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Z A P I S N I K 
1. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije 

 

Seja upravnega odbora je bila v torek, 29. januarja 2013, ob 11. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za 

sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil 

predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni 

 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje, Tatjana Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni 

objekti Maribor, Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda 

Šport Ljubljana, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Sandi Mertelj, 

direktor Zavoda za šport Ptuj, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Marija Imperl, direktorica KTRC, kulturno 

turističnega rekreacijskega centra Radeče in Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora. Svojo odsotnost na seji sta opravičila: 

Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane ŠRZ P.O. Velenje in Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj. Na seji sta sodelovala Jože Jenšterle, 

direktor združenja in Jana Janežič, poslovna sekretarka. 

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 21. seje upravnega odbora združenja, z dne 22.11.2012 in pregled izvajanja sklepov 

2. Program seminarjev v drugem polletju: 

- Športne dvorane, standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja 

- Stadioni in nogometna igrišča, standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja 

- Bazeni in kopališča, standardi in normativi upravljanja in vzdrževanja 

- Umetne trave in športni podi 

3. Javni razpis MIZKŠ za sofinanciranje projektov e-storitev in mobilnih aplikacij (sklep, 5.12.2012) 

4. Javni razpis Fundacije za šport, založništvo, Strokovna knjiga: Upravljanje in vzdrževanje stadionov in nogometnih igrišč (prijava, 

27.11.2012) 

5. Javni razpis Fundacije za šport, založništvo, Strokovna knjiga: Upravljanje in vzdrževanje bazenov (prijava, 27.11.2012) 

6. Javni razpis Fundacije za šport, raziskovanje in razvoj športa, Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas (prijava, 

27.11.2012) 

7. Sodelovanje združenja z MIZKŠ (standardi in normativi, investicije), Fundacijo za šport (razpisi), OKS-ZŠZ (strokovno izobraževanje 

upravljavcev infrastrukture, mreža športnih centrov) in občinami (standardi in normativi, svetovanje) 

8. Tekoče poslovanje združenja 

9.  Razpis za direktorja združenja 

10. Razno 

 

Razprava in sklepi 

 

Točka 1 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 21. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 22.11.2012, v Ljubljani. 

 

Sklep 2 

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. 

 

Točka 2 

Marija Imperl je opozorila na vse težje razmere za zagotavljanje pogojev za redno obratovanje in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas 

v Sloveniji. Infrastrukturni objekti so stari in potrebujejo vse bolj zahtevno in dražje vzdrževanje. Ker v Radečah niso uspeli zagotoviti obratnih 

sredstev ter sredstev za plačilo osebja, letos prvič niso odprli smučišča. Tone Knez je poudaril, da Slovenija potrebuje strategijo razvoja 

infrastrukture za športin prosti čas. Temelj te strategije so standardi in normativi, zato je pomembno, da združenje kot profesionalno združenje, ki 
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predstavlja upravljavce infrastrukture, sodeluje pri  ripravi standardov in normativov. Ivan Pfeifer je poudaril, da je pomembno priznanje, da je 

država od združenja, prosila in dobila pregled načrtovanih investicij v infrastrukturo za šport in prosti čas v Sloveniji. Kot predsednik združenja je 

zadovoljen s priznanjem strokovnosti članov združenja na področju načrtovanja, gradnje, upravljanja, vzdrževanja ter uporabe infrastrukture za 

šport in prosti čas. 

 

Sklep 3 

Upravni odbor je obravnaval vsebino in potrdil program seminarjev v letu 2013. Spomladanski programi strokovnega usposabljanja bodo 

dvodnevni, sestavljeni bodo iz seminarja in delavnice, na kateri bodo obravnavani konkretni primeri. Program vključuje: (1) športne dvorane, (2) 

stadione in nogometna igrišča in (3) kopališča in bazene. Združenje bo za člane pripravilo posebno ponudbo, ki bo ugodna za člane združenja. 

Člani združenja naj prijavijo in pošljejo svoje strokovne delavce na strokovno usposabljanje. 

 

Točka 3 

Jože Jenšterle je predstavil projekt »Zdravo življenje za vse ljudi«, v okviru katerega bi združenje s partnerji in zunanjimi sodelavci razvilo 

programe za zadravo življenje, ki bi jih člani združenja, ponudili v športnih objektih, s katerimi upravljajo. Ivan Pfeifer je izrazil presenečenje, da je 

bil projekt v okviru javnega razpisa tako slabo ocenjen. 

 

Sklep 4 

Upravni odbor se je seznanil s projektom »Zdravo življenje za vse ljudi«, s katerim se je združenje prijavilo na javni razpis MIZKŠ in kandidiralo za 

sofinanciranje projektov e-storitev in mobilnih aplikacij iz sredstev strukturnih skladov Evropske unije. Projekt vključuje razvoj inovativnih mobilnih 

aplikacij in e-storitev, ki omogočajo uporabo sodobnih mobilnih tehnologij za hiter in enostaven dostop ter množično uporabo informacij o 

programih in storitvah v športnih centrih. Razvoj e-storitev in mobilnih aplikacij omogoča socialno upravljanje športa, prostega časa ter 

infrastrukture (social management). MIZKŠ je dne, 5.12.2012, izdalo sklep, da se vloga zavrne. 

