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

 

Seja upravnega odbora je bila v sredo, 27. januarja 2016, 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, ker je bila na seji prisotna več kot polovica 

članov. 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, Tone Knez, direktor Javnega zavoda Športni 

objekti Maribor, Marjan Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Srečko Vovko, direktor Agencije 

za šport Novo mesto in Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra Piran. Branko 

Florjanič, Javni zavod za šport Mestne občine Koper je soglašal s sklepi upravnega odbora. Opravičili so 

se Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica, Sandi Mertelj, direktor zavoda za šport 

Ptuj in Drago Banovič, namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana. Drugi prisotni na seji: 

Jože Jenšterle, direktor združenja in Tatjana Janežič, poslovna sekretarka.  

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 12. seje upravnega odbora združenja 

2. Sodelovanje združenja z drugimi organizacijami: 

 Strokovni svet Republike Slovenije za šport 

 Fakulteta za šport 

 Olimpijski komite Slovenije 

 Direktorat za šport 

 Skupnost občin Slovenije 

3. Zakon o športu 

4. Program strokovnega usposabljanja 

5. Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 

http://www.iaslim.org/files/flipbook/Iaslim-report2015/index.html  

6. Inventurni zapisnik 

7. Poslovanje združenja 

8. Sklic 7. seje skupščine združenja 

9. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Zapisnik 12. seje upravnega odbora z dne, 18.11.2015 in pregled izvajanja sklepov 
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Sklep 1 

Upravni odbor je sprejel zapisnik 12. seje upravnega odbora združenja, ki je bila 18.11.2015, v Ljubljani. 

  

Sklep 2 

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in ugotovil, da niso 

bili izvedeni naslednji sklepi: 

 Člani združenja in drugi dolžniki, niso poravnali zapadlih obveznosti. Uprava združenja naj oceni 

največje dolžnike in vloži izvršbe. 

 Člani združenja ne izrabljajo možnosti rednega strokovnega usposabljanja zaposlenih delavcev in ne 

zagotavljajo primernih sredstev v letnih programih.  

 

Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil s kratkoročnimi terjatvami združenja, ki so dne 26.1.2016, znašale 41.001,50 

evrov. Seznanil se je s pojasnili direktorja Javnega zavoda Športni objekti Maribor v zvezi z neplačanimi 

obveznostmi ter zagotovili, da bodo obveznosti delno (1.500,00 evrov) poravnane v četrtek, 28.1.2016, 

v celoti pa v mesecu februarju.  

 

Točka 2 

Sodelovanje združenja z drugimi organizacijami 

 

Sklep 4 

Upravni odbor se je seznanil z oblikami in obsegom sodelovanja združenja z drugimi organizacijami. 

Sodelovanje je ocenil kot dobro. 

 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil s sklepi Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport, ki je na svoji seji 

dne 11.5.2015, podprl prizadevanja združenja, da se v Zakonu o športu, uredi mreža športnih centrov. 

Področje usposabljanja strokovnih delavcev v športu bo potrebno temeljito konceptualno prenoviti in 

določiti regulirane poklice. Strokovni svet podpira stališča združenja, da se v zakonu izenači status 

obiskovalcev kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditev. Organizator in lastnik objekta lahko točenje 

alkoholnih pijač uredita po splošnih pravlih civilnega prava. Sodelovanje s strokovnim svetom se bo 

nadaljevalo. 

 

Sklep 6 

Upravni odbor se je seznanil s sklepi sestanka predstavnikov združenja ter Inštituta za šport na Fakulteti 

za šport, so na sestankih dne 23. decembra 2015 in 7. januarja 2016, dogovorili sodelovanje pri pripravi 

ter izvedbi programa strokovnega usposabljanja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Na 

inštitutu bosta odgovorni osebi za sodelovanje direktor dr. Janez Vodičar in Martin Tuš. 

