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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 18. marca 2015 ob 14. uri, v dvorani Virgo v Hotelu Kokra na 

Brdu pri Kranju. 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 združenja, direktor ZPO d.o.o. Celje, Tatjana 

Polajnar, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana 

Velenje, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran, Uroš Jug, direktor Javnega 
zavoda za šport Nova Gorica, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, 

Sandi Mertelj, direktor zavoda za šport Ptuj, Srečko Vovko, direktor Agencije za šport Novo mesto. 
Drugi prisotni na seji: Jože Jenšterle, direktor združenja, Tatjana Janežič, poslovna sekretarka 

združenja, Tadej Mežnar, Javni zavod Športni objekti Maribor, Saška Ajdnik, Mestna občina Maribor. 

Za sejo so se opravičili: Marija Imperl, direktorica KTRC Radeče in Tone Knez, direktor Javnega 
zavoda Športni objekti Maribor. 

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja, z dne 28.1.2014 in pregled izvajanja sklepov 

2. Novela Zakona o omejevanju porabe alkohola - oblikovanje stališč združenja 

3. Zakon o športu - oblikovanje stališč združenja 

4. Poročilo iz seminarja Dvorane - obravnava sklepov delavnice o standardih, kadrovskih in finančnih 
normativih 

5. Sklic 5. seje skupščine združenja, dne 22. aprila 2014, v Portorožu 

6. Osmo Srečanje športnih centrov Slovenije 

7. Tečaj: Socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, Barcelona, 14-16.10.2015 

8. Razno 

8.1. Plače direktorjev javnih zavodov 

8.2. Priprava programov usposabljanja za NPK na Center za poklicno usposabljanje 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Zapisnik 9. seje upravnega odbora z dne, 28.1.2015 in pregled izvajanja sklepov 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 9. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 28.1.2015, v Ljubljani. 

  

Sklep 2 

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

  

Točka 2 

Novela Zakona o omejevanju porabe alkohola - oblikovanje stališč združenja 

 

Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil s sklepi sestanka v Državnem zboru o osnutku novele Zakona o omejevanju 

porabe alkohola, ki sta se ga udeležila Jože Jenšterle in Drago banovič. Sestanek je sklical Jani 
Möderndorfer, predlagatelj novele. Na sestanku so bili predstavniki (sekretarji) nacionalnih panožnih 
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zvez za nogomet, košarko, hokej, smučanje, konjeništvo, lokostrelstvo, ples in olimpijskega komiteja 

(Janez Sodražnik). 

 

Upravni odbor se je seznanil z urnikom sprejemanje novele zakona po hitrem postopku: 

 Zadnji teden februarja bo oblikovan zadnji predlog novele zakona. 

 Prvi teden marca bodo zbirali podpise poslanskih skupin. 

 V prvi polovici marca bo predstavitev novele zakona Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin 

Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije. 
 16. marca bo vložen predlog novele zakona. 

 18. marca bo obravnava predloga na seji kolegija predsednika Državnega zbora. 

 Meseca aprila bo obravnava predloga novele zakona na odboru Državnega zbora za zdravje. 

 

Sklep 4 

Združenje športnih centrov Slovenije načeloma podpira omilitev prepovedi prodaje na športnih 

prireditvah in ukrepanje policije ob visoki stopnji tveganja. Status obiskovalcev športnih prireditev bo 
potrebno izenačiti z obiskovalci kulturnih, zabavnih in drugih prireditev. 

 

Sklep 5 

Združenje športnih centrov Slovenije ne podpira dodelitev ekskluzivne pravice organizatorjem športnih 

prireditev za prodajo alkoholnih pijač. Razlogi za takšno stališče so: (1) Novela Zakona je v nasprotju z 

Zakonom o stvarnem premoženju države in lokalnih skupnosti ter Zakonom o lokalni samoupravi. (2) 

Izvedba zakona bo povzročala velike pravne in tehnične težave. (3) S pravico do točenja alkoholnih 

pijač ne bomo rešili vprašanja financiranja športa v državi.  

 

Sklep 6 

Člane združenja smo že v obvestilih za marec ter na spletni strani združenja obvestili o sprejemanju 
novele zakona. Predlagali jim bomo, da se pogovorijo s predstavniki lastnic, to so občine, in sprejmejo 

ustrezne sklepe in ukrepe. V podpis jim bomo poslali dopis s predlaganimi stališči združenja. 