 

Točka 4 

Drago Banovič je povedal, da ni dobil sklepa oziroma obvestila o imenovanju v svet Fundacije za financiranje športnih organizacij. Poudaril je, da 

bo potrebno v prihodnosti za uspešno izvajanje projektov več pozornosti posvetiti lobiranju. 

 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil s projektom »Strokovna knjiga: Upravljanje in vzdrževanje stadionov in nogometnih igrišč«, s katerim se je združenje 

prijavilo na javni razpis Fundacije za šport in kandidiralo za sofinanciranje projektov na področju založništva. Projekt vključuje razvid stadionov v 

Sloveniji, analizo stadionov, standarde in normative / usmeritve in priporočila za 

stadione. Identifikacijska številka programa je Z-2013-666-9523, z dne, 27.11.2012. 

 

Točka 5 

Sklep 6 

Upravni odbor se je seznanil s projektom »Strokovna knjiga Upravljanje in vzdrževanje bazenov«, s katerim se je združenje prijavilo na javni 

razpis Fundacije za šport in kandidiralo za sofinanciranje projektov na področju založništva. Projekt vključuje razvid bazenov v Sloveniji, analizo 

stadionov, standarde in normative / usmeritve in priporočila za bazene. Identifikacijska številka programa je Z-2013-666-9380, z dne, 27.11.2012. 

 

Točka 6 

Sklep 7 

Upravni odbor se je seznanil s projektom »Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas drugi del«, s katerim se je združenje prijavilo 

na javni razpis Fundacije za šport in kandidiralo za sofinanciranje projektov na področju raziskovanja in razvoja. Drugi del projekta izdelave 

standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas drugi. Identifikacijska številka programa je Z-2013-666-9349, z dne, 27.11.2012. 

 

Točka 7 

Ivan Pfeifer, je povedal, da nezadovoljstvo članov združenja z odnosom ministrstva, olimpijskega komiteja, republiškega sveta za šport do 

združenja in upravljavcev infrastrukture, ni rešitev. Izkoristiti bomo morali vse možnosti za vzpostavitev sodelovanja z institucijami na področju 

športa ter infrastrutkure. Predlagal je, da skupina direktorjev Banovič, Knez, Florjanič s pomočjo njega in direktorja združenja, opravi razgovore s 

predstavniki omenjenih institucij. 

 

Sklep 8 

Upravni odbor se je seznanil s sodelovanjem združenja z MIZKŠ (standardi in normativi, investicije), Fundacijo za šport (razpisi), OKS-ZŠZ 

(strokovno izobraževanje upravljavcev infrastrukture, mreža športnih centrov) in občinami (standardi in normativi, svetovanje). Upravni odbor je 

sprejel usmeritve za sodelovanje združenja z MIZKŠ, Fundacijo za šport, OKS-ZŠZ in občinami. 

 

Točka 8 

Jože Jenšterle je predstavil delovanje združenja. Združenje je v preteklih letih opravilo razgovore o sodelovanju ter predstavilo projekte združenja 

vsem resornim ministrom, generalnim direktorjem Direktorata za šport, predstavnikom olimpijskega komiteja ter članom republiškega sveta za 
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šport. Vsako leto se je s svojimi projekti, predvsem izobraževalnimi, prijavljalo na javne razpise ministrstva in fundacije. V preteklih petih letih je 

izvedlo preko 40 programov strokovnega usposabljanja, kar je predstavilo v Katalogu piblikacij. Povedal je, da so se finančni viri za financiranje 

delovanja v preteklem letu zmanjšali. Približno 40% teh virov predstavlja članarina. Sam že tri mesece ni prejel plače. Delo poslovne sekretarke ni 

primerno nagrajeno. Stroški poslovanja in administracije združenja so tako racionalizirani in minimalni, da se jih ne da več zmanjševati. Združenje 

je najelo kratkoročni kredit v znesku 10.000 evrov, za premostitev trimesečnega obdobja. Ivan Pfeifer je povedal, da je poslal pismo predsedniku 

olimpijskega komiteja, v katerem je predlagal, da združenje sodeluje v programu usposabljanja upravljavcev infrastrukture, ki se financira iz 

evropskih sredstev, preko podjetja OKS-Olimp d.o.o.. Predlagal je, da vsi člani redno poravnavajo članarino in pošiljajo svoje delavce v programe 

strokovnega sodelovanja, ki jih zelo dobro organizira združenje. Srečko Vovko je povedal, da je občina Agenciji za šport Novo mesto, za letošnje 

leto, zmanjšala sredstva za strokovno usposabljanje delavcev. Silvo Poljanšek je predlagal, da naj se združenje, ki dela dobro, ne brani ampak 

poišče poti za nadaljnje delovanje. Brane Florjanič je predlagal, da skupina direktorjev opravi razgovore s predstavniki ministrstva, olimpijskega 

komiteja in republiškega sveta za šport, jim predstavi programe združenja in predlaga većjo podporo asociaciji upravljavcev športnih centrov. 

