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

 

 

Četrta seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 2016, je bila v 

sredo, 19. novembra 2014, ob 14.30 uri, v dvorani Tivoli v Ljubljani.  Člani združenja so gradiva za sejo 
prejeli po elektronski pošti v obliki elektronske knjige. Sejo je vodil predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

 

Prisotni 

 

Gosti: Dušan Zupančič, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici 

Slovenije, Edita Dobaj, direktorica IDEALIS Inštituta za sistem plač in delovna razmerja, Cvetka 
Tinauer, direktorica EBA d.o.o. Ljubljana, Rikardo Tinauer, direktor marketinga EBA d.o.o. Ljubljana, 

Matic Švab, Vodja komunikacijskih projektov na Olimpijskem komiteju Slovenije - Združenju športnih 
zvez. 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, 
Tadej Mežnar, Javni zavod Športni objekti Maribor, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, 

Boštjan Zemljarič, Zavod za šport Ptuj, Milan Šarman, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, 

turizem in mladino Radlje ob Dravi, Žarko Tomšič, direktor Javnega zavoda Dravit Dravograd, Ivan 
Pfeifer, direktor ZPO Celje d.o.o., Boštjan Misja, direktor Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli, GIZ, 

Suzana Felician Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, turizem in šport Vransko, Marjan Klepec, 
direktor Rdeče dvorane, Športno rekreacijskega zavoda Velenje, mag. Franci Jagodic, v.d. direktor 

Javnega gospodarskega zavoda Protokolarne storitve Republike Slovenije Brdo pri Kranju,  Gregor 
Habjan, direktor Javni zavod Ratitovec Železniki, Uroš Ambrožič, Infrastruktura d.o.o. Bled, Uroš Jug, 

direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Branko Velišček, direktor Zavoda za kulturo, šport in 

mladino Tolmin, Robert Krkoč, direktor Proaktiv Šport d.o.o. Solkan, mag. Uroš Pintar, direktor Zavoda 
za šport Ajdovščina, Branko Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per 

lo sport di comune citta di Capodistria, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, mag. 
Simona Zupančič, direktorica Zavoda za šport Brežice, Iztok Jerebic, Občina Beltinci in Jože 

Jenšterle, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka združenja. 

Odsotnost so opravičili: mag. Janez Zupančič, direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, 
Valentina Moljk, direktorica Kulturno-rekreacijskega centra Hrastnik, Marija Imperl, direktorica 

Kulturno-turističnega-rekreacijskega centra Radeče, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti 
Maribor, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Danilo Fras, Občina Šentjur, 

Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport 
d.o.o. Kranjska Gora in Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran, Centro 

sportivo e giovanile Pirano. 
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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 3. seje skupščine združenja, z dne 14.5.2014, v Portorožu 

5. Interventni zakon za zagotovitev vzdržnih javnih financ - predlog 

6. • 6.1.   Elektronsko poslovanje z dokumenti (Zakon, interna navodila, ponudbe  

           storitev, vhodni in izhodni dokumenti, arhiviranje, elektronski računi) 

         • 6.2.   Kadrovsko svetovanje - ponudba  

7. Članarina in DDV 

8. Cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih za šole določa MIZŠ 

9. Sindikat delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas 

10. • 10.1. Volilna seja Olimpijskega komiteja Slovenije – ZŠZ 

• 10.2. Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne   

           panožne športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje  
           med letoma 2014 in 2018 

11. Razno  

 

 

S k l e p i 

 

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) Uroš Jug in (3) Branko Florjanič. 

 

Točka 2 

Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 

Predsednik združenja je predstavil kvorum na 4. seji skupščine združenja. Predsednik verifikacijske 

komisije je informiral prisotne člane o ugotovljeni prisotnosti članov na 4. seji skupščine združenja.  

 

Sklep 2 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 19.11.2014, 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. Sedem (7) 
članov združenja ima dva glasova: 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 3 

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine 
združenja prisotno 27 članov združenja, ki imajo 46 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 

 

Predsednik združenja je predlagal člane delovnega predsedstva 4. seje skupščine združenja. 
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Sklep 4 

Na predlog predsednika je skupščine imenovala člane delovega predsedstva seje skupščine: (1)Ivan 

Pfeifer, (2) Tatjana Polajnar in (3) Sandi Mertelj. Zapisnik seje vodi Tatjana Janežič. 

 

Sklep 5 

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

 

Točka 4 

Zapisnik 3. seje skupščine združenja 

 

Predsednik združenja je predstavil zapisnik 3. seje skupščine združenja. 

 

Sklep 6 

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 3. seje skupščine Združenja športnih 
centrov Slovenije, ki je bila dne, 14.5.2014, v Portorožu. 

