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ZAPISNIK
1. seje skupščine Združenja športnih centrov Slovenije
Prva seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije v mandatnem obdobju 2017 – 2020, je bila v
četrtek, 11. maja 2017, ob 11.00, v sejni sobi dvorane hotela Marita, Obala 89, v Portorožu. Člani združenja
so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in pred sejo v obliki pisnih gradiv. Sejo je vodila predsednica
Tatjana Polajnar.
Prisotni
Gosti: Jani Möderndorfer, poslanec v Državnem zboru Republike Slovenije, dr. Boro Štrumbelj,
generalni direktor Direktorata za šport na Ministrtsvu za izobraževanje, znanost in šport, Janez
Kostanjevec, Direktorat za šport na Ministrtsvu za izobraževanje, znanost in šport Direktorat za šport, dr.
Edi Kolar, generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih centrov in mag. Edita
Dobaj, direktorica Inštituta IDEALIS. Delegati članov združenja: Tatjana Polajnar, direktorica Javnega
zavoda Šport Ljubljana, Aleš Remih, direktor Športnega centra Triglav d.o.o. Ljubljana, Uroš Križanič,
direktor Zavoda za šport in rekreacijo Domžale, Janez Maršič, direktor Zavoda za šport občine Kočevje,
Boštjan Koprivec, direktor Zavoda Ivana Cankarja Vrhnika, Edvard Bravec, direktor Zavoda za šport
Trbovlje, Samantha Tina Lovše, direktorica Zavod za šport Zagorje ob Savi, Marija Imperl, direktorica
Kulturnega turističnega rekreacijskega centra Radeče, Anton Knez, direktor Javnega zavoda Športni
objekti Maribor, Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj, Marjan Štimec, direktor Zavoda za šport
Slovenska Bistrica, Milan Šarman, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje
ob Dravi, Tilen Klugler, direktor Javnega zavoda za turizem in šport SPOTUR Slovenj Gradec, Zdravko
Kotnik, Zavod zakulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem, Marjan Klepec,
pooblaščenec ZPO Celje d.o.o., Marjan Klepec, direktor Rdeče dvorane, Športno recreacijskega centra
Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Gregor Habjan, direktor Javni zavod Ratitovec
Železniki, Gaber Šorn, v.d. direktorja Zavoda za šport Jesenice, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za
šport Nova Gorica, Branko Velišček, direktor Zavoda za kulturo, šport in mladino občine Tolmin, mag.
Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Dušan Lončarevič, Javni zavod za šport Mestne občine
Koper - Center pubblico per lo sport di comune citta di Capodistria, Matjaž Ukmar, direktor Javnega
zavoda Športni in mladinski center Piran - Centro sportivo e giovanile Pirano, Srečko Vovko, Javni zavod
za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto, Ferdo Pinterič, v.d. direktor Zavod za šport Brežice,
Iztok Jerebic, Občina Beltinci, Sonja Bily, direktorica Zavoda za turizem in šport Radenci in Jože
Jenšterle, individualni član združenja, Aleksander Hribar, individualni član združenja in Srečko Vovko,
individualni član združenja. Drugi udeleženci: Drago Banovič, Javni zavod Šport Ljubljana, Gregor Likar,
vodja športne infrastrukture Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, Borut Marošek, Javni zavod za turizem
in šport Spotur Slovenj Gradec in Tatjana Janežič, poslovna sekretarka združenja. Odsotnost na seji so
opravičili: Gorazd Ladinek, v.d. direktorja Javnega zavoda Center za mlade Ruše - CEZAM, Vili Bukšek,
direktor Javnega zavoda za kulturo, turizem in razvoj Rogatec, Boštjan Misja, direktor Turizem
Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ, Suzana Felicijan Bratož, direktorica Zavod za kulturo, turizem
in šport Vransko, mag. Franci Jagodic, Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije
Brdo pri Kranju, Matjaž Juteršek, direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec, Darko Cecelja,
predsednik Združenja vzdrževalcev golf igrišč Slovenije in Vladimir Mauko, Občina Gornja Radgona.
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Zapisnik
Dnevni red
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
Razprava in sklepi
Točka 1

Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti
Razprava
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) Marjan Klepec, (2) Uroš Jug in (3) Srečko Vovko.
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

1. seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, Portorož, 11.5.2017

2

Zapisnik
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 31 članov združenja, ki imajo 39 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) Tatjana
Polajnar, (2) Sandi Mertelj in (3) Tone Knez. Zapisničarka je Tatjana Janežič.
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.
Točka 5

