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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 25. septembra  2013 ob 10. uri, v sejni sobi dvorane Bonifika v Kopru. Člani upravnega odbora so gradiva za 

sejo prejeli po elektronski pošti. 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, Brane Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Marjan 

Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Uroš Jug, direktor Javnega 

zavoda za šport Nova Gorica, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora,  Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra 

Piran in Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče. Svojo odsotnost na seji sta opravičila: Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto in 

Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj. Na seji sta sodelovala Jože Jenšterle, direktor združenja in Jani Bačič, predsednik organizacijskega 

odbora v Kopru za Evropsko prvenstvo v košarki. 

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja, z dne 24.4.2013 in pregled izvajanja sklepov 

Poročila upravljavcev športnih dvoran o pripravi objektov ter izvedbi Evropskega prvenstva v košarki 

2. Pregled finančnega poslovanja združenja v obdobju 2006 - 2013 in dogovor o  

3. Pregled strokovnega usposabljanja, ki ga je organiziralo združenje v obdobju 2005 - 2013 

4. Seminar: Statusna in delovna razmerja - plače, Brdo pri Kranju, 9.10.2013 (anketa) 

5. Seminar: Razvoj in trženje programov, 27.11.2013 (anketa) 

6. Program državnih prioritet in investicij � Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 � Partnerski sporazum Slovenije z Evropsko unijo 

7. Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre 

8. Sklic 2. seje skupščine združenja, 20.11.2013 

9. Ponudba za sodelovanje Zavarovalnice Vzajemna 

 

Razprava in sklepi 

 

Točka 1 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 2. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 24.4.2013, na Debelem Rtiču. 
 

Sklep 2 

Upravni odbor se je seznanil s poročilom o izvajanju sklepov, ki ga je predstavil direktor združenja. 
 
__________________________ 

Poročila upravljavcev športnih dvoran o pripravi objektov ter izvedbi Evropskega prvenstva v košarki 

 

Dvorana Zlatorog Celje 

Ivan Pfeifer, direktor ZPO d.o.o. Celje in predsednik organizacijskega odbora v Celju, je poročal o pripravi dvorane Zlatorog in izvedbi prvenstva v Celju. 

Dvorana. Mestna občina Celje in upravljavec dvorane, sta izvedla investicijski projekt v obnovo in modernizacijo dvorane, ki sta vključevali: brušenje in 

lakiranje parketa, povečanje svetilnosti v dvorani iz 1.200 luxov na 1.800 luxov, povečanje varnosti energetske oskrbe dvorane z vgradnjo novega 

agregata, večje število manjših tehničnih elementov v dvorani, nov pod in stavbno pohištvo v garderobah. Upravljavec je najel športno opremo dvorane 
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in prezračevalni sistem. Opravljeni so bili vsi inšpekcijski pregledi. Dvorana je bila dobro pripravljena za izvedbo tekem in spremljajočih dogodkov 

Evropskega prvenstva v košarki. Organizacija. Organizacijski odbor v Celju in upravljavec dvorane sta zagotovila pogoje in izvedla organizacijo 

prvenstva na najvišji mednarodni ravni. Upravljavec dvorane podjetje ZPO d.o.o. Celje je zagotovilo parkirišča vpred in v bližini dvorane (cca. 1.500). 

Strokovni delavci upravljavca dvorane, gasilci in policisti, so izvajali naloge pri upravljanju objekta ter nekatere programske naloge, brez dodatnega 

plačila njihovega dela. Promocijski cilji Mestne občine Celje so večinoma uresničeni. Upravljavec je imel težave pri zagotavljanju nekaterih storitev 

(postavitev šotorov, vodooskrba, čiščenje, …), ker ni dobil informacij o sponzorjih in njihovih potrebah. V promocijski videosport prvenstva ni vključeno 

