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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 28. januarja 2015 ob 11. 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 

 

Povabljeni gost: Bogdan Gabrovec, predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih 

zvez. Člani upravnega odbora: Ivan Pfeifer, predsednik združenja, direktor ZPO d.o.o. Celje, Tatjana 

Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni 
objekti Maribor, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Uroš Jug, direktor 

Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Brane Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, 
Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana in Srečko Vovko, direktor 

Agencije za šport Novo mesto. Drugi prisotni na seji: Jože Jenšterle, direktor združenja in Aleš 

Antolinc, Javni zavod športni objekti Maribor. Za sejo so se opravičili:  Marjan Klepec, direktor ŠRZ 
Rdeča dvorana Velenje, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Marija Imperl, direktorica KTRC 

Radeče in Silvo Poljanšek, Infrasport d.o.o. Kranjska Gora.  

 

Dnevni red 

 

1. Sodelovanje Združenja športnih centrov Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 

športnih zvez 

2. Imenovanje inventurne komisije 

3. Zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja, z dne 19.11.2014 in pregled izvajanja sklepov 

4. Pregled poslovanja združenja 

5. Zakon o športu 

6. Program strokovnega usposabljanja 

7. Program mednarodnega sodelovanja 

8. Organi Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 

9. Sklep o sklicu spomladanske seje skupščine združenja 

10. Zakon o omejevanju porabe alkohola  

11. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Sodelovanje Združenja športnih centrov Slovenije in Olimpijskega komiteja Slovenije - 
Združenja športnih zvez 

 

Ivan Pfeifer, predsednik združenja, je pozdravil Bogdana Gabrovca, predsednika OKS-ZŠC in mu 
zaželel uspešno vodenje olimpijskega komiteja in slovenskega športa. Poudaril je pomembnost 

sodelovanja med obema združenjima, saj prihodnji razvoj slovenskega športa temelji na dobrem delu 

društev in zvez ter učinkovitem upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas, ki lahko trajno ponuja 
kakovostne, varne in vsem dostopne storitve. Člani Združenja športnih centrov Slovenije upravljajo 

preko 1.300 objektov in površin v državi. Kot člani OKS-ZŠZ želijo imeti ustrezno mesto v olimpijskem 
komiteju ter sodelovati pri oblikovanju zakonodaje, standardov in normativov ter programov, ki bodo 

omogočali trajnostni razvoj infrastrukture za šport in prosti čas. Izjemno pomembno je strokovno 

usposabljanje upravljavcev infrastrukture, ki naj se sofinancira iz sredstev Fundacije za šport, Ministrstva 
za izobraževanje, znanost in šport, tudi v okviru programov, ki jih vodi OKS-ZŠC preko podjetja Olimp 

d.o.o. Strokovnega usposabljanja o infrastrukturi za šport in prosti čas, naj se udeležujejo tudi športni 
delavci, trenerji in športniki, ki jo uporabljajo. Pri upravljanju infrastrukture se odpirajo tudi možnosti 

zaposlovanja šporftnih delavcev, trenerjev in športnikov. Olimpšijski komite in združenje naj sodelujeta 
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tudi z izmenjavo informacij pri organizaciji mednarodnim prireditev in konferenc. Za področje upravljanja 

infrastruktureza šport in prosti čas, mora Združenje športnih centrov Slovenije, znotraj programov in 

projektov Olimpijskega komiteja, podati svoja strokovna mnenja. 
 

Bogdan Gabrovec, se je zahvalil za povabilo in poudaril pomembnost nadaljevanja dobrega 
sodelovanja med Olimpijskim komitejem in Združenjem športnih centrov Slovenije. V Olimpijskem 

komiteju se zavedajo, da se slovenski šport ne bo mogel razvijati brez dobro upravljane infrastrukture 
za šport in prosti čas, ki nudi storitve za športne šole, vadbo in tekmovanja. Olimpijski komite podpira 

pripravo in sprejem standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas. Olimpijski komite bo 

do konca leta spremenil sistem organiziranosti. Osrednje članice komiteja ne bodo imele več le obrobne 
vloge. Strokovno usposabljanje upravljavcev infrastrukture, bo v prihodnosti vključeno v spremenjen 

sistem izboraževanja, ki ga sedaj izvaja Olimp d.o.o. V organizacijski shemi bo olimpijski komite ustanovil 
dve delovni telesi na področju infrastrukture za šport in prosti čas: komisijo za objekte in komisijo za 

vzdrževanje. Olimpijski komite bo svoje predloge za sprejem Zakona o športu sprejel v prihodnjih 

mesecih. 
 

