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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 19. novembra 2014 ob 12. uri, v sejni sobi Dvorane Tivoli, Celovška 
cesta 25 v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti v obliki 

elektronske knjige. Na podlagi 19. člena Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil 

predsednik združenja Ivan Pfeifer. 

 

Prisotni 

 

Člani upravnega odbora: Ivan Pfeifer, predsednik, direktor ZPO d.o.o. Celje, 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, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Drago Banovič, 

namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj in 

Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto. Drugi prisotni na seji: Jože Jenšterle, direktor 
združenja in Tatjana Janežič, sekretarka. Za sejo so se opravičili:  Tatjana Polajnar, direktorica Javnega 

zavoda Šport Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Matjaž Ukmar, 
direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče in Silvo 

Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora.  

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja, z dne 17.9.2014 in pregled izvajanja sklepov 

2. Priprava na 4. sejo skuščine združenja 

3. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Zapisnik 7. seje upravnega odbora z dne, 17.9.2014 in pregled izvajanja sklepov 

 

Uvodoma je Branko Fartek predlagal, da se na sejo uvrsti obravnava njegovih pripomb na zapisnik 5. seje 

upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije. Predsednik združenja je povedal, da je bila 5. seja 
upravnega odbora pred osmimi meseci, dne 12. marca 2014. Sklepe je sprejel upravni odbor na podlagi 

razprave, v kateri je sodeloval tudi Branko Fartek. Zapisnik seje je bil potrjen in objavljen na spletni strani 
združenja, zato ni potrebe, da ga ponovno obravnavamo. Prav tako ni potrebe, da Fartek izstopi iz 

upravnega odbora združenja, tako kot je sam predlagal. Ker združenje ne želi oslabiti svojo vlogo in položaj, 
ki so potrjeni v ustanovitvenem aktu, bo svoje delovanje usmerilo v razreševanje aktualnih problemov, ki 

zadevajo vse članice združenja. 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 17.9.2013, v Ljubljani. 

  

Sklep 2 

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

 

Točka 2 

Priprava na 4. sejo skupščine združenja 

 

2.1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti 

 

Predsednik bo skupščini združenja za člane verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji 

in sklepčnost skupščine združenja, predlagal: (1) Marjana Klepca, (2) Uroša Juga in (3) Brankota Florjaniča. 
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2.2. Članstvo združenja in kvorum skupščine 

 

Predsednik združenja bo predstavil kvorum na 4. seji skupščine združenja.  

 

Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 19.11.2014, 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. Sedem (7) 

članov združenja ima dva glasova: 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. 43 članov združenja ima en glas v skupščini združenja. En 

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

 

2.3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 

 

Predsednik združenja bo za člane delovnega predsedstva 4. seje skupščine združenja predlagal:  

(1) Ivana Pfeiferja, (2) Tatjano Polajnar in (3) Sandija Mertelja. Zapisnik seje bo vodila Tatjana Janežič. 

 

2.4. Zapisnik 3. seje skupščine združenja 

 

Predsednik združenja bo predstavil zapisnik 3. seje skupščine združenja, ki je bila dne, 14.5.2014, v 
Portorožu. 

 

2.5. Interventni zakon za zagotovitev vzdržnih javnih financ - predlog 

 

Direktor združenja bo predstavil vsebino predvidenega interventnega zakona za zagotovitev vzdržnih javnih 

financ ter člane združenja informiral o stališčih, ki so jih v razpravi pred skupščino predlagali nekateri člani 
združenja.  