Celje. Za tekme v Celju so prodali 44.710 vstopnic. V navijaški coni pred dvorano je bilo okoli 50.000 obiskovalcev. V navijaški coni v centru mesta je 

bilo okoli 23.000 obiskovalcev. Ponudniki gostinskih storitev so bili zadovoljni. Skromne namestitvene kapacitete v Celju so bile polne. Finance. Mestna 

občina Celje ni prevzela obveznosti plačila kotizacije za organizacijo prvenstva v Celju. Cena investicije v obnovo in modernizacijo dvorane Zlatorog je 

bila 500.000 €. Upravljavec dvorane je zagotovil 380.000 € (amortizacija) in Fundacija za šport je prispevala 120.000 €. Mestna občina Celje je za 

organizacijo programa plačala 148.000 €. Organizacija vključuje: � Najemnina dvorane “Tri lilije” v Laškem je bila 8.000 €. � Stroški ureditev prostorov 

in komunalnih storitev so bili 70.000 €. � Stroški organizacje prireditev ter izvajalci so bili 70.000 €. Program. Dvorana Zlatorog v Celju je predvsem 

namenjena športni vadbi in tekmovanjem Rokometnega kluba Celje. Program dvorane se ne bo menjal.  

 

Dvorana Podmežaklja Jesenice 

Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska Gora in predsednik organizacijskega odbora na Jesenicah, je poročal o pripravi dvorane Podmežaklja 

in izvedbi prvenstva na Jesenicah. Dvorana. Mestna občina Jesenice in Zavod za šport Jesenice, upravljavec dvorane, sta izvedla investicijski projekt v 

dokončanje izgradnje dvorane. Leta 2007 se je začela prva faza z izgradnjo vzhodne tribune. Druga faza je vključevala projektiranje in dokončanje 

dvorane, ki je vključevalo: toplotna izolacija dvorane, izgradnja vročevoda, izgradnja električne napeljave, ventilacijskega sistema, montaža sedežev, 

parketa, energetsko varčnejše razsveltjave, izgradnja dodatnih garderob, prostorov za kontrolo dopinga, postaje prve pomoči, VIP prostorov za 300 

gostov, v skladu s standardi IHF, mednarodne rokometne zveze. Novi tehnološki sistemi, ki so vgrajeni v dvorani so bistveno izboljšali prezračevanje 

vseh prostorov v dvorani ter osvetlitev osrednje dvorane dvignili preko 2.400 luxov. V dvorani je bilo urejeno in opremljeno tiskovno središče in dvorana 

za tiskovne konference. Del tribun je bil preurejen in opremljen za delo novinarjev in komentatorjev. V dvorano je bilo vgrajeno večje število manjših 

tehničnih elementov. Upravljavec je najel športno opremo dvorane, elektronske semaforje in reklamne panoje. Urejena in asfaltirana je bila okolica 

dvorane. Opravljeni so bili vsi inšpekcijski pregledi. Nova dvorana je bila dobro pripravljena za izvedbo tekem in spremljajočih dogodkov Evropskega 

prvenstva v košarki. Organizacija. Organizacijski odbor na Jesenicah in upravljavec dvorane, sta zagotovila pogoje in izvedla organizacijo prvenstva na 

najvišji mednarodni ravni. Športne ekipe, obiskovalci in novinarji, so bili zadovoljni. Mestna občina in upravljavec dvorane sta zagotovila največje možno 

število parkirišč pred in v bližini dvorane (cca. 1.200). Strokovni delavci upravljavca dvorane, gasilci in policisti, so izvajali naloge pri upravljanju objekta 

ter nekatere programske naloge, brez dodatnega plačila njihovega dela. Promocijski cilji Mestne občine Jesenice so večinoma uresničeni. Za tekme na 

Jesenicah so prodali 50.392 vstopnic. V navijaških conah v mestu, ki so bile odprte od 12.00 do 02.00, je bilo okoli 39.000 obiskovalcev. Ponudniki 

gostinskih storitev, predvsem v dvorani, so bili zadovoljni. Jesenice nimajo namestitvenih kapacitet. Agencije so organizirale prevoze v Kranjsko Goro in 

na Bled. Finance. Mestna občina Jesenice je prevzela obveznost plačila kotizacije za organizacijo prvenstva na Jesenicah. Cena investicije v prvo fazo 

dokončanja dvorane je bila 2 mio €. Cena investicije v drugo fazo dokončanja dvorane je bila 6,5 mio €. Evropski skladi so zagotovili 3 mio €. mestna 

občina Jesenice in Fundacija za šport sta zagotovili preostala sredstva. Mestna občina je za program v navijaških conah ter reševalce, plačala 30.000 €. 

