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

 

Druga seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 2016, je bila v sredo, 27. novembra 2013, 
ob 14.30 uri, v dvorani Hotela Habakuk v Mariboru.  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 
 

Gosti: dr. Janez Kocjančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, mag. Poljanka Pavletič – 
Samardžija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, Darko Fras, predstavnik Skupnosti občin 
Slovenije, župan Občine Sveta Trojica, Saška Benedičič Tomat, vodja projektov ISCA, International association of sport and 
culture, Blaž Perko, direktor športa pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez, Rafko Križman, predsednik 
odbora za objekte pri Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez, Iztok Čop, odbor za vrhunski šport OKS – ZŠZ, 
Špela Pretnar, Zavarovalnica Vzajemna. Predstavniki članov združenja: Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport  
Ljubljana, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Sašo Bratuš, direktor Zavoda za šport in 
prireditve Medvode, 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, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Sandi Mertelj, direktor 
Zavoda za šport Ptuj, Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, 
Milan Šarman, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Gregor Likar, Javnega zavoda za 
šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi, Miran Mlakar, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Ravne na Koroškem, Ivan Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Jelka Čmer, ZPO Celje d.o.o.,  Boštjan Misja, Turizem 
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, Suzana Felician Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, Tanja 
Goropevšek, Zavod za kulturo, turizem in šport Vransko, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda 
Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Franci Jagodic, Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve 
Republike Slovenije, Gregor Habjan, direktor Javni zavod Ratitovec Železniki, Bojan Žerovec, Infrastruktura d.o.o. Bled, 
Primož Samar, Zavod za šport Jesenice, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, direktor Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica, Robert Krkoč, direktor Proaktiv Šport d.o.o. Solkan, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za 
šport Mestne občine Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Robert Janev, Center za kulturo, šport in 
prireditve Izola, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Centro sportivo e giovanile Pirano, 
Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto, Zvonko Kržan, direktor 
Zavoda za šport Brežice, Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Brane Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje 
odraslih in mladino Ljutomer, Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona, Andrej Šubašič, Občina Gornja Radgona in Jože 
Jenšterle, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost so opravičili: 
Tomaž Lenič, direktor Slovenijašport-3T trženje, inženiring, d.o.o. Ljubljana, mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in 
rekreacijo Domžale, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno turistični rekreacijski center Radeče, Žarko Tomšič, direktor 
Javnega zavoda Dravit Dravograd, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Aleš Murn, direktor 
Zavoda za šport Škofja Loka, Branko Velišček, direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin, mag. Uroš Pintar, 
direktor Zavoda za šport Ajdovščina in Boštjan Bizjak, direktor Javnega zavoda Kobilarna Lipica. 
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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 1. seje skupščine združenja 

5. Članstvo združenja v Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez 

� Ivan Pfeifer, predsednik združenja 

� Dr. Janez Kocjančič, predsednik OKS - ZŠZ 

6. Status upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter predlog Nacionalnega programa športa RS 

� mag. Poljanka Pavletič Samardžija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, 

� Rafko Križman, predsednik komisije za objekte OKS- ZŠZ 

7. Program in razpisi Fundacije za šport v letu 2014 

� Katja Koren Miklavc, predsednica sveta Fundacije za šport 

8. Infrastruktura za šport in prosti čas v razvojnih prioritetah, Strategiji razvoja Slovenije in partnerski pogodbi EU - Slovenija v 
obdobju 2014-2020 

� Darko Fras, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, župan Občine Sveta Trojica, 

� Jože Jenšterle, direktor združenja 

9. Licence OKS - ZŠZ za športne centre za obdobje 2013 - 2017 

� Blaž Perko, direktor športa pri OKS - ZŠZ 

� Rafko Križman, predsednik komisije za objekte OKS - ZŠZ 

10. Program združenja za leto 2014 

� Jože Jenšterle, direktor združenja 

� Saška Benedičič Tomat, vodja projektov ISCA, International association of sport and culture 

� Iztok Čop, odbor za vrhunski šport OKS - ZŠZ 

� Špela Pretnar, Zavarovalnica Vzajemna 

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) Suzana Felicijan Bratož in (3) Srečko Vovko. 

