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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 17. 
septembra 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, Uroš Jug, direktor 
Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Marjan 

Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, 

Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne 
občine Koper, Matjaž Ukmar, direktor 

Športnega in mladinskega centra Piran, Marija 
Imperl, direktorica KTRC Radeče, Drago 

Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda 

Šport Ljubljana in Srečko Vovko, direktor 
Agencije za šport Novo mesto. Svojo odsotnost 

na seji je opravičil Tone Knez, direktor Javnega 
zavoda Športni objekti Maribor. Na seji so 

sodelovali Bogdan Gabrovec, podpredsednik 

Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez, Edita Dobaj, direktorica inštituta 

INSIP – IDEALIS, Tatjana Janežič, sekretarka 
in Jože Jenšterle, direktor združenja. 

 

 

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 5. seje upravnega odbora združenja, 

z dne 12.3.2014 in pregled izvajanja sklepov 

2. Licence za športne centre in nove pogodbe - 
Bogdan Gabrovec, podpredsednik 

Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 

športnih zvez 

3. Konferenca IASLIM, 23. oktober 2014 in 
Kongres ISCA, od 22. do 24. oktobra v Rimu - 

Saška Benedejčič Tomat, projektna vodja 
ISCA 

4. Seminar: Plače, zakonodaja, inšpekcije ter 

aktualno - Edita Dobaj, direktorica Inštituta 
za sistem plač INSIP 

5. Seminar: Vrednotenje investicij ter 

upravljanja športnih centrov ter Predstavitev 
in ocena investicijskih projektov - Jože 

Jenšterle, direktor združenja 

6. Vzorčni pravilnik o varstvu dokumentarnega 

in arhivskega gradiva v javnih zavodih - 
Srečko Vovko, predlagatelj 

7. Jesenska seja skupščine združenja, sklep o 

sklicu in vsebina 

8. Razno 
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Sklepi 

 

Točka 1 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 6. seje 
upravnega odbora združenja, ki je bila 

14.5.2013, v Hotelu Metropol v Portorožu. 

  

Sklep 2 

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

  

Točka 2 

 

Bogdan Gabrovec, podpredsednik 

Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez, je predstavil rezultate razpisa za 

podeljevanje licenc za olimpijske športne centre, 
nacionalne panožne športne centre, regijske in 

občinske športne centre za obdobje med letoma 

2013 in 2017. Predstavil je vsebino novih 
pogodb, ki jih olimpijski komite ponuja v podpis 

nosilcem licenc. Povedal je, da bo Olimpijski 
komite v mesecu oktobru objavil nov razpis za 

licenciranje olimpijskih športnih centrov. V 
razpisu ne bo več občinskega ampak le 

medobčinski nivo športnih centrov. Določitev 

javnega programa izhaja iz Nacionalnega 
programa športa ter izvedbenega akta, ki ga je 

sprejela Vlada RS.  

Ivan Pfeifer je povedal, da so upravljavci 
infrastrukture za šport in prosti čas, v okviru 

predlogov Združenja športnih centrov Slovenije, 
posredovali analizo javnega razpisa, pobude za 

spremembe ter vključevanju občin, ki so lastnice 

javne infrastrukture. Za upravljanje javne 
infrastrukture so občine ustanovile javne zavode 

in podjetja, ki pa imajo po zakonu in statutih 
omejene možnosti trženja storitev v športnih 

objektih, s katerimi upravljajo.  

Marjan Klepec je opozoril na rezultate prvega 

razpisa, ki je za olimpijske centre v Sloveniji 
določil delniško družbo, javni zavod Planica, javni 

zavod in nacionalno panožno zvezo. Pri 
določanju olimpijskih športnih centrov so 

upoštevali objekte, ki še niso zgrajeni. Kadrovske 
zahteve v razpisu so za upravljavce 

infrastrukture nesprejemljive, saj oni niso 

(predvsem) organizatorji športnih aktivnosti. 
Brane Florjanič je poudaril, da sistem 

licenciranja preferira nacionalne panožne športne 
zveze, ki izbirajo svoje kraje. Ker nobena zveza 

ni izbrala Koper, se upravljavec ni prijavil na 

razpis.  