 

Točka 3 

Zakon o športu - oblikovanje stališč združenja 

 

Sklep 7 

V delovnem osnutku Zakona o športu, verzija 9.2.2015 so izločeni vsi predlogi in dopolnitve delovnega 
osnutka Zakona o športu, ki jih je predlagalo Združenje športnih centrov Slovenije in kot usklajene dne 

2.12.2014, potrdil Direktorat za šport, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 
 

Najpomembnejši uskladitvi sta bili: 
 Uporaba naziva in vsebinska opredelitev infrastrukture za šport in prosti čas 

 Normativi za varnost in upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Upravni odbor meni, da je nesprejemljivo, da so stališča upravljavcev infrastrukture za šport in prosti 
čas izločena iz delovnega osnutka zakona,  ker naj ne bi bila usklajena z terminologijo, ki jo je uporabljala 

delovna skupina dr. Edija kolarja pri pisanju nacionalnega programa športa. 

 

Točka 4 

Poročilo iz seminarja Dvorane - obravnava sklepov delavnice o standardih, kadrovskih in 
finančnih normativih 

 

Sklep 8 

Upravni odbor se je seznanil z anketno raziskavo v občinah in pri upravljavcih dvoran, ki je pokazala, 

da je danes v Sloveniji največja težava pri zagotavljanju pogojev za redno obratovanje in vzdrževanje 
infrastrukture za šport in prosti čas: 

 Premajhno število in struktura zaposlenih usposobljenih strokovnih delavcev. 

 Premalo finančnih sredstev za učinkovito obratovanje in kakovostno vzdrževanje infrastrukture ter 

plačevanje potrebnega dela. 

 

Odgovori na vprašanja v anketi so pokazali, da upravljavci potrebujejo: 

 v povprečju 36% več delavcev, kar na nivoju države skupaj znaša od 1.200 do 1.300 delavcev.  
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 v povprečju 5,5 % več prihodkov za redno obratovanje, učinkovito poslovanje in nudenje kakovostnih 

storitev,  

 v povprečju 15 % več finančnih sredstev za kakovostno in ekonomično vzdrževanje infrastrukture. 

 

Sklep 9 

Upravni odbor je sprejel standarde, kadrovske in finančne normative upravljanja dvoran, ki so navedeni 

v tabeli 1 v Poročilu iz seminarja in delavnice Dvorane - Standardi, kadrovski in finančni normativi 
upravljanja. 

 

Točka 5 

Sklic 5. seje skupščine združenja, dne 22. aprila 2015 

 

Sklep 10 

5. seja kupščine združenja bo v sredo, dne 22. aprila 2015,  v kongresnem centru hotela Slovenija, 
LifeClass. Zaradi odsotnosti predsednika združenja bo sejo vodila Tatjana Polajnar, direktorica Javnega 

zavoda šport Ljubljana. 

 

Sklep 11 

Predlog dnevnega reda seje skupščine: 

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. Zakon o športu - delovni osnutek 

6. Zakon o omejevanju porabe alkohola  

7. Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2014 

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

9. Srečanje športnih centrov Slovenije 

10. Razno 

 

Točka 6 

Osmo Srečanje športnih centrov Slovenije 

 

Sklep 12 

8. Srečanje športnih centrov Slovenije bo v Ljubljani, v petek, 19. junija 2015. 

 

Sklep 13 

Javni zavod Šport Ljubljana bo pripravil program združenja in ga predstavil članom na seji skupščine 

združenja v Portorožu. 

 

Točka 7 

Tečaj: Socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, Barcelona, 14-16.10.2015 

 

Sklep 14 

Upravni odbor se je seznanil z vsebimo tečaja: Socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas, 

ki ga bo Mednarodno združenje upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas organiziralo v Barceloni, 

od 14. do 16.10.2015. 

 

Sklep 15 

Upravni odbor predlaga članom združenja, da sodelujejo v mednarodnem raziskovalno-razvojnem 

projektu: Socialno upravljanje infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Točka 8 

Razno 

 

Sklep 16 

Upravni odbor ugotavlja, da so plače direktorjev javnih zavodov neprimerno urejene z Uredbo o plačah 

direktorjev v javnih zavodih in nespremenjene že več kot pet let. Zaposleni delavci napredujejo v 

razredih in njihove plače se prilagajajo rasti plač v javnem sektorju. Plače nekaterih zaposlenih delavcev 
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so višje od plač direktorjev. To je nesprejemljivo in bomo v prihodnjih mesecih opozorili Ministrtsvo za 

izobraževanje, znanost in šport na potrebne spremembe v sistemu urejanja plač diektorjev. 

 

Sklep 16 

Upravni odbor se je seznanil s pripravo programov usposabljanja za nacionalne poklicne kvalifikacije za 
IV., V. in VI. stopnjo izobrazbe, ki jih združenje pripravlja za vlogo na Center za poklicno usposabljanje. 

 

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. 

 

Zapisala Tatjana Janežič. 

 

 

 

 

 

Ivan Pfeifer   

predsednik 