 

Točka 2 

Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 

Sklep 2 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 27.11.2013, 55 članov. Skupščina združenja ima kvorum 63 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. En individualni in dva 
pridružena člana združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.  

 

Sklep 3 

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno 33 članov 
združenja, ki imajo 43 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. 
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Točka 3 

Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 

 

Sklep 4 

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane delovnega predsedstva seje skupščine: (1) Ivan Pfeifer, (2) Tatjana Polajnar 
in (3) Tone Knez. Zapisničarka je Tatjana Janežič. 

 

Sklep 5 

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

 

Točka 4 

Zapisnik 1. seje skupščine združenja 

 

Sklep 6 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi, potrdila zapisnik 
1. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 24.4.2013, na Debelem Rtiču. 

 

Točka 5 

Članstvo združenja v Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez 

 

Ivan Pfeifer, predsednik Združenja športnih centrov Slovenije, je predstavil vizijo razvoja združenja upravljavcev infrastrukture za 
šport in prosti čas v državi ter povezovanje s športnimi organizacijami v okviru Olimpijskega komiteja Slovenije - združenja športnih 
zvez. Dr. Janez Kocjančič, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ je predstavil program Olimpijskega komiteja Slovenije, 
ter pomembnost povezovanja športnih zvez in društev z upravljavci športne infrastrukture. 

 

Sklep 7 

Združenje športnih centrov Slovenije je sprejelo sklep o članstvu v Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih zvez. Na 
podlagi statuta združenja ter pravil OKS - ZŠZ, bo z njim ter drugimi organizacijami, vzpostavljala pogoje za uresničevanje 
razvojnih ciljev lastnikov (občine in drugi lastniki) in upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v Sloveniji:  

1. Ureditev statusa (sektor dejavnosti) upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. 

2. Izdelava razvida infrastrukture za šport in prosti čas v Republiki Sloveniji. 

3. Razvoj in sprejem standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas (Pravilnik o upravljanju in vzdrževanju 
infrastrukture za šport in prosti čas. 

4. Vključitev programov izobraževanja in strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državni 
izobraževalni sistem ter oblike vseživljenjskega usposabljanja, ki se financirajo iz evropskih strukturnih skladov. 

5. Vključitev upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas v Zakon o športu ter Nacionalni program športa. 

6. Vključitev športa, prostega časa ter infrastrukture v razvojne prioritete, Strategijo razvoja Slovenije 2014 - 2022 ter partnersko 
pogodbo med EU in Slovenijo, ki naj zagotovi finančne vire za trajnostni razvoj, »socialno upravljanje«, uvajanje »zelenih« 
tehnologij ter razvoj inovativnih programov v sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture.  

7. Izdelava in sprejem regijske mreže športnih centrov. 

8. Izdelava projektov novogradenj, obnov, modernizacij in rekonstrukcij infarstukture, objektov in površin za šport in prosti čas. 

9. Mednarodno sodelovanje ter organizacija mednarodnih konferenc in strokovnih seminarjev. 

 

Točka 6 

Status upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas ter predlog Nacionalnega programa športa RS 

 

Mag. Poljanka Pavletič Samardžija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport, je predstavila temeljna 
izhodišča predloga Nacionalnega programa športa. Povedala je, da je ministrstvo prejelo veliko pripomb in predlogov, ki so jih 
uvrstili v tekst predloga. Rafko Križman, predsednik odbora za objekte pri Olimpijskem komiteju Slovenije - združenju športnih 
zvez, je predstavil sklepe odbora. Branko Žnidarič, podpredsednik OKS je opozoril, da področje infrastrukture za šport in prosti čas 
ni ustrezno vključeno v predlog Nacionalnega programa športa, ki ga bo potrebno dopolniti in spremeniti tudi s predlogi združenja.  

