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Z A P I S N I K 

5. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije   

   

Peta seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2013 - 2016, je bila v 
sredo, 22. aprila 2015, ob 14.00 uri, v dvorani Vespucci v Hotelu Slovenija v Portorožu.  Člani združenja so 

gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti v obliki elektronske knjige. V odsotnosti predsednika Ivana 
Pfeiferja, je sejo na predlog upravnega odbora združenja, vodila članica upravnega odbora združenja 

Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana. 

  

Prisotni   

   

Gostja: Edita Dobaj, direktorica IDEALIS Inštituta za sistem plač in delovna razmerja. 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, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport 

Trbovlje, Valentina Moljk, direktorica Javnega zavoda Kulturno rekreacijski center Hrastnik, Tone Knez, 
direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Tadej Mežnar, Javni zavod 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, Borut Marošek, Javni zavod za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, 

Miran Mlakar, direktor Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, 
mag. Tatjana Hren, ZPO Celje d.o.o., Suzana Felician Bratož, direktorica Zavoda za kulturo, turizem 

in šport Vransko, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane, Športno rekreacijskega zavoda Velenje, Gregor 
Habjan, direktor Javni zavod Ratitovec Železniki, Blaž Veber, Infrasport, d.o.o. Kranjska Gora, Uroš Jug, 

direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, 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, Robi Janev, Center za kulturo, šport in prireditve Izola, Srečko Vovko, direktor 

Agencije za šport Novo mesto, Andrej Jeriček, Agencija za šport Novo mesto, Iztok Jerebic, Občina 
Beltinci, Branko Žnidarič, direktor Javnega zavoda za šport, izobraževanje odraslh in mladino Ljutomer 

mailto:info@sportnicentri.si
http://www.sportnicentri.si/
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in Jože Jenšterle, individualni član združenja. Drugi udeleženci: Jana Janežič, poslovna sekretarka 
združenja. Odsotnost so opravičili: Marija Imperl, direktorica Kulturno-turističnega-rekreacijskega centra 

Radeče, Matej Šretl, direktor Zavoda za šport Slovenske Konjice, mag. Franci Jagodic, Javni 
gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije Brdo pri Kranju, Danilo Fras, Občina Šentjur, 

Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Franci Kramar, direktor Zavoda za 

šport Jesenice, Robert Krkoč, direktor Proaktiv Šport d.o.o. Solkan, Branko Velišček, direktor Zavoda 
za kulturo, šport in mladino Tolmin, Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona in Sonja Bily, direktorica 

Zavoda za turizem in šport Radenci. 

 

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 4. seje skupščine združenja 

5. Zakon o športu - delovni osnutek 

6. Zakon o omejevanju porabe alkohola - predlog spremembe 

7. Kadrovski in finančni normativi upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas 

8. Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2014 

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

10. Srečanje športnih centrov Slovenije 

11. Razno 

11.1. Plače direktorjev zavodov za šport 

11.2. Združevanje zavodov / dejavnosti v občinah 

11.3. Poslovno sodelovanje in oglaševanje gospodarskih družb ter financiranje usposabljanja 

 

 

Sklepi   

   

Točka 1 

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti   

Predsedujoča na seji združenja je predlagala 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) Sandi Mertelj in (3) Janez Maršič.   

   

Točka 2 

Članstvo združenja in kvorum skupščine   

Predsedujoča na seji združenja je predstavila kvorum na seji skupščine združenja. Predsednik verifikacijske 

komisije je podal poročilo verifikacijske komisije o ugotovljeni prisotnosti članov na seji skupščine združenja.    

   

Sklep 2   

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 22.4.2015, 55 članov. Skupščina združenja ima kvorum 
(število glasov) 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 29 članov združenja, ki imajo skupaj 36 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   

Predsedujoča na seji je predlagala člane delovnega predsedstva na seji skupščine združenja.   

 

 Sklep 4   

Na predlog predsedujoče na seji, je skupščine imenovala člane delovega predsedstva seje skupščine: (1) 

Tatjana Polajnar, (2) mag. Uroš Pintar in (3) mag. Tatjana Hren. Zapisnik seje vodila Tatjana Janežič.   

   

Sklep 5   

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

   

Točka 4 

Zapisnik 4. seje skupščine združenja   

Predsedujoča na seji združenja je predstavila zapisnik 4. seje skupščine združenja.   

   

Sklep 6   

Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je potrdila zapisnik 4. seje skupščine Združenja športnih 

centrov Slovenije, ki je bila dne, 19.11.2014, v Ljubljani.   