 

Točka 5 

Interventni zakon za zagotovitev vzdržnih javnih financ - predlog 

 

Direktor združenja je predstavil vsebino predvidenega interventnega zakona za zagotovitev vzdržnih 

javnih financ ter člane združenja informiral o stališčih, ki so jih v razpravi pred skupščino predlagali 
nekateri člani združenja. 

 

Sklep 7 

Skupščina se je seznanila s predlogom Interventnega zakona za zagotovitev vzdržnih javnih financ. Zakon 

v poglavju: Prenehanje pravne osebnosti javnih zavodov, v členih 30. in 31. določa, da javnemu zavodu, 
ki ga je ustanovila občina ali več občin skupaj (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) in v katerem je na dan 

uveljavitve tega zakona 15 ali manj zaposlenih, preneha pravni status pravne osebe javnega prava s 1. 
januarjem 2015. S tem dnem postane finančno in stvarno premoženje javnega zavoda premoženje 

ustanovitelja.  Ustanovitelj mora uskladiti akt o ustanovitvi javnega zavoda, ki mu je v skladu s tem 

zakonom prenehal pravni status pravne osebe javnega prava, v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

 

Sklep 8 

Skupščina združenja je proti administrativnemu državnemu urejanju zelo pomembnih področij družbenega 

in gospodarskega razvoja lokalnih skupnosti kot so: kultura, šport, turizem, prireditve, mladinske 

dejavnosti in druga področja. Občine so desetletja gradile dejavnosti, pomembne za razvoj lokalnih 
skupnosti, ki so jih pripravljali in izvajali občinski javni zavodi. Ukinjanje zavodov zaradi izpolnjevanja  

administrativnega normativa 15 zaposlenih uslužbencev, je zelo birokratski pristop, ki lahko vodi v 
ukinjanje dejavnosti, ki so pomembne za socialni in ekonomski razvoj občin. 

  

Skupščina združenja ugotavlja, da bo imel interventni zakon dolgoročne posledice na dejavnosti, ki jih v 
občinah, izvajajo javni zavodi za kulturo, šport, turizem, prireditve, mladinske dejavnosti in druga področja. 

Člani združenja predlagajo, da Vlada Republike Slovenije ne vključi omejevanje delovanja javnih zavodov 

v interventni zakon.  

 

Točka 6 

6.1. Elektronsko poslovanje z dokumenti 

6.2. Kadrovsko svetovanje 

 

Predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije, IDEALIS-a - 

Inštituta za sistem plač in delovna razmerja ter podjetja EBA d.o.o. Ljubljana so predstavili določila Zakona 
o varstvu dokumentanega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/ Ur. l. RS, št. 30/2006, Zakon o 

opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-A/ Ur. l. RS, št. 111/2013, vzorčni 

pravilnik o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ponudbe za kadrovsko svetovanje in 

elektronski sistem evidentiranja in hranjenja dokumentarnega in arhivskega gradiva ter elektronskih 
računov. 

 

Sklep 9 
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Skupščina se je seznanila z določili Zakona o varstvu dokumentanega in arhivskega gradiva ter arhivih 

/ZVDAGA/ Ur. l. RS, št. 30/2006 in Zakona o opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike ter 

Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike 
/ZOPSPU-A/ Ur. l. RS, št. 111/2013. 

 

Sklep 10 

Skupščina se je seznanila z vsebino vzorčnega Pravilnika o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. 

 

Sklep 11 

Skupščina se je seznanila s ponudbami za kadrovsko svetovanje in elektronski sistem evidentiranja in 
hranjenja dokumentarnega in arhivskega gradiva ter elektronskih računov. Člani združenja, ki so se 

odločili, da bodo skupaj, preko združenja, urejali  kadrovsko svetovanje in elektronski sistem evidentiranja 
in hranjenja dokumentarnega in arhivskega gradiva ter elektronskih računov, bodo podpisali pogodbo o 

svetovalnih storitvah. 

 

Točka 7 

Članarina in DDV 

 

Sklep 12 

Skupščina združenja se je seznanila z določili Zakona o davku na dodano vrednost, v zvezi s plačevanjem 
članarin. 

 

Sklep 13 

Skupščina združenja je sprejela sklep, da se članarina namenja za delovanje združenja. Strokovno 
usposabljanje, srečanja športnih centrov, mednarodno sodelovanje in druge storitve, se bodo plačevali 

posebej. 