 

Sklep 8 

Skupščina združenja je v zvezi s statusom upravljavcev javne infrastrukture za šport in prosti čas, sprejela naslednje sklepe: 

1. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas se uvršča v različne sektorje dejavnosti. Upravljanje in vzdrževanje 
infrastrukture, objektov in površin se uvršča v javno komunalno infrastrukturo (službo) v občinah. Programi otroškega varstva, 
vzgoje in izobraževanja se uvrščajo v sektorje socialnega varstva ter izobraževanje. Programi športa se uvrščajo v sektor 
izobraževanja in športa. Programi prireditev, fitnesov, welnesov, gostinskih, trgovskih in drugih storitev se uvrščajo med 
gospodarske dejavnosti. 
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2. Upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, naj se opredeli z Zakonom o športu ter Nacionalnim programom športa, ter 
sektorsko uvrsti v Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (Direktorat za šport, Direktorat za investicije). Upravljavci 
infrastrukture za šport in prosti čas urejajo pogoje za svoje delovanje v okviru ministrstva: statusna razmerja, standardi in 
normativi, delovna razmerja in plačni sistem, izobraževanje in poklicno usposabljanje. 

3. Občinska infrastruktura za šport in prosti čas, naj se kot javna komunalna infrastruktura, opredeli in vključi v področje delovanja 
državnega organa za lokalno samoupravo, Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije.  

 

Sklep 9 

Skupščina združenja se je seznanila s predlogom Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in potrdila sklepe komisije za 
objekte pri OKS – ZŠZ, z dne 3.10.2013. Sklepi so: 

1. Pri poglavju 3. STANJE pri Preglednici 1. Slovenski šport v številkah je potrebno preglednici dodati tudi podatke o številu 
zaposlenih v okviru športnih objektov v Sloveniji. Pri tem naj se upoštevajo tako redno zaposleni, kot tudi zaposleni v okviru 
pogodbenih razmerij in tudi tisti, ki dela opravljajo v okviru javnih del. 

2. Pri istem poglavju na str. 9 – prvi odstavek: Strinjamo se, da je velika pomanjkljivost v tem, da nimamo učinkovitega razvida 
športnih objektov. Zato bi bilo potrebno združiti vse, ki razpolagajo z ustreznimi podatki in dokončati ta projekt, saj je to 
predpogoj za kakršnokoli kvalitetno načrtovanje oz. izpopolnjevanje mreže športnih objektov. 

3. V tretjem odstavku na str.9  kjer se govori o sistemu izobraževanja, izpopolnjevanja in napredovanja strokovnih kadrov,  je 
potrebno dodati tudi problematiko izobraževanja,  izpopolnjevanja in tudi napredovanja strokovnega kadra v okviru 
upravljanja in vzdrževanja športnih objektov. 

4. Poglavje 6.2. Športni objekti in naravne površine za šport (str. 28-30): Predlagamo, da se namesto navedenega naslova 
uporablja termin »Infrastruktura za šport in prosti čas« 

5. Na strani 29. naj se pri poglavju »Strateški cilji« doda: 
- Vzpostaviti takšno mrežo športnih objektov, ki bo zagotavljala enakomerno pokritost. Mrežo naj se pripravi v okviru 

regionalnih projektov, kar bo omogočilo pridobivanje evropskih sredstev. 
- Kakovostno izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov na področju športnih objektov. 
- Zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo, obnovo in posodobitev obstoječih športnih objektov, ne glede na lastništvo, če je 

vključen javni interes. 
6. Na strani 30. - ukrepi: 

- Pri točki 5. naj se izpusti navedbo mest v oklepaju. 
- Izdelati in sprejeti je potrebno Normative (in standarde ?) za upravljanje športnih objektov. 