Preostanek so plačali gostinci. Program. Dvorana Podmežaklja je hokejska dvorana. Ledena ploskev v dvorani bo izdelana 1. oktobra. Glede na stanje 

hokeja na Jesenicah, bo težko zagotavljati želeno / potrebno število tekem in gledavcev. V dvorani bo potekala tudi športna vadba hokejskih selekcij in 

druge prireditve. 

 

Dvorana Bonifika Koper 

Branko Florjanič, direktor Javnega zavoda za šport Mestne občine Koper, je poročal o pripravi dvorane Bonifika in izvedbi prvenstva v Kopru. Dvorana. 

Mestna občina Koper in Zavod za šport MO KOper, upravljavec dvorane, sta izvedla investicijski projekt v adaptacijo in preureditev dvorane. Investicija 

je vključevala: preureditev garderobnih prostorov, izboljšanje akustike v dvorani, izboljšanje razsvetljave, postavitev in najem montažnih tribun. 

Upravljavec je najel športno opremo dvorane, elektronske semaforje in reklamne panoje. Upravljavec za ureditev garderobnih prostorov ni prebijal sten 

v objektu, kot je zahteval Eurobasket d.o.o. Upravljavec je najel šotore in uredil zunanji VIP prostor pred dvorano. Novi tehnološki sistemi, ki so 

vgrajeni v dvorani so izboljšali akustiko (še vedno ni dobra) ter osvetlitev osrednje dvorane. V dvorani je bilo urejeno in opremljeno tiskovno središče. 

Del tribun je bil preurejen in opremljen za delo novinarjev in komentatorjev. V dvorano je bilo vgrajeno večje število manjših tehničnih elementov. 

Opravljeni so bili vsi inšpekcijski pregledi. Dvorana je bila dobro pripravljena za izvedbo tekem in spremljajočih dogodkov Evropskega prvenstva v 

košarki. Upravljavec je dal Eurobasketu na uporabo 4 pisarne. Po prvenstvu se bo izvedlo brušenje in lakiranje parketa. Organizacija. Organizacijski 

odbor v Kopru in upravljavec dvorane, sta zagotovila pogoje in izvedla organizacijo prvenstva na najvišji mednarodni ravni. Športne ekipe, obiskovalci in 

novinarji, so bili zadovoljni. Mestna občina in upravljavec dvorane sta zagotovila največje možno število parkirišč pred in v bližini dvorane (cca. 1.400). 

Strokovni delavci upravljavca dvorane, gasilci in policisti, so izvajali naloge pri upravljanju objekta ter nekatere programske naloge, brez dodatnega 

plačila njihovega dela. Promocijski cilji Mestne občine Koper so bili uresničeni. Za tekme v Kopru so prodali 35.390 vstopnic. Postavljeni sta bili dve 

navijaški coni. Ena pred dvorano in druga na Ukmarjevem trgu. V navijaških conah v mestu, ki so bile odprte od 13.00 do 03.00, je bilo okoli 30.000 

obiskovalcev. Ponudniki gostinskih storitev, predvsem v dvorani, so bili zadovoljni. Obiskovalci tekem so bili nameščeni v hotelih v Kopru, Žusterni in 

drugod po obali. Ekipe so bile v Portorožu. Agencije so organizirale prevoze takoj po tekmah, zato je bilo obiskovalcev navijaških con, precej manj. 

