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

 

Prva seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 2016, je bila v sredo, 24.  aprila 2013, ob 9.30 uri, v dvorani 

Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS na Debelem rtiču, Jadranska cesta 73, Ankaran.  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 
 

Predstavniki članov združenja: Boris Ferenčak, vodja športnega parka Šiška, Zavod Šport Tivoli Ljubljana, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in 

prireditve Medvode,  mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Sašo Hribar, vodja Športnega centra Ribnica, Janez 

Maršič, direktor Zavoda za šport občine Kočevje, Stane Klarič, Zavod za šport občine Kočevje, Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja 

Vrhnika, Daniel Cukjati, Zavod Ivana Cankarja Vrhnika, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, Edvard Bravec, direktor 

Zavoda za šport Trbovlje, Mihela Gosteničnik, vodja objekta – kopališča, Javni zavod Športni objekti Maribor, Tadej Mežnar, vodja objekta Ljudski 

vrt, Javni zavod Športni objekti Maribor, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Tilen Klugler, direktor Javnega zavoda 

SPOTUR Slovenj Gradec, Borut Marošek, Javni zavod SPOTUR Slovenj Gradec Zdravko Kotnik, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 

dejavnosti Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Samo Pinter, Zavod za šport Slovenske Konjice, Suzana Felician Bratož, 

direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, Tatjana Goropevšek, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Matjaž Juteršek, 

direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Matej Sitar, vodja enote šport, Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec, Marjan Klepec, direktor 

Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Domen Kosmač, Zavod za šport Škofja 

Loka, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Robert Krkoč, direktor Proaktiv Šport d.o.o. Solkan, mag. Uroš Pintar, direktor 

Zavoda za šport Ajdovščina, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta 

di Capodistria, Andrej Bertok, direktor Centra za kulturo, šport in prireditve Izola, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski 

center Piran, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Franci Grm, Agencija za šport Novo mesto, Zvonko Kržan, direktor Zavoda za 

šport Brežice, Brane Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslih in mladino Ljutomer, Emil Horvat, Zavod za turizem 

Radenci in Jože Jenšterle, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost so opravičili: 

Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Sandi Mertelj, direktor 

Zavoda za šport Ptuj, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana in Sonja Kreslin, direktorica Zavoda za turizem in 

šport Radenci. 
 

Dnevni red 
 

Predlog dnevnega reda: 

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 14. seje skupščine združenja 

5. Urejanje delovnih razmerij v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o urejanju trga dela. Martin Poček, Aktuar d.o.o. 

6. Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2012 

7. 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) Uroš Jug, (2) Srečko 

Vovko in (3) Branko Fartek. 
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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, 24.4.2013 o 

sprejemu podjetja Proaktiv Šport d.o.o. Solkan in Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije, v članstvo združenja ter 

izstopu podjetja Mega center d.o.o. Kranj in individualnega člana Roberta Krkoča, iz članstva združenja. Novi člana imata po en glas na sejah 

skupščine združenja.  

 

Sklep 3 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 24.4.2013, 56 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. 42 članov združenja ima en glas v 

skupščini združenja. Štirje individualni in pridruženi člani 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 31 članov združenja, ki imajo 40 

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) Brane Florjanič in (3) Marjan Klepec. 

Zapisničarka je Jana Janežič. 

 

Sklep 6 

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

 

Točka 4 

Zapisnik 14. seje skupščine združenja 

 

Sklep 7 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila zapisnik 14. seje skupščine 

Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 22.11.2012, v Ljubljani. 

 

Točka 5 

Vizija in prioritete razvoja športa, prostega časa ter infrastrukture v Sloveniji 

Ivan Pfeifer, predsednik združenja je predstavil nekaj razvojnih usmeritev na področju prihodnjega razvoja infrastrukture za šport in prosti čas. Jože 

Jenšterle, direktor združenja je opozoril, da kljub prizadevanjem v zadnjih letih, ne vemo, kam se resorno uvršča sektor infrastrukture za šport in 

prosti čas. Od direktorjev Direktorata za šport smo prejeli ustne obrazložitve, da se sektor infrastrukture za šport in prosti čas, ne uvršča na področje 

šolstva in športa. Po besedah prejšnjega direktorja direktorata, naj bi se uvrščal v resor investicij. Novi direktor direktoraja je povedal po telefonu, da 

sektor oziroma upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas, spadajo v lokalno samoupravo. Zvonko Kržan, direktor Zavoda za šport Brežice, je 

vprašal, ali ima združenje predlog za resorsko uvrstitev infrastrukture za šport in prosti čas, na podlagi izkušenj v drugih državah. Predsednik 

združenja je povedal, da je Združenje športnih centrov Slovenije član mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture az šport in prosti čas. 

Direktor združenja je pojasnil, da je upravljanje infarstrukture za šport in prosti čas, v različnih državah urejeno različno. V nekaterih evropskih 

državah (Nemčija, Italija, Španija), status in pogoje upravljanja infrastrukture določajo pokrajine. Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, 

je povdaril, da se mora status in pogoji upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas, opredeliti v Zakonu o športu ter Nacionalnem programu 

športa. 