 

Točka 8 

Sindikat delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas 

 

Direktor združenja in predstavniki IDEALIS-a - Inštituta za sistem plač in delovna razmerja, so člane 
združenja obvestili o pogojih ustanovitve Sindikata delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas ter 

možnostih vodenja direktnih pogajanj z Vlado republike Slovenije za kolektivno pogodbo. 

 

Sklep 14 

Skupščina se je seznanila s pogoji ustanovitve Sindikata delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas ter 
možnostih vodenja direktnih pogajanj z Vlado republike Slovenije za kolektivno pogodbo. 

 

Točka 9 

Cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih za šole določa MIZŠ 

 

Direktor združenja je predstavil način določanja cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih 
za šole določa MIZŠ. 

 

Sklep 15 

Skupščina se je seznanila z načinom določanja cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih 

za šole določa MIZŠ. Združenje bo poslalo občinam, ki so lastnice javne infrastrukture ter Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport, ki določa cene najema / uporabe za šole, vprašanja o zakonskih podlagah 

ter ekonomskih izračunih pri določanju cen najema / uporabe javne športne infrastrukture, ki jih za šole 
določa MIZŠ. 

 

Točka 10 

10.1. Volilna seja Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ 

10.2. Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne  panožne 

športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje med letoma 2014 in 
2018 

 

Direktor združenja je predstavil sklic 34. Seje skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 

športnih zvez Slovenije, ki bo 16. Decembra 2014, v Ljubljani. Članom združenja je predstavil vsebino 
Pravilnika o volitvah ter postopek volitev, ki je bil že opravljen. Združenje športnih centrov Slovenije, bo 
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kot enega izmed 18. Združenj in zvez, v skupščini OKS-ZŠC, zastopal izvoljeni Lovro Kokalj, predstavnik 

Zveze borilnih športov Slovenije. Matic Švab, vodja komunikacijskih projektov na Olimpijskem komiteju 

Slovenije - Združenju športnih zvez je predstavil javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne 
centre, nacionalne  panožne športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje  

med letoma 2014 in 2018. Posredoval je odgovore in pojasnila, ki so jih člani združenja imeli v zvezi s 
prejšnjim in novim razpisom, pogoji licenciranje ter podpisovanjem pogodb. 

 

Sklep 16 

Skupščina ugotavlja, da obstoječi Pravilnik OKS-ZŠZ ter struktura članov skupščine OKS-ZŠZ ne zagotavlja 

aktivnega vključevanja v delo OKS-ZŠZ, neposredno preko svojih predstavnikov v skupščini OKS-ZŠC. 
Skupščina združenja je na svoji seji dne, 27.11.2014, v Mariboru, sprejela sklep, da se včlani v OKS-ZŠC. 

Predsedniku dr. Janezu Kocijančiču smo predstavili interes upravljavcev infrastrukture, da članom OKS-
ZŠC na sejah skupščine, redno predstavljamo področja trajnostnega razvoja infrastrukture za šport in 

prosti čas ter skupaj z republiškimi športnimi zvezami ter občinskimi športnimi zvezami poiščemo 

najučinkovitejše poti in najbolj ekonomične načine zagotavljanja pogojev za vzdržni razvoj športa in 
prostega časa, v državi. Velika večina športne vadbe in tekmovanj, se odvija v športnih centrih, s katerimi 

upravljajo člani Združenja športnih centrov Slovenije, zato je zelo pomembno neposredno obveščanje in 
dogovarjanje med lastniki, upravljavci in uporabniki. 

 

Sklep 18 

Skupščina se je seznanila z javnim razpisom za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne  

panožne športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje med letoma 2014 in 2018.  

 

Sklep 18 

Skupščina ugotavlja, da je sistem licenciranja športnih centrov nedorečen. Vsebina razpisa in način 

podeljevanja licenc za olimpijske športne centre, nacionalne panožne športne centre, regijske in 

medobčinske športne centre, ne daje željenih rezultatov, ki naj bi šli v smer boljših pogojev za razvoj 
športa ter trajnostnega razvoja športnih centrov v lokalnih skupnostih. Največji olimpijski center v državi 

je delniška družba. Veliko licenciranih olimpijskih centrov in nacionalnih panožnih športnih centrov ne 
odraža dejanskega stanja v državi na področjih: (1) tradicionalnega razvoja in razvitosti športnih panog v 

občinah, (2) kakovosti in obsega zgrajene športne infrastrukture, (3) izvajanja državnih prvenstev in 

mednarodnih tekmovanj in (4) vpliva na prihodnji razvoj športnih panog v državi ter športnih centrov v 
občinah. 

 

Točka 11 

Razno 

 

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 16.40. 

 

Zapisnik je pripravila Tatjana Janežič. 

 

 

 

       Ivan Pfeifer 

       predsednik 
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