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SCs 140312 Z Ljubljana UO 5 

14.03.2014 
 

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

 
Seja upravnega odbora je bila v sredo, 12. marca 2014 ob 11. uri, v sejni sobi Dvorane Tivoli, Celovška 
cesta 25 v Ljubljani. 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, Marjan Klepec, direktor ŠRZ 
Rdeča dvorana Velenje, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Uroš 
Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine 
Koper, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega 
centra Piran, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče 
in Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora. Svojo odsotnost na seji je opravičil Srečko Vovko, 
direktor Agencije za šport Novo mesto. Na seji je sodeloval Jože Jenšterle, direktor združenja. 
 

Dnevni red 

 
1. Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, z dne 27.11.2013 in pregled izvajanja sklepov 
2. Program strokovnega usposabljanja: 

- Seminar Upravljanje nepremičnega premoženja, 19.3.2014 
- Seminar Inovacije, posodobitev programov ter prenova objektov, 16.4. in 14.5.2014 

3. Spomladanska seja skupščine združenja, sklep o sklicu in vsebina 
4. Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas: 

- Sestanek Evropske komisije, Brusel, 21.1.2014, 
- Konferenca ETRA - IASLIM, Brusel, 23.4.2014, 
- Seminar IASLIM - IAKS, Varšava, 11.6.2014, 
- Konferenca in seminar ISCA - IASLIM, Rim, 22.10.2014. 

5. Poslovni prostori združenja in neplačane terjatve  
6. Sedmo srečanje športnih centrov Slovenije 
7. Vloga za sprejem v članstvo združenja 
8. Razno 

 

Razprava in sklepi 

 
Točka 1 

Sklep 1 
Upravni odbor je sprejel zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 27.11.2013, v Hotelu 
Habakuk v Mariboru. 
  

Sklep 2 
Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. 

 

Točka 2 

Drago Banovič je izpostavil nekatere primere brezplačne uporabe objektov, kot na primer uporaba 
objektov za aktivnosti in prireditve dobrodelnih oz. humanitarnih organizacij. Ivan Pfeifer je predstavil 
urejanje uporabe objektov z določanjem različnih (minimalnih) cen za uporabo objektov. Branko Fartek je 
predlagal, da združenje ne organizira seminarje, ker ne nosijo dobička. 

 

Sklep 3 
Upravni odbor je potrdil program strokovnega usposabljanja združenja v prvem polletju 2014. Program 
obsega: 
- Seminar Upravljanje nepremičnega premoženja, Ljubljana, 19.3.2014 
- Seminar Inovacije, posodobitev programov ter prenova objektov, Ljubljana, 16.4. in Portorož, 

14.5.2014. 
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Sklep 4 

Upravni odbor se je seznanil z sodobnejšo obliko izdajanja strokovnih priročnikov in seminarskih publikacij 
v obliki elektronskih knjige. Člani upravnega odbora bodo izpolnili in poslali vprašalnike za pripravo 
seminarja ter prijavili strokovne delavce za udeležbo na seminarjih. 
 

Sklep 5 
Upravni odbor je podprl pobudo Matjaža Ukmarja o pripravi seminarja o normativnih aktiv upravljavcev 
infrastrukture za šport in prosti čas. Usposabljanje bo vključevalo vse akte, ki so potrebni za inšpekcijske 
preglede. 
  

Sklep 6 
Upravni odbor ni podprl pobudo Branka Fartka, da se ukinejo seminarji, ki ne prinašajo dobička, saj so 
upravljavci infrastrukture, člani združenja, ustanovili združenje predvsem zaradi urejanja pogojev za 
poslovanje in strokovno usposabljanje. 
 

Točka 3 

Branko Fartek je predlagal obravnavo poročila. Marjan Klepec je menil, da lahko razpravo o poslovanju 
uvrstimo na sejo upravnega odbora pred sejo skupščine. Sandija Mertlja so zanimali postopki oddaje 
poslovnega poročila Aipesu, obravnave in sprejemanja na sejah upravnega odbora in skupščine. Brane 
Florjanič je predlagal, da se pošljejo pripombe na poročilo do 20.4.2014. Ivan Pfeifer je vprašal, kako 
bomo izvedli šesto točko dnevnega reda, v kolikor se predstavniki ministrstva oziroma fundacije, ne bodo 
udeležili seje skupščine združenja. 
  