Sklep 1 

Združenje športnih centrov Slovenije in Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, bosta tudi 

v prihodnjih letih nadaljevala in razvijala sodelovanje na področjih: (1) trajnostnega razvoja športa ter 
infrastrukture, (2) strokovnega usposabljanja športnih delavcev ter upravljavcev infrastrukture, (3) 

priprave in sprejemanja standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti čas, (5) organizaciji 
mednarodnih prireditev in konferenc ter (5) na drugih področjih, ki so pomembna za trajnostni razvoj 

slovenskega športa. 

 

Točka 2 

Imenovanje inventurne komisije 

 

Sklep 2 

Upravni odbor je imenoval inventurno komisijo za pregled osnovnih sredstev združenja, v sestavi: Ivan 

Pfeifer, vodja, Drago Banovič in Branko Florjanič. 

 

Točka 3 

Zapisnik 8. seje upravnega odbora z dne, 19.11.2014 in pregled izvajanja sklepov 

 

Sklep 3 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 8. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 19.11.2014, v Ljubljani. 

 

Sklep 4 

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

  

Točka 4 

Pregled poslovanja združenja 

 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil s pregledom poslovanja združenja ter izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel 

na preteklih sejah. 

 

Sklep 6 

Strokovno usposabljanje je sestavni del kakovostnega upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. 
Vsak direktor, vodja objekta in strokovni delavec se mora za kakovostno delo redno usposabljati. Člani 

združenja morajo zagotoviti boljše pogoje za redno usposabljanje, ki se mora poceniti ali biti brezplačno. 
Sredstva za pokrivanje stroškov organizacije, predavateljev, priprave gradiv, najema predavalnic in 

opreme ter druge izvedbene stroške, naj člani združenja zagotavljajo s pridobivanjem sponzorstev, 
donacij ali oglaševanjem podjetij. Člani združenja, ki imajo plačano članarino in so pridobili najmanj eno 

sponzorstvo, donacijo ali oglaševanje podjetja, imajo brezplačno usposabljanje za svoje managerje in 

strokovne delavce. Uprava združenja naj takoj pripravi ponudbo in jo pošlje vsem članom. Na predlog 
Toneta Kneza, direktorja Javnega zavoda Športni objekti Maribor, je upravni odbor sprejel rok do 10. 

februarja 2015, v katerem naj člani upravnega odbora preverijo možnosti, kontaktirajo dobavitelje in 
pridobijo eno od sponzorstev, donacij ali oglaševanj, ki jih ponuja združenje. 
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Sklep 7 

Odpiše se terjatev podjetju Hoverkraft d.o.o. Breg ob Savi, za marketinške storitve na skupščini 

združenja v Mariboru, dne 27.11.2013, v znesku 610,00 evrov. Razlog za odpis je dejstvo, da ni bila 
sklenjena posebna pogodba. Direktor Blaž Stepišnik je sicer neupravičeno zavrnil plačilo storitve, ki jo 

je za podjetje opravilo združenje. Vložitev tožbe za majhen znesek je draga in zamudna (2-3 leta). 

Terjatve se bodo odpisale kot davčno nepriznane. 

 

Sklep 8 

Uprava naj ponovno pokliče dolžnike in jih opozori na obveznost plačila. V primeru neplačila naj vloži 

izvršbe.  

 

Točka 5 

Zakon o športu 

 

Sklep 9 

Upravni odbor ocenjuje sodelovanje združenja z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, pri 
oblikovanju izhodišč za Zakon o športu, kot uveljavitev združenja na področju športa ter infrastrukture 

ter nadaljevanje dobrih odnosov z ministrtvom. 

 

Sklep 10 

Upravni odbor se je seznanil z izhodišči za zakon ter sprejetimi predlogi združenja.  

 

Točka 6 

Program strokovnega usposabljanja 

 

Sklep 11 

Upravni odbor je potrdil program strokovnega usposabljanja, v prvem polletju 2015, ki vključuje:  

1. Seminar in delavnica: Dvorane - Standardi in normativi. Februar 2015. Vsebina: organizacijski, 
kadrovski in finančni normativi upravljanja dvoran ter innovativne tehnološke rešitve. 

2. Seminar in delavnica: Stadioni in zunanje površine - Standardi in normativi. Marec 2015. Vsebina: 

najnovejši postopki priprave travnatih površin, organizacijski, kadrovski in finančni normativi 
upravljanja stadionov in zunanjih površin. 

3. Seminar Naravna in bazenska kopališča - Standardi in normativi. April 2015. Vsebina: sodobne 
tehnologije priprave kopalne vode ter organizacijski, kadrovski in finančni normativi upravljanja 

kopališč. 