 

Sklep 7 

Sodelovanje združenja z Olimpijskim komitejem Slovenije - Združenjem športnih zvez, je pomembno za 

upravljavce infrastrukture za šport in prosti čas v državi, zaradi zagotavljanja pogojev za prihodnji razvoj 

športa ter infrastrukture. Upravni odbor podpira sklepe s sestankov pri Bogdanu Gabrovcu, predsedniku 

Olimpijskega komiteja, dne 28. decembra, ter vodstvu komiteja dne, 14. januarja 2016, kjer so analizirali 

dosedanje sodelovanje in dogovorili sodelovanje v prihodnjih letih. V državi je potrebno izdelati pregled 

infrastrukture za šport in prosti čas, ki bo vključeval ocene investicij in upravljanja infrastrukture, ki bodo 

podlaga za izbor projektov in dodeljevanje javnih sredstev. Za zagotovitev trajnostnega razvoja, bolj 

ekonomično upravljanje infrastrukture, učinkovito vzdrževanje ter dvig kakovosti storitev, bo potrebno 
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sprejeti standarde in normative infrastrukture za šport in prosti čas ter redno usposabljati lastnike, javne 

funkcionarje in uradnike, upravljavce in uporabnike infrastrukture. Vse našteto bo potrebno vključiti v nov 

Zakon o športu. Poleg predsednika bo odgovorna oseba za sodelovanje Žiga Škvarca. 

 

Sklep 8 

Upravni odbor podpira predloge o skupnih aktivnostih, ki so jih dogovorili na sestanku na Direktoratu za 

šport na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, dne 29. decembra 2015, so ocenili aktualna 

področja ter oblikovali predloge za sodelovanje na področjih: (1) strategije razvoja športne infrastrukture, 

(2) pregleda infrastrukture za šport in prosti čas v državi, (3) strokovnega usposabljanja upravljavcev 

infrastrukture ter (4) standardov in normativov. Nosilca sodelovanja na direktoratu bosta Boro Štrumbelj, 

generalni direktor, direktor združenja in Maja Skale, odgovorna oseba za infrastrukturo. 

 

Sklep 9 

Skupnost občin Slovenije je pomemben partner pri zagotavljanju pogojev za trajnostni razvoj športa, 

prostega časa ter infrastrukture. Upravni odbor podpira aktivnosti združenja za redne oblike sodelovanja 

pri razvoju infrastrukture za šport in prosti čas v občinah. Kontaktna oseba skupnosti bo Miha Mohor, 

svetovalec Skupnosti občin Slovenije. 

 

Točka 3 

Zakon o športu 

 

Sklep 10 

Upravni odbor se je seznanil z delovno verzijo Zakona o športu z dne, 18.12.2015. Ugotavlja, da v 

delovni verziji, področje upravljanja infrastrukture za šport in prosti ni vključeno. Izločeni so bili 

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. 

 

Sklep 11 

Združenje bo pripravilo predlog sprememb vsebine in dopolnitev poglavij Zakona o športu, delovna verzija, 

28.12.2015 in ga poslalo občinam, nacionalnim panožnim zvezam, šolam, državnim institucijam, 

podjetjem in upravljavcem infrastrukture.  
 

Točka 4 

Program strokovnega usposabljanja 

 

Sklep 12 

Upravni odbor je analiziral in ocenil izvajanje programa usposabljanja »Mednarodne šola managementa 

infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje športnih centrov Slovenije in Mednarodno združenje 

upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas, sta od leta 2005 do 2016, izvedli 59 programov 

strokovnega usposabljanja (seminarje, tečaje, delavnice in strokovne ekskurzije). 1.811 slušateljev iz 24. 

držav se je usposabljalo v 94 »študijskih dneh« na 710 šolskih urah predavanj, delavnic ter predstavitev 

infrastrukture za šport in prosti čas. Slušatelji so bili vključeni v 2.130 pedagoških ur, ki so vključevale 

anketne raziskave, pripravo strokovniih gradiv, svetovalno delo, pripravo in vodenje projektov. Za izvedbo 

programa strokovnega usposabljanja je združenje izdalo 52 publikacij in priročnikov, ki so jih prejeli 

slušatelji programa. Vsi udeleženci programa so prejeli potrdila o strokovnem usposabljanju.  
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Sklep 13 

Upravni odbor podpira aktivnosti uprave pri razvoju programov usposabljanja upravljavcev infrastrukture 

za šport in prosti čas. (1) Združenje s Centrom Republike Slovenije za poklicno izobraževanje razvija 

nacionalni poklicni standard (NPS) Upravljavec rekreacijskih in športnih zelenih površin. Poklicni standard 

bo vpisan v Katalog standardov strokvonih znanj in spretnosti. (2) Združenje s Fakulteto za šport, 

Inštitutom za šport dogovarja način izvajanja programa usposabljanja »Mednarodna šola managementa 

infrastrukture za šport in prosti čas«. Združenje bo dopolnjeni program prijavila Strokovnemu svetu 

Republike Slovenije za šport v potrditev ter na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za 

sredstva. 
 