 

Točka 5 

Zakon o športu - delovni osnutek 

 

Sklep 7 

Skupščina združenja se je seznanila s postopki priprave Zakona o športu in podpira sklepe upravnega 

odbora združenja. V delovnem osnutku Zakona o športu, verzija 9.2.2015 so izločeni predlogi in 
dopolnitve delovnega osnutka Zakona o športu, ki jih je predlagalo Združenje športnih centrov Slovenije 

in kot usklajene dne 2.12.2014, potrdil Direktorat za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport. Najpomembnejši uskladitvi sta bili: 

 Uporaba naziva in vsebinska opredelitev infrastrukture za šport in prosti čas 

 Normativi za varnost in upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Sklep 8 

Člani združenja menijo, da je nesprejemljivo, da so stališča upravljavcev infrastrukture za šport in prosti 

čas izločena iz delovnega osnutka zakona,  ker naj ne bi bila usklajena z terminologijo, ki se je uporabljala 
pri nacionalnem programu športa. Stališča združenja s predlogi za delovni osnutek Zakona o športu bo 

upravni odbor pregledal, po potrebi dopolnil in ponovno poslal Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 
šport. 

 

Točka 6 

Zakon o omejevanju porabe alkohola - novela 

V razpravi so sodelovali Tatjana Polajnar (status obiskovalcev raznih prireditev se mora izenačiti), Branko 

Žnidarič (pri zakonu je potrebno upoštevati obe strani, športno in upravljavsko), Marjan Klepec 
(upravljavec ima možnost urediti razmerja z organizatorjem prireditve), Drago Banovič (določbe zakona 

bodo pravno in tehnično težko izvedljive, upravljavci že danes upoštevajo interese organizatorjev 

prireditev, ki imajo boljše pogoje najema ali uporabe objektov). 

 

Sklep 9 

Skupščina združenja se je seznanila s sklepi sestanka v Državnem zboru o osnutku novele Zakona o 

omejevanju porabe alkohola, ki sta se ga udeležila Jože Jenšterle in Drago Banovič. Sestanek je sklical 
Jani Möderndorfer, predlagatelj novele. Na sestanku so bili predstavniki (sekretarji) nacionalnih panožnih 

zvez za nogomet, košarko, hokej, smučanje, konjeništvo, lokostrelstvo, ples in olimpijskega komiteja 

(Janez Sodražnik). Člani združenja so se seznanili z urnikom sprejemanje novele zakona po hitrem 
postopku. 

 

Sklep 10 

Združenje športnih centrov Slovenije načeloma podpira omilitev prepovedi prodaje na športnih 
prireditvah in ukrepanje policije ob visoki stopnji tveganja. Status obiskovalcev športnih prireditev se 

mora izenačiti z obiskovalci kulturnih, zabavnih in drugih prireditev. 
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Sklep 11 

Združenje športnih centrov Slovenije ne podpira dodelitev ekskluzivne pravice organizatorjem športnih 
prireditev za prodajo alkoholnih pijač. Razlogi za takšno stališče so: (1) Novela Zakona je v nasprotju z 

Zakonom o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti ter Zakonom o lokalni samoupravi. (2) 
Izvedba zakona bo povzročala velike pravne in tehnične težave. (3) S pravico do točenja alkoholnih pijač 

ne bomo rešili vprašanja financiranja športa v državi.  

 

Točka 7 

Kadrovski in finančni normativi upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas 

 

Sklep 12 

Člani združenja so se seznanili s kadrovskimi in finančnimi normativi upravljanja dvoran, stadionov in 

zunanjih površin za šport in prosti čas ter naravnih in bazenskih kopališč. Normative so oblikovali 

strokovnjaki za posamezna področja upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas ter upravljavci 
infrastrukture, ki so sodelovali na seminarjih in delavnicah, ki jih je združenje organiziralo v letošnjem 

letu. Člani združenja se poziva, da pošljejo svoje pripombe in predloge za kadrovske in finančne 
normative upravljanja infrastrukture, do meseca oktobra. Obravnavali in sprejeli jih bomo na jesenski 

seji skupščine združenja. 

 

Točka 8 

Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2014 

Direktor združenja je predstavil letno poročilo o delu združenja v letu 2014. 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. Predsednik nadzornega odbora Marjan Štimec 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.  
 

Sklep 13 

Skupščina je obravnavala in potrdila sklepe nadzornega odbora združenja.  
 

Sklep 14 

Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2014.   
 

Sklep 15 

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

uporabilo razpoložljiva finančna sredstva.  
 

Točka 9 

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 

2014.   
 

Sklep 17 

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

Sklep 18 

Člani združenja so potrdili program združenja. Program vključuje: (1) Raziskovalno-razvojni projekt 
SMART, razvoj tehnologij in proizvodov iz reciklirane gume. (2) Raziskovalno-razvojni projekt: Inovativno 

socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas. Konferenca in ogledi športnih centrov v  

Barceloni, od 14. do 16. oktobra 2015. (3) Hiša športa - razvojni projekt za spodbujanje rasti športne 
industrije in ustvarjanje delovnih mest. Bruselj, Kuvait, Oslo, Barcelona. (4) Mednarodna šola 

managementa infrastruture za športin prosti čas. Seminarji, tečaji, ogledi centrov. (5) Druge aktivnosti 
in programi združenja. 
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Sklep 19 

Skupščina priporača članom združenja, da sodelujejo v raziskovalno-razvojnem projektu: Inovativno 

socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas ter se udeležijo programa mednarodnega 

združenja v Barceloni. 