7. Na strani 61. - Preglednica 2: Želena sprememba strukture izdatkov za letne programe športa. 
- Glede na dejstvo, da so športni objekti ključni pri vseh segmentih športa apeliramo na odgovorne, da se sredstva, 

namenjena športnim objektom ne zmanjšajo tako drastično kot predvideva preglednica 2 – Želena sprememba strukture 
izdatkov za letne programe športa. 

 

Točka 7 

Program in razpisi Fundacije za šport v letu 2014 

 

Predsednik Ivan Pfeifer je predlagal, da se obravnava programov Fundacije za šport, zaradi odsotnosti Katje Koren Miklavc, 
predsednice sveta Fundacije za šport, prestavi na drugo sejo skupščine združenja. 

 

Sklep 10 

Združenje športnih centrov Slovenije želi vzpostaviti strokovno sodelovanje s Fundacijo za šport na področju trajnostnega razvoja 
infrastrukture za šport in prosti čas v državi ter se vljučiti v oblikovanje programov in vsebin s področja upravljanja infrastrukture. 

 

Točka 8 

Infrastruktura za šport in prosti čas v Strategiji razvoja Slovenije in partnerski pogodbi EU - Slovenija v obdobju 
2014-2020 

 

Darko Fras, predstavnik Skupnosti občin Slovenije, župan Občine Sveta Trojica, je predstavil postopke obravnave tematike v 
organih Skupnosti občin Slovenije. Poudaril je potrebo, da se občine, kot lastnice javne infrastrukture za šport in prosti čas, ter 
javni zavodi in podjetja, ki so upravljavci infrastrukture, povežejo pri zagotavljanju interesov občanov ter nadaljnjega razvoja 
športa, prostega časa ter infrastrukture. Obravnavano področje je zelo pomembno za kakovost bivanja v občinah in se mora 
vključiti v Strategijo razvoja Slovenije ter predlog partnerske pogodbe med EU in Slovenijo za obdobje 2014 - 2020. Jože Jenšterle 
je predstavil postopke, ki jih vodi Evropska komisija za oblikovanje finančne perspektive za obdobje 2014 - 2020. Evropska komisija 
bo oblikovala nova dopolnjena izhodišča za vključitev sektorja športa ter infrastrukture v finančno perspektivo kar bi zagotavljalo 
sredstva za razvoj tega sektorja, ki pomembno prispeva h gospodarski rasti (2% bruto domačega proizvoda) in zaposlenosti (2,2% 
vseh zaposlenih delavcev v Evropski uniji). Razvoj področja je tudi priložnost za reševanje enega izmed najbolj kritičnih problemov 
prihodnjega razvoja Evrope, to je zaposlovanje mladih ljudi. 
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Sklep 11 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije se je seznanila s predstavitvijo vsebine razvojnih prioritet, Strategijo razvoja 
Slovenije ter predlogom partnerske pogodbe med EU in Slovenijo za obdobje 2014 - 2020, za področje infrastrukture za šport in 
prosti čas ter stališči Skupnosti občin Slovenije. Združenje podpira predloge Skupnosti občin Slovenije, da se opredeli status 
(upravljavcev) infrastrukture za špot in prosti čas, v okviru resornega ministrstva. 

 

Sklep 12 

Združenje športnih centrov Slovenije je oblikovalo predloge za uvrstitev sektorja infrastrukture za šport in prosti čas, v razvojne 
prioritete, Strategijo razvoja Slovenije ter partnerski sporazum EU – Slovenija za obdobje 2014 – 2020. Predloge je združenje 
poslalo Skupnosti občin Slovenije ter Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Usklajevanja se nadaljujejo. 

 

Predlog teksta za uvrstitev v Program državnih razvojnih prioritet Republike Slovenije za obdobje 2014 - 2017 

 

Sektor športa, prostega časa ter infrastrukture za šport in prosti čas: 

• je pomemben del usposabljanja, vseživljenjskega učenja in mobilnosti. Šport spodbuja aktivno državljanstvo. Vključevanje 
vseh ljudi v programe športa in prostega časa krepi enake možnosti za razvoj in blaginjo vsega prebivalstva, še posebej otrok, 
mladine, žensk, oseb s posebnimi potrebami in starejših ljudi.  

