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Z A P I S N I K 
14. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije 

 
Seja je bila v četrtek, 22. novembra 2012 ob 11. uri, v sejni sobi Dvorane Tivoli, Celovška cesta 25, v Ljubljani. Člani 
združenja so  gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo skupščine. Sejo je vodil 
predsednik združenja Ivan Pfeifer. 
 
 

Prisotni 
 
Gost: Gabrijel Ambrožič, Atletska zveza Slovenije. Predstavniki članov združenja: Tatjana Polajnar, direktorica 
Zavoda Šport Tivoli Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorice Zavoda Šport Tivoli Ljubljana, Zala Brodnik - 
Rahne, Slovenijašport-3T, d.o.o. Ljubljana, Sašo Hribar, vodja Športnega centra Ribnica, Janez Maršič, direktor 
Zavoda za šport občine Kočevje, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, Boris Vrhovnik, 
direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Dalibor Crljenković, 
Kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Mihela Gosteničnik in Tadej Mežnar, Javni zavodi Športni objekti 
Maribor, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska 
Bistrica, Helena Grajfoner, vodja športne infrastrukture, Javni zavod Center za mlade  CEZAM – Športni center 
Ruše, Tilen Klugler, direktor Javnega zavoda za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, Zdravko Kotnik, Zavod 
za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Borut Marošek, Javni zavod za turizem in 
šport SPOTUR Slovenj Gradec, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Danilo Fras, Občine Šentjur, Dušan 
Kajba, Turizem Podčetrtek, GIZ, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Velenje, 
Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Aco Trampuž, direktor Mega Center d.o.o. Kranj, Mitja Zupan, 
direktor Vita Center d.o.o. Naklo, Aleš Murn, direktor Zavoda za šport Škofja Loka, Gregor Habjan, direktor 
Javnega zavoda Ratitovec Železniki, Mirko Ulčar, direktor Infrastruktura d.o.o. Bled, Zoran Kramar, direktor 
Zavoda za šport Jesenice, Silvo Poljanšek, direktor podjetja Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - 
Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in 
mladinski center Piran, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Ciril Kolešnik, direktor Zavoda za 
šport Brežice, Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Sonja Kreslin, Zavod za turizem Radenci, Jože Jenšterle, 
individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost so opravičili: 
Branko Velišček, direktor Zavod za šport Občine Tolmin, Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, mag. 
Janez Vodičar, Svet za šport RS. Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport 
Vransko, Boštjan Bizjak, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica, Darko Cecelja, predsednik Združenja 
vzdrževalcev golfskih igrišč Slovenije, Andrej Bertok, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Brane 
Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer in Matej Sitar, vodja enote 
šport, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec. 
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Dnevni red 

 
1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti 
2. Članstvo združenja in kvorum skupščine 
3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 
4. Zapisnik 13. seje skupščine združenja 
5. Davek na dodano vrednost za uporabo športnih objektov 
6. Načrtovane investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji  
7. Mednarodni projekt SMART 
8. Potresna in poplavna varnost infrastrukture za šport in prosti čas v državi 
9. Program združenja 2013 – 2016 in finančni načrt 2013 
10. Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora združenja za mandat 2013 -2016 
11. Razno 

 
Razprava in sklepi 

 
Točka 1 

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti 
 
Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji 
in sklepčnost skupščine združenja. 
 

Sklep 1 
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije 
so: (1)  Marjan Klepec, (2) Uroš Jug in (3) Ciril Kolešnik. 
 

Točka 2 
Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 
Sklep 2 

V skladu s 16. členom Statuta združenja, je skupščina združenja obravnavala in potrdila sklep upravnega odbora 
združenja z dne, 22.11.2012, o sprejemu Zavoda za šport Dravograd, v članstvo združenja. Novi član ima en glas na 
sejah skupščine združenja.  
 

Sklep 3 
V skladu s 16. členom Statuta združenja, je skupščina združenja obravnavala in potrdila sklep upravnega odbora 
združenja z dne, 6.9.2012,  o izključitvi iz združenja: DAV d.o.o. PE Športni center Campus Ptuj in Zavod za šport, 
turizem in prosti čas Sežana.  
 