Finance. Mestna občina Koper je prevzela obveznost plačila kotizacije za organizacijo prvenstva Kopru. Cena investicije v adaptacijo dvorane je bila 2,9 

mio €. Mestna občina je zagotovila 50%, Evropski skladi in Fundacija za šport skupaj, sta zagotovila 50%. Mestna občina je plačala 50.000 €  za 

programe in navijaške cone. Program. Dvorana Bonifika je večnamenska dvorana. V njej bo potekala športna vadba in tekmovanja košarkarskih in 

rokometnih klubov. 
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Dvorana Tivoli Ljubljana 

Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, je poročal o pripravi dvorane Tivoli in izvedbi prvenstva v Ljubljani. Dvorana. 

Mestna občina Ljubljana in upravljavec dvorane, sta izvedla preureditev »hokejske dvorane«. Preuredili so garderobne prostore in pridobili večje 

garderobe. Tudi v drugih prostorih so izvedli preureditve. Uredili so tiskovno središče in VIP prostor. Elektronske semaforje so si izposodili. Del tribun je 

bil preurejen in opremljen za delo novinarjev in komentatorjev. V dvorano je bilo vgrajeno večje število manjših tehničnih elementov. Opravljeni so bili 

vsi inšpekcijski pregledi (28). Dvorana je bila dobro pripravljena za izvedbo tekem in spremljajočih dogodkov Evropskega prvenstva v košarki. Celovita 

rekonstrukcija dvorane ni bila izvedena zato, ker od Fundacije za šport niso pridobili 1,2 mio €. Organizacija. Organizacijski odbor v Ljubljani in 

upravljavec dvorane, sta zagotovila pogoje in izvedla organizacijo prvenstva na najvišji mednarodni ravni. Športne ekipe, obiskovalci in novinarji, so bili 

zadovoljni. Mestna občina in upravljavec dvorane sta zagotovila največje možno število parkirišč pred in v bližini dvorane (cca. 1.100). Strokovni delavci 

upravljavca dvorane, gasilci in policisti, so izvajali naloge pri upravljanju objekta ter nekatere programske naloge, brez dodatnega plačila njihovega 

dela. Promocijski cilji Mestne občine Ljubljana so bili uresničeni. Za tekme v Ljubljani so prodali 23.260 vstopnic. Postavljeni sta bili dve navijaški coni. 

Ena pred dvorano in druga na Kongresnem trgu. V navijaških conah je bilo okoli 25.000 obiskovalcev. V VIP prostoru je bilo 5.000 akreditiranih gostov. 

Ponudniki gostinskih storitev, predvsem v dvorani, so bili zadovoljni. Obiskovalci tekem so bili nameščeni v hotelih v Ljubljani in okolici. Finance. Mestna 

občina Ljubljana je v proračunu za prvenstvo zagotovila 600.000 €. Cena preureditve dvorane Tivoli je bila 12.000 €. Program. Dvorana Tivoli je 

večnamenska dvorana. V njej bo potekala športna vadba in tekmovanja hokejskih in košarkarskih klubov, rekreativni šport, druga telesna vadba in 

prireditve. 

 

Dvorana Stožice Ljubljana 

Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, je poročal o pripravi dvorane Stožice in izvedbi prvenstva v Ljubljani. Dvorana. 

Mestna občina Ljubljana in upravljavec dvorane, sta izvedla pripravo dvorane Stožice na prvenstvo. Preuredili in dodatnom opremili so nekatere 

prostore v dvorani. Upravljavec dvorane je najel elektronske semaforje in športno opremo. Na nogometnem stadionu so uredili 1.000 m2 velik in 

izredno lepo urejen VIP prostor. Del tribun je bil preurejen in opremljen za delo novinarjev in komentatorjev. V dvorano je bilo vgrajeno večje število 

manjših tehničnih elementov. Opravljeni so bili vsi inšpekcijski pregledi (28). Dvorana je bila dobro pripravljena za izvedbo tekem in spremljajočih 

dogodkov Evropskega prvenstva v košarki. Organizacija. Organizacijski odbor v Ljubljani in upravljavec dvorane, sta zagotovila pogoje in izvedla 