Bogdan Gabrovec je povedal, da po določilih 

razpisa nacionalne panožne športne zveze v 

sodelovanju z lokalnimi okolji določajo primerno 
športno infrastrukturo za posamezne nivoje 

licenciranja športnih centrov. Nobena športna 

zveza ni hotela v Koper. Licenciranim športnim 

centrom država sofinancira: (1) programe 
vrhunskega športa, (2) zaposlene delavce in (3) 

stroške obratovanja ter amortizacijo. 

Drago Banovič je povedal, da nekatere 
odločitve ne temeljijo na stvarnih razmerjih v 

športu ter infrastrukturi v državi. Nacionalni 

nogometni center naj bi bil na Brdu pri Kranju,  
reprezentančni program pa se odvija na 

najboljših stadionih v Ljubljani in Mariboru. 
Olimpjski, nacionalni rokometni center je v 

Zrečah,  reprezentančni program, pa se odvija v 

Celju in Velenju. Olimpijski plavalni center je pod 
šotorom v Radovljici, reprezentančni program in 

večina državnih prvenstev pa se izvaja v 
Pokritem olimpijskem bazenu v Kranju. 

Jože Jenšterle je vprašal kako Olimpijski 

komite ocenjuje določitev olimpijskih športnih 
centrov, ki so delniške družbe. Občine so javne 

zavode in podjetja za upravljanje javne 

infrastrukture za šport in prosti čas, ustanovile 
kot nedobičkonosne dejavnosti. Ali je sporočilo 

javnega razpisa, da imajo prednost pri državnem 
(javnem) sofinanciranju, delniške družbe, ki so 

dobičkonosna delavnost lastnikov? Ali bo 

Olimpijski komite spodbujal javno financiranje 
dobičkonosnih dejavnosti delniških družb? Ali 

Nacionalni program športa spodbuja privatizacijo 
javne športne infrastrukture?  

Drago Banovič želi vedeti kakšne so prednosti 

uvedenega sistema licenciranja športnih centrov. 
Kako se upoštevajo mednarodni programi, ki se 

izvajajo v teh objektih? Ali bodo javni objekti, ki 

ne bodo dobili licenc, lahko tudi zapuščeni? Kako 
so lahko objekti, kiše niso zgrajeni dobili licence? 

Ali imajo prednost predvsem turistični objekti? 

Tatjana Polajnar je dejala, da ima Javni zavod  
Šport Ljubljana pridobljene licence vendar 

pogodbe še niso podpisali. Predlaga, da se 
pogoji dodeljevanja licenc v prihodnosti bolje 

razdelajo in opredelijo programi. Sama je klicala 

nacionalne panožne športne zveze in je dobila 
pojasnila, da lahko predlagajo le en športni 

center za svoj nacionalni športni center. 

Srečko Vovko meni, da smo z licenciranjem 
naredili korak naprej. Sedaj se lahko 

pogovarjamo in dograjujemo sistem. 

Ivan Pfeifer je poudaril, da smo uvedli sistem, 
ki ga bo potrebno v prihodnosti dograjevati. 

Bogdan Gabrovec je povabil upravljavce 

športne infrastrukture, da posredujejo svoje 
pripombe in predloge. 

 

Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil z rezultati razpisa 

za podeljevanje licenc športnim centrom ter 
vsebino novih pogodb med olimpijskim 

komitejem ter noslci licenc. 
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Sklep 4 

Združenje športnih centrov Slovenije bo 

Olimpijskemu komiteju Slovenije – združenju 
športnih zvez, ponovno posredovalo analizo 

javnega razpisa in predloge za dopolnitev 
sistema licenciranja športnih centrov. 

 

Točka 3 

 

Direktor združenja, je predstavil vsebino 

kongresa ISCA, ki bo potekal od 22. do 24. 
oktobra 2014, ter vsebino konference IASLIM, ki 

bo potekala 23. oktobra 2014, v Rimu ter 

ponudbo udeležencem konference. 

 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil z vsebino kongresa 

ISCA ter konference IASLIM, ki bosta potekala 
od 22. do 24. oktobra 2014, na Fakulteti za 

arhitekturo Univerze ROMA TRE, v Rimu. 

Upravljavcem športnih centrov v Sloveniji, kot 
članom Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas, priporoča 
udeležbo na konferenci in kongresu v Rimu. 

 

Sklep 6 

Združenje športnih centrov Slovenije bo v okviru 

izvajanja letnega programa sodelovalo pri 
pripravi in izvedbi konference v Rimu. 