Sklep 4 
Članstvo Združenja športnih centrov Slovenije na dan 22.11.2012. Združenje športnih centrov Slovenije ima 57 
članov. Skupščina združenja ima kvorum 64 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov upravnega 
odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Javni zavod Šport Ljubljana in Javni zavod Športni 
objekti Maribor. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, 
Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje, Agencija za šport Novo mesto, Javni zavod 
za šport Nova Gorica in Javni zavod za šport Ptuj. 43 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. 5 
individualnih in pridruženih članov združenja nima glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.  
 

Sklep 5 
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 
36 članov združenja, ki imajo 45 glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z 18. 
členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije. 
 

Točka 3 
Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 

 
Sklep 6 

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane delovnega predsedstva seje skupščine: (1) Ivan Pfeifer, (2) 
Tatjana Polajnar in (3) Matjaž Ukmar. Za zapisničarko je imenovala Jano Janežič. 
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Sklep 7 

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane volilne komisije: (1) Mihela Gosteničnik, (2) Ciril Kolešnik in 
(3) Sonja Kreslin. 

 
Sklep 8 

Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja. V dnevni red so kot 8. 
točko uvrstili: Potresna in poplavna varnost infrastrukture za šport in prosti čas v državi.  
 

Točka 4 
Zapisnik 13. seje skupščine združenja 

 
Sklep 9 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, 
potrdila zapisnik 13. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 10.5.2012, v Ljubljani. 
 

Točka 5 
Davek na dodano vrednost za uporabo športnih objektov 

 
Sklep 10 

Člani združenja so bili obveščeni, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, sprejelo predlog 
združenja, da se davek na dodano vrednost za uporabo športnih objektov, ne poveča ampak ostane na sedanji višini 
8,5%. To je bilo uspešno posredovanje združenja, s čimer smo preprečili poslabševanje razmer v sektorju športa, 
prostega časa ter infrastrukture: (1) manjšo dostopnost programov ter uporabo športnih objektov, (2) slabšanje 
pogojev poslovanja upravljavcev športnih centrov, (3) neredno obratovanje in slabše vzdrževanje športnih objektov, 
(4) manjše število in nižjo kakovost programov in storitev ter (5) manjšo varnost izvajanja programov ter uporabe 
objektov. S tem smo preprečili posledice, ki bi zelo slabo vplivale na »gibalno kulturo in zdrav življenjski slog 
prebivalstva«. 
 

Sklep 11 
Za ureditev razmer v sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture, predlagamo Ministrstvu za izobraževanje, 
znanost, kulturo in šport, da sprejme naslednje sklepe: 
1. Ministrstvo bo v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, predstavniki športa in upravljavci infrastrukture, pripravilo 

predloga novega Zakona o športu in Nacionalnega programa športa. 
2. Ministrstvo bo v sodelovanju z upravljavci infrastrukture izdelalo razvid športnih objektov v državi. 
3. Ministrstvo bo v sodelovanju z upravljavci infrastrukture, specializiranimi ustanovami in podjetji, izdelalo in 

sprejelo Pravilnik o upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas. 
 

Točka 6 
Načrtovane investicije v infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji 

 
Aleš Murn je opozoril na napačno poimenovanje dvorane v Škofji Loki. Dvorana se imenuje Poden. 
 

Sklep 12 
Člani skupščine so se seznanili s podatki o načrtovanih investicijskih projektih v infrastrukturo za šport in prosti čas, 
ki jih je združenje zbralo in analiziralo v obdobju 2011 – 2012. Podatke je združenje zbiralo: (1) z anketno raziskavo 
pri upravljavcih infrastrukture (javni zavodi, podjetja, športne organizacije, občinske uprave) in lastnikih (občine, 
športne organizacije, podjetja) ter (2) dokumentiranimi pismenimi in video predstavitvami uradnih predstavnikov 
investitorjev na sestankih in strokovnih seminarjih združenja.   
 

