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

 
 
Seja je bila v četrtek, 6. maja 2010 ob 16.00 v dvorani Aurora v Grand hotelu Bernardin v Portorožu. 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 
 
Povabljeni gosti: mag. Darko Krašovec, sekretar Ministrstva za šolstvo in šport RS, Edita Dobaj, Ministrstvo za javno 
upravo, Direktorat za plače, Breda Kralj, Ministrstvo za zdravje, Aleš Farkaš, Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat 
RS, Janez Hvale, Olga Golob Werr in Matjaž Vlašič, SAZAS, Gorazd Nastran, predsednik Združenja vzdrževalcev golfskih 
igrišč Slovenije, Miha Šter, direktor podjetja Elan Inventa d.o.o. Begunje na Gorenjskem. Predstavniki članov združenja: 
Roman Jakič, Drago Banović in Alojz Mavrič, Zavod ŠRC Tivoli Ljubljana, Sašo Bratuš, Zavod za šport in prireditve 
Medvode, Aleksander Hribar, Športni center Ribnica, Matjaž Martinšek, Gostinsko-rekreacijski center Zapolje, Boris 
Vrhovnik, Zavod za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, Zavod za šport Trbovlje, Tone Knez, Javni zavod Športni objekti 
Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica, Igor Rakuša, Strelski 
center Gaj Pragersko, Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o., Suzana Felicijan Bratož, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, 
Uroš Vidmajer, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, Rdeča dvorana, Športno rekreacijski center Velenje, 
Branko Fartek, Zavod za šport Kranj, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja Loka, Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. 
Kranjska Gora, Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica, Branko Velišček, Zavod za šport Občine Tolmin, Uroš Pintar, 
Zavod za šport Ajdovščina, Brane Florjanič in Darij Novinec, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Centro pubblico 
per lo sport di comune citta di Capodistria, Božidar Dragan, Zavod za šport, turizem in prosti čas Sežana, Tomo Tiringer, 
Športna zveza Postojna, Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Rafko Križman, Agencija za šport 
Novo mesto, Ciril Kolešnik, Zavod za šport Brežice, Jože Jenšterle individualni član. Drugi udeleženci: Jana Janežič, 
poslovna sekretarka združenja, Moreno Rodman, Sordo d.o.o. Koper, Boštjan Pavlič, Bodet Francija in Donald Keranovič, 
Mobilion d.o.o. Maribor. 
 
Dnevni red 
 
1. Imenovanje verifikacijske komisije 
2. Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti 
3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 
4. Zapisnik 8. seje skupščine združenja 
5. Zaključni račun združenja 2009 in poročilo nadzornega odbora 
6. Obnova športnih dvoran 
7. Plače v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas 
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8. Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih 
9. Tarife za javno predvajanje glasbe 
10. Imenovanje članov upravnega odbora 
11. Razno 
 
Razprava in sklepi 
 
TOČKA 1 
Ugotovitev prisotnosti 
 
Predsednik združenja je predlagal imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji in 
sklepčnost skupščine. 
 
Sklep 1 
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije: (1) Marjan Klepec, (2) 
Alojz Mavrič in (3) Sašo Bratuš. 
 
 
TOČKA 2 
Potrditev sprejema novih članov in ugotovitev prisotnosti 
 
Sklep 2 
Na podlagi 20. člena Statuta združenja in obravnave vloge za sprejem v članstvo združenja, je upravni odbor združenja, na svoji 
8. seji dne, 20.4.2010, v Novi Gorici, sprejel sklep, da v članstvo združenja sprejme Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem 
in mladino Radlje ob Dravi. Skupščina združenja potrjuje sklep upravnega odbora. 
 
Sklep 3 
Upravni odbor se je seznanil z obvestilom, da je občinski svet Občine Mozirje sprejel sklep, da s 1.4.2010, ukine Javni zavod za 
turizem, kulturo, šport in mladino Mozirje. Upravni odbor je sprejel sklep, da se Javni zavod za turizem, kulturo, šport in 
mladino Mozirje, izbriše iz članstva združenja. Skupščina združenja potrjuje sklep upravnega odbora. 
 
