme. (2) Prof.dr. Nebojša Momirović, Fakulteta za kmetijstvo Beograd. 
Ekonomičen gnojilni načrt. Učinkovita raba organskih in mineralnih gnojil. (3) Boštja Luznar, Golf igrišče Bled. Učinkovito 
načrtovanje upravljanja in vzdrževanja travnatih površin in golfskih igrišč. Stroški dela, oskrbe z vodo, gnojil in mehanizacije. 
 
Načrt nabave mehanizacije. Scott Forrest, Ransomes Jacobsen Ltd in Marko Božič, AB d.o.o. Žirovnica. Vsebina: Pregled 
obstoječe mehanizacije in ocena potreb po nabavi novih strojev. Pregled primernih strojev. Načrt nabave mehanizacije za 
vzdrževanje trvnatih površin in golfskih igrišč z upoštevanjem namembnosti in zmogljivosti strojev, cen in stroškov vzdrževanja. 
Predstavitev novih tipov električnih strojev, ki so ekološko primernejši ter ekonomsko učinkoviti.  
 
Delavnice. Predstavitev podjetij ter njihove ponudbe proizvodov in storitev. Strokovnjaki bodo odgovarjali na vprašanja 
udeležencev seminarja v zvezi z upravljanjem in vzdrževanjem travnatih površin, organskimi in mineralnimi gnojili, sistemi za 
pranje mehanicacije, stroji in priključki za vzdrževanje travnatih površin. 
 

Četrtek, 8. marec 2012 
Stadioni in nogometna igrišča 

 
Standardi in normativi stadionov in nogometnih igrišč. Mag. Tatjana Hren, ZPO d.o.o. Celje in Brane Elsner, komisija za 
objekte Nogometne zveze Slovenije. Vsebina: Vrste stadionov in nogometnih igrišč (kriteriji za opredelitev namembnosti 
stadionov, nogometna igrišča z naravno in umetno travo, šolska igrišča, vadbena igrišča, prireditveni objekti, večnamenski 
objekti, posebni objekti). Standardi trajnostnega razvoja (varstvo okolja, sistemi energetske oskrbe, komunalni sistemi, 
programi). Prostorsko planiranje in urbanistično načrtovanje športnih središč. Arhitekturno projektiranje stadionov. Tehnološki 
standardi in splošni tehnični normativi za stadione in nogometna igrišča z naravno in umetno travo. Programski standardi in 
normativi. Finančni normativi gradnje stadionov in nogometnih igrišč z naravno in umetno travo. Standardi in finančni normativi 
upravljanja in vzdrževanja. Delovni normativi (struktura zaposlenih delavcev, poklici, stroški dela, izobraževanje in strokovno 
usposabljanje zaposlenih delavcev). 
 
Program vzdrževanja stadionov in nogometnih igrišč. Predavatelji še ni določen.  Vsebina: (1) Gorazd Nastran, Green 
Consulting d.o.o. Prestranek, Darko Cecelja, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Marko Božič, AB 
d.o.o. Žirovnica. Analiza nogometnih igrišč. Analiza usposobljenosti zaposlenih delavcev. Analiza strojev, druge mehanizacije in 
opreme. (2) Prof.dr. Nebojša Momirović, Fakulteta za kmetijstvo Beograd. Vsebina: Ekonomičen gnojilni načrt za 
zagotavljanje največjih učinkov na nogometnih igriščih. Ekonomičen gnojilni načrt. Učinkovita raba organiskih in mineralnih 
gnojil. Nega in obnova travne ruše po obremenitvi (vadbi, tekmi). (3) Gorazd Nastran, Green Consulting d.o.o. Prestranek, 
Darko Cecelja, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Marko Božič, AB d.o.o. Žirovnica. Učinkovito 
načrtovanje upravljanja in vzdrževanja travnatih površin in nogometnih igrišč. Stroški dela, oskrbe z vodo, gnojil in 
mehanizacije. 
 
