Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412
Datum: 12.4.2017
Člani združenja
Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Direktorat za šport
Skupnost občin Slovenije / Združenje mestnih občin Slovenije / Združenje občin Slovenije
Strokovni svet za šport Republike Slovenije
Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez
Fundacija za financiranje športnih organizacij
Združenje slovenskih žičničarjev, g.i.z.
Golfska igrišča Slovenije, g.i.z.
Skupnost slovenskih naravnih zdravilišč, g.i.z.
Gospodarska zbornica Slovenije, Odbor za kampe
Nacionalne panožne športne zveze

V A B I L O
Na podlagi sklepa upravnega odbora združenja, z dne 28.3.2017, sklicujem 1. sejo skupščine Združenja športnih
centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 - 2020. Seja bo v četrtek, 11. maja 2017, ob 11. uri, v dvorani
Hotela Marita, Obala 89, v Portorožu.
Predlog dnevnega reda:
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 8. seje skupščine združenja, z dne 22.11.2016

5.

Zakon o športu in status upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas

6.

Zakon o omejevanju porabe alkohola

7.

Odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju

8.

Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2016

9.

Program in finančni načrt združenja za leto 2017

10. Poročilo in zaključni račun Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za 2016
11. Program reorganizacije Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
12. Deseto srečanje športnih centrov Slovenije
13. Razno
Prosimo vas, da potrdite udeležbo in sporočite imena vaših predstavnikov na skupščini združenja. Gradiva za skupščino
so poslana po elektronski pošti. V kolikor želite jih lahko sprintate! Parkiranje v kletnih ali na zunanjih parkiriščih ob
hotelu je brezplačno. Po seji skupščine združenja vas vljudno vabimo na kosilo. Dodatne informacije dobite po
elektronski pošti info@sportnicentri.si ali telefonu 04 20 14 420 oziroma 041 393 101!

Tatjana Polajnar
predsednica
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Predlog sklepov
Točka 1

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
Predsednica združenja je predlagala imenovanje članov verifikacijske komisije, ki bo ugotovila prisotnost članov na seji
in sklepčnost skupščine združenja.
Sklep 1
Prisotni člani skupščine Združenja športnih centrov Slovenije so imenovali člane verifikacijske komisije. Člani komisije
so bili: (1) _______________, (2) ______________ in (3) ______________.
Točka 2

Članstvo združenja in kvorum skupščine
Sklep 2
Skupščina je obravnavala in na podlagi 16. člena Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, potrdila sklep upravnega
odbora združenja o izstopu podjetij Vita center d.o.o. Naklo in ProAktiv Sport d.o.o. Solkan iz članstva združenja.
Sklep 3
Združenje športnih centrov Slovenije ima dne 11.5.2017, 53 članov. Skupščina združenja ima kvorum 60 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. Člani združenja z dvema glasovoma so: Javni
gospodarski zavod ZPO Celje, Zavod za šport Kranj, Javni zavod za šport Mestne občine Koper, Rdeča dvorana ŠRZ
Velenje, Javni zavod za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Javni zavod za šport Nova Gorica in Javni zavod
za šport Ptuj. 39 članov združenja in en kolektivni član imajo vsak po en glas v skupščini združenja. Štiri individualni
člani združenja nimajo glasovalne pravice na sejah skupščine združenja.
Sklep 4
Verifikacijska komisija je na podlagi pooblastil in liste prisotnosti ugotovila, da je na seji skupščine združenja prisotno
____ članov združenja, ki imajo ____ glasov. Na seji je prisotna več kot polovica glasov članov združenja. V skladu z
18. členom Statuta združenja je bila seja skupščine sklepčna. Skupščina je sprejela poročilo verifikacijske komisije.
Točka 3

Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda
Sklep 5
Na predlog predsednice je skupščina imenovala člane delovega predsedstva seje skupščine: (1) _____________, (2)
_____________ in (3) ______________. Zapisničar je ______________.
Sklep 6
Na predlog upravnega odbora so člani skupščine potrdili dnevni red seje skupščine združenja.
Točka 4

Zapisnik 8. seje skupščine združenja, z dne 22.11.2016
Sklep 7
Skupščina Združenja športnih centrov Slovenije je, ob upoštevanju sprejetih pripomb, ki so bile podane v razpravi,
potrdila zapisnik 8. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, ki je bila dne, 22.11.2016, v Ljubljani.
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Točka 5

