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Z A P I S N I K 

8. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije   

   

Osma seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 

2016, je bila v torek, 22. novembra 2016, ob 11.30, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška 

cesta 25, v Ljubljani.  Člani združenja so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in 

pred sejo v obliki pisnih gradiv. Sejo je vodil predsednik Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni   

   

Delegati članov združenja: Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport 

Ljubljana, Uroš Križanič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Nevenka 

Turk Kraljič, višja svetovalka za družbene dejavnosti Občina Ribnica, Janez Maršič, 

direktor Zavoda za šport občine Kočevje, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana 

Cankarja Vrhnika, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Marija Imperl, 

direktorica Kulturnega turističnega rekreacijskega centra Radeče, dr. Valter Doleček, 

predsednik Zveze mariborskih športnih društev Branik, Anton Knez, direktor Javnega 

zavoda Športni objekti Maribor, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan 

Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Igor Rakuša, direktor Strelskega 

centra Gaj d.o.o. Pragersko, Milan Šarman, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, 

turizem in mladino Radlje ob Dravi, Žarko Tomšič, direktor Javnega zavoda Dravit 

Dravograd,  Tilen Klugler, direktor Javnega zavoda za turizem in šport SPOTUR Slovenj 

Gradec, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Suzana Blatnik, Zavod za kulturo, 

turizem in šport Vransko, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane, Športno 

recreacijskega centra Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Igor 

Draksler, direktor Zavoda za šport Škofja Loka, Gregor Habjan, direktor Javni zavod 

Ratitovec Železniki, Marjana Bajt, Infrastruktura d.o.o. Bled, Gaber Šorn, v.d. 

direktorja Zavoda za šport Jesenice, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova 

Gorica, Robert Krkoč, direktor podjetja Proaktiv Šport d.o.o. Solkan, mag. Uroš Pintar, 

direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Dušan Lončarevič, Javni zavod za šport Mestne 
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občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Matjaž 

Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran - Centro sportivo e 

giovanile Pirano, Srečko Vovko, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo 

mesto, mag. Simona Zupančič, direktorica Zavoda za šport Brežice, Mojca 

Pernovšek, direktorica Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Sevnica, Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Sonja Bily, direktorica Zavoda za 

turizem in šport Radenci, Jože Jenšterle, individualni član združenja, Aleksander 

Hribar, individualni član združenja, Srečko Vovko, individualni član združenja in 

Branko Florjanič, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Drago Banovič, Javni 

zavod Šport Ljubljana, Borut Marošek, Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj 

Gradec in Tatjana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost na seji so 

opravičili: Ines Hižar, direktorica Zavoda za šport in prireditve Medvode, Karmen 

Cesnik, v.d. direktorice Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Valentina Moljk, direktorica 

Kulturno rekreacijskega centra Hrastnik, Gorazd Ladinek, v.d. direktorja Javnega 

zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM, Aleš Logar, direktor zavoda za kulturo, šport, 

turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Matej Šretl, direktor Zavoda za 

šport Slovenske Konjice, Vili Bukšek, direktor Javnega zavoda za kulturo, turizem in 

razvoj Rogatec, Boštjan Misja, direktor Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, 

GIZ, mag. Franci Jagodic, Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike 

Slovenije Brdo pri Kranju, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem 

Žalec, Branko Velišček, direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino Občine Tolmin, 

Darko Cecelja, predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije, Zvonka 

Radojević, direktorica Centra za kulturo, šport in prireditve Izola in Vladimir Mauko, 

Občina Gornja Radgona. 

 

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 7. seje skupščine združenja 

5. Spremembe Statuta Združenja športnih centrov Slovenije 

6. Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi 
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7. Programi usposabljanja za strokovne nazive 

8. Poročilo o projektih Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in 

prosti čas 

9. Poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 2016 

10. Volitve predsednika in članov upravnega in nadzornega odbora združenja 

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) Matjaž Ukmar in (3) Uroš 

Jug.  

 

Točka 2  

Članstvo združenja in kvorum skupščine  

 

Sklep 2  

Skupščina je obravnavala in na podlagi 16. člena Statuta Združenja športnih centrov 

Slovenije, potrdila sklep upravnega odbora združenja o sprejemu Aleksandra Hribarja, 

Srečkota Vovkota in Brankota Florjaniča, v individualno članstvo združenja. Novosprejeti 

člani, na podlagi 8. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, nimajo previce 

glasovanja na sejah skupščine združenja. Skupščina je potrdila sklep upravnega odbora 

o izstopu Javnega zavoda Kobilarna Lipica in podjetja Lipica turizem d.o.o. iz članstva.  

 

Sklep 3  

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 22.11.2016, 55 članov. Skupščina 

združenja ima kvorum 61 glasov. Na podlagi 8. člena Statuta združenja in sklepov 
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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. 40 članov združenja ima 

en glas v skupščini združenja. Štiri individualni in dva pridružena člana združenja nimajo 

glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.   