Sklep 7 
Tretja seja skupščine združenja bo v Portorožu, v sredo, 14. maja 2014. 
  

Sklep 8 
Predlog dnevnega reda seje skupščine vključuje naslednje točke: 
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 2. seje skupščine združenja 
5. Oblikovanje politik Evropske unije za prihodnji razvoj športne industrije 
6. Razpis za investicijska sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 
7. Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2013 
8. Poročilo in program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 
9. Srečanje športnih centrov Slovenije 
10. Razno 
  

Sklep 9 
Poslovno in finančno poročilo se pripravljata in oddajata po ustaljenih postopkih. Računovodski servis 
pripravi računovodske izkaze in finančno poročilo. Uprava pripravi poslovno poročilo. Obe poročili se do 
konca meseca februarja pošljeta Aipesu. Obe poročili obravnavata upravni odbor ter skupščina združenja. 
 

Točka 4 

Direktor je predstavil načrtovane seminarje in konference združenja ter sodelovanje združenja pri 
oblikovanju politik Evropske komisije za spodbujanje rasti športne industrije in odpiranja novih delovnih 
mest, predvsem za mlade ljudi. Sestanki mednarodnih ekspertov se bodo odvijali v prihodnjih mesecih. 
  

Sklep 10 
Člani upravnega odbora so se seznanili z dosedanjimi aktivnostmi in sprejemajo program Mednarodnega 
združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, v letu 2014. Združenje za sodelovanje svojih 
članov v programih ter njihovo udeležbo na seminarjih plačuje članarino.  
  

Sklep 11 
Člani Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, bodo prijavili udeležence 
in sodelovali na konferencah in mednarodnih seminarjih: (1) Konferenca ETRA - IASLIM, Brusel, 
23.4.2014, (2) Seminar IASLIM - IAKS, Varšava, 11.6.2014 in (3) Konferenca in seminar ISCA - IASLIM, 
Rim, 22.10.2014. 
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Točka 5 

Direktor je predstavil program zagotavljanja pogojev za poslovanje združenja, ki je bil pripravljen potem, 
ko je Branko Fartek odpovedal najemno pogodbo in odstranil združenje iz poslovnih prostorov na 
Partizanski 35, v Kranju ter odpovedal opravljanje administrativnih storitev. Branko Fartek je povedal, da 
je odpoved poslovnih prostorv načrtoval dalj časa. Namenoma se je odločil, da odstrani združenje iz 
poslovnih prostorov ter preneha nuditi administrativne storitve po pogodbi, ker ne prinašajo dobička. 
Direktor združenja meni, da je takšno ravnanje Braneta Fartka neposredno in načrtno delovanje proti 
združenju, mu onemogoča izvajanje programa ter povzroča precejšnje dodatne stroške poslovanja. Fartek 
zavaja s trditvijo, da ima zavod nekakšno izgubo, saj mu je združenje od leta 2009 za najem in storitve 
plačalo 33.130,78 evrov. 
 

Sklep 12 
Upravni odbor se je seznanil z odpovedjo najemne pogodbe za poslovne prostore združenja ter pogodbe 
za poslovno sodelovanje z Zavodom za šport Kranj ter potrdil ukrepe uprave združenja, za zagotovitev 
pogojev za poslovanje združenja. 
 
Upravni odbor v zvezi s prekinitvijo pogodb ugotavlja:  
1. Na podlagi soglasja Mestne občine Kranj, je združenje registriralo svoj sedež v Kranju. 
2. Najemno pogodbo za poslovne prostore so podpisale tri pogodbene stranke: Mestna občina Kranj, 

Zavod za šport Kranj in združenje. Sklep o odpovedi pogodbe je sprejel Branko fartek. 
3. Združenje je redno in v celoti poravnavalo vse obveznosti iz pogodb, tako najemnino kot storitve. 
4. Združenje za uporabo poslovnih prostorov in administrativne storitve ni imelo nobenih posebnih 

pogojev. Pogoje je preverila in določila občina. 
5. Delovanje nekaterih članov združenja ni sprejemljivo za prihodnje delovanje združenja. 
 

Sklep 13 
Upravni odbor je potrdil program zagotavljanja pogojev za delovanje združenja. Zaradi stroškov izvajanja 
tega programa bo imelo združenje manj sredstev za izvajanje drugih programskih nalog. 
 