Zakon o športu in status upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas
Razprava
Dr. Boro Štrumbelj, generalni direktor Direktorata za šport na Ministstvu za izobraževanje, znanost in
šport je predstavil postopke sprejemanja Zakona o športu in povedal, da je bil predlog zakona v drugem
branju v odboru Državnega zbora. Cilji zakona so povečanje dostopa ljudi do športa in gibalnih dejavnosti.
Občine se bodo odločale kako bodo financirale šport. Država bo ukrepala v kolikor bodo občine financirale
vse dejavnosti in programi ne bodo brezplačni za otroke. Izvajalci morajo objavljati cene storitev. Javne
politike se bodo usklajevale. Fundacija za financiranje športnih organizacij je dosedaj delovala po njenih
kriterijih, sedaj bo na podlagi Nacionalnega programa športa. Država bo sofinancirala en program na
športno panogo. Uvaja se inšpekcija, definirajo se prireditve in izboljšuje zaščita športnikov. Zakon bo
definiral kaj so in kateri so javni športni objekti. Vsi objekti bodo zajeti v razvid športnih objektov. Ministrstvo
računa na sodelovanje združenja pri oblikovanju kriterijev in priporočil za investicije v javno športno
infrastrukturo. Zakon bo določil mrežo in kdo ima prednost pri uporabi javne športne infrastrukture (74.
člen, šole, izvajalci letnega programa športa, društva, ...). Opredeljuje se brezplačna uporaba športne
infrastrukture. Jutri bo objavljen javni razpis za sofinanciranje prenov športnih podov v 13 objektih, za kar
bo v letu 2017 država namenila €500.000,00. Posamezna prenova je ocenjena na €70.000,00, od česar bo
država prispevala €45.000,00. V letu 2018 bo država za rekonstrukcijo in posodobitev petih (5) objektov.
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Za obnovo posameznega objekta bo namenila od €400.000,00 do €500.000,00. Branko Fartek je vprašal
ali bo zakon omogočal privatizacijo športnih klubov. Dr. Boro Štrumbelj je povedal, da Zakon o športu
in Zakon o društvih ne omogočata privatizacijo društev. Društva se ne bodo privatizirala v celoti. Zasebna
sredstva se bodo vlagala v posamezne programe, npr. članske ekipe. Za profesionalni šport bodo klubi
ustanovili gospodarske družbe. Dr. Edi Kolar je povedal, da bosta oba zakona omogočala združevanje
društev in ustanovitev družb, ki bodo omogočale posojila in prenos denarnih sredstev za financiranje
programov. Marjan Klepec je poudaril, da so društva osebe zasebnega prava. Zakon ne posveča veliko
pozornosti javni športni infrastrukturi. Podzakonski akti, ki so nujno potrebni za investiranje in upravljanje
javne infrastrukture, niso bili sprejeti. Občine imajo svoje posebne interese. Društva imajo velike želje in
posebne potrebe. Občine, ki so večinoma lastnice javne športne infrastrukture, se velikokrat obnašajo
neodgovorno, ne financirajo rednega obratovanja in vzdrževanja infrastrukture in ne usposabljajo
strokovnih delavcev. Potrebni so standardi in normativi infrastrukture za šport in prosti čsa ter priporočila
za investiranje in upravljanje infrastrukture. Danes v državnem izobraževalnem sistemu ni enega poklica s
področja upravljanja in vzdrževanje infrastrukture za šport in prosti čas. Dr. Boro Štrumbelj je razložil,
da je lokalna samouprava ustavna kategorija, v katero država ne more posegati s standardi in normativi.
Priporočila so le eden izmed kriterijev pri javnih razpisih. Občine se morajo prilagajati razvoju tehnoloških
sistemov. V prihodnosti bo organizacijsko delo izločeno iz Zakona o športu in ne bo izobraževalnih
programov na tem področju. Od upravljavcev bo odvisno kako bodo izobraevali svoje uslužbence. Marjan
Klepec je povedal, da brezplačna uporaba javne športne infrastrukture, danes že obstaja. Davčna
zakonodaja ne pozna in prizna brezplačne uporabe javne infrastrukture. Dr. Boro Štrumbelj je omenil
priznavanje davčne osnove, kot stroške zmanjšane za 20 %. Branko Velišček je opozoril da občine
racionalno uporabljajo javno infrastrukturo. Kdo bo pokrival stroške zdravstvenega varstva športnikov in
kakšne preglede bo kdo financiral (društva, občine, država)? Dr. Boro Štrumbelj je pojasnil, da je piramida
športnikov vključena v preventivne zdravstvene preglede, vsake dve leti do dopolnjenega 26. leta starosti.
Predlagal je nadaljevanje sodelovanja med ministrstvom in združenjem s sodelovanjem v strateškem svetu
za šport. Usposabljanje mogoče lahko poteka iz programov evropske kohezije v okviru Ministrstva za
infrastrukturo! Jani Möderndorfer je povedal, da bo zakon določa osem zdravniških pregledov in
specialistične preglede. Drago Banovič je vprašal zakaj upravljavci, ki zagotavljajo večino storitev za šport,
v olimpijskem komiteju nimajo pomembnejše vloge. Združenje ima pomembno vlogo pri usposabljanju
strokovnih delavcev, ki upravljajo in vzdržujejo športno infrastrukturo. Dr. Edi Kolar mu je odgovoril, da
ima združenje glas preko svojega predstavnika. Lokalna oblast je lastnica javne infrastrukture. V Sloveniji
nihče ne izpolnjuje olimpijske listine. Šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas, ki ga je razvilo
združenje s partnerji, je odlično pripravljen, kakovosten in obsežen program usposabljanja managerjev in
strokovnih delavcev. Takega usposabljanja ne more ponuditi nobena fakulteta ali visoka šola v državi.
Združenje naj za usposabljanje managerjev in strokovnih delavcev ustanovi svojo višjo ali visoko šolo.
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:
1) sistem upravljanja javne športne infrastrukture v državi in status športnih društev, 2) status upravljavcev
javne športne infrastrukture v državi ter 3) 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

1. seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije, Portorož, 11.5.2017

4

Zapisnik
s priporočili o prihodnjem upravljanju javne infrastrukture za šport in prosti čas: 1) kot del javne uprave,
2) kot javne-gospodarske službe ali 3) kot 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: 1)
strategijo razvoja infrastrukture za šport in prosti čas, 2) razvid športne infrastrukture po vrstah objektov
in površin po regijah in 3) 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
Razprava
Jani Möderndorfer je predstavil novelo zakona in postopke sprejemanja. Odbor Državnega zbora za
zdravje je včeraj po skrajšanem postopku potrdil spremembe dveh členov in dopolnitev treh členov zakona.
Zakon ukinja prepoved točenja alkohola na športnih prireditvah, ker primerjalna analiza ukrepa pokaže, da
ne vpliva na porabo alkohola. Trije dejavniki znižujejo porabo: 1) cena, 2) oglaševanje in 3) dostopnost.
Zakon bo veljal za vse prireditve. Ekskluzivna pravica točenja alkohola je dodeljena organizatorjem športnih
prireditev. Med upravljavci in uporabniki infrastrukture se odnosi urejajo s pogodbami na podlagi
obligacijskih razmerij. Klubi nosijo vso odgovornost! Jože Jenšterle je vprašal kaj bosta Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport in Olimpijski komite Slovenije - ZŠZ naredila, ko se bodo zaradi uveljavljanja
tega zakona povišale najemnine za uporabo in zmanjšala dostopnost športne infrastrukture za uporabnike?
Dr. Boro Štrumbelj je povedal, da ministrstvo ne nasprotuje predlogu zakona. Dr. Edi Kolar je povedal,
da ne razume zakaj bi se zvišale najemnine za uporabo objektov. Drago Banovič je predlagal, da se
predlog zakona umakne. Licence za točenje alkohola bodo predmet »trgovanja« in izsiljevanja. Jani
Möderndorfer je dejal, da klubi niso usposobljeni za opravljanje gostinske dejavnosti in se ne želijo
ukvarjati z gostinstvom. Prijavitelji prireditev bodo določali pogoje izvedbe. Lahko določijo, da na prireditvah
ne bo alkohola. Na področju kulture je Cankarjev dom lastnik infrastrukture ter izvajalec programov. Milan
Šarman je vprašal, kaj bo s prireditvami na območju šol. Jani Möderndorfer je odgovoril, da je točenje
alkohola na območju šol prepovedano tudi v večnamenskih objektih, s katerimi upravljajo šole. Branko
Velišček je vprašal ali lahko občina v nekem športnem objektu prepove točenje alkohola. Drago Banovič
je trdil, da organizator prireditve dobi pravico za točenje alkohola in ne za opravljanje gostinske dejavnosti.
Profesionalni pogodbeni gostinci bodo v času prireditev izvajali gostinsko dejavnost brez točenja alkohola.
Marjan Klepec je povedal, da se bodo organizatorjem prireditev povečali stroški organizacije prireditev
zaradi višjih najemnin za uporabo športne infrastrukture. Dr. Edi Kolar je zatrdil, da se dostopnost objektov
ne bo zmanjšala. Sašo Hribar je opozoril na dolgoročne finančne posledice za upravljavce infrastrukture pri
spreminjanju pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v športnih objektih.
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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: 1) Na javnih kulturnih, zabavnih, športnih in drugih prireditvah, se dovoli in na enak način uredi
prodaja in ponudba alkoholnih pijač. 2) 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
Razprava
Tatjana Polajnar je povedala, da je združenje v preteklih letih vložilo veliko sredstev in časa v razvoj in
potrjevanje funkcij, delovnih mest in nazivov za managerje in strokovne delavce v sektorju infrastrukture
za šport in prosti čas ter urejanje plačnih razmerij. Janez Kostanjevec je predstavil postopke odprave
plačnih nesorazmerij v javnem sektorju. V decembru 2016 je odpravljanje nesorazmerij na podlagi
dogovora med Vlado RS in sindikati, dobila pospešek. Na Ministrstvu za šolstvo, zanost in šport je bila
imenovana delovna skupina. Odpravljena bodo nesorazmerja od enega do treh plačnih razredov, v skupnem
