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Z A P I S N I K 

15. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije 

 

Seja upravnega odbora je bila v torek, 27. septembra, ob 11. uri, v restavraciji Vovko, v Ratežu 

48 pri Novem mestu. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Na 

podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen, ker je bila na seji prisotna več 

kot polovica članov. Sejo je vodil Ivan Pfeifer, predsednik združenja. 

 

Prisotni 

 

Člani upravnega odbora: Ivan Pfeifer, predsednik združenja, direktor ZPO d.o.o. Celje, 

Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega 

zavoda Športni objekti Maribor, Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Sandi 

Mertelj, direktor zavoda za šport Ptuj, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto,  

Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Matjaž Ukmar, direktor Športnega 

in mladinskega centra Piran, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport 

Ljubljana in Branko Florjanič, Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Centro 

publico per lo sport de comune citta di Capodistria. Svojo odsotnost na seji je opravičila Marija 

Imperl, direktorica Kulturnega rekreacijskega centra Radeče. Na seji sta bila prisotna Jože 

Jenšterle, direktor združenja in Tatjana Janežič, poslovna sekretarka. 

  

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja 

2. Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji 
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3. Programi usposabljanja za strokovne nazive 

4. Delovna razmerja in plače (seminar in sodelovanje pri dogovarjanju o plačnih razmerjih) 

5. Predlogi kandidatov za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja 

6. Sklic 8. seje skupščine združenja 

7. Poslovanje združenja 

8. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Zapisnik 14. seje upravnega odbora z dne, 21.4.2016 in pregled izvajanja sklepov 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 14. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 21.4.2016, v 

Portorožu. 

 

Sklep 2 

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in ugotovil, 

je bila večina sklepov v celoti izvedenih (sodelovanje z državnimi organi, OKS-ZŠZ, mednarodne 

organizacije), nekateri (program usposabljanja, poslovanje združenja) pa so vteku izvajanja. 

 

Točka 2 

Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji 

 

Sklep 3  

Upravni odbor združenja se bo vključil v izvajanje iniciative Direktorata za šport na Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport, o pripravi strategije razvoja športne infrastrukture, ki jo je 

na skupščini združenja v Portorožu predstavil dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata 

za šport. Direktoratu predlagamo vključitev strokovnjakov iz združenja v delovno telo (odbor, 

komisijo), ki bo pripravila izhodišča za strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v 

Sloveniji.  

 

Sklep 4  

Združenje bo v prihodnjem obdobju pripravilo izhodišča za strategijo razvoja infrastrukture za 

šport in prosti čas v državi. Izhodišča bodo obsegala: (1) pregled in oceno stanja infrastrukture 

za šport in prosti čas v državi, (2) standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas 

(upravljanje, programi, infrastruktura, tehnološki sistemi, kadri in financiranje), ki jih je sprejela 

skupščina združenja, (3) programe usposabljanja za strokovne nazive vzdrževalcev športne 

infrastrukture, vodij športnih programov ter vodij športne infrastrukture, (4) mrežo športnih 
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centrov v državi ter (5) usmeritve za trajnostni razvoj infrastrukture za šport in prosti čas, 

socialno upravljanje, inovativne programe, “zelene in energijsko varčne” tehnologije ter 

povezovanje s športno industrijo. 

 

Sklep 5 

Združenje bo povabilo člane in partnerske organizacije k sodelovanju pri oblikovanju izhodišč 

za strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas. Predlogi in pripombe se bodo zbirali v 

mesecu aktobru in obravnavali na jesenski skupščini združenja. 

 

Točka 3 

Programi usposabljanja za strokovne nazive 

 

Sklep 6 

Upravni odbor je obravnaval in sprejel informacijo o postopkih potrjevanja programov za 

strokovne nazive, ki jih je združenje razvilo v preteklih letih. Odbor ocenjuje, da se postopki 

potrjevanja izvajajo zelo počasi, ker je bil program poslan fakulteti za šport, Olimpijskemu 

komiteju Slovenije - ZŠC in Strokovnemu svetu RS za šport v mesecu februarju. Odbor ugotavlja, 

da je Fakulteta za šport potrdila vse programe. Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ, ni potrdil 

programov za strokovne nazive: Organizator športnih programov I., Organizator športnih 

programov II. in Vodja športnih programov. Strokovni svet RS za šport je na 30. seji, dne 

28.6.2016, zavrnil šest programov. Tri prijavljene programe ni obravnaval. Zaradi nepotrditve 

programov, združenje ne bo moglo kandidirati za sofinanciranje programov, ko bo ministrstvo 

razpisalo javni razpis. 

