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SCs 150915 Z Ljubljana UO 11 

 

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

 

Seja upravnega odbora je bila v torek, 15. septembra 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 

 

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, Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Branko Florjanič, 

Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Sandi Mertelj, direktor zavoda za šport Ptuj, Srečko Vovko, 

direktor Agencije za šport Novo mesto, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Matjaž 

Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Drugi prisotni na seji: Igor Draksler, direktor 

Zavoda za šport Škofja Loka, Janez Drakšič, direktor Javnega zavoda za šport Kočevje, Šter Miha, 

direktor podjetja Elan Inventa d.o.o. in Jože Jenšterle, direktor združenja.  

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 10. seje upravnega odbora združenja, z dne 18.3.2015 in pregled izvajanja sklepov 

2. Cene periodičnih pregledov opreme, ki jih določa Elan Inventa d.o.o. 

3. Cene najema športnih objektov in površin za šole, ki jih določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost 

in šport 

4. Seminarja o standardih in normativih infrastrukture za šport in prosti čas. Programi, 21.10.2015. 

Infrastruktura, 18.11.2015. 

5. Barcelona Networking 2015, od 14. do 16. oktobra 2015. 

6. Sklic 6. seje skupščine združenja, dne 18. novembra 2015. 

7. Poročilo o poslovanju združenja 

8. Razno 

 

Sklepi 

  

Točka 1 

Zapisnik 10. seje upravnega odbora z dne, 18.3.2015 in pregled izvajanja sklepov 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 10. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 18.3.2015, v Ljubljani. 

  

Sklep 2 

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. 
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 Združenje je posredovalo svoja stališča o noveli Zakona o omejevanju porabe alkohola, Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju, republiškim panožnim zvezam, Fundaciji za 

šport ter predlagateljem zakonske novele. Stališča združenja bodo verjetno uveljavljena. 

 Združenje je posredovalo svoja stališča o delovni zasnovi Zakona o športu, Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport, Olimpijskemu komiteju, republiškim panožnim zvezam in Fundaciji za 

šport. Potem, ko je stališča in predloge združenja ministrstvo potrdilo, so se kasneje odločili, da niso 

v skladu z nacionalnim programom športa (!?), kakor jih je obvestil izdelovalec nacionalnega programa. 

 Združenje je organiziralo 5. sejo skupščine, dne 22. aprila 2014, v Hotelu Slovenija v Portorožu. 

 Združenje in Javni zavod Šport Ljubljana, sta uspešno organizirala 8. Srečanje športnih centrov 

Slovenije, ki je bilo v petek, 19. junija 2015, v Športnem parku Kodeljevo in na Ljubljanskem gradu. 

 Združenje je izvedlo seminar: Stadioni in zunanje površine za šport in prosti čas. Standardi, kadrovski 

in finančni normativi upravljanja dvoran. Seminar je bil dne 18.3.2015, v hotelu Kokra Brdo pri Kranju. 

 Združenje je izvedlo seminar: Dvorane. Standardi, kadrovski in finančni normativi upravljanja dvoran. 

Seminar je bil dne 25.2.2015, v Dvorani Tivoli v Ljubljani. 

 Združenje je izvedlo seminar: Kopalna območja, naravna in bazenska kopališča  

Standardi upravljanja, kadrovski in finančni normativi. Seminar je bil dne 22.4.2015, v dvorani 

Vespucchi v Hotelu Slovenija, v Portorožu. 

 Uprava združenja je aktivno sodelovala pri pripravi programa mednarodnega združenja upravljavcev 

Barcelona Networking 2015, ki bo potekal od 14. do 16. oktobra 2015, v Barceloni. 

 Institut Idealis je pripravil ponudbo za izdelavo posnetka stanja na področju plač direktorjev ter 

izdelavo pravilnika. 

 Direktor združenja s Centrom za poklicno usposabljanje usklajuje programe za usposabljanja za NPK. 

 

Točka 2 

Cene periodičnih pregledov opreme, ki jih določa Elan Inventa d.o.o. 