Sklep 4 
Združenje športnih centrov Slovenije ima 52 članov. Skupščina združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta 
združenja in sklepov upravnega odbora z dne, 2.12.2008, sta člana združenja s tremi glasovi Zavod Tivoli 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, Javni zavod za šport Ptuj in Unior d.d. Zreče. 39 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. Individualni 
in pridruženi člani združenja nimajo 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 27 članov 
združenja, ki imajo 36 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 upravnega odbora je skupščine imenovala delovne organe seje skupščine. Člani delovnega predsedstva so: (1) Ivan 
Pfeifer, (2) Roman Jakič in (3) Matjaž Ukmar. Zapisničarka je Jana Janežič. 
 
Sklep 7 
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja, s spremembo vrstnega reda točk. 
Obnova športnih dvoran se je uvrstila v šesto točko dnevnega reda. Ostale točke so se zamaknile za eno mesto.  
 
 
TOČKA 4 
Zapisnik 8. seje skupščine združenja 
 
Sklep 8 
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 8. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je 
bila dne, 3. decembra 2009, na Bledu. 
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TOČKA 5 
Zaključni račun združenja 2009 in poročilo nadzornega odbora 
 
Nadzorni odbor združenja je pregledal gradiva o poslovanju združenja in izvedbi programa združenja za leto 2009. Po 
pregledu dokumentov in razpravi je sprejel sklep, da je združenje poslovalo v skladu s programom in finančnim načrtom, ki ga 
je sprejela skupščina združenja. Združenje je poslovalo v skladu z zakonodajo, ki določa finančno poslovanje v državi. 
 
Sklep 9 
Skupščina združenja je sprejela zaključni račun združenja za leto 2009, ki vključuje: (1) računovodsko poročilo združenja za leto 
2009, (2) bilanco stanja, (3) izkaz prihodkov in odhodkov, (4) obračun davka od dohodka pravnih oseb in poročilo nadzornega 
odbora. 
 
 
TOČKA 6 
Plače v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas 
 
Mag. Darko Krašovec je povedal, da je Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v postopku obravnave in bo potrebno poslati 
predloge za spremembe in dopolnitve. Strinja se z ugotovitvijo, da bo potrebno urediti plače direktorjev, ki nosijo največji del 
odgovornosti za upravljanje, obratovanje in varno uporabo infrastrukture za šport in prosti čas v državi. Ugotavlja, da Uredba o 
plačah direktorjev v javnem sektorju, ni stvar pogajanj. Mogoče bi plačni sistem lažje uredili s kolektivno pogodbo. Poudaril je, 
da je bilo združenje leta 2008 uspešno v pogajanjih z državo. Na Ministrstvu za šolstvo in šport se zavedajo, da bo potrebno 
urediti plačni sistem za direktorje javnih zavodov. Edita Dobaj je povedala, da je bil prehod na nov plačni sistem v športnih 
zavodih v večji meri izveden korektno. Nadzori niso pokazali večjih nepravilnosti. Največ pomanjkljivosti je bilo ugotovljenih pri 
prehodih v višje tarifne razrede in določanju dodatkov. V praksi pa se je izkazala potreba tudi po novem delovnem mestu, in 
sicer trenerja, ki bi ga bilo najverjetneje potrebno uvrstiti v Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in 
javnih zavodih v plačne razrede. Roman Jakič je poudaril, da problem v plačnem sistemu niso direktorji. Potrebno bo 
opredeliti zahtevnost njihovega dela, veliko odgovornost za varnom uporabo ter velik obseg dela in temu prilagoditi višino plač v 
Uredbi. V Zavodu ŠRC Tivoli Ljubljana upravljajo s 76 objekti in zagotovijo 7 milijonov evrov sredstev. 30% zagotovi Mestna 
občina Ljubljana. 70% zagotovi zavod s prodajo storitev na trgu. Direktor nima možnosti stimulirati delavcev za dobro 
opravljeno in uspešno delo. Temeljno vprašanje je ali je prav, da so javni zavodi, ki dobijo od ustanoviteljic / občin manj kot 
50% sredstev za upravljanje, obratovanje in vzdrževanje javne infrastrukture za šport in prosti čas, podvrženi tem predpisom. 
Država bi morala Združenje športnih centrov Slovenije, kot asociacijo upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, spoznati 
kot sogovornika pri razvoju infrastrukture, mreže športnih centrov in urejanju pogojev za delo upravljavcev. Ivan Pfeifer je 
poudaril, da bo združenje pripravilo predloge za dopolnitev kataloga delovnih mest, poklicev in funkcij ter Uredbe o plačah 
direktorjev v javnem sektorju. 
  