Zakon o športu in status upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
Sklep 8
Skupščina združenja se je seznanila z vsebino in postopki sprejemanja Zakona o športu in podpira sklepe upravnega
odbora združenja. Člani zuruženja se posebej obravnavali naslednja področja, ki jih ureja zakon: i) sistem upravljanja
javne športne infrastrukture v državi in status športnih društev, ii) status upravljavcev javne športne infrastrukture v
državi ter iii) razvoj ter investicije v športno infrastrukturo na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju.
Sklep 9
Združenje predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je resorno ministrstvo za sektor infrastrukture za
šport in prosti čas, da v sodelovanju z občinami in upravljavci infrastrukture izdela posnetek stanja infrastrukture za
šport in prosti čas v državi. Na podlagi posnetka stanja naj se izdela ocena s priporočili o prihodnjem upravljanju javne
infrastrukture za šport in prosti čas: i) kot del javne uprave, ii) kot javne-gospodarske službe ali iii) kot delno
gospodarske dejavnosti, kjer lastnice / upravljavci, tržijo del storitev na trgu.
Sklep 10
Združenje predlaga Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, ki je resorno ministrstvo za sektor infrastrukture za
šport in prosti čas, da v sodelovanju z občinami in upravljavci infrastrukture, izdela: i) strategijo razvoja infrastrukture
za šport in prosti čas, ii) razvid športne infrastrukture po vrstah objektov in površin po regijah in iii) kriterije za
financiranje in priporočila za investicije v javno športno infrastrukturo v državi. Strokovne podlage za kriterije in
priporočila predstavljajo standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čas, ki jih je sprejelo združenje. Ti
standardi in normativi bodo omogočali gospodarno upravljanje, ekonomično obratovanje in učinkovito vzdrževanje
infrastrukture za šport in prosti čas ter povečevali človeške, materialne in finančne vire za razvoj ter izvajanje programov
športa in prostega časa. To so standardi trajnostnega razvoja telesne (gibalne) kulture, kakovosti programov, varne
uporabe infrastrukture in dostopnosti telesnih aktivnosti za vse ljudi. Za učinkovito upravljanje infrastrukture za šport
in prosti čas naj zakon določi sprejem kadrovskih, finančnih, programskih, tehničnih in tehnoloških normativov za
izvajalce programov in upravljavce infrastrukture.
Točka 6

Zakon o omejevanju porabe alkohola
Sklep 11

Skupščina združenja se je seznanila z novelo Zakona o omejevanju porabe alkohola in predlaga skupini
poslank in poslancev Državnega zbora RS, ki so predlagali Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o omejevanju porabe alkohola, umik zakona iz hitrega postopka za sprejem, zaradi vsebinske
nedorečenosti, težke izvedljivosti in škodljivih posledic.
Sklep 12

Skupščina združenja predlaga, da se v spremembe in dopolnitve zakona vključijo naslednji predlogi
združenja: i) Na javnih kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah, se dovoli in na enak način uredi
prodaja in ponudba alkoholnih pijač. ii) Pravico za prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač na javnih
prireditvah imajo organizatorji

prireditev in upravljavci športnih objektov in površin, v/na katerih se

organizira prireditev.
Točka 7

Odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju
Sklep 13

Skupščina združenja se je seznanila z vsebino odprave plačnih nesorazmerij v javnem sektorju in s postopki
ki v tem obdobju potekajo v medsektorskem usklajevanju med ministrstvi. Posebej so člani združenja
obravnavali in podprli odpravo nesorazmeij v plačah direktorjev in uslužbencev v javnih zavodih, ki
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upravljajo infrastrukturo za šport in prosti čas, na način kot ga je združenje predlagalo Ministrstvu za
izobraževanje, znanost in šport, v mesecu oktobru 2016.
Točka 8

Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2016
Direktor združenja je predstavil letno poročilo o delu in zaključni račun združenja v letu 2016. Povedal je, da je
združenje izpolnilo letni program. Predstavil je zaključni račun združenja in povedal, da je združenje delovalo zelo
ekonomično in učinkovito, vendar je zaradi zmanjšanih prihodkov iz naslova kotizacij za seminarje in članarin, ustvarilo
manj prihodkov in presežek odhodkov. Predsednik nadzornega odbora je predstavil sklepe nadzornega odbora o
izpolnjevanju letnega programa ter finančnem poslovanju. Povedal je, da je združenje poslovalo v skladu s finančnimi
predpisi, sprejetim letnim programom, vendar zaradi spremenjenih finančnih pogojev ni realiziralo finančnega načrta
združenja. V prihodnjem poslovnem letu bodo člani morali zagotavljati dogovorjene prihodke in prilagoditi program
združenja.
Sklep 14
Skupščina je obravnavala in potrdila sklepe nadzornega odbora združenja.
Sklep 15
Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun združenja za leto 2016.
Sklep 16
Skupščina je ugotovila, da je združenje poslovalo v skladu s sprejetim letnim programom ter racionalno uporabilo
razpoložljiva finančna sredstva.
Točka 9