• je del gospodarstva in javne komunalne infrastrukture, ki bo postal generator inovacij, rasti in zaposlovanja. V sektorju, ki 
obsega programe ter infrastrukturo za šport in prosti čas, se bo z razvojem inovativnih programov in storitev za vse ljudi, 
uvajanjem »zelenih« tehnologij, razvojem podjetništva in javno-zasebnega partnerstva, izkoriščanjem kreativnih potencialov 
za povečanje konkurenčnosti ponudnikov programov ter upravljavcev infrastrukture, povečal delež BDP-ja ter število 
kakovostnih delovnih mest.  

• bo z zmanjševanjem tveganja revščine in povečevanjem socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin prebivalstva, 
spodbujal razvoj vključujoče družbe. Šport za vse ljudi ter družinsko preživljanje prostega časa, bosta zagotavljala večjo 
socialno varnost družin in spodbudno okolje za odločanje za rojstva otrok, krepila zdravje prebivalstva ter izboljšala celovito 
obravnavo starejših ljudi ter oseb s posebnimi potrebami. 

 

Investicije v rekonstrukcije, obnove in modernizacijo infrastrukture za šport in prosti čas, bodo zagotavljale kakovostno učno okolje 
za otroke in mladino ter bivalno okolje za vse ljudi. Raziskave in razvoj ter inovacije bodo spodbudile trajnostni razvoj okolju 
prijaznejše infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

V sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture se bodo razvijale nove oblike gospodarskega povezovanja in podjetništva, kot je 
socialno podjetništvo, ki povezuje podjetniški sektor, lokalne skupnosti in regije. 

 

Raziskave in razvoj inovativnih programov ter investicije v rekonstrukcije, obnove in modernizacije infrastrukture za šport in prosti 
čas, bodo zagotovile trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in gospodarskih panog kot je turizem ter regionalno povezovanje. 

 

Predlog teksta za uvrstitev v Strategijo razvoja Slovenije v obdobju 2014 - 2020 

 

Sektor športa, prostega časa ter infrastrukture za šport in prosti čas, je pomemben del gospodarstva in javne komunalne 
infrastrukture, ki bo postal generator inovacij, rasti in zaposlovanja. V sektorju, ki obsega programe ter infrastrukturo za šport in 
prosti čas, se bo z razvojem inovativnih programov in storitev za vse ljudi, uvajanjem »zelenih« tehnologij, razvojem podjetništva 
in javno-zasebnega partnerstva, izkoriščanjem kreativnih potencialov za povečanje konkurenčnosti ponudnikov programov ter 
upravljavcev infrastrukture, povečal delež BDP-ja ter število kakovostnih delovnih mest.  

 

Investicije v rekonstrukcije, obnove in modernizacijo infrastrukture za šport in prosti čas, bodo zagotavljale trajnostni razvoj okolju 
prijaznejše infrastrukture ter »zelenega gospodarstva«. 

 

V sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture se bodo razvijale nove oblike gospodarskega povezovanja in podjetništva, kot je 
socialno podjetništvo, ki povezuje podjetniški sektor, lokalne skupnosti in regije. 

 

Raziskave in razvoj inovativnih programov ter investicije v rekonstrukcije, obnove in modernizacije infrastrukture za šport in prosti 
čas, bodo zagotovile trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in gospodarskih panog kot je turizem ter regionalno povezovanje. 