Sklep 13 
Člani skupščine so obravnavali in potrdili:  
- kriterije za razvrščanje investicijskih projektov v infrastrukturo za šport in prosti čas, 
- vsebino podatkov v preglednici investicijskih projektov v infrastrukturo za šport in prosti čas in 
- pregled, oceno in analizo načrtovanih investicijskih projektov v infrastrukturo za šport in prosti čas. 

 
Točka 7 

Mednarodni projekt SMART 
 
Direktor združenja je predstavil mednarodni projekt SMART. Ciril Kolešnik je opozoril na napake pri projektiranju in 
gradnji površin, ki so pokrite z umetno travo, napačne tehnologije ter prevelike uporabe polnil in stabilizatorjev. 
Marjan Klepec je opozoril na nestrokovna ravnanja investitorjev športnih objektov. 
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Sklep 14 

Skupščina je obravnavala vsebino in potrdila organizacijo mednarodnega projekta SMART, ki je raziskovalno-razvojni 
projekt za razvoj novih tehnologih za reciklažo gum ter novih proizvodov za umetne trave in športne pode. 
Združenje športnih centrov Slovenije sodeluje v projektu v okviru mednarodnega združenja IASLIM. Člani združenja 
bodo sporočali podatke o lastnostih in uporabi umetne trave in športnih podov, ki jih imajo v objektih in na 
površinah s katerimi upravljajo.  
 

Točka 8 
Potresna in poplavna varnost infrastrukture za šport in prosti čas v državi 

 
Sklep 15 

Skupščina je obravnavala ugotovitve uprave združenja o potresni in poplavni varnosti infrastrukture za šprot in prosti 
čas v državi. Ugotovitve so pripravljene na podlagi podatkov pridobljenih iz ankete med upravljavci infrastrukture. 
14.1. Razvid športnih objektov 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Republike Slovenije, je sporočilo, da ni upravljavec športnih 
objektov in površin, razen srednješolskih objektov, ki so v razvidu športnih objektov. Razvid omenjenih podatkov ne 
vsebuje. Služba, pristojna za upravljanje s srednješolskimi objekti, s podatki o poplavljenosti in poškodbah objektov 
in površin, ne razpolaga. 
14.2. Poplavna varnost objektov in površin 
Približno polovica občin, v katerih so upravljavci infrastrukture, ima izdelane poplavne študije. Ocene poplavne 
varnosti, ki so upoštevale kote talne vode in kote poplav, so bile večinoma izdelane za novejše večje objekte. Drugi 
objekti so se projektirali v skladu s takratnimi urbanističnimi usmeritvami in obstoječimi prostorskimi akti ter v skladu 
s priporočili območnih vodnogospodarskih skupnosti. Nekatere občine so določile poplavna območja na podlagi 
Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav 
(U.l. 89/2008). Nekateri objekti in površine, ki so bili zgrajeni pred sprejemom omenjene uredbe ter določitvijo 
poplavnih območij, ležijo v območjih, v katerih je večja nevarnost poplav. Ostale občine načrtujejo izdelavo 
poplavnih študij, v katerih bodo karte poplavne nevarnosti in razredi poplavne nevarnosti. (Ciril Kolešnik) Z izgradnjo 
elektrarn na srednji Savi, se bo poplavna nevarnost na območjih, ki ležijo južno od elektrarn, zelo zmanjšala. Del 
Ljubljanske kotline bo poplavno manj ogrožen z izvedenimi melioracijami. Potrebno bo regulirati tok reke Drave in 
zaščititi območja ob njej. Posebno pozornost je potrebno posvetiti urejanju vodotokov v skladu z določili 
okoljevarstvenega programa “Natura 2000”. 
14.3. Poplavljeni objekti in površine 
Večina upravljavcev je že imela poplavljene in poškodovane objekte in površine za šport in prosti čas. Največkrat so 
bila poplavljena nogometna igrišča, letna kopališča, stadioni in drsališča. Isti objekti in površine so bili poplavljeni že 
večkrat, kar dokazuje njihovo veliko poplavno ogroženost. Sprejeti bo potrebno ustrezne, ponekod obsežne, 
protipoplavne ukrepe. 
14.4. Potresna varnost objektov in površin 
Športni objekti so bili zgrajeni po zakonodaji, ki je veljala v času gradnje. Novogradnje so bile večinoma projektirane 
v skladu z evropskim standardom za potresno odporno gradnjo Eurocode 8  ter Pravilnikom o mehanski odpornosti 
in stabilnosti objektov, ki dodatno določata parametre konstrukcij. Upravljavci imajo za večino večjih športnih 
objektov izdelana strokovna poročila o pregledih nosilnih konstrukcij, s statično in seizmično analizo objektov. 
Poročila / elaborati, so bili večinoma izdelani v postopkih pridobivanja gradbenih dovoljenj. 
14.5. Porušeni objekti in površine 
V preteklih letih ni bilo porušenih in poškodovanih objektov. 
14.6. Zbirni in evakuacijski centri 
V nekaterih občinah so z načrti zaščite in reševanja, določili športne objekte za rezervne zbirne in evakuacijske 
centre za evakuacijo ljudi v primeru naravnih nesreč, kot so potresi, poplave, požari in druge nesreče. Večinoma gre 
za športne dvorane. Športni objekti niso opremljeni z opremo, ki je potrebna v evakuacijskih centrih. Nekateri centri 
niso opremljeni za uporabo s strani invalidov (dostopi, stopnišča, sanitarije, garderobe). 
14.7. Centri za dekontaminacijo v primeru jederskih nesreč 
Nekateri športni objekti v Posavju so določeni kot centri za dekontaminacijo v primeru jederskih nesreč. Centri imajo 
pomembno vlogo v programih reševanja v primeru jederskih nesreč, vendar niso opremljeni z ustrezno opremo za 
reševanje.  
14.8. Oprema objektov in površin za šport in prosti čas 
Nekateri športni centri, objekti in površine, niso opremljeni za uporabo s strani invalidov (dostopi, stopnišča, 
sanitarije, garderobe). 
 