 

Sklep 8 

Skupščina združenja se je seznanila z odpovedjo Edija Kolarja, direktorja Direktorata za šport, za sodelovanje na seji skupščine.  

 

Sklep 9 

Skupščina združenja je v zvezi s predstavitvijo vizije in prioritet razvoja športa, prostega časa ter infrastrukture, sprejela naslednje sklepe: 
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1. Predsednik združenja naj v uradnih kontaktih s predstavniki MIZKŠ in drugih ministerstev opredeli status in sektorsko uvrščenost (upravljavcev) 

infrastrukture za šport in prosti čas. Zaradi urejanja statusnih zadev ter delovnega področja je pomembno ali se sektor infrastrukture za šport in 

prosti čas uvršča v komunalno infrastrukturo, gospodarstvo, šolstvo in/ali šport. 

2. Združenje športnih centrov Slovenije, v imenu upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport, pripravo in sprejem novega Zakona o športu in Nacionalnega programa športa. V Zakonu in nacionalnem programu naj bo 

jasno opredeljena vloga in razvojne usmeritve infrastrukture za šport (in prosti čas).  

3. Ministrstvo naj v sodelovanju z upravljavci infrastrukture izdela razvid športnih objektov v državi. 

4. Ministrstvo naj v sodelovanju z upravljavci infrastrukture, specializiranimi ustanovami in podjetji, izdela in sprejme Pravilnik o upravljanju in 

vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas. 

5. Združenje predlaga občinam, lastnicam javne infrastrukture za šport in prosti čas ter upravljavci te infrastrukture, da sodelujejo pri pripravi 

programa Republike Slovenije za uvrstitev športa, prostega časa ter infrastrukture v finančno perspektivo Evropske unije za obdobje 2014 - 

2020, ki naj zagotovi finančne vire za trajnostni razvoj, »socialno upravljanje«, uvajanje »zelenih« tehnologij ter razvoj inovativnih programov v 

sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture.  

 

Točka 6 

Urejanje delovnih razmerij v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih in Zakonom o urejanju trga dela 

Martin Poček je predstavil novosti pri urejanju delovnih razmerij v skladu z novim Zakonom o delovnih razmerjih ter Zakonom o urejanju trga dela. 

Dajal je pojasnila na vprašanja članov združenja. 
 

Sklep 10 

Člani skupščine so se seznanili z vsebino, postopki ter zbirko obrazcev za urejanje delovnih razmerij v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih ter 

Zakonom o urejanju trga dela, ki jih je predstavil Martin Poček. 

 

Točka 7 

Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2012 

Predsednik združenja je predstavil Poročilo o delu združenja v letu 2012. Orisal je aktivnosti združenja in članov na področjih: razvoja sektorja 

infrastrukture za šport in prosti čas, strokovne pomoći in svetovanja članom združenja, strokovnega usposabljanja, poslovnega svetovanja, 

sodelovanja z občinami, ministrstvi, združenji in drugimi organizacijami, informacijskih sistemov, marketinških aktivnosti, mednarodnega sodelovanja 

ter poslovanja združenja. Direktor združenja je predstavil zaključni račun združenja za leto 2012 ter primerjavo pogojev finančnega poslovanja 

združenja v preteklih letih. Pogoji poslovanja so se izjemno zaostrili. Združenje posluje izjemo racionalno. Stroškov poslovanja ni možno zmanjševati 

brez radikalnega zmanjševanja programa. 

 

Sklep 11 

Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2012.  

 

Sklep 12 

Skupščina je ugotovila, da je združenje poslovalo v skladu s sprejetim programom ter racionalno uporabilo razpoložljiva finančna sredstva. 

 

Sklep 13 

Skupščina združenja poziva člane in poslovne partnerje združenja, da takoj poravnajo svoje finančne obveznosti do združenja. Uprava naj vloži 

izvršbe. 

 

Točka 8 

Razno 

 

Sklep 13 

Skupščina združenja je potrdila predlog Braneta Florjaniča, direktorja Zavoda za šport mestne občine Koper, da se 6. Srečanje športih centrov 

Slovenije, organizira v petek, 21. junija 2013, v Kopru. V športni program bodo vključeni. Mali nogomet (M), tenis (M in Ž) in odbojka na mivki 

(mešano). Organiziran bo pohod. V popoldanskih urah bo družabno srečanje s pogostitvijo. 

 

Članom združenja je bilo predstavljeno podjetje METROB d.o.o. Ljubečna, z letno ponudbo gnojil za športna igrišča ter nasveti za vzdrževalce športnih 

igrišč. 

 

Seja skupščine je bila zaključena ob 13. uri. 

 

Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka Jana Janežič.  

        Ivan Pfeifer 

        predsednik 

 
 