 

Točka 4 

 

Edita Dobaj, direktorica Inštituta za sistem plač 

INSIP, je predstavila vsebino seminarja: Plače, 
zakonodaja, inšpekcije ter aktualno, ki ga bo 

inštitut v sodelovanju z združenjem izvedel dne, 
8. oktobra 2014, v dvorani Tivoli v Ljubljani. 

 

Sklep 7 

Upravni odbor se je seznanil z vsebino 

seminarja: Plače - zakonodaja, inšpekcije ter 
aktualno. Direktorjem javnih zavodov, 

računovodjem ter vodjem objektov, upravni 
odbor priporoča strokovno usposabljanje 

direktorjev in strokovnih delavcev, na seminarju. 

 

Točka 5 

 

Jože Jenšterle, direktor združenja je predstavil 
vsebino seminarja: Vrednotenje investicij ter 

upravljanja športnih centrov ter Predstavitev in 
oceno investicijskih projektov, ki ga bo združenje 

organiziralo, 19. novembra 2014, v Ljubljani. 

 

Sklep 8 

Upravni odbor se je seznanil z vsebino 
seminarja: Vrednotenje investicij ter upravljanja 

športnih centrov ter Predstavitev in oceno 

investicijskih projektov. Direktorjem javnih 

zavodov in vodjem objektov, priporoča strokovno 

usposabljanje na seminarju. 

 

Točka 6 

 

Ivan Pfeifer, predsednik združenja je predlagal 

datum in dnevni red 4. seje skupščine združenja. 

 

Sklep 9 

Četrta seja skupščine združenja bo v Ljubljani, v 
sredo, 19. novembra 2014. 

  

Sklep 10 

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 3. seje skupščine združenja 

5.  Iniciativa Evropske komisije o razvoju 
športne industrije in ustvarjanju novih 

delovnih mest 

6. Licence OKS za športne centre in nove 

pogodbe  

7. Kakovost kopalne vode v bazenih v Sloveniji 

v letu 2013 

8. Vzorčni pravilnik o varstvu dokumentarnega 
in arhivskega gradiva v javnih zavodih  

9. Razno 

 

Točka 7 

 

Srečko Vovko, predlaga dogovor med člani 
združenja o izdelavi vzorčnega pravilnika o 

varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva v 

javnih zavodih. Sprejem notranjih pravil je 
pomemben predvsem za zagotavljanje pravne 

veljavnosti elektronsko hranjenih dokumentov. 
Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega 

gradiva ter arhivih /ZVDAGA/ (Ur. l. RS, št. 

30/2006) namreč pravno veljavnost le-teh veže 
na obstoj (in izvajanje) potrjenih notranjih pravil. 

Posamezni subjekti lahko svoja notranja pravila 
pošljejo v potrditev Arhivu RS. Le-ta preveri 

skladnost pravil z zakonodajo in enotnimi 
tehnološkimi zahtevami - če skladnost ugotovi, 

ta pravila potrdi, s čemer se gradivu, katerega 

oseba hrani, zagotovi pravna veljavnost že na 
podlagi zakona. Osebe, ki bodo svoje 

dokumentarno gradivo ali dokumentarno gradivo 
svojih strank hranile v elektronski obliki, lahko 

prevzamejo vnaprej pripravljena vzorčna 

notranja pravila drugih oseb, ki so taka pravila 
pripravila za širšo uporabo. Če bodo ta prevzeta 

pravila že potrjena s strani Arhiva RS, jim 
posebej ni treba pridobivati dodatne potrditve, 
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seveda pod pogojem, da jih bodo sprejele v 

celoti in brez sprememb.  

 

Sklep 11 

Upravni odbor je sprejel sklep, da se pripravi 
predlog za izdelavo vzorčnega pravilnika o 

varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva v 
javnih zavodih, ki bo urejal področje na ravni 

dejavnosti (upravljanje športne infrastrukture in 

športna tekmovanja) in ga bodo lahko, s 
prilagoditvami, uporabljali upravljavci 

infrastrukture za šport in prosti čas.  
 

Izdelavo vzorčnega pravilnika bodo financirali 
člani združenja. 

 

Točka 8 

 

Pod točko: Razno ni bilo razprave. 

 

 

 

Seja je bila zaključena ob 12.45. 

 

Zapisnik je pripravila poslovna sekretarka. 

 

 

 

Ivan Pfeifer      

Predsednik 
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