Točka 5 

Program Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas 
 

Sklep 14 

Upravni odbor se je seznanil in potrdil poročilo mednarodnega združenja za leto 2015 ter program dela v 

letu 2015. Združenje bo v prihodnjih treh letih sodelovalo v mednarodnem projektu SportVoice. Projekt 

se začenja s tehničnim sestankom (Kick off meeting) v Birminghamu. Združenje pričakuje odgovor 

državnih institucij v Kuvajtu o svetovalnem projektu »Šport za vse ter razvoj infrastrukture«, ki ga je 

združenje predstavilo v preteklem letu. Združenje bo izvedlo seminar s področja MPSI ocenjevanja 

investicij in upravljanja infrastrukture za šport in prosti čas. Združenje bo izvedlo strokovno ekskurzijo  v 

referenčni športni center. Mednarodno združenje bo nadaljevalo povezovanje z drugimi mednarodnimi 

združenji na področju izboljševanja pogojev za trajnostni razvoj športa, prostega časa ter infrastrukture. 

Predstavniki združenja bodo sodelovali na sestankih in konferencah, na katerih bodo zastopali interese 

članov ter predstavili predloge združenja za mednarodno povezovanje športne industrije v okviru projekta: 

House of sport. 
 

Točka 6 

Inventura 
 

Sklep 15 

Upravni odbor je imenoval inventurno komisijo, ki je opravila popis in pregled osnovnih sredstev 

združenja. Člani komisije so: Ivan Pfeifer, Marjan Klepec in Srečko Vovko. 
 

Sklep 16 

Upravni odbor je obravnaval in sprejel inventurni zapisnik in predlagane sklepe za odpis osnovnih sredstev 

in nabavo novih. 
 

Točka 7 

Poslovanje združenja 
 

Sklep 17 

Združenje je zaradi boljših storitev, preneslo transakcijski račun iz Abanke na UniCredit Banko d.d., TRR: 

SI56 2900 0005 1738 202.  
 

Sklep 18 

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

združenja. Zaradi kratkoročnih terjatev se pojavljajo likvidnostne težave pri financiranju programa in 

izplačevanju plače. Upravni odbor je potrdil izvedbo svojega sklepa o izvršbah pri neplačnikih finančnih 

obveznosti do združenja. Upravni odbor Združenja portnih centrov Slovenije sprejme sklep, da se na dan 

31.12.2015 odpišejo neplačane terjatve do: 

- MEMO AB d.o.o. v znesku 288,00 € zaradi neizterljivosti, družba je z občasnimi obvestili (zadnji je bil 

prejet novembra 2014) obljubljala plačilo dolga v večih obrokih, zadnje delno plačilo je bilo izvršeno 
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3.9.2012, 2.4.2015 je bil družbi izdan sodni sklep o razpolaganju z poslovnim deležem, 22.10.2015 je 

družba zaprla poslovni račun. 

- DAV d.o.o. v znesku 524,00 € zaradi neizterljivosti, družba ima blokirane poslovne račune od leta 2012, 

leta 2013 je bila vložena izvršba in prejet pravnomočen sklep o ozvršljivosti, 18.12.2015 je bil začet 

stečajni postopek nad družbo DAV d.o.o.. 
 

Sklep 19 

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. 

 Redno poravnavajo finančne obveznosti do združenja. 

 Zagotavljajo redno letno usposabljanje strokovnih delavcev, tudi z udeležbo na seminarjih, ki jih 

organizira združenje. 

 

Točka 8 

Sklic 7. seje skupščine združenja 

 

Sklep 20 

Upravni odbor je sprejel sklep, da predsednik skliče spomladansko 7. sejo skupščine združenja, v sredo, 

dne 20.4.2016, v Portorožu. 
 

Sklep 21 

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 6. seje skupščine združenja 

5. Zakon o športu - delovni osnutek 

6. Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2015 

7. Ceniki storitev športnih centrov 

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

9. Deveto srečanje športnih centrov Slovenije 

10. Razno 
 

Točka 9 

Razno 

Pod točko razno ni bilo razprave. 

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 12.50. 

Zapisnik je vodila poslovna sekretarka Tatjana Janežič. 

 

 

Ivan Pfeifer  

 predsednik 