4. Tečaj za svetovalce MPSI sistema ocenjevanja investicij in upravljanja infrastrukture. September 
2015. Vsebina: MPSI sistem ocenjevanja investicij in upravljanja infrastrukture 

 

Seminarji naj vključujejo delavnice, na katerih bodo managerji in strokovni delavci iz zavodov in podjetij, 

članov združenja, v sodelovali pri oblikovanju standardov in normativov infrastrukture za šport in prosti 
čas. 

 

Točka 7 

Program mednarodnega sodelovanja 

 

Sklep 12 

Upravni odbor se je seznanil in podpira projekte, seminarje in konference, ki jih bo organiziralo 
mednarodno združenje upravljavcev infrastrukture za športin prosti čas. Združenje bo sodelovalo z 

mednarodnim združenjem pri pripravi in izvedbi projektov, seminarjev in konferenc. 

 
Program sodelovanja vključuje: 

1) Mednarodni projekt SMART: Nove tehnologije in proizvodi iz reciklirane gume za infrastrukturo za 

šport in prosti čas. 
2) Mednarodni projekt: Inovativno socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas. 

3) Mednarodni projekt: MPSI sistem ocenjevanja investicij in upravljanja infrastrukture. 

4) Evropska konferenca v Barceloni. Oktober 2015. 
 



                                                                                                                                                      

 

   

Zapisnik 9. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije, Ljubljana, 28.01.2015.                                           4 

  

Točka 8 

Organi Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez 

 

Sklep 13 

Združenje športnih centrov Slovenije predlaga Olimpisjkemu komiteju Slovenije - Združenju športnih 

zvez, kandidate za organe in komisije izvršnega odbora. V strokovni svet za tekmovalni šport (SSTŠ) 
predlagamo Ivana Pfeiferja, predsednika Združenja športnih centrov Slovenije. Brankota Florjaniča, 

člana izvršnega odbora OKS-ZŠZ, predlagamo za vodenje ene izmed komisij za infrastrukturo za šport 
in prosti čas. V komisijo za objekte predagamo: Draga Banoviča, namestnika direktorice Javnega zavoda 

Šport Ljubljana, Uroša Juga, direktorja Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Marjana Klepca, direktorja 

Rdeče dvorane RŠZ Velenje, Toneta Kneza, direktorja Javnega zavoda Športni objekti Maribor in Matjaža 
Ukmarja, direktorja Javnega zavoda Športni in mladinski center Piran. V klub slovenskih športnih 

funkcionarjev, ki delujejo v mednarodnih organizacijah ter komisijo za mednarodno sodelovanje,  
predlagamo Jožeta Jenšterleta, direktorja Združenja športnih centrov Slovenije. V prihodnjih dneh bo 

združenje uskladino predlog za stalnega arbitra arbitražnega razsodišča za šport pri OKS-ZŠZ. 

 

Točka 9 

Sklep o sklicu spomladanske seje združenja 

 

Sklep 14 

5. seja skupščine združenja, bo 22. aprila 2015, v Portorožu. 

 

Dnevni red bo vključeval 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 4. seje skupščine združenja  

5. Program strokovnega usposabljanja 2015  

6. Letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2014  

7. Poročilo in program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas  

8. 8. Srečanje športnih centrov Slovenije  

9. Razno  

 

Točka 10 

Zakon o omejevanju porabe alkohola  

 

Sklep 14 

Združenje ima pripombe na osnutek dopolnitev Zakona o omejevanju porabe alkohola. Predlagane 

dopolnitve zakona so nesprejemljive za upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas, ker 
neupravičeno spreminjajo temeljna razmerja pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas. 

Lastnice infrastrukture so občine. Občine so ustanovile zavode in podjetja, ki imajo po zakonu pooblastila 
in obveznost za varno in ekonomično upravljanje infrastrukture. Športna društva so uporabniki, ki 

delujejo po zakonu o društvih in ne morejo prevzemati obveznosti in odgovornosti o upravljanju 

infrastrukture namesto upravljavcev. Člen 12.a je v neskladju z določili Zakona ostvarnem premoženju, 
ki prepoveduje upravljanje stvarnega premoženja občin s strani športnih društev. Člen nedoločno 

opredeljuje »širše območje« na katerem se ne sme točiti in prodajati alkoholnih pijač med športno 
prireditvijo, kar je težko izvedljivo in nepotrebno. 

 

Sklep 15 

Upravni odbor je imenoval delovno skupino, ki bo pripravila konkretne pripombe in predloge na osnutek 

dopolnitev Zakona o omejevanju porabe alkohola. Člani delovne skupine so Ivan Pfeifer, Drago Banovič 
in Branko Florjanič. 

 

Točka 11 

Pod točko: Razno ni bilo razprave. 

Zapisal Jože Jenšterle. 

Ivan Pfeifer  
 predsednik 