organizacijo prvenstva (45 tekem) na najvišji mednarodni ravni. V drugem in tretjem delu prvenstva je bilo 135.000 obiskovalcev in 15.000 akreditiranih 

gostov. Športne ekipe, obiskovalci in novinarji, so bili zadovoljni. Mestna občina in upravljavec dvorane sta zagotovila največje možno število parkirišč 

pred in v bližini dvorane (cca. 1.500). Strokovni delavci upravljavca dvorane, gasilci in policisti, so izvajali naloge pri upravljanju objekta ter nekatere 

programske naloge, brez dodatnega plačila njihovega dela. Promocijski cilji Mestne občine Ljubljana so bili uresničeni. Postavljeni sta bili dve navijaški 

coni. Ena pred dvorano in druga na Kongresnem trgu. V navijaški coni v centru mesta je bilo dnevno med 10 in 12.000 obiskovalcev. Ponudniki 

gostinskih storitev, predvsem v dvorani, so bili zadovoljni. Obiskovalci tekem so bili nameščeni v hotelih v Ljubljani in okolici. Mestna občina je uvedla 

poseben prometni režim. Uvedla je brezplačne avtobuse in uredila nova parkirišča. Dogovarjanje s podjetjem Eurobasket je bilo oteženo zaradi 

njihovega posebnega odnosa do lokalne skupnosti.  Finance. Mestna občina Ljubljana je v proračunu za prvenstvo zagotovila 600.000 €. Za preureditev 

dvorane je občina plačala 330.000 €. Stroški najema elektronskih semaforjev, športne opreme in brezplačnih avtobusnih prevozov, so bili 150.000 €. 

Cena najema in uporabe stadiona za VIP prostor je bila 30.000 €. Po prvenstvu bodo popisali vse poškodbe objektov in opreme, ter organizatorju 

prvenstva izstavili račun. Program. Dvorana Stožice je največja večnamenska prireditvena dvorana v državi. V vadbeni dvorani bo potekala športna 

vadba in manjša tekmovanja v košarki, rokometu in drugih športih. V glavni dvorani bodo potekala državna prvenstva in mednarodna tekmovanja v 

košarki, rokometu, odbojki in drugih športih ter prireditve. 
 

Sklep 3 

Upravljavci športnih dvoran, s svojimi managerji in strokovnimi delavci, so profesionalno, po najvišjih mednarodnih standardih, z 

zelo omejenimi sredstvi, izvedli pripravo objektov ter infrastrukture in nudili storitve za kakovostno in varno izvedbo Evropskega 

prvenstva v košarki.  
 

Sklep 4 

Upravljavci športnih dvoran ocenjujemo, da so z odlično pripravo in izvedbo Evropskega prvenstva v košarki, imeli korist vsi 

deležniki: FIBA, Košarkarska zveza Slovenije, država Slovenija, sodelujoča mesta in upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Točka 2 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil s pregledom finančnega poslovanja združenja v obdobju 2006 - 2013. 
 

Sklep 6 

Na podlagi obravnave pregleda finančnega poslovanja združenja v obdobju 2006 – 2013, je upravni odbor sprejel ukrepe za izboljšanje finančnega 

poslovanja združenja: 

1. Člani združenja bodo redno poravnavali svoje obveznosti do združenja (članarina, kotizacije). 

2. Člani združenja bodo svojim poslovnim partnerjem / dobaviteljem, predstavili možnosti oglaševanja na spletni strani in na seminarjih združenja ter z 

direktnim marketingom. 

3. Člani združenja bodo prijavili več udeležencev v programe strokovnega usposabljanja, ki jih organizira združenja (seminarji, ekskurzije). 

4. Člani upravnega odbora bodo v prihodnjih mesecih opravili razgovore ter upravi predstavili možnosti sponzoriranja aktivnosti združenja. 