 

Sklep 4 

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji 

skupščine združenja prisotno 37 članov združenja, ki imajo 44 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 5  

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane delovega predsedstva seje 

skupščine: (1) Ivan Pfeifer, (2) Tatjana Polajnar in (3) Branko Florjanič. Zapisničarka je 

Tatjana Janežič.  

 

Sklep 6 

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane volilne komisije skupščine: (1) 

Milan Šarman, (2) Srečko Vovko in (3) Marjana Bajt.   

 

Sklep 7 

Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine 

združenja.  

Točka 4 

Zapisnik 7. seje skupščine združenja  
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Sklep 8 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je sprejela zapisnik 7. seje skupščine 

Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 26.4.2016, v Portorožu. 

 

Točka 5 

Spremembe Statuta Združenja športnih centrov Slovenije 

 

Sklep 9 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je sprejela sklep, da se spremeni 19. člen 

Statuta Združenja športnih centrov, ki določa število članov upravnega odbora združenja. 

Število članov upravnega odbora je od 9 do 16. 

 

Točka 6 

Strategija razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi 

Direktor združenja je predstavil izhodišča za strategijo razvoja infrastrukture za šport in 

prosti čas v državi. Izhodišča so: (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 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. 

 

Združenje se bo vključilo 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.  
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Sklep 10 

Skupščina združenja je obravnavala in potrdila izhodišča za strategijo razvoja 

infrastrukture za šport in prosti čas v državi. 

 

Sklep 11 

Skupščina združenja bo predlagala Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, da 

sprejeta izhodišča vključi v strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas v državi, 

ko bo začelo postopke oblikovanja in sprejemanja strategije razvoja. 

 

Točka 7 

Programi usposabljanja za strokovne nazive 

Direktor združenja je predstavil Programe usposabljanja za strokovne nazive, ki so jih 

strokovnjaki razvili iz licenčnega programa »Mednarodna šola managementa 

infrastrukture za šport in prosti čas«. Vsi strokovni nazivi so določeni v Državnem katalogu 

funkcij, delovnih mest in nazivov. Mag. Simona Zupančič je vprašala ali bodo diplome iz 

programov usposabljanja za strokovne nazive obvezne pri zaposlovanju strokovnih 

sodelavcev in čemu služijo programi. Direktor združenja je pojasnil, da strokovni nazivi 

niso poklici. Pri javnih razpisih se razpisuje formalna stopnja izobrazve, ki se pridobi pri 

študiju na visokošolski ustanovi. Programi usposabljanja za strokovne nazive so 

namenjeni vseživljenskemu funkcionalnemu usposabljanju strokovnih delavcev. 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 12 

Skupščina združenja je obravnavala in potrdila programe usposabljanja za strokovne 

nazive: 

 Vzdrževalec športne infrastrukture III. 

 Vzdrževalec športne infrastrukture II. 

 Vzdrževalec športne infrastrukture I.  

 Organizator športnih programov II. 
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 Organizator športnih programov I.  

 Vodja športnih programov 

 Vodja športne infrastrukture III. 

 Vodja športne infrastrukture II. 

 Vodja športne infrastrukture I. 

 

Sklep 13 

Uprava združenja bo programe predložila Strokovnemu svetu republike Slovenije za šport 

v potrditev. 

 

Točka 8 

Poročilo o projektih Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in 

prosti čas 

Poročilo je podal direktor združenja. 

 

Sklep 14 

Skupščina združenja se je seznanila z vsebino in postopki vodenja mednarodnega 

Erasmus + projekta »ActiveVoice«, v katerem združenje sodeluje v okviru Mednarodnega 

združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Projekt je namenjen 

predstavitvi in uresničevanju politik Evropske unije na področju športa, na lokalni in 

državni ravni. Cilji vključujejo: usposabljanje ljudi v sodelujočih organizacijah, oblikovanje 

zavezništev ter aktivnosti pri uresničevanju politike EU. K sodelovanju je bilo povabljeno 

pet evropskih partnerjev: ECF (European Cyclists' Organization), EIN (EPODE 

International Network), EUPEA (European Physical Education Teachers' Association), 

IASLIM (International Association of Sport and Leisure Infrastructure Management) in 

Healthy Stadia. Nacionalni partnerji so: BG BE Active iz Bolgarije, V4Sport iz Poljske, Union 

Francaise des Oeuvres Laiques d'Educacion Physique iz Francije, Polis gia podilato iz 

Grčije in Unione Italiana Sport per Tutti iz Italije. Na podlagi izvedenih pilotnih projektov 

v Poljski, Bolgariji in Grčiji ter analize primerov dobrih praks, bodo v sodelovanju z HEPA 

Europe, izdelana priporočila za uresničevanje in promocijo politik Evropske unije na 

področju zdravja in povečevanja telesne aktivnosti vseh ljudi v Evropi. 
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Sklep 15 

Skupščina združenja se je seznanila z vsebino mednarodnega Erasmus + projekta »The 

MOVEment Spaces«, v katerem združenje sodeluje v okviru Mednarodnega združenja 

upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Projekt je namenjen spodbujanju 

inovacij na področju razvoja programov telesne aktivnosti v obstoječih urbanih prostorih  

in objektih. Inovativni pristopi in programi bodo odpirali nove možnosti za telesne 

aktivnosti. Ključna področja projekta so: 

 Sodelovanje in partnerstvo med mesti in civilno sfero in društvi. 