  

Navedeni programi usposabljanja za strokovne nazive, bodo dopolnili sistem usposabljanja 

uslužbencev, ki jih upravljavci infrastrukture, zaposlujejo za upravljanje in vzdrževanje 

infrastrukture za šport in prosti čas ter razvoj ter in izvajanje programov v športnih centrih, na 

podlagi državnega kataloga funkcij, delovnih mest in poklicev. 

 

Sklep 7 

Člani upravnega odbora bodo predstavili dopolnjen program usposabljanja upravljavcem 

infrastrukture, članom športnih organizacij ter organov, ki potrjujejo programe usposabljanja.  

 

Točka 4 

Delovna razmerja in plače 

 

Sklep 8 

Upravni odbor se je seznanil z ugotovitvami delovne skupine za plače in delovna razmerja v 

sektorju infrastrukture za šport in prosti čas, z dne 14. maja 2015. Odbor podpira predloge 

delovne skupine. 
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Sklep 9 

Združenje bo z izvajalcem Idealis izvedlo seminar: Delovna razmerja in plače v sektorju 

upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. Vsebina prvega dela seminarja bo obsegala 

pregled zakonodaje s področja delovnih razmerij in plač v javnem sektorju ter določena aktualna 

področja kot je delovna uspešnost, sistem napredovanj, plače direktorjev javnih zavodov in 

druga področja. Drugi del seminarja bo delavnica, na kateri bodo udeleženci razpravljali in s 

predavatelji iskali rešitve na vprašanja, ki jih bodo posredovali pred seminarjem. Vsebina 

delavnice bo obsegala izbrana področja, kot so sistemizacija, pogodbe o zaposlitvi, odredbe, 

dodatki, delovna uspešnost in druga posebna področja. 

 

Sklep 10 

Združenje bo pri članih preverilo interese in možnosti za ustanovitev sindikata delavcev v 

sektorju infrastrukture za šport in prosti čas. Sindikat bi se lahko vključil v razprave in pogajanja 

o plačnih razmerjih v javnem sektorju. 

 

Točka 5 

Predlogi kandidatov za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja 

 

Sklep 11 

Predsednik združenja ter člani upravnega in nadzornega odbora združenja so bili izvoljeni na 

seji skupščine združenja dne 22.11.2012. Volitve članov organov združenja bodo izvedene na 8. 

seji skupščine. 

 

Sklep 12 

Na podlagi analize upravni odbor predlaga članom, da struktura članov v organih združenja 

vključuje: (1) največje upravljavce infrastrukture v državi, (2) geografsko pokriva vse regije 

oziroma državno ozemlje in (3) vključuje žensko vodstveno strukturo v zavodih in podjetjih ter 

individualno članstvo. 

 

Sklep 13 

Upravni odbor združenja vabi člane združenja, da do 30. oktobra 2016, pošljejo predloge za 

kandidate za predsednika ter člane upravnega in nadzornega odbora združenja za mandatno 

obdobje 2017 - 2020. 

 

Točka 6 

Sklic 8. seje skupščine združenja 
 

Sklep 14 

Upravni odbor je sprejel sklep, da predsednik skliče jesensko 8. sejo skupščine združenja, v 

torek, dne 22.11.2016, v Ljubljani. 
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Sklep 15 

Predlog dnevnega reda seje skupščine: 

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 7. seje skupščine združenja 

5. Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi 

6. Poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 2016 

7. Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora združenja 

8. Razno 

 

Sklep 16 

Direktor združenja naj preveri možnost organiziranja seminarja s predstavitvijo vsebin projekta 

Active Voice, v katerem sodeluje združenje kot član Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas. Projek sofinancira Evropska komisija v okviru programa 

Erasmus+. Vsebina projekta je uresničevanje politike Evropske unije na področju telesne kulture 

in športa. 

Točka 7 

Poslovanje združenja 
 

Sklep 17 

Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem združenja in ugotovil, da izpolnjuje sprejeti program 

dela združenja.  

 

Sklep 18 

Upravni odbor združenja naj pozove dolžnike, ki imajo zapadle obveznosti, da jih poravnajo. V 

primeru neplačila naj vloži izvršbe. 

 

Sklep 19 

Združenje je v letu na podlagi inventurnega zapisnika odpisalo sredstva, ki jih je uporabljalo za 

delovanje uprave. V letu 2016 se za delovanje uprave uporablja zasebna oprema. Za uporabo 

sredstev, ki se uporabljajo za delovanje združenja (prenosni računalnik, tiskalnik, fotoaparat) se 

bo določila mesečna uporabnina. 