5. Vodstvo združenja bo opravilo razgovore s predstavniki različnih ministrstev za vključitev infrastrukture za šport in prosti čas v finančno perspektivo 

EU 2014 - 2020 ter javne razpise. 
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6. Vodstvo združenja bo opravilo razgovore s predstavniki Fundacije za šport za vključitev infrastrukture za šport in prosti čas (R&D projekti, 

usposabljanje) v letne razpise fundacije. 
 

Točka 3 

Poročilo o strokovnem usposabljanju je predstavil direktor združenja. Predstavil je zaključke sestankov na Direktoratu za šport in v podjetju Olimp 

d.o.o. Ljubljana, ki niso pokazali interesa omenjenih institucij, za vključitev strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, 

v sistem financiranja s strani države in evropskih skladov.  Branko Florjanič je predlagal, da združenje od pristojnih ustanov (ministrstvo, OKS, Strokovni 

svet za šport RS) zahteva podporo in sredstva v javnih razpisih za strokovno usposabljanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Drago 

Banovič je predlagal, da združenje pošlje dopis ministrtsvu, OKS in Strokovnemu svetu za šport RS, s poročilom o strokovnem usposabljanju ter prošnjo 

za podporo pri zagotavljanju pogojev za program strokovnega usposabljanja upravljavcev. Po uspešno izvedenih pripravah športnih dvoran ter izvedbah 

tekem Evropskega prvenstva v košarki, to lahko zahtevamo. Marjan Klepec je poudaril, da je uspešno izveden program strokovnega usposabljanja, 

temeljna vsebina delovanja združenja. 
 

Sklep 7 

Upravni odbor se je seznanil s pregledom strokovnega usposabljanja, ki ga je organiziralo združenje v obdobju 2005 - 2013. Ocenil je je, da je 

združenje pripravilo in izvedlo zelo obsežen in kakovostne program usposabljanja, ki ga v državi ne ponuja nobena izobraževalna ustanova.  
 

Sklep 8 

Združenje bo ministrtsvu, OKS in Strokovnemu svetu za šport RS, poslalo dopis s poročilom o strokovnem usposabljanju ter prošnjo za podporo pri 

zagotavljanju pogojev za program strokovnega usposabljanja upravljavcev. Združenje predlaga sestanek na temo strokovnega usposabljanja. 

 

Točka 4 

Sklep 9 

Upravni odbor se je seznanil s programom seminarja: Statusna in delovna razmerja - plače, ki bo potekal v Kongresnem centru na Brdu pri Kranju, v 

sredo, 9.10.2013. 
 

Sklep 10 

Upravni odbor poziva člane združenja, da izpolnejo in pošljejo vprašalnike. 
 
 

Točka 5 

Sklep 11 

Upravni odbor se je seznanil s programom seminarja: Razvoj in trženje programov, ki bo organiziran 27.11.2013, v Mariboru. 
 

Sklep 12 

Upravni odbor je v program seminarja vključil kratke predstavitve razvoja in trženja najboljših (inovativnih) programov članov združenja.  
 

Sklep 13 

V program strokovnega usposabljanja bomo vključili seminar: Dokumentacija za obratovanje in upravljanje športnih objektov. 
 
 

Točka 6 

Direktor združenja je člane upravnega odboa seznanil z rezultati sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Uprava združenja je po 

usklajevanju med čalni združenja, posredovala Skupnosti občin Slovenije (Miha Mohor) in Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Franci 

Klužer) konkretne predloge tekstov za vključitev v rezvojne prioritete, Strategijo razvoja Slovenije ter Partnerski sporazum med Slovenijo in EU v 

obdobju 2014 - 2020. Marjan Klepec je predlagal, da se stopi v stik z direktorjem Direktorata za turizem in se predstavi možnosti za vključitev projektov 

v evropski sklad za regionalni razvoj. Tone Knez je predlagal ponovni sestanek z direktorjem Direktorata za šport. Drago Banovič bo predstavil 

problematiko sekretarju OKS. Ivan Pfeifer je ponovil predlog, da združenje predlaga obravnavo razvojnih prioritet infrastrukture za šport in prosti čas, 

na odboru Državnega zbora. 
 