Sklep 10 
Skupščina združenja predlaga Ministrstvu za šolstvo in šport (Direktorat za šport) ter Ministrstvu za javno upravo (Sektor za 
plače v javnem sektoju, Direktorat za organizacijo in kadre), da na sestanku ocenimo izvajanje plačne reforme v sektorju 
infrastrukture za šport in prosti čas ter preverimo nova razmerja med plačami delavcev in direktorjev. Za odpravo ustvarjenih 
nesorazmerij v plačah delavcev v javnih zavodih, naj se pripravijo dopolnitve in spremembe Uredbe o plačah direktorjev v 
javnem sektorju.  
 
Sklep 11 
Za delovna mesta, poklice in funkcije, ki so določeni v državnem katalogu za sektor infrastruktura za šport in prosti čas, ne 
obstajajo šolski programi, ki bi usposabljali ljudi za te poklice, delovna mesta in funkcije. Primeren izobraževalni program za 
izobraževanje omenjenih poklicev je »Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje je z dvema 
Univerzama, izobraževalnim centrom Grm Novo mesto, dvema specializiranima podjetjema ter Združenjem upravljavcev golfskih 
igrišč, podpisalo konzorcijsko pogodbo o razvoju in izvedbi izobraževalnega programa »Šola managementa infrastrukture za 
šport in prosti čas« kot dodiplomskega in podiplomskega študija oziroma programov vseživljenskega usposabljanja. Država naj 
v prihodnjem letu finančno podpre izobraževalni program.  
 
 
TOČKA 7 
Obnova športnih dvoran 
 
Ivan Pfeifer je poudaril nujnost določitve standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas v državi. Pri tem bosta 
morala sodelovati Ministrstvo za šolstvo in šport ter Fundacija za financiranje športnih organizacij. Roman Jakič je povedal, da 
so v Ljubljani načrtovali obnovo športnih dvoran in je mestna občina zagotovila finančna sredstva. Ciril Kolešnik je opozoril na 
potrebo po sodelovanju Ministrstva za šolstvo in šport, Olimpijskega komiteja Slovenije in športnih zvez, Združenja športnih 
centrov Slovenije in občin. Sašo Bratuš je povedal, da imamo v državi predvsem večnamenske dvorane, ki se uporabljajo za 
različne šport in druge programe, zato bo potrebno uskladiti zahteve športnih zvez in drugih izvajalcev programov. Branko 
Fartek je povedal, da so v Kranju določili prioritetni vrstni red dvoranskih športov, ki mu bodo prilagodili obnovo športne 
dvorane in označevanje igrišč. Na prvem mestu je odbojka. Marjan Klepec je povedal, da Rdečo dvorano v Velenju v letu 
2010 ne bodo obnavljali, kljub temu, da so parket brusili in označevali igrišča pred 12. leti. Ministrstvo jim je na javnem razpisu 
dodelilo del sredstev za nabavo novega semaforja. Matjaž Ukmar je povedal, da imajo v Piranu večnamensko dvorano. 
Rokometni in košarkarski klub igrata v višjih državnih ligah in bosta potrebovala primerno športno dvorano. V občinskem 
proračunu ni sredstev za obnovo dvorane. Miha Šter je opozoril, da morajo upravljavci športnih dvoran pri obnovi objektov in 
sklepanju pogodb upoštevati standard SIST EN 14904, ki določa kakovost in tehnične lastnosti športnih podov in parketov v 
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športnih dvoranah. Pri izbiri izvajalcev za obnovo objektov, dobavo športnih podov in parketov ter označevanje igrišč, morajo 
naročniki zahtevati ustrezne reference z dokazili, upoštevanje omenjenega standarda in primerno ceno. Cena je le eden izmed 
kriterijev. Za razpise v zadnjem obdobju je značilno, da je približno tri četrtine odločitev naročnikov povezano s ceno, kar 
velikokrat vodi do izbora izvajalcev, ki nimajo ustreznih referenc, slabe kakovosti športnih podov in parketov, ki je v nasprotju s 
standardom ter slabim servisom vgrajene opreme. 
 