Sklep 16 
Združenje bo obvestilo resorna ministrstva z ugotovitvami o potresni in poplavni varnosti infrastrukture za šport in 
prosit čas, opremo zbirnih in evakuacijskih centrov ter centrov za dekontaminacijo v primeru jederskih nesreč. 
 

Sklep 17 
Zahteve o potresni in poplavni varnosti infrastrukture za šport in prosti čas, pogojih gradnje in uporabe zbirnih in 
evakuacijskih centrov ter centrov za dekontaminacijo v primeru jedrskih nesreč, bomo upoštevali pri izdelavi in 
sprejemanju standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas (načrtovanje, gradnja, opremljanje, 
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upravljanje, vzdrževanje, uporaba). Standardi in normativi se bodo pričeli izdelovati, ko bosta ministrstvo in 
fundacija zagotovila sofinanciranje iz javnih razpisov. 
 

Sklep 18 
Združenje bo predlagalo resornim ministrstvom, da zahteve o potresni in poplavni varnosti infrastrukture za šport in 
prosti čas, pogojih gradnje in uporabe zbirnih in evakuacijskih centrov ter centrov za dekontaminacijo v primeru 
jedrskih nesreč, vnesejo in upoštevajo pri pripravi in izvedbi javnih razpisov za sofinanciranje izgradnje, 
rekonstrukcij, obnov in modernizacije infrastrukture za šport in prosti čas. 
 

Sklep 19 
Pregled izpolnjevanja zahtev po potresni in poplavni varnosti infrastrukture za špport in prosti čas, pogojih gradnje 
in uporabe zbirnih in evakuacijskih centrov ter centrov za dekontaminacijo v primeru jedrskih nesreč, bomo vnesli v 
Katalog športnih centrov Slovenije. Katalog se bo pripravil, ko bosta ministrstvo in fundacija zagotovila sofinanciranje 
iz javnih razpisov. 
 