Sklep 14 

Upravni odbor se je seznanil z zaključki sestanka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (Direktorat za kohezijo in regionalni razvoj) in 

osnutki dokumentov: Program državnih prioritet in investicij � Strategija razvoja Slovenije 2014 -2020 � Partnerski sporazum Slovenije z Evropsko unijo. 

Upravni odbor je sprejel predlog za uvrstitev sektorja infrastrukture za šport in prosti čas v omenjene dokumente.  
 

Sklep 15 

Člani upravnega odbora, ki so predlagali sestanke in stike s posameznimi institucijami, naj opravijo razgovore in obvestijo upravo združenja o možnostih 

sklica sestankov na katerih bomo obravnavali omenjena vprašanja. 

 

Točka 7 

Brane Fartek je predstavil nestrokovno pripravo in vodenje postopkov pri Javnem razpisu za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne 

panožne športne centre, regionalne in občinske športne centre za obdobje 2013 - 2017. Olimpijski komite Slovenije dodeljuje licence na podlagi 

neobstoječih (nezgrajenih) objektov ter obljub za nudenje brezplačnih hotelskih storitev. Največji in najkakovostnejši bazenski kompleks v državi, ki ga 

upravlja Zavod za šport Kranj, je bil izločen in ne bo nacionalni plavalni center. Licenco je dobil zunanji bazen pokrit z napihljivim balonom v Radovljici.  

Drago Banovič je povedal, da javni razpis ni bil voden dobro. Niso določeni pogoji za kandidaturo ter roki. OKS mora pregledati komu so republiške 
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panožne športne zveze dajale soglasja za kandidiranje na javni razpis. Postopki niso zaključeni in je še vedno čas za spremembo postopkov. Predlaga 

sestanek med združenjem in OKS. Ivan Pfeifer je povedal, da Celje, kljub tradiciji in vrhunskim objektom, ne bo nacionalni rokometni center. Ta bo v 

Zrečah. Takšne odločitve so sporne in bodo povzročale težave pri realizaciji programov republiških panožnih športnih zvez. 
 

Sklep 16 

Upravni odbor se je seznanil z javnim razpisom za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne panožne športne centre, regionalne in 

občinske športne centre za obdobje 2013 - 2017. OKS predlaga, da se na sestanku obravnava vodenje javnega razpisa ter sprejete odločitve. Te niso v 

skladu z možnostmi posameznih športnih centrov za nudenja vrhunskih storitev.  

 

Točka 8 

Sklep 17 

Upravni odbor je sklical 2. sejo skupščine združenja. Seja bo v sredo 27.11.2013, v Mariboru. Javni zavod Športni objekti Maribor, bo zagotovil pogoje 

za izvedbo seminarja, seje upravnega odbora in skupščine združenja. 
 

Predlog dnevnega reda: 

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 1. seje skupščine združenja 

5. Strategija Slovenije in pogodba z EU o finančni perspektivi EU za obdobje 2014 - 2020 

6. Program Fundacije za šport in razpisi 2014 

7. Program združenja v letu 2014 

8. Razno 
 

Sklep 18 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 24.4.2013, 56 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. 

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. Dva individualna in dva pridružena člana združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.  

 

Točka 9 

Špela Pretnar, predstavnica Zavarovalnice Vzajemna je članom upravnega odbora predstavila delovanje in ponudbo Zavarovalnice Vzajemna, 

lojalnostnega kluba ter možnosti uporabe kartice. Zavarovalnica Vzajemna ima interes ponujati svoje storitve ter promovirati športne centre ter zdrav 

načina življenja. 
 

Sklep 19 

Uprava združenja bo predstavnici zavarovalnice poslala ponudbo partnerstva in marketinških aktivnosti. Organiziran bo delovni sestanek, na katerem 

bodo predstavniki združenja in zavarovalnice, ocenili možnosti sodelovanja. 

 

Seja je bila zaključena ob 12. uri. 

Zapisnik je pripravil direktor združenja. 

 

Ivan Pfeifer      

predsednik 

 

 

 

 


