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SCs 131127 Z Maribor UO 4 

30.11.2013 

 

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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 27. novembra 2013 ob 11. uri, v sejni sobi Hotela Habakuk v Mariboru. 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, predsednik, 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, Srečko Vovko, direktor 
Agencije za šport Novo mesto in Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Silvo Poljanšek, direktor Infrasport d.o.o. Kranjska 
Gora in  Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Svojo odsotnost na seji je opravičila Marija Imperl, 
direktorica KTRC Radeče. Na seji je sodeloval Jože Jenšterle, direktor združenja. 

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja, z dne 25.9.2013 in pregled izvajanja sklepov 

2. Pregled finančnega poslovanja združenja  

3. Članstvo združenja 

4. Pregled dnevnega reda skupščine združenja 

5. Razno 

 

Razprava in sklepi 

 

Točka 1 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 3. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 25.9.2013, v Športnem centru Bonifika, v Kopru. 
 

Sklep 2 

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

Točka 2 

Direktor združenja je predstavil finančno poslovanje združenja. Združenje redno poravnava vse svoje obveznosti razen izplačila plač 
za direktorja, ki zamujajo od dva do tri mesece. Združenje ima v zadnjih letih redno neporavnanih od 10.000 do 15.000 evrov 
terjatev. Nekatera podjetja ne plačujejo svojih obveznosti iz naslova opravljenih marketinških in oglaševalskih storitev (Fingar d.o.o. 
Rogaška Slatina - 5.124,00 evrov, Sorgo d.o.o. Ankaran (Koper) 4.640,00 evrov - že dve leti postopek na sodišču). Nekateri člani 
združenja poravnavajo članarino in kotizacije po več kot 8 mesecih (Javni zavod Športni objekti Maribor, Zveza mariborskih športnih 
društev Branik, Športni center triglav d.o.o. Ljubljana, Športna zveza Šoštanj, DAV d.o.o. Ptuj, Strelski center Gaj d.o.o. Pragersko, 
Vita center d.o.o. Naklo, ZKTŠ Vransko). Drago Banovič je vprašal po kakšnem računovodskem sistemu je izdelano kratko finančno 
poročilo združenja za prvih devet mesecev letošnjega leta. Direktor je pojasnil, da zneski predstavljajo denarni tok v bruto zneskih, 
ki vključujejo DDV. Plačevanje DDV za združenje predstavlja direktni neto denarni odliv, ker ne more obračunavati in poračunavati 
vstopnega in izstopnega davka na dodano vrednost. Sandi Mertelj je povedal, da je želel, da bo združenje urejalo zadeve z državo 
in občinami, vendar tega ne počne tako kot si je predstavljal. Direktor je pojasnil, da združenje nima javnih pooblastil, da že osem 
let zastopa interese članov, upravljavcev infrastrukture, znotraj etabliranega sistema državnih institucij (ministrstva, fundacija, 
strokovni svet RS za šport, OKS-ZŠZ, Fakulteta za šport, …), ki trdno držijo pozicije v tem sistemu, ki se ne spreminja. Dosegli smo 
nekatere uspehe (državni katalog poklicev in delovnih mest, uvrstitev v plačne razrede, strokovno usposabljanje, predlogi za pripravo 
zakonodaje,…), postali smo »vidni« in prisotni v sektorju športa, prostega časa ter infrastrukture. Povedal je tudi, da je združenje 
zelo aktivno v občinah, ki načrtujejo in vodijo investicijske projekte v infrastrukturo za šport in prosti čas. Branko Florjanič je 
predlagal, da naj si združenje prizadeva vzpostaviti sodelovanje z državnimi institucijami ter športnimi zvezami. K odprtim 
vprašanjem zagotavljanja pogojev za delo upravljavcev moramo pristopiti pozitivno. V primeru, da programi strokovnega 
usposabljanja ustvarjajo prevelike stroške, je potrebno razmisliti, da bi jih skrčili. Direktor je povedal, da je potrebno te programe 
določiti pri sprejemanju programa dela združenja. Ti programi so zelo pomembni in predstavljajo eno izmed temeljnih področij dela 
združenja. Ivan Pfeifer je pozval člane upravnega odbora, da prispevajo svoj delež, k zagotavljanju pogojev za delo združenja. 
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Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil s pregledom finančnega poslovanja združenja v letošnjem letu. 
 

Sklep 4 

Na podlagi obravnave pregleda finančnega poslovanja združenja, 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. 

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 

Sklep 5 

Upravni odbor je sprejel sklep o izbrisu Nina Ošlovnika iz Šoštanja iz članstva združenja, zaradi smrti (16.10.2013). 

 

Sklep 6 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 27.11.2013, 55 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. Eden individualni in dva pridružena 
člana združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.  

 

Točka 4 

Sklep 7 

Upravni odbor je pregledal dnevni red seje skupščine združenja in sprejel naslednje predloge: 

1. Delovno predsedstvo: Ivan Pfeifer, Tatjana Polajnar in Tone Knez, 

2. Verifikacijska komisija: Marjan Klepec, Suzana Felicijan Bratož in Srečko Vovko, 

3. Zapisničarka: Tatjana Janežič. 

 

Sklep 8 

Na skupščini združenja bodo pod točko 10: Program združenja za leto 2014, predstavljene aktivnosti: (1) Program usposabljanja in 
zaposlovanja športnikov pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas (Iztok Čop). Mednarodno sodelovanje. Seminar in 
konferenca IASLIM v okviru kongresa ISCA, v Rimu od 22. do 25. oktobra 2014 (Saška Benedičič Tomat). (3) Trženje programov in 
storitev športnih centrov preko sistema VzejamnaKlub ter sofinanciranje strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrukture 
(Špela Pretnar). 
 

Točka 5 

Pod točko 5: Razno, ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 12.30. 

Zapisnik je pripravil direktor združenja. 

Ivan Pfeifer      

predsednik 

 

 

 

 