V razpravi so sodelovali Janez Maršič, Miha Šter, Ivan Pfeifer, Matjaž Ukmar, Branko Florjanič in Drago 

Banovič. Miha Šter je posredoval Matjažu Ukmarju pojasnilo o računu, ki ga je podjetje Taurus poslalo 

Športnemu in mladinskemu centru Piran, za pregled opreme. To se je zgodilo zaradi nezmožnosti 

zaposlovanja delavcev v Elanu Inventi d.o.o. Branko Florjanič je povedal, da je Elan Inventa d.o.o. dober 

dobavitelj opreme. Nadstandardna kakovost opreme pa ima nekoliko višje cene. Drago Banovič je 

povedal, da ima Javni zavod Šport Ljubljana sklenjenih 35 pogodb za vzdrževanje in so zadovoljni s 

storitvami Elana. Miha Šter je povedal, da Gospodarska zbornica Slovenije ustanavlja sekcijo za športno 

opremo. Poudaril je, da so v Sloveniji težave, ker upravljavci ne vzdržujejo dobro zunanjih naprav. 

 

Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil z opozorili Janeza Maršiča, direktorja Zavoda za šport Občine Kočevje, da so 

cene rednih periodičnih pregledov opreme, ki jih določa in izvaja Elan Inventa d.o.o., previsoki. Povedal 

je da podjetje predpisuje vsakoletni pregled opreme, ki ga lahko opravijo le delavci podjetja. V kolikor 

pregled opravijo druga, tudi usposobljena podjetja, upravljavci športne infrastrukture ne morejo izpolniti 

zahtev za varno uporabo ter zdravje pri delu na podlagi Pravilnika o varnosti strojev in Pravilnika o varnosti 

in zdravju pri uporabi delovne opreme. Položaj podjetja je monopolen in ima previsoke cene storitev. 

 

Sklep 4 

Upravni odbor se je seznanil s stališči podjetja Elan Inventa d.o.o., ki jih je predstavil direktor Miha Šter. 

Povedal je, da podjetje izvaja periodične preglede zaradi rednega vzdrževanja športne opreme in naprav 

ter zagotavljanja varnosti uporabnikov, v skladu s pravilniki in predpisanimi normativi proizvajalcev. V letu 

2014 je opravilo 185 pregledov, predvsem v osnovnih in srednjih šolah. Podjetje ni edini dobavitelj teh 
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storitev in ne omejuje konkurence. Opremo lahko pregledujejo in servisirajo tudi drugi usposobljeni 

izvajalci. 

 

Sklep 5 

Upravni odbor sprejema predlog predsednika Ivana Pfeiferja, da je potrebno opozoriti občine, ki so 

lastnice javne infrastrukture za šport in prosti čas, da zagotovijo zadostna finančna sredstva za 

pregledovanje in vzdrževanje športne opreme in naprav. Združenje bo ponovno predlagalo Skupnosti 

občin Slovenije, da se oblikujejo standardi upravljanja in vzdrževanja infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Točka 3 

Cene najema športnih objektov in površin za šole, ki jih določa Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost in šport 

Direktor združenja je poročal, da je združenje v preteklih letih v zvezi z urejanjem razmerij med lastnicami, 

upravljavci ter šolami, ki so najemnice javne športne infrastrukture, opravilo več sestankov na Ministrstvu 

za izobraževanje, znanost in šport, na direktoratu za šport, direktoratu za investicije, direktoratu za 

osnovne šole in direktoratu za srednje šole. Težava je v tem, da na ministrstvu ne vedo kateri sektor je 

odgovoren za to področje.  

 

Sklep 6 

Upravni odbor se je seznanil z opozorili Igorja Drakslerja, direktorja Zavoda za šport Škofja Loka, da cene 

uporabe športnih objektov in površin za šole, ki jih določa Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 

ne pokrivajo stroškov obratovanja in vzdrževanja objektov. Cena najema za uro uporabe dvorane se je iz 

10,60 evro v letu 2015 zmanjšala na 5,30 evra. Upravljavci iz drugih sredstev pokrivajo omenjene stroške 

in vsako leto izgubljajo več deset tisočev evrov. Cene  uporabe športnih objektov in površin za šole, se iz 

leta v leto znižujejo in povzročajo večje finančne obveznosti upravljavcev športne infrastrukture. 

Popolnoma nesprejemljivo je, da nekatere šole v istih občinah, dajejo športne objekte v najem zunanjim 

uporabnikom po višjih cenah, kot jih morajo upravljavci športne infrastrukture, dajati v najem šolam.  