Sklep 14 
Spreminja se poslovni naslov združenja iz Partizanske ceste 35 na naslov: Slovenski trg 5, v Kranju. 

 
Sklep 15 

Upravni odbor je sprejel sklep o odpisu neplačnih terjatev do: (1) Športne zveze Šoštanj, v znesku 
1.253,00 evrov (članarina, kotizacije za seminarje) in (2) Golf kluba Jelšingrad, v znesku 250,00 evrov 
(kotizacija za seminar). Terjatve se bodo odpisale kot davčno nepriznane. Športni zvezi Šoštanj je bila 
izvršba vložena, vendar jo je združenje kasneje umaknilo, pri Golf klubu izvršba ni bila vložena. Za 
Športno zvezo Šoštanj je bila izvršba vložena in kasneje umaknjena. Izvršba za Golf klub Jelšingrad ni bila 
vložena. 
  

Sklep 16 
Združenje je imelo v začetku meseca februarja 30.620,00 evrov neplačanih terjatev. Vsem dolžnikom, ki 
imajo neplačane račune z valutami do 31.12.2013, se bodo ponovno poslali opomini. V kolikor ne bo 
odziva na opomine, bo združenje vložilo izvršbo proti podjetju Hovekraft d.o.o., ZKŠT Vransko, Športnem 
centru Triglav in Strelskem centru Gaj. 
 

Točka 6 

Uroš Jug je predstavil program 7. srečanja športnih centrov Slovenije, v Solkanu. Program vključuje: (1) 
Pohod na Sabotin. Ena ura. Dve skupini po 40 ljudi. (2) Družabne igre v adrenalinskem parku Solkan. (3) 
Raftanje po Soči. Dva rafta po 15 ljudi. 
 

Sklep 17 
Upravni odbor se je seznanil in potrdil program 7. Srečanja športnih centrov Slovenije, ki ga bosta 
organizirala Zavod za šport Nova Gorica in Proaktiv Šport  d.o.o. Solkan, v petek, 13. junija 2014. 
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Točka 7 

Direktor je predstavil vlogo Javnega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica, za 
sprejem v članstvo Združenja športnih centrov Slovenije. 
 

Sklep 18 
Upravni odbor je sprejel sklep, da sprejme Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti 
Sevnica, v članstvo Združenja športnih centrov Slovenije. 
 

Točka 7 

Branko Fartek je zahteval, da združenje takoj izprazni pisarno na Partizanski cesti 35. Vprašal je 
direktorja, kdaj bo združenje izpraznilo pisarno. Direktor je povedal, da je bila pisarna izpraznjena v 
začetku meseca. Ključi so bili izroćeni uslužbenki zavoda. 
 

Sklep 19 
Upravni odbor je sprejel sklep, da je predstavnik združenja v skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez, predsednik združenja Ivan Pfeier. 
 

Sklep 20 
Upravni odbor združenja ugotavlja, da je podjetje Sorgo d.o.o. Hrvatini, dolžno združenju  4.640,00 evrov, 
za storitve, ki jih je združenje po pogodbi za podjetje opravilo v preteklih letih. Podjetje ni verodostojen in 
zanesljiv poslovni partner. Ob koncu meseca bo združenje poizkušalo izterjati zapadle terjatve podjetja 
Sorgo d.o.o. Hrvatini, na naroku za glavno obravnavo, na Okrožnem sodišču v Kopru. 
 

Sklep 21 
Upravni odbor se je seznanil delovanjem podjetja Hovercroft d.o.o. Mavčiče, ki dolguje združenju plačilo 
za opravljene storitve pred in med seminarjem in skupščino združenja v Mariboru, 27.11.2014. Direktor 
podjetja Blaž Stepišnik pravi, da svojih obveznsoti ne bodo plačali. Združenju nudi priložnost, da postane 
prodajni agent podjetja in začne prodajati njihove proizvode. Upravni odbor združenja zavrača takšno 
neposlovno ravnanje dolžnika. Združenje bo vložilo izvržbo.  
 
 
 
Seja je bila zaključena ob 12.45. 
Zapisnik je pripravil direktor združenja. 

Ivan Pfeifer      
predsednik 

 
 
 
 


