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Z A P I S N I K 

seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije 

 

 

Seja upravnega odbora je bila v petek, 23. decembra 2016, ob 11. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška 

cesta 25, v Ljubljani. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen, ker je bila na seji 

prisotna več kot polovica članov. Sejo je vodila Tatjana Polajnar, predsednica združenja. 

 

Prisotni 

 

Člani upravnega odbora: Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Tone Knez, direktor 

Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Sandi 

Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, mag. Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Matjaž 

Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, mag. Simona Zupančič, direktorica Zavoda za šport 

Brežice, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Srečko Vovko, Agencija za 

šport Novo mesto in Branko Florjanič, Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Centro publico 

per lo sport de comune citta di Capodistria. Svojo odsotnost na seji sta opravičila Ivan Pfeifer, direktor ZPO 

d.o.o. Celje in Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ Velenje. Na seji je bil prisoten Jože Jenšterle, 

direktor združenja. 

  

Dnevni red 

 

Delo v prihodnjem letu ter izzivi, ki združenje čakajo v prihodnjem mandatu. 

 

Razprava in sklepi 

 

Polajnar Tatjana je pozdravila udeležence sestanka in povedala, da bo združenje nadaljevalo delo z 

zastopanjem interesov članov, s sodelovanjem pri pripravi zakonskih predpisov, z oblikovanjem strategije 

razvoja športne infrastrukture, razvojem standardov in normativov ter strokovnim usposabljanjem.  

 

Florjanič Branko je predlagal, da združenje poišče neformalne poti do državnih organov in zagotovi 

sofinanciranje na javnih razpisih in boljše pogoje za delovanje. 

 

Polajnar Tatjana je predlagala skupino, ki bo sodelovala na razgovorih s predstavniki ministrstev in drugih 

državnih organov. V skupini bodo Drago Banovič, Tone Knez in Branko Florjanič.   

Sklep1: Predlog in sestava skupine je bila soglasno sprejeta.  

 

Vovko Srečko je postavil vprašanje zaposlovanja trenerjev v javnih zavodih. Poudaril je potrebo po ustanovitvi 

sindikalne organizacije. 

Sklep 2: Združenje podpira iniciativo za ustanovitev sindikalne organizacije delavcev v infrastrukturi za šport in 

prosti čas. 

 

Banovič Drago je predlagal, da se članom upravnega odbora pošlje dopis z obvestilom o njihovih obveznostih 

v delu upravnega odbora. 

mailto:info@sportnicentri.si
http://www.sportnicentri.si/


                                                                                                                                                      

 

2 

Mag. Zupančič Simona je predlagala sprejem poslovnika o delu upravnega odbora. 

Sklep 3: Mag. Zupančič Simona pripravi predlog poslovnika o delu upravnega odbora, ki se obravnava na eni od 

naslednih sej UO.  

 

Florjanič Branko je izpostavil, da združenje potrebuje podporo države, kot jo je imel v času dr. Milana Zvera, 

ministra za izobraževanje, znanost in šport ter Simona Starčka, generalnega direktorja Direktorata za šport. 

 

Jenšterle Jože je predstavil dosedanje sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, 

Ministrstvom za javno upravo in Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez pri oblikovanju 

kataloga funkcij, delovnih mest in nazivov, uvrščanjem delovnih mest v plačne razrede, pripravi standardov in 

normativov, programih strokovnega usposabljanja, pripravi Zakona o športu in drugih programih. Upoštevali so 

veliko stališč združenja. Zadnja zadeva, ki jo je upoštevalo ministrstvo pri Zakonu o športu je določilo, da lahko 

z javno infrastrukturo upravljajo osebe javnega prava, kar jasno opredeljuje status javnih zavodov in podjetij, 

upravljavcev javne infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Vovko Srečko je povedal, da novomeški župan z združevanjem različnih zavodov za kulturo, šport in turizem, 

pričakuje, da bo upravljanje infrastrukture prinašalo dobičke, kar pa ni mogoče. 

 

Mag. Zupančič Simona je poudarila pomen določitve javnega interesa v občini na področju športa ter 

infrastrukture. Vprašala je kdo določa cene za uporabo javne infrastrukture s strani srednjih šol. 

 

Banovič Drago je povedal, da Mestna občina Ljubljana plačuje programe in storitve v javni infrastrukturi za 

šport in prosti čas za učence iz območja MOL in domicilnih klubov in društev. V kolikor se ne bodo uredile cene 

storitev, bodo upravljavci zaprli vrata dvoran, stadionov in bazenov, za šolsko športno vzgojo na izobravalnih 

ustanovah, ki jih ne financira lokalna skupnost. Na občine bi bilo  potrebno poslati dopis o navedeni problematiki. 

 

Mag. Pintar Uroš je omenil različne interese občin, ki niso usklajeni z nacionalnim programom športa. 

 

Knez Tone je predlagal, da se občinam in ministrstvom pošlje dopis. Pozval je na večjo aktivnost vseh članov 

upravnega odbora. 

 

Jug Uroš je povedal, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport priznava samo materialne stroške za 

uporabo športnih objektov, ki jih uporabljajo šole za športno vzgojo. 

 

Mag. Pintar Uroš je predlagal, naj vsak zavod dobi dobavitelja blaga in storitev, ki bi združenje sponzoriral s 

1.000 evri. 

 

Vovko Srečko je predlagal, da člani združenja na svoje spletne strani in na objekte, postavijo znak združenja. 

 

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 12.30. 

 

 

Zapisal Jože Jenšterle, direktor   

 

Tatjana Polajnar, predsednica 