Sklep 13 
Skupščina združenja ocenjuje, da je obnova športnih dvoran v državi eden najpomembnejših investicijskih projektov v športno 
infrastrukturo v državi. Obnova vključuje rekonstrukcije objektov, ureditev spremljajočih prostorov, zamenjave in prenove 
parketov oz. talnih oblog, novo označevanje športnih ingrišč in nabave opreme (semaforji, koši, goli, druga oprema). Cena 
obnove posameznih športnih dvoran se giblje od 35.000 do 150.000 evrov. To so velike investicije za lokalne skupnosti. Obnovo 
bo potrebno izvesti v prihodnjem letu, saj bodo tako lokalne skupnosti zagotovila dobre pogoje za razvoj športa v občinah, 
odigravanje državnih prvenstev in mednarodnih tekmovanj v dvoranskih športih. 
 
Sklep 14 
V zvezi z obnovo športnih dvoran, skupščina združenja predlaga: 
- republiškim športnim zvezam, da v sodelovanju z združenjem uskladijo tehnične rešitve za označevanje športnih igrišč in 

nabavo opreme za športne dvorane,  
- dobaviteljem proizvodov in storitev, ki so potrebni za obnovo dvoran, pripravo ponudb, ki bodo upravljavcem omogočile 

racionalno in ekonomično izvedbo obnov športnih dvoran, 
- Ministrstvu za šolstvo in šport ter Fundaciji za financiranje športnih organizacij pripravo javnih razpisov, na katere se bodo 

prijavile občine / upravljavci, za sredstva, s katerimi bodo izvedli obnovo športnih dvoran v državi.  
 
Predstavitvi 
 
Igor Mernik iz podjetja IVEC d.o.o. Maribor je predaval o higieni bazenov in kopališč ter čistilnem servisu. Predstavil je 
vrste, izvedbo in pogostnost čiščenja. Prikazal je razdelitev površin za čiščenje glede na tveganja, ki se pojavljajo pri njihovi 
uporabi. Predstavil je čistila in njihove lastnosti, kriterije za razkuževanje opreme in prostorov ter čistilčne storitve in 
pripomočke, ki jih ponuja podjetje IVEC d.o.o. Maribor. 
 
Slavko Pavlič, predstavnik podjetja BODET iz Francije je predstavil asortiman proizvodov in storitev podjetja. Semaforji 
predstavljajo zelo pomemben del opreme športnih dvoran in drugih športnih objektov. Podjetje BODET ponuja celotno paleto 
semaforjev različnih velikosti, namembnosti in cen. Slavko Pavlič, ki vstopa s svojim podjetjem na ta zahteven trg, bo zagotovil 
kakovostne proizvode, dobre storitve in zanesljiv servis opreme. 
 