 

Predlog teksta za uvrstitev v partnerski sporazum Slovenije z Evropsko komisijo 

 

Blaginja prebivalstva obsega kakovost življenja, ki vključuje fizično (gibalno) kulturo. V sektorju športa, prostega časa ter 
infrastrukture, je prioriteta Slovenije, trajnostni razvoj, »socialno upravljanje«, uvajanje novih tehnologij ter razvoj inovativnih 
programov za vse ljudi. 
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Točka 9 

Licence OKS - ZŠZ za športne centre za obdobje 2013 - 2017 

 

Blaž Perko, direktor športa pri OKS – ZŠZ, je predstavil sklepe izvršnega odbora OKS - ZŠS, v zvezi s podelitvijo licenc športnim 
centrom. Povedal je, da je bilo licenciranje športnih centrov poizkus vzpostavitve in centralizacije mreže športnih centrov za 
tekmovalni šport. 

 

Sklep 13 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije se je seznanila s sklepi izvršnega odbora OKS - ZŠS, v zvezi s podelitvijo licenc 
športnim centrom.  

 

Sklep 14 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila sklepe komisije za objekte pri OKS - ZŠZ ter dopolnila in spremembe 
sklepa o podelitvi licenc. Sklepi komisije so: 

1. Pogoji in postopki za pridobitev licenc so prezapleteni in zahtevajo  preveč papirologije. 
2. Postavlja se vprašanje, ali je ustrezno, da je največji olimpijski športni center delniška družba. 
3. Komisija za objekte pri OKS ni bila vključena v nobeno fazo priprave tega projekta. 
4. Podeljene licence nebi smele biti osnova za financiranje (ministrstvo, fundacija….). 

 

Točka 10 

Program združenja za leto 2014 

 

Jože Jenšterle, direktor združenja, je predstavil predlog programa združenja za leto 2014. Povedal je, da bo združenje nadaljevalo 
z izvajanjem temeljnih ciljev združenja, ki so: trajnostni razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture, zastopanje interesov 
upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi in občinah, povezovanje z drugimi združenji, strokovno usposabljanje 
managerjev in strokovnih delavcev, razvoj standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas ter mednarodno 
sodelovanje. 

 

Iztok Čop, član odbor za vrhunski šport OKS – ZŠZ in direktor združenja, sta predstavila projekt strokovnega usposabljanja in 
zaposlovanja športnikov pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas, s katerim je združenje kandidiralo na razpisu Fundacije 
za šport. V kolikor bodo zagotovljena sredstva za razvoj projekta, bomo nadaljevali z aktivnostmi. 

 

Saška Benedičič Tomat, vodja projektov ISCA, International association of sport and culture in direktor združenja, sta predstavila 
program seminarja in Evropske konference upravljavcev infrastrukture (IASLIM), ki se bosta v okviru kongresa ISCA, organizirala 
od 22. do 25. oktobra 2013, v Rimu. Člani združenja bodo povabljeni k sooblikovanju vsebine usposabljanja ter priprave 
konference. 

 

Špela Pretnar, Zavarovalnica Vzajemna in direktor združenja, sta predstavila program sodelovanja pri razvoju in trženju programov 
in storitev, ki jih ponujajo športni centri. Program se bo odvijal v okviru projekta VzajemnaKlub, ki ponuja svojim zavarovancem 
posebno ponudbo in popuste pri programih in storitvah športa in prostega časa. Upravljavci športnih centrov in izvajalci programov 
bodo preko sistema komuniciranja s preko 800.000 zavarovanci, promovirali in tržili svoje programe in storitve. Zavarovalnica bo 
podprla strokovno usposabljanje managerjev in strokovnih delavcev, ki ga organizira Združenje športnih centrov Slovenije. 

 

Sklep 15 

Skupščina je obravnavala in potrdila program združenja za leto 2014. 

 

Točka 11 

Razno 

 

Članom združenja so se s promocijskimi materiali, tehničnimi prospekti ter proizvodi, predstavila podjetja Alpod d.o.o. Cerknica, 
Frajt s.r.o. Slovenija in Hovercraft d.o.o. Slovenija. 

 

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 16.35. 

 

Zapisnik je napisala Tatjana Janežič.       Ivan Pfeifer 

          predsednik 

 
 


