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

 

Tretja seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 2016, je bila v 
sredo, 14. maja 2014, ob 14.30 uri, v dvorani Hotela Metropol 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 

 

Gosti: Matevž Brec, Sport Forum Slovenija. Predstavniki članov združenja: Drago Banovič, namestnik 

direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Sašo Hribar, vodja Športnega centra Ribnica, Sebastjan 
Vovko, Zavod za šport občine Kočevje, Boris Vrhovnik, direktor Zavoda za šport Zagorje ob Savi, 

Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport Trbovlje, Valentina Moljk, direktorica Kulturno-

rekreacijskega centra Hrastnik, Marija Imperl, direktorica Kulturno-turističnega-rekreacijskega centra 
Radeče, 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, Žarko Tomšič, direktor Javnega zavoda Dravit Dravograd, Ivan Pfeifer, direktor 

ZPO Celje d.o.o., Danilo Fras, Občina Šentjur, Suzana Felician Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, 

turizem in šport Vransko, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Matej 
Sitar, vodja enote šport v Zavodu za kulturo, šport in turizem Žalec, Gregor Habjan, direktor Javni 

zavod Ratitovec Železniki, 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, Darij 

Novinec, 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, Centro sportivo e giovanile Pirano, 

Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Iztok Jerebic, Občina Beltinci in Jože 
Jenšterle, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. 

Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane Športno rekreacijskega zavoda Velenje je dal soglasje k 
predlaganim sklepom skupščine. Odsotnost so opravičili: mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za 

šport in rekreacijo Domžale, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Aleš Murn, direktor 

Zavoda za šport Škofja Loka in mag. Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina. 
 

 

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 2. seje skupščine združenja  

5. Izhodišča Evropske unije za prihodnji razvoj športne industrije in odpiranje novih delovnih mest  

6. Organiziranje športnih kampov in pogodba o poslovnem sodelovanju  

7. Program strokovnega usposabljanja 2014  

8. Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2013  

9. Sprememba Statuta Združenja športnih centrov Slovenije  

10. Poročilo in program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas  

11. Spremembe Statuta Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas  

12. Imenovanje članov upravnega odbora IASLIM  

13. Srečanje športnih centrov Slovenije  

14. Razno  

mailto:info@sportnicentri.si
http://www.sportnicentri.si/
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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) Tone Knez, (2) Srečko Vovko in (3) Sandi Mertelj.  

  

Točka 2 Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 

Sklep 2 

Skupščina je potrdila sklep upravnega odbora, da sprejme Javni zavod za kulturo, šport, turizem in 

mladinske dejavnosti Sevnica, v članstvo Združenja športnih centrov Slovenije. Skupščina je potrdila 

izstop Javnega zavoda CEZAM Ruše, iz združenja. 

 

Sklep 3 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 14.5.2014, 55 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. 43 članov združenja ima en glas v skupščini 

združenja. En 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 25 članov združenja, ki imajo 33 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) Darij Novinec in (3) Matjaž Ukmar. Zapisničarka je Tatjana Janežič.  

 

Sklep 6 

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

  

Točka 4 

Zapisnik 2. seje skupščine združenja 

 

 

Sklep 7 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane 

v razpravi, potrdila zapisnik 2. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 
27.11.2013, v Mariboru.  

 

Predstavitev Sport Foruma Slovenija 

Predsednik združenja je na dnevni red seje skupščine uvrstil predstavitev društva Šport Forum Slovenija. 

Matevž Brec, predsednik društva je predstavil program in aktivnosti v letošnje letu. S ponudbo 
raznovrstnih dogodkov želi društvo obogatiti program in ponudbo športnih centrov v Sloveniji. 
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Točka 5 Izhodišča Evropske unije za prihodnji razvoj športne industrije in odpiranje novih 

delovnih mest 

 

Direktor združenja, ki je član ekspertne skupine Evropske komisije je predstavil izhodišča za oblikovanje 
politik Evropske unije za rast športne industrije in odpiranje novih delovnih mest.   

 

Sklep 8 

Skupščina se je seznanila z izhodišči za oblikovanje politik Evropske unije za rast športne industrije in 

odpiranje novih delovnih mest ter podprla tri področja možnih ukrepov, ki pokrivajo celotno 
povpraševanje in ponudbo. Ta področja so:  

1. Povečanje učinkovitosti naložb v športno infrastrukturo.  

2. Spodbujanje konkurenčnosti v športni industriji in povezanih panogah.  

3. Spodbujanje povpraševanja po športnih in rekreativnih dejavnostih in proizvodih, ter maksimiranje 

učinkov športa na rast celotnega gospodarstva in zaposlovanje.  

  

Točka 6 

Organiziranje športnih kampov in pogodba o poslovnem sodelovanju 

 

Član upravnega odbora je predstavil podatke o organizaciji športnih kampov v športnih centrih, s 

katerimi upravljajo člani združenja in vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju med upravljavci in 
najemniki (organizatorji športnih kampov).  

 

Sklep 9 

Skupščina združenja se je seznanila s temeljnimi značilnostmi organizacije športnih kampov v Sloveniji in 

najpomembnejšimi zadevami, s katerimi se srečujejo upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas.  

 

Sklep 10 

Skupščina združenja je ocenila, da je predstavljeni vzorec pogodbe o poslovnem sodelovanju med 

upravljavci in najemniki (organizatorji športnih kampov), primeren dokument, ki ga lahko uporabijo člani 

združenja za urejanje odnosov z najemniki, pri organizaciji športnih kampov. Vzorec pogodbe vključuje 
vse pomembne elemente pogodbenega odnosa, opredelitev medsebojnega razmerja, način uporabe 

objektov, površin, spremljajočih površin, parkirišč in drugih objektov, določanja urnikov vadbe in tekem, 
upravljanje in vzdrževanje objektov, odgovorne osebe, cene in plačilne pogoje, trajanje pogodbe, način 

reševanja sporov in sodišče.  