Program in finančni načrt združenja za leto 2017
Predsednica je predstavila program in finančni načrt združenja za leto 2017. Program vključuje naslednja področja: i)

zagotavljanje pogojev za razvoj sektorja infrastrukture za šport in prosti čas, ii) sodelovanje pri oblikovanju
in sprejemanju zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo status in pogoje delovanja upravljavcev
infrastrukture za šport in prosti čas v državi, iii) sodelovanje z občinami, ministrstvi, Univerzami, poslovnimi
šolami, združenji in drugimi organizacijami v Sloveniji, pri pripravi ter izvajanju skupnih programov in
projektov, pri prenosu znanja in poslovnih izkušenj pri razvoju telesne kulture, športa in prostega časa ter
načrtovanju, gradnji, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture za šport in prosti čas, iv)
strokovna pomoč in svetovanje članom združenja, pri prenosu znanja in izkušenj pri razvoju telesne kulture,
športa in prostega časa ter načrtovanju, gradnji, upravljanju, obratovanju in vzdrževanju infrastrukture za
šport in prosti čas, v) izobraževanje in usposabljanje managerjev in strokovnih delavcev, vi) sodelovanje z
mednarodnimi organizacijami, upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas v tujini ter športno industrijo,
razvoj in zagotavljanje sodobnih informacijskih sistemov pri komuniciranju s člani združenja in poslovnim
okoljem, vii) razvoj marketinških aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za poslovanje združenja ter viii)
ekonomično in učinkovito poslovanje združenja. Finančni načrt upošteva realne prihodke, ki bodo omogočili
realizacijo programa združenja v sprejetem obsegu. Finančni načrt temelji na dogovoru članov združenja
da bodo redno plačevali članarino in sodelovali v izvedbi marketinških aktivnosti združenja.
Sklep 17
Skupščina je obravnavala in potrdila program in finančni načrt združenja za letu 2016.
Sklep 18
Skupščina združenja je sprejela program marketinških aktivnosti, ki vključuje sponzorstvo in oglaševanje. Člani
združenja so potrdili sodelovanje pri izvedbi programa marketinških aktivnosti združenja. Prihodki, ki jih bo združenje

4

realiziralo z izvajanjem marketinških aktivnosti, bodo članom, ki bodo sodelovali pri teh aktivnostih, omogočalo
pokrivanje članarine in stroškov usposabljanja.
Točka 10

Poročilo in zaključni račun Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas za 2016
Direktor združenja je predstavil letno poročilo o delu in zaključni račun mednarodnega združenja v letu 2016. Delovanje
združenja je bilo ekonomično, učinkovito in je potekalo v omejenjih pogojih financiranje. Predsednik nadzornega
odbora je predstavil sklepe nadzornega odbora o izpolnjevanju letnega programa ter finančnem poslovanju. Povedal
je, da je združenje poslovalo v skladu s finančnimi predpisi in sprejetim letnim programom.
Sklep 19
Skupščina je obravnavala in potrdila sklepe nadzornega odbora združenja.
Sklep 20
Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo in zaključni račun mednarodnega združenja za leto 2016.
Točka 11

Program reorganizacije Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
Direktor združenja je predstavil program reorganizacije Mednarodnega združenja. Na podlagi obstoječega statuta
Mednarodnega združenja naj vodenje in upravljanje združenja prevzamejo ustanovni člani, ki imenujejo člane odbora,
ki vodi združenje, določi program in finančni načrt. Direktor je predlagal, da člani Združenja športnih centrov Slovenije
ostanejo člani Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in sodelujejo v njegovem
programu, predvsem pri usposabljanju in izvajanju projektov.
Sklep 21
Skupščina je obravnavala in potrdila program reorganizacije Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za
šport in prosti čas. Vodenje in upravljanje združenja prevzamejo ustanovni člani. Člani Združenja športnih centrov
Slovenije ostanejo člani Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas in sodelujejo v
njegovem programu, predvsem pri usposabljanju in izvajanju projektov.
Točka 12

Deseto srečanje športnih centrov Slovenije
Predsednica je predstavila sklep upravnega odbora, da bo 10. srečanje športnih centrov Slovenije v petek, 16. junija
2017, v Velenju. Direktor Rdeče dvorane ŠRZ Velenje je predstavil program srečanja.

Sklep 22
Skupščina je obravnavala in potrdila program desetega srečanja športnih centrov Slovenije v Velenju.
Točka 13

Razno
Pod točko: Razno, je skupščina obravnavala …
Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob …
Zapisnik je vodila ………
Tatjana Polajnar, predsednica združenja
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