 

Sklep 7 

Združenje bo vzpostavilo stike z ustreznimi sektorji na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in 

preverilo sistem določanja cen najema javne športne infrastrukture za šport in prosti čas, za šole. 

Ministrstvu bomo predlagali ustanovitev Komisije (koordinatorja) za najem javne športne infrastrukture 

za šole, v katerem bodo predstavniki ministrstva, občin in upravljavcev športne infrastrukture. 

 

Točka 4 

Seminarja o standardih in normativih infrastrukture za šport in prosti čas. Programi, 

21.10.2015. Infrastruktura, 18.11.2015. 

 

Sklep 8 

Upravni odbor se je seznanil z vsebino seminarjev o standardih in normativih infrastrukture za šport in 

prosti čas. Programi, 21.10.2015. Infrastruktura, 18.11.2015. 

 

Točka 5 

Barcelona Networking 2015, od 14. do 16. oktobra 2015. 

Direktor združenja je predstavil program barcelona networking. Drago Banovič je predlagal, da naj se 

obravnava organiziranost mednarodnega združenja in kadrovska zasedba. 
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Sklep 9 

Upravni odbor se je seznanil z vsebino programa Barcelona Networking 2015, od 14. do 16. oktobra 2015. 

 

Sklep 10 

Upravni odbor predlaga direktorjem in strokovnim delavcem članov združenja, da se udeležijo programa 

v Barceloni in sodelujejo pri oblikovanju novih izhodišč pri upravljanju infrastrukture za šport in prosti čas. 

 

Točka 6 

Sklic 6. seje skupščine združenja, dne 18. novembra 2015. 

Drago Banovič je podprl točko dnevnega reda: Zakon o omejevanju porabe alkohola, ker bo potekal še 

en krog usklajevanja in je na skupščini potrebno obravnavali dosedanji predlog združenja in ga ponovno 

posredovati zakonodajalcu.  

 

Sklep 11 

Seja skupščine združenja bo v sredo, dne 18. novembra 2015,  v Dvorani Tivoli v Ljubljani. 

 

Sklep 12 

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 5. seje skupščine združenja 

5. Zakon o športu - delovni osnutek 

6. Zakon o omejevanju porabe alkohola  

7. Programski, tehnološki, kadrovski in finančni standardi in normativi za dvorane, stadione, zunanje 

površine za šport in prosti čas, kopalna območja, naravna in bazenska kopališča. 

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

9. Razno 

 

Sklep 13 

V okviru obravnave poročila in programa Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in 

prosti čas, bo skupščina obravnavala organiziranost in kadrovske zadeve v združenju. 

 

Točka 7 

Poročilo o poslovanju združenja 

 

Sklep 14 

Upravni odbor se je seznanil s poslovanjem združenja in ugotovil, izpolnjuje sprejeti program dela 

združenja.  

 

Sklep 15 

Upravni odbor priporoča članom združenja, da: 

 aktivno sodelujejo pri oblikovanju in izvajanju programa in aktivnosti združenja na področjih, ki so 

pomebna za zagotavljanje dobrih pogojev poslovanja upravljavcev infrastrukture, 

 aedno poravnavajo finančne obveznosti do združenja, 
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 zagotavljajo redno letno usposabljanje strokovnih delavcev, tudi z udeležbo na seminarjih, ki jih 

organizira združenje. 

 

Sklep 16 

Upravni odbor je potrdil izvedbo sklepov v zvezi z vložitvijo izvršb proti neplačnikom obveznosti do 

združenja. 

 

Točka 8 

Razno 

 

Matjaž Ukmar je pozval člane upravnega odbora, da mu posredujejo informacije, ki jih imajo pri javnih 

razpisih za izdelavo idejnih projektov za bazenska kopališča. V Občini Piran želijo izdelati idejni projekt 

pokritega bazenskega kopališča.  

 

Marjan Klepec je predstavil računalniško V-FIT aplikacijo, ki so jo razvili in pričeli uporabljati. Vsebina 

aplikacije je lahko zanimiva tudi za druge upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas. 

   

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 12.45. 

Zapisnik je vodil Jože Jenšterle. 

 

 

 

 

 

 

Ivan Pfeifer   

predsednik 


