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

   

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

sredo, 18. novembra 2015, ob 14.00 uri, v dvorani Tivoli v Ljubljani, Celovška cesta 25. Člani združenja so 
gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Sejo je vodil predsednik združenja 

Ivan Pfeifer. 

 

 

Prisotni   

   

Člani združenja: Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Sašo Hribar, vodja 

Športnega centra Ribnica, Boris Vrhovnik, Zavod 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, Ivan Pfeifer, ZPO d.o.o. Celje, Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane, 
Športno rekreacijskega zavoda Velenje, Sašo Bratuš, Zavod za šport Kranj, Gregor Habjan, direktor 

Javni zavod Ratitovec Železniki, Janez Mulej, Zavod za šport Jesenice, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda 
za šport Nova Gorica, Branko Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper - Center pubblico per 

lo sport di comune citta di Capodistria, Matjaž Ukmar, direktor Javnega zavoda Športni in mladinski center 

Piran - centro sportivo e giovanile Pirano, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Petra 
Biderman, Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, Iztok Jerebic, Občina 

Beltinci, Marija Imperl, direktorica Kulturno-turističnega-rekreacijskega centra Radeče, Janez Maršič, 
direktor Zavoda za šport občine Kočevje, Sonja Bily, direktorica Zavoda za turizem in šport Radenci in 

Jože Jenšterle, individualni član združenja. Člani združenja, ki so potrdili sklepe seje skupščine: mag. 

Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Branko Velišček, Zavod za kulturo, šport in mladino 
občine Tolmin, Drugi udeleženci: Tatjana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost so opravičili: 

Danilo Fras, Občina Šentjur, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Tilen 
Klugler, direktor Javneg azvoda za turizem in šport Spotur Slovenj Gradec, Boštjan Misja, direktor  

Turizem Podčetrtek, GIZ, Janez Resman, Infrastruktura d.o.o. Bled, Robert Krkoč, direktor Proaktiv 
Šport d.o.o. Solkan in Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona. 

   

 

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 5. seje skupščine združenja 

5. Standardi in normativi za dvorane, stadione, zunanje površine za šport in prosti čas, kopalna območja, 

naravna in bazenska kopališča. 
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6. Uporaba javne infrastrukture za šport in prosti čas za centre za zaščito in reševanje 

7. Poročilo o izvajanju programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti 

čas 

8. Razno 

 

 

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) Matjaž Ukmar in (3) Srečko Vovko.   

  

Točka 2 

Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 

Sklep 2 

Skupščina združenja je potrdila sklep upravnega odbora združenja o izstopu podjetja Slovenijašport - 3T 

d.o.o. Ljubljana, iz članstva združenja. 

 

Sklep 3 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 18.11.2015, 54 članov. Skupščina združenja ima kvorum 62 

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 4 

Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja 

prisotno 24 članov združenja, ki imajo 32 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 delovnega predsedstva seje skupščine: (1) Ivan 

Pfeifer, (2) Uroš Jug in (3) Sandi Mertelj. Zapisničarka je Tatjana Janežič.  
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Sklep 6 

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

  

Točka 4 

Zapisnik 5. seje skupščine združenja 

 

Sklep 7 

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

razpravi, potrdila zapisnik 5. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 22.4.2014, 

v Portorožu.  

 

Točka 5 

Standardi in normativi za dvorane, stadione, zunanje površine za šport in prosti čas, kopalna 

območja, naravna in bazenska kopališča. 

Direktor združenja je predstavil postopke zbiranja podatkov o programih, tehnologijah, kadrih ter 

financiranju infrastrukture za šport in prosti čas, v preteklih osmih letih. Podatke je zbiralo združenja z 

anketami, vprašalniki, na sestankih z direktorji javnih zavodov in podjetij, na strokovnih seminarjih in 

delavnicah, na obiskih športnih centrov v Sloveniji in tujini ter iz javnih podatkovnih baz. Izkustvene 

normative so oblikovali strokovnjaki za posamezna področja upravljanja infrastrukture, razvoja programov, 

gradnje in obratovanja objektov in tehnoloških sistemov ter financiranja. Izkustveni normativi združenja se 

eden izmed redkih dokumentov, ki jih lahko uporabljajo lastniki, investitorji, upravljavci, uporabniki in drugi 

subjekti pri načrtovanju, gradnji, upravljanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas. Gregor 

Habjan je opozoril, da imajo občine različna izhodišča pri določanju standardov in normativovo 

infrastrukture za šport in prosti čas. Branko Florjanič je pohvalil izdelovalce standardov in normativov, ki 

jih bo potrebno predstaviti in začeti uporabljati. Tone Knez je povedal, da je sprejem standardov in 

normativov zelo pomembno. Materiali so odlično pripravljeni. Veliko let se vrtimo v krogu, zato naj skupščina 

pooblasti upravni odbor, da imenuje projektno skupino za standarde in normative infrastrukture za šport in 

prosti čas, ki bo uveljavljala njihovo uresničevanje. 