Točka 9 
Program združenja 2013 - 2016 

 
Predsednik je povedal, da upravni odbor predlaga skupščini v obravnavo in sprejem program združenja za obdobje 
2013 – 2016. To je program, ki ga bo izvedel novoizvoljeni upravni odbor združenja. Direktor združenja je predstavil 
program. Temeljni cilji združenja v prihodnjem obdobju ostajajo enaki. združenje si bo prizadevalo zagotoviti 
organizacijske, kadrovske, materialne in finančne pogoje za izvedbo programa združenja. 
 

Sklep 20 
Skupščina združenja je potrdila program  združenja 2013 - 2016. Program je sprejet za prihodnji mandat upravnega 
odbora združenja in določa temeljne usmeritve dela združenja.  
 

Točka 10 
Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora združenja za mandat 2013 -2016 

 
Sklep 21 

Člani skupščine so se seznanili s členi Statuta združenja: 
- 14. člen. Organi združenja imajo štiriletni mandat. 
- 16. člen. Naloge skupščine so: - volitve predsednika in članov upravnega odbora ter nadzornega odbora. 
- 19. člen.  Upravni odbor ima od 9 do 15 članov. 
- 22. člen. Nadzorni odbor ima 3 člane. 
 

Sklep 22 
Skupščina je obravnavala in potrdila kriterije, ki jih je upravni odbor upošteval, pri oblikovanju predloga kandidatne 
liste za člane organov v mandatnem obdobju 2013 - 2016. Kandidatna lista je oblikovana na podlagi naslednjih 
kriterijev: (1) teritorialna pokritost vseh “regij” v državi, (2) zastopanost največjih upravljavcev infrastrukture za 
šport in prosti čas v državi in (3) zastopanost majhnih in zasebnih upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v 
državi. 
 

Sklep 23 
Skupščina združenja je obravnavala in potrdila poročilo o predlaganih kandidatih ter predlog upravnega odbora za 
kandidate za predsednika in člane upravnega in nadzornega odbora. Zaradi poslovnih obveznosti v tujini, se je iz 
kandidatne liste za člane upravnega odbora združenja, umaknil Igor Rakuša, direktor Strelskega centra Gaj 
Pragersko, ki pa bo tudi v prihodnosti sodeloval v delu združenja. Skupščina je potrdila dosedanjo usmeritev 
združenja, da v organih združenja nimajo svojih članov podjetja, ki so člani združenja brez glasovalne pravice na 
sejah združenja. S takšno obrazložitvijo se je zavrnil predlog podjetja Vita Center d.o.o. Naklo.  

 
Sklep 24 

Na predlog predsednika združenja, so delegati članov združenja na skupščine so sprejeli sklep, da se izvedejo javne 
volitve organov združenja za mandatno obdobje 2013 - 2016. 
 

Sklep 25 
Na javnih volitvah so člani združenja soglasno izvolili organe združenja za mandatno obdobje 2013 - 2016. 
 
Predsednik 
1. Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje 
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Člani nadzornega odbora 
1. Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica 
2. Janez Maršič, direktor Javnega zavoda za šport občine Kočevje 
3. Robert Janev, vodja programov v Centru za kulturo, šport in prired.Izola 
 
Člani upravnega odbora 
1. Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje 
2. Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana 
3. Anton Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor 
4. Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj 
5. Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport MO Koper 
6. Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana 
7. Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje 
8. Srečko Vovko,  direktor Agencije za šport Novo mesto  
9. Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica 
10. Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj 
11. Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran 
12. Marija Imperl, direktorica KTRC, Kulturno rekreacijski center Radeče 
13. Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora.  
 

Točka 10 
Razno 

 
Sklep 27 

Ciril Kolešnik je obvestil člane združenja o pripravi publikacije s ponudbo bazenov, ki jo pripravlja Vadim Mancevič. 
Združenje bo preverilo vsebino projekta in obvestilo člane 
 
 
Predstavnika Javnega zavoda Športni objeti Maribor sta predstavila projekt SINTRA, novo tehnologijo v distribuciji 
zraka, ki je primerna za športne dvorane in druge objekte z veliko prostornino. 
 
 
 
Seja skupščine je bila zaključena ob 13. uri. 
 
Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka Jana Janežič.  
 
 
 
 
 
 
        Ivan Pfeifer 
        predsednik 
 
 