 

Sklep 9 

Upravni odbor se je seznanil s tekočim poslovanjem združenja v preteklem letu in sprejel sklepe za nadaljnje poslovanje.  

 

Točka 9 

Sklep 10 

Upravni odbor je sprejel sklep za razpis za direktorja združenja. Sedanjemu direktorju se po individualni pogodbi izteče mandatna doba in 

pogodba z dnem 1.4.2013. Razpis bo objavljen: (1) na spletnih straneh združenja, (2) s posebnim obvestilom članom združenja in (3) z javnim 

obvestilom na Zavodu za zaposlovanje (potrebe po delavcih). 

 

Sklep 11 

Upravni odbor je sprejel pogoje za direktorja združenja, ki bodo objavljeni v razpisu. Pogoji so: 

1. Državljanstvo: Državljan Republike Slovenije 

2. Prebivališče: Stalno prebivališče v Sloveniji 

3. Izobrazba: VII/I stopnja ekonomske, pravne ali tehnične smeri 

4. Delovne izkušnje: 5 let delovnih izkušenj na vodilnih mestih pri vodenju zavoda, podjetja ali drugega upravljavca infrastrukture za šport in 

prosti čas 

5. Znanje jezikov: Aktivno znanje slovenščine in tujega jezika (angleščina, nemščina, italijanščina, španščina) 

6. Dodatna znanja: (1) Poznavanje in sposobnost samostojnega organiziranja in vodenja dela združenja ter poslovnega komuniciranja s člani 

združenja, poslovnimi partnerji, občinami in državnimi institucijami. (2) Poznavanje in sposobnost samostojne priprave in izvedbe 

strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrutkure za šport in prosti čas. (3) Poznavanje in sposobnost samostojnega organiziranja in 

vodenja marketinških aktivnosti združenja. (4) Poznavanje in sposobnost samostojnega upravljanja spletne strani združenja in 

komuniciranja s člani združenja in poslovnimi partnerji z uporabo elektronske pošte. (5) Poznavanje in sposobnost samostojnega 

sodelovanja z združenji upravljavcev v drugih državah in Mednarodnim združenjem upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. 

7. Posebni pogoji: Poznavanje dela z osebnim računalnikom s programi word in excel. Občasno delo ob sobotah, nedeljah in praznikih. 

Vozniški izpit B kategorije. 

Kandidati morajo na naslov združenja do razpisanega roka predložiti: (1) pisno prijavo, (2) dokazila o državljanstvu, stalnem prebivališču, 

izobrazbi, delovnih izkušnjah in znanju jezikov, (3) življenjepis z opisom izpolnjevanja zahtevanih dodatnih znanj in 

posebnih pogojev, (4) program dela združenja, (5) potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni 

dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje, (6) potrdilo 

krajevnega pristojnega sodišča o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje in (7) potrdilo 

Državnega izpitnega centra o znanju svetovnega tujega jezika na višji ravni. 

 

Sklep 12 

Postopke razpisa in izbor direktorja, bo vodila razpisna komisija v sestavi: Ivan Pfeifer, Drago Banovič in Anton Knez. Postopki razpisa in izbor 

direktorja, bo zaključen do 15.3.2013. Razpisna komisija bo pripravila poročilo o razpisu in izboru direktorja ter ga predložila upravnemu odboru 

združenja v obravnavo in potrditev. 

 

Točka 10 

Jože Jenšterle je predstavil vabilo Agencije za pružanje usluga u sportu, za sodelovanje na Športno-turistični borzi 2013, v Beogradu, dne 22. 

februarja 2013. Tatjana Polajnar je povedala, da se bo Javni zavod Šport Ljubljana na borzi predstavil v okviru turistične predstavitve Ljubljane, ki 

jo organizira Zavod za turizem Ljubljana. 

 

Sklep 13 

Zavod za šport Ljubljana in združenje bosta preverila pod kakšnimi pogoji se lahko predstavijo drugi upravljavci infrastrukture in ponudniki storitev 

na Športno-turistični borzi 2013, v Beogradu. 
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Sklep 14 

Standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas so prioritetna naloga združenja v prihodnjem obdobju. V okviru finančnih možnosti 

bomo pripravili »izkustvene standarde in normative« in jih uporabili kot vsebino strokovnega usposabljanja za lastnike in upravljavce 

infrastrukture, državne institucije, občine, športne organizacije in podjetja. 

 

Sklep 15 

Mednarodno delovanje združenja v okviru Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, poteka dobro in ga bo 

potrebno v prihodnje nadaljevati, tudi z organizacijo mednarodnih seminarjev in konferenc. Člane pozivamo, da sodelujejo na mednarodnih 

dogodkih. 

 

Zapisnik je pripravila Tatjana Janežič, poslovna sekretarka. 

 

 

Ivan Pfeifer    

 predsednik 

 