 

Sklep 8 

Člani združenja so sprejeli upravljavske, programske, tehnološke, kadrovske in finančne standarde in 

normative za dvorane, stadione in zunanje površine za šport in prosti, kopalna območja, naravna in 

bazenska kopališč.  

 

Sklep 9 

Združenje bo standarde in normative razvijalo, posodabljalo in redno dopolnjevalo z novimi strokovnimi 

izsledki in usmeritvami trajnostnega razvoja. 

 

Sklep 10 

Skupščina združenja je pooblastila upravni odbor, da imenuje strokovni odbor za standarde in normative 

infrastrukture za šport in prosti čas, ki jih bo predstavljal, dopolnjeval in uresničeval. 

 

Točka 6 

Uporaba javne infrastrukture za šport in prosti čas za centre za zaščito in reševanje 

Ivan Pfeifer je poudaril, da se morajo objekti in površine, uporabljati v skladu z namembnostjo in na 

podlagi izdanih dovoljenj (uporabno dovoljenje, požarni načrt, …). Marjan Klepec je podprl uporabo 

objektov za različne namene, vendar morajo biti sprejeti sklepi lastnic (občin) v skladu z zakonodajo. Tone 
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Knez je povedal, da v mestni občini Maribor ne načrtujejo uporabo infrastrukture za šport in prosti čas, 

kot centre za zaščito in reševanje. Javni zavod Športni objekti Maribor ni izvajalec aktivnosti v begunski 

situaciji. Tatjana Polajnar je povedala, da je ministrstvo nekatere objekte v športnem parku Kodeljevo, 

določilo kot zbirne centre za migrante. Pripravljajo dokumentacijo. Stroške ureditve in obratovanja pokriva 

država. Nekatere uporabnike športne dvorane so začasno premestili. Združenjer naj poizve kateri 

dokumenti so potrebni za spremembo namebnosti športnih centrov in kakšna je odgovornost upravljavcev.  

 

Sklep 11 

Združenje bo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje, preverilo status javne infrastrukture 

kot centrov za zaščito in reševanje, način določanja (načrt, uredba, odlok,…) takšne uporabe javne 

infrastrukture, zahteve in dejansko stanje funkcionalne primernosti ter opremljenosti javne infrastrukture 

za zaščito in reševanje ter odgovornost lastnikov in upravljavcev. 

 

Točka 7 

Poročilo o izvajanju programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za 

šport in prosti čas 

 

Sklep 12 

Skupščina je obravnavala in potrdila poročilo o izvajanju programa mednarodnega združenja.   

 

Sklep 13 

Skupščina je obravnavala organiziranost in kadrovske zadeve mednarodnega združenja in ugotovila, da je 

organiziranost v skladu s statutom, kadre pa angažira vodstvo združenja v skladu s programom, potrebami 

ter omejenimi finančnimi možnostmi. 

 

Sklep 14 

Člani združenja so se seznanili in potrdili aktivnosti in projekte združenja v letu 2015. (1) Zaključek razvojno 

- raziskovalnega projekta SMART, ki ga je sofinancirana Evropska komisija. (2) Priprava svetovalnega 

projekta »Šport za vse« ter »MPSI ocena investicij in upravljanja športnih centrov« v Kuvajtu, (3) Program 

usposabljanja in delavnica »Socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas« ter obisk športnih 

centrov v Barceloni. Program, ki ga je Mednarodno združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti 

čas, izvedlo v sodelovanju s partnerji in člani združenja (UBAE, INDESCAT, Trias Group) v Barceloni, od 14. 

do 16. oktobra 2015.  

 

Sklep 15 

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

katerem sodeluje mednarodno združenje v okviru programa Erasmus +, Collaborative Partnerships, Non 

for profit European sport events.  

 

Točka 8 

Razno 

Pod točko: Razno ni bilo razprave. 

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

Zapisnik je vodila Tatjana Janežič, poslovna sekretarka.           

   

Ivan Pfeifer 

predsednik združenja  