 

Sklep 20 

Združenje redno poravnava svoje obveznosti razen izplačil plače direktorju. Zaradi nelikvidnosti 

združenja in podpisa aneksa k individualni pogodbi se lahko začasno zadrži izplačilo do 20% 

zneska plače.  
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Sklep 21 

Poslovna sekretarka združenja za svoje delo ne prejema nobenega nadomestila. Redno se 

morajo poravnavati nadomestila materialnih stroškov. 

 

Točka 8 

Razno 

 

Sklep 22 

Upravni odbor se je seznanil z pisno izjavo gospe Lorele Dobrinja, direktorice Kobilarne 

Lipica o izstopu Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o. iz 

združenja. Na 7. seji skupščine združenja, ki je potekala v Portorožu, dne 26. aprila 

2016, je gospod Boštjan Bizjak, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja 

Lipica Turizem d.o.o., sodeloval v delu skupščine, z analizo delovanja zavoda ter 

predlogi o športno-rekreativni vadbi, licancah in koncesijah. Direktor ni povedal ali 

naznanil, da bosta javni zavod in podjetje izstopila iz združenja. Pred potrditvijo izstopa 

iz združenja, upravni odbor prosi direktorico Lorelo Dobrinja, da jim predloži sklepa 

organov v javnem zavodu in podjetju, ki sta sprejela sklepa o izstopu Javnega zavoda 

Kobilarna Lipica in podjetja Lipica Turizem d.o.o. iz  združenja.  

 

Sklep 23 

Aleksander Hribar, Bakovniška ulica 3, 1241 Kamnik,  je zaprosil za individualno članstvo v 

združenju. Upravni odbor združenja je obravnaval vlogo in sprejel sklep o sprejemu Aleksandra 

Hribarja kot individualnega člana v članstvo združenja. Kot individualni član sodeluje v delu 

organov združenja. Na sejah skupščine združenja individualni član nima glasu. 

 

Sklep 24 

Center za kulturo, šport in prireditve Izola se je obrnil na združenje s prošnjo, da pregleda 

osnutek Pogodbe o upravljanju z nepremičnim premoženjem, med centrom in Občino Izola. S 

pogodbo občina zahteva, da so vse uporabnine in najemnine od oddaje stvarnega premoženja 

drugim uporabnikom v najem, prihodek proračuna občine, ki je lastnik premoženja (3. čen in 7. 

člen pogodbe). Zavod je dolžan na račun občinskega proračuna, do vsakega 15. v tekočem 

mesecu, nakazati sredstva iz naslova prejetih uporabnin in najemnin za pretekli mesec (7. člen 

pogodbe). Zavod je dolžan skrbeti: (1) za polno izkoriščenost javne infrastrukture, (2) redno 

vzdrževanje ter (3) vse organizacijske, pravne, finančne, administrativne, tehnične in druge 

naloge (člen 5 pogodbe). Zavod je dolžan izvajati oz. organizirati izvajanje rednega in 

investicijskega vzdrževanja vseh nepremičnin in delov nepremičnin (8. člen pogodbe). Zavod je 

dolžan plačevati vse obratovalne stroške (9. člen pogodbe). Zavod je dolžan skleniti polno 



                                                                                                                                                      

 

7 

premoženjsko zavarovanje nepremičnin. Občina ne odgovarja za nobeno škodo ali povračilo v 

zvezi ali zaradi kakršnekoli nesreče ali poškodbe oseb na podlagi kakršnegakoli pravnega temelja 

(10. člen).  

 

Po pregledu in obravnavi pogodbe, člani upravnega odbora združenja ugotavljajo, da so vsa 

dela, odgovornosti in finančne obveznosti naložene zavodu. V pogodbi niso določeni viri 

financiranja upravljanja, obratovanja in vzdrževanja infrastrukture. Upravni odbor ocenjuje, da 

je izvajanje vseh pogodbenih obveznosti, brez določitve pristojnosti odgovornih oseb za 

sprejemanje poslovnih odločitev in vodenje dejavnosti zavoda ter brez jasne opredelitve 

finančnih virov ter načina financiranja dejavnosti zavoda, zelo oteženo oziroma neizvedljivo.  

 

Sklep 25 

Članom upravnega odbora je bila skupaj z gradivi predstavljena dejavnost Soča Fun Parka, ki 

ga bo združenje predstavilo tudi svojim članom. 

 

Sklep 26 

Združenje sodeluje v projektu Active Voice, kot član Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas. V Ljubljani bodo od 14. do 16. novembra 2016, potekali 

sestanki projektnih partnerjev in konferenca »Moving Europe - Moving People«. Združenje bo 

obvestilo člane o vsebini konference in jih povabilo k sodelovanju. 

 

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 13. uri.  

 

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič. 

 

 

Ivan Pfeifer 

predsednik 

 