 

Skupščina združenja bo predlagal sklep, da je proti administrativnemu državnemu urejanju zelo pomembnih 

področij družbenega in gospodarskega razvoja lokalnih skupnosti kot so: kultura, šport, turizem, prireditve, 
mladinske dejavnosti in druga področja. Občine so desetletja gradile dejavnosti, pomembne za razvoj 

lokalnih skupnosti, ki so jih pripravljali in izvajali občinski javni zavodi. Ukinjanje zavodov zaradi izpolnjevanja  

administrativnega normativa 15 zaposlenih uslužbencev, je zelo birokratski pristop, ki lahko vodi v ukinjanje 
dejavnosti, ki so pomembne za socialni in ekonomski razvoj občin. Skupščina združenja ugotavlja, da bo 

imel interventni zakon dolgoročne posledice na dejavnosti, ki jih v občinah, izvajajo javni zavodi za kulturo, 
šport, turizem, prireditve, mladinske dejavnosti in druga področja. Člani združenja predlagajo, da Vlada 

Republike Slovenije ne vključi omejevanje delovanja javnih zavodov v interventni zakon.  

 

2.6.1. Elektronsko poslovanje z dokumenti 

2.6.2. Kadrovsko svetovanje 

 

Predstavniki Združenja za informatiko in telekomunikacije na Gospodarski zbornici Slovenije, IDEALIS-a - 
Inštituta za sistem plač in delovna razmerja ter podjetja EBA d.o.o. Ljubljana bodo predstavili določila 

Zakona o varstvu dokumentanega in arhivskega gradiva ter arhivih /ZVDAGA/ Ur. l. RS, št. 30/2006, Zakon 
o opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike ter Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o opravljanju plačnih storitev za proračunske uporabnike /ZOPSPU-A/ Ur. l. RS, št. 111/2013, vzorčni 
pravilnik o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter ponudbe za kadrovsko svetovanje in 

elektronski sistem evidentiranja in hranjenja dokumentarnega in arhivskega gradiva ter elektronskih 

računov. 

 

2.7. Članarina in DDV 

 

Direktor združenja bo skupščino seznanilaz določili Zakona o davku na dodano vrednost, v zvezi s 

plačevanjem članarin. Predlagal bo da skupščina združenja sprejme sklep, da se članarina namenja za 
delovanje združenja. Strokovno usposabljanje, srečanja športnih centrov, mednarodno sodelovanje in 

druge storitve, se bodo plačevali posebej. 
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2.8. Sindikat delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas 

 

Direktor združenja in predstavniki IDEALIS-a - Inštituta za sistem plač in delovna razmerja, bodo člane 

združenja obvestili o pogojih ustanovitve Sindikata delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas ter 
možnostih vodenja direktnih pogajanj z Vlado republike Slovenije za kolektivno pogodbo. 

 

2.9. Cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih za šole določa MIZŠ 

 

Direktor združenja bo predstavil način določanja cene najema / uporabe javne športne infrastructure, ki jih 

za šole določa MIZŠ. 

 

2.10.1. Volilna seja Olimpijskega komiteja Slovenije - ZŠZ 

2.10.2. Javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, nacionalne  panožne športne centre, 

regijske in medobčinske športne centre za obdobje med letoma 2014 in 2018 

 

Direktor združenja bo predstavil sklic 34. Seje skupščine Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez Slovenije, ki bo 16. Decembra 2014, v Ljubljani. Članom združenja bo predstavil vsebino 

Pravilnika o volitvah ter postopek volitev, ki je bil že opravljen. Združenje športnih centrov Slovenije, bo kot 

enega izmed 18. Združenj in zvez, v skupščini OKS-ZŠC, zastopal izvoljeni Lovro Kokalj, predstavnik Zveze 
borilnih športov Slovenije. Matic Švab, vodja komunikacijskih projektov na Olimpijskem komiteju Slovenije 

- Združenju športnih zvez bo predstavil javni razpis za podelitev licenc za olimpijske športne centre, 
nacionalne  panožne športne centre, regijske in medobčinske športne centre za obdobje med letoma 2014 

in 2018. Posredoval je odgovore in pojasnila, ki so jih člani združenja imeli v zvezi s prejšnjim in novim 

razpisom, pogoji licenciranje ter podpisovanjem pogodb. 

 

 

Točka 3 

Razno 

 

Pod točko ni bilo razprave. 

 

 

 

 

Ivan Pfeifer    
 predsednik 

 

 

 

 

 

 

 

 