  

Točka 7 Program strokovnega usposabljanja 2014 

 

Direktor je predstavil seminarje, ki jih bo združenje organiziralo v letošnjem letu. Edita Dobaj, direktorica  

zavoda INSIP - Inštitut za sistem plač, je predstavila delovanje zavoda in aktualne zadeve s področja 

plač in plačnega sistema. V okviru programov strokovnega usposabljanja, ki ga organizira združenje, bo 

zavod INSIP sodeloval pri pripravi vsebin ter izvedbi seminarjev. 

 

Sklep 11 

Skupščina se je seznanila s programom strokovnega usposabljanja v drugi polovici leta 2014. Program 

vključuje predloge za razvoj vsebin in izvedbo naslednjih seminarjev: (1) Priprava in vodenje 

investicijskih projektov z delavnico: Predstavitev investicijskih projektov v infrastrukturo za šport in 
prosti čas v Sloveniji, (2) Plače in plačni sistem v javnih zavodih. 

  

Točka 8 Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2013 

 

Predsednik združenja je predstavil letno poročilo o delu združenja v letu 2013. Povedal je, da je 

združenje izpolnilo letni program. Predstavil je zaključni račun združenja in povedal, da je združenje 
delovalo dobro, kljub zelo omejenim finančnim pogojem.   

 

Robi Janev, član nadzornega odbora je predstavil sklepe nadzornega odbora o izpolnjevanju letnega 

programa ter finančnem poslovanju. Povedal je, da je združenje poslovalo v skladu s finančnimi 
predpisi, sprejetim letnim programom in finančnim načrtom združenja. Realizacija prihodkov je bila 

manjša od načrtovane zaradi tega, ker fundacija in resorno ministrstvo nista namenila sredstev 

programom in projektom združenja.  
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Sklep 12 

Skupščina je obravnavala in potrdila sklepe nadzornega odbora združenja.  

 

Sklep 13 

Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2013.   

 

Sklep 14 

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

 

Točka 9 Sprememba Statuta Združenja športnih centrov Slovenije 

 

Predsednik združenja je predstavil sklep Okrožnega sodišča v Kranju o spremembi poslovnega naslova 
združenja in predlagal spremembo 2. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije.  

 

Sklep 15 

Skupščina je sprejela spremembo drugega člena Statuta, ki sedaj glasi:  

2. člen. Ime združenja je: Združenje športnih centov Slovenije. Angleški naziv združenja je: Sport 

Center Association of Slovenia. Sedež združenja je v Kranju, Slovenski trg 5.  

   

Točka 10 Poročilo in program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport 
in prosti čas 

 

Direktor združenja, ki opravlja posle glavnega tajnika mednarodnega združenja, je predstavil poročilo o 

delu v preteklem letu in zaključni račun združenja. Predstavil je program dela združenja v prihodnjih 
letih.    

 

Sklep 16 

Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun mednarodnega združenja za leto 
2013.   

 

Sklep 17 

Skupščina je ugotovila, da je združenje poslovalo v skladu s sprejetim letnim programom ter racionalno 

uporabilo razpoložljiva finančna sredstva.  

  

Točka 11 Spremembe Statuta Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za 
šport in prosti čas 

  

Direktor združenja je predstavil in obrazložil spremembe Statuta mednarodnega združenja. Predlagane 

spremembe so pripravljene na podlagi večletnih izkušenj v delovanju združenja ter večletni mednarodni 
gospodarski krizi, ki pomembno omejuje delovanje članov v združenju (konference, sestanki, seminarji). 

Predlagane spremembe vključujejo naslednje člene: (4) Sedež združenja. (6) Skupščina združenja. (8) 
Izredna seja skupščine združenja. (9) Upravni odbor. (19) Sprememba statuta. 

  

Sklep 18 

Skupščina je obravnavala in potrdila predlagane spremembe Statuta Mednarodnega združenja 

upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas.  

  

Točka 12 Imenovanje članov upravnega odbora IASLIM 

  

Predsednik združenja je predlagal, da skupščina združenja imenuje člane upravnega odbora Združenja 

športnih centrov Slovenije za člane upravnega odbora Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas.  

  

Sklep 19 

Skupščina je obravnavala in imenovala člane upravnega odbora Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas.  
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Točka 13 Sedmo srečanje športnih centrov Slovenije 

  

Uroš Jug in Robert Krkoč sta predstavila program sedmega srečanja športnih centrov Slovenije, ki bo 

potekalo v petek, 13. junija 2014, v pustolovskem parku in kajakaškem centru v Solkanu.  

  

Sklep 20 

Skupščina se je seznanila s programom sedmega srečanja športnih centrov Slovenije in ga potrdila.  

  

Točka 14 Razno 

  

Direktor združenja je obvestil člane združenja o spremembi poslovnega naslova združenja. Združenje 

ima poslovni naslov Slovenski trg 5 v Kranju. Na istem naslovu ima sedež tudi mednarodno združenje.  

  

Sklep 21 

Skupščina se je seznanila s spremembo poslovnega naslova združenja in mednarodnega združenja.  

  

 

Članom združenja so se s promocijskimi materiali, tehničnimi prospekti ter proizvodi, predstavila podjetja 

Kepic Izolacija SK d.o.o., Elan Inventa d.o.o. in Sportz d.o.o.. 

 

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 16.15. 

 

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič. 

 

 

 

 

 

 

       Ivan Pfeifer 

       predsednik 
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