 

Točka 10 

Osmo srečanje športnih centrov Slovenije 

Predstavniki Javnega zavoda Šport Ljubljana so predstavili program srečanja športnih centrov Slovenije, ki 

bo potekalo v petek, 19. junija 2015, v Ljubljani. 

 

Sklep 20 

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

 

Točka 11.1. 

Plače direktorjev zavodov za šport 

V razpravi so sodelovali: Branko Žnidarič (zavodi opravljajo več dejavnosti, plačni razredi za sistemizirana 

delovna mesta so prenizki), Marjan Klepec (napredovanja strokovnih delavcev se morajo sprostiti, pri 
direktorjih naj se izvaja nagrajevanje za uspešno izveden program, do višine dveh plač, ZUIF), Edita 

Dobaj (postopki priprave pravilnika v treh fazah). 

 

Sklep 21 

Skupščina se je seznanila s problematiko plač direktorjev javnih zavodov za šport in druge dejavnosti, ki 
zaradi Uredbe o plačah direktorjev v zavodih za šport, zaostajajo za rastjo plač zaposlenih delavcev v 

zavodih.  

 

Sklep 22 

Upravni odbor združenja naj pripravi predlog za angažiranje strokovne ustanove, ki bo za člane združenja 
pripravila pravilnik o plačah v sektorju upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. Pavilnik se bo 

pripravil v treh fazah: 

1. Izdelava analize plač direktorjev in strokovnih delavcev v zavodih s področja infrastrukture za šport in 
prosti čas ter drugih področij / dejavnosti, ki jih opravljajo. 

2. Oblikovanje kriterijev za določanje plač direktorjev in strokovnih delavcev v zavodih, s področja 

infrastrukture za šport in prosti čas ter drugih področij / dejavnosti, ki jih opravljajo. 
3. Izdelava Pravilnika o plačah direktorjev in strokovnih delavcev v zavodih s področja infrastrukture za 

šport in prosti čas. Normativni akt, ki bo določal nove plačne razrede za direktorje in storkovne delavce. 

 

Upravni odbor naj ustanovi delovno skupino za plače ter preveri ali je bolj učinkovit način urejanja plač s 
sektorsko kolektivno pogodbo ali Zakonom o infrastrukturi za šport in prosti čas. 

 

Točka 11.2. 

Združevanje zavodov / dejavnosti v občinah 

V razpravi so sodelovali: Jože Jenšterle (zavodi postajajo »male občine«, saj opravljajo dejavnost občinskih 
uprav na področjih kulture, športa, upravljanja infrastrukture, turizma, mladinskih dejavnosti, 

izobraževanja, založništva in drugih področjih), Sašo Bratuš (določiti bo potrebno pogoje za opravljanje 

dejavnosti v zavodih, kjer so združena različna področja), Boštjan Koprivec (vodenje zelo različnih 
dejavnostih v zavodih je možno le z (pre)veliko angažiranostjo direktorjev in uslužbencev, ob tem, da 

nekatera področja niso najbolje pokrita). 

 

Sklep 23 

Skupščina se je seznanila s problematiko združevanja javnih zavodov v občinah in ugotovila, da to 
predstavlja težavo pri bodočem razvoju posameznih področij, tako tudi športa ter infrastrukture za šport 

in prosti čas. 

 

Sklep 24 

Upravni odbor združenja naj pripravi pregled združevanja zavodov po občinah, analizira stanje ter pripravi 

predloge za občine, ki so lastnice javne infrastrukture za šport in prosti čas. Omenjene dokumente bo 

obravnavala skupščina združenja na jesenski seji. 
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Točka 11.3. 

Poslovno sodelovanje in oglaševanje gospodarskih družb ter financiranje usposabljanja 

Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor je predstavil izvajanje sklepov upravnega 

odbora združenja na področju uresničevanja poslovnega sodelovanja in oglaševanja gospodarskih družb, 

ki bo zagotovilo boljše pogoje in financiranje rednega usposabljanja managerjev in strokovnih delavcev. 
Javni zavod je pridobil gospodarsko družbo, ki je zainteresirana za poslovno sodelovanje in oglaševanje na 

spletnih straneh, v publikacijah in na seminarjih. S temi prispevki si bo zagotovil usposabljanje svojih 
managerjev in strokovnih delavcev. 

 

Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 16.30.  

 

                

                  

   

   

   

 

Tatjana Polajnar 

predsedujoča na seji skupščine združenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   

                      