Ekološki in ekonomični sistemi za pranje strojev. Tim Earley, ESD Waste2Water Europe Ltd in Uroš Zvonc, s.p. Ljubljana. 
Vsebina: Najsodobnejši sistemi za pranje strojev. ki zagotavljajo boljši izkoristek porabljene vode. Zmanjševanje stroškov pranja 
strojev ter boljša zaščita okolja pred onesnaževanjem z motornimi olji in drugimi škodljivimi  snovmi, ki se pri pranju izpirajo iz 
strojev. 
 

TOČKA 3 
 

Sklep 6 
 
Predavatelji bodo za vsako predavanje pripravili študijska gradiva, ki vključujejo tekste, grafikone in fotografije, v obsegu od 10 
do 20 strani. Gradiva bodo pripravljena v programu »word« in po elektronski poši poslana združenju do 6. januarja 2012. 
Organizator bo iz študijskih gradiv pripravil seminarsko publikacijo. Predavatelji bodo za predavanja in predstavitev svojih tem  
pripravili video predstavitve v »power pointu« in jih poslali združenju. 
 

TOČKA 4 
 

Sklep 7 
 
Združenje športnih centrov Slovenije bo program seminarja z vabilom poslalo na 1.445 elektronskih naslovov upravljavcev 
infrastrukture za šport in prosti čas, občin, državnih institucij, Univerz in izobraževalnih ustanov, podjetij, športnih in drugih 
organizacij. 
 
Združenje vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije bo posebej povabilo svoje člane. Posebej pomembna bo zagotovitev udeležbe 
na prvem delu seminarja: Travnate površine za šport in prosti čas ter golfska igrišča. 
 
Člani združenja imajo posebne pogoje udeležbe in popuste. 
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TOČKA 5 

 
Sklep 8 

 
Darko Cecelja se dogovori z gospodom Alexandrom Höfingerjem, predsednikom Združenja vzdrževalcev golf igrišč Avstrije 
za enodnevno ali dvodnevno strokovno ekskurzijo v Avstriji. Program ekskurzije bo vključeval: predstavitev golfskih igrišč v 
Avstriji, predstavitev upravljanja in vzdrževanja travnatih površin, ogled referenčnega golfskega centra ter nogometnega centra 
z večjim številom zunanjih in pokritih nogometnih igrišč. Ekskurzija naj bi bila v drugi polovici aprila ali prvi polovici maja. 
Preverili bomo možnosti sponzoriranja strokovnega usposabljanja s strani podjetij, dobaviteljev proizvodov in storitev. 
 
Darko Cecelja pripravi predlog strokovne ekskurzije v Anglijo ali Škotsko. Program ekskurzije bo vključeval: upravljanje 
golfskih centrov, vzdrževanje golfskih igrišč, organizacija tekmovanj, ogled referenčnega golfskega centra ter nogometnega 
centra z večjim številom zunanjih in pokritih nogometnih igrišč. Ekskurzija naj bi bila v drugi polovici oktobra ali prvi polovici 
novembra. Preverili bomo možnosti sponzoriranja strokovnega usposabljanja s strani podjetij, dobaviteljev proizvodov in 
storitev. 
 
Uroš Zvonc vzpostavi kontakte in preveri možnost organizacije strokovne ekskurzije v druge kraje Anglije. Preveri možnosti 
sponzoriranja strokovnega usposabljanja s strani podjetij, dobaviteljev proizvodov in storitev. 
 
Jože Jenšterle vzpostavi kontakte in preveri možnost organizacije strokovne ekskurzije v druge kraje Anglije. Preveri možnosti 
sponzoriranja strokovnega usposabljanja s strani podjetij, dobaviteljev proizvodov in storitev. 
 

Sklep 9 
 
Dr. Jože Podgoršek pripravi program večdnevnega praktičnega usposabljanja vzdrževalcev travnatih površin za šport in prosti 
čas, golfskih igrišč, stadionov in nogometnih igrišč. Program bo potekal v Izobraževalnem centru Grm Novo mesto. Program bo 
potekal v mesecu septembru. Program bo vključeval področja: organizacija vzdrževanja travnatih površin, delo z mehanizacijo, 
in uporaba gnojil. Jure Božič bo preveril ali lahko zagotovijo stroje za predstavitev delovanja in uporabo na terenu. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 13.35.  
 
Zapisal: Jože Jenšterle. 
 