 Vključevanje socialnih skupin, ki so težko dosegljive. 

 Vključevanje prebivalstva pri demokratizaciji javnega prostora. 

 Ciljni prostori: parki in zdravstvene storitve. 

 Ciljni prostori: mestne ulice. 

 Ciljni prostori: vodni / plavalni objekti. 

Posebni cilji so: (1) Razvoj znanj za programe telesnih aktivnostih na urbanih površinah. 

(2) Predstavitev kakovostnih urbanih prostorov za telesne aktivnosti. (3) Spodbujanje 

inovacij za telesne aktivnosti na zunanjih površineh. (4) Širša predstavitev rezultatov 

projekta. (5) Koordinacija, nadzor in uresničevanje rezultatov projekta. V projektu bodo 

sodelovala mesta: Barcelona, pariz, Birmingham, Wroslaw in Plovdiv. 

  

Sklep 16 

Skupščina združenja se je seznanila z sodelovanjem Mednarodnega združenja 

upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas z IAKS-om, International Association of 

Sport facilities, pri organizaciji in izvedbi kongresa v Tegucigalpi, od 24. do 27.10.2016. 

Projekt sodelovanja vključuje tudi predstavitev projektov in metodologij, ki jih je razvilo 

mednarodno združenje, na kongresu IAKS, v Koelnu, jeseni 2017. 

 

Točka 9  

Poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 2016 

Predsednik združenja je predstavil poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 2016. 

Sklep 17 

Skupščina se je seznanila in potrdila poročilo združenja za mandatno obdobje 2012 - 

2016. 
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Točka 10  

Volitve predsednika in članov upravnega ter nadzornega odbora združenja 

 

Sklep 18 

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 16 članov.  

- 22. člen. Nadzorni odbor ima 3 člane.  

  

Sklep 19 

Skupščina je obravnavala in potrdila kriterije, ki jih je upravni odbor upošteval, pri 

oblikovanju predloga kandidatne liste za člane organov v mandatnem obdobju 2017 - 

2020. 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) ustrezna zastopanost žensk na vodstvenih položajih ter 

individualnih članov združenja. 

 

Sklep 20 

Skupščina združenja je obravnavala in potrdila poročilo o predlaganih kandidatih ter 

predlog upravnega odbora za kandidate za predsednika ter člane upravnega in 

nadzornega odbora.  

  

Sklep 21 

Na predlog predsednika združenja, so člani združenja sprejeli sklep, da se izvedejo javne 

volitve organov združenja za mandatno obdobje 2017 - 2020.  

  

Sklep 22 

Na javnih volitvah so člani združenja so izvolili organe združenja za mandatno obdobje 

2017 - 2020. Izvoljeni so bili: 
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Predsednica združenja  

1. Tatjana Polajnar, Javni zavod Šport Ljubljana 

Člani nadzornega odbora 

1. Marjan Štimec, Zavod za šport Slovenska Bistrica 

2. Janez Maršič, Javni zavod za šport Občine Kočevje 

3. Robi Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola 

Člani upravnega odbora 

1. Ivan Pfeifer, ZPO Celje d.o.o. 

2. Tatjana Polajnar, Javni zavod Šport Ljubljana 

3. Anton Knez, Javni zavod Športni objekti Maribor 

4. Marjan Klepec, Rdeča dvorana ŠRZ Velenje 

5. Branko Fartek, Zavod za šport Kranj 

6. Igor Hrvatin, Javni zavod za šport Mestne občine Koper  

7. Sandi Mertelj, Zavod za šport Ptuj 

8. Uroš Jug, Javni zavod za šport Nova Gorica 

9. Robert Judež, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto 

10. Matjaž Ukmar, Javni zavod Športni in mladinski center Piran  

11. Drago Banovič, Javni zavod Šport Ljubljana 

12. Marija Imperl, Kulturno turistični rekreacijski center Radeče 

13. mag. Uroš Pintar, Zavod za šport Ajdovščina 

14. mag. Simona Zupančič, Zavod za šport Brežice 

15. Srečko Vovko, individualni član 

16. Branko Florjanič, individualni član 

 

Točka 11  

Razno  

Pod točko »Razno« ni bilo razprave. 

Ivan Pfeifer in Tatjana Polajnar sta člane združenja povabila na pogostitev in druženje. 

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 12.30.  

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič. 

Tatjana Polajnar 

predsednica 