 
TOČKA 8 
Pravilnik o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih 
 
Breda Kralj in  Aleš Farkaš sta predstavila postopke in razprave, ki potekajo v zvezi s higienskimi zahtevami, ki jih morajo 
izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih. 
 
Sklep 12 
Skupščina združenja sprejema predlog za uskladitev osnutka Pravilnika o higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati 
kopališča in kopalna voda v bazenih, ki ga je oblikoval upravni odbor združenja, v sodelovanju z Inštitutom za varovanje zdravja 
in podjetjem Sotom iz Ljubljane. 
 
TOČKA 9 
Tarife za javno predvajanje glasbe 
 
Janez Hvale je povedal, da je država s pravilnikom določila tarife za javno predvajanje glasbe. Spremembe pravilnika so 
možne s pogajanji in dogovori z reprezentativnimi predstavniki uporabnikov storitev. Hvale ugotavlja, da je Združenje športnih 
centrov Slovenije reprezentativni predstavnik upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi in SAZAS se je 
pripravljen pogajati in dogovarjati z združenjem. Hvale je opozoril, da po določilih pravilnika za javno predvajanje glasbe v 
okviru vzgojnega šolskega procesa, ni potrebno plačevati tarif. Tudi za dobrodelne prireditve ni potrebno plačevati javnega 
predvajanja glasbe, vendar nekateri izkoriščajo ta določila. Drago Banovič je opozoril, da bo potrebno urediti razmerja z vsemi 
organizacijami, ki delujejo na področju proizvodnje in predvajanja glasbenih del in uveljavljajo svoje pravice. To so SAZAS, 
ZAMP in IPF. 
 
Sklep 14 
Skupščina združenja predlaga SAZAS-u, ZAMP-u in IPF-u, da skupaj poiščejo možnosti za javno predvajanje glasbe v javni 
infrastrukturi za šport in prosti čas, po tarifah, ki bodo omogočale predvajanje glasbe pri izvajanju javnih programov kot so: 
šolska športna vzgoja, programi vrtcev, humanitarne prireditve in drugi javni nedobičkonosni programi. Ob pripravi tarif je 
potrebno upoštevati specifičnosti infrastrukture: velikost, namembnost in opremljenost s tehničnimi sredstvi. 
 
Sklep 15 
Združenje bo oblikovalo delovno skupino, ki bo sodelovala na pogajanjih z SAZAS-om, ZAMP-om in IPF-om ter oblikovanju 
predlogov sprememb Pravilnika. Sestanek med zainteresiranimi strankami bo organiziran v mesecu juniju 2010 v Ljubljani. 
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TOČKA 10 
Imenovanje članov upravnega odbora 
 
Sklep 16 
Skupščina združenja je razrešila člana upravnega odbora Acota Trampuža, ker se ni udeleževal sej upravnega odbora.  
 
Sklep 17 
Skupščina združenja je za člana upravnega odbora imenovala Silvota Poljanška, direktorja Infrasporta d.o.o. Kranjska Gora.  
 
 
TOČKA 11 
Razno 
 
Matjaž Ukmar je predstavil program 3. Srečanja športnih centrov Slovenije, ki bo potekalo v četrtek, 24. junija 2010, v 
Portorožu. Športna tekmovanja v malem nogometu, streljanju z lasersko puško in odbojki na mivki, bodo potekala na 
nogometnem igrišču z umetno travo v Luciji, v športni dvorani Lucija in na centralni plaži v Portorožu. Organiziran bo ogled 
Krajinskega parka Sečovlje. Srečanje se bo nadaljevalo na ladji “Burja”. 
 
Rafko Križman je povedal, da je inšpekcijski nadzor ugotovil, da agencija potrebuje 32 normativnih aktov, med drugim tudi 
Register poslovnega tveganja. Predlagal je, da združenje pripravi pregled teh aktov in strokovni seminar. 
 
 
Seja skupščine je bila zaključena ob 17.45. 
 
Zapisala poslovna sekretarka Jana Janežič. 
 
 