znesku 70 mio evrov, v zavodih za šport v znesku 5 mio evrov. V plačni skupini J delovna skupina ni
ugotovila nesorazmerij na področju izobraževanja, znanosti in športa. Največje spremembe bodo v plačni
skupini B z novo uredbo Ministrstva za javno upravo. Plače direktorjev zavodov za šport se bodo izenačile
z direktorji šol in vrtcev. Danes so plače direktorjev razvrščene od 35 do 48 razreda. Predlog je, da se
uvrstijo v razrede od 46 do 52, na podlagi kriterijev (število zaposlenih, število uporabnikov, celotni prihodki
zavoda, območje, ki ga pokriva zavod). V 46 razred bi se uvrstili zavodi v Medvodah, Slovenskih Konjicah,
Zgorju ob Savi. V 52 razred bi se uvrstila zavoda v Ljubljani in Mariboru. V plačni skupini B se bodo določile
izjeme pri napredovanju za več kot tri plačne razrede. Dr. Edi Kolar je pojasnil, da število objektov s
katerimi upravlja zavod, ni kriterij pri razvrstitvi plač v plačne razrede. Branko Velišček je opozoril na
veliko drugih dejavnosti, ki jih zavodi izvajajo v javni infrastrukturi, poleg športa. Janez Kostanjevec je
potrdil, da so raznovrstne dejavnosti v zavodih velik problem. V državi je 29 zavodov, ki opravljajo različne
dejavnosti. Mag. Edita Dobaj je omenila, da bi se kriteriji za razvrščanje lahko drugače porazdelili in
ovrednotili (objekti, vrednost, površine). Težava je v tem, da sektor infrastrukture za šport in prosti čas: i)
nima enega ovrednotenega poklica, ii) nima enega izobraževalnega programa in iii) nima reprezentančne
sindikalne organizacije. Javni zavodi za šport niso enakopravno obravnavali z Zavodom Planica (priloga 1).
Skupnost občin se je pritožila, da povišanje plač direktorjev javnih zavodov za šport, ruši plačna razmerja
v občinskih upravah. V plačni skupini J so vzdrževalci športne infrastrukture. Ta uvrstitev ni primerna, ker
gre v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas za zelo velike objekte z veliko odgovornostjo. Plače v
plačni skupini I se določajo z Uredbo o plačah v javnih zavodih in agencijah. Sprejemanje Uredbe ni stvar
sindikatov! Jože Jenšterle je predlagal: 1) sprejem Zakona o infrastrukturi za šport in prosti čas, 2)
sprejem kolektivne pogodbe za uslužbence v sektorju infrastrukture za šport in prosti čas ter 3) ustanovitev
Visoke šole za infrastrukturo za šport in prosti čas.
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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
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
Razprava
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
Razprava
Predsednica je predstavila program in finančni načrt združenja za leto 2017. Program vključuje naslednja
področja: 1) zagotavljanje pogojev za razvoj sektorja infrastrukture za šport in prosti čas, 2) sodelovanje
pri oblikovanju in sprejemanju zakonov in podzakonskih predpisov, ki določajo status in pogoje delovanja
upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas v državi, 3) 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, 4) 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, 5) izobraževanje in usposabljanje managerjev in strokovnih delavcev,
6) sodelovanje z mednarodnimi organizacijami, upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas v tujini ter
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športno industrijo, razvoj in zagotavljanje sodobnih informacijskih sistemov pri komuniciranju s člani
združenja in poslovnim okoljem, 7) razvoj marketinških aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za poslovanje
združenja ter 8) 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 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
Razprava
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
Razprava
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
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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
Razprava
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, ni bilo razprave.
Seja skupščine Združenja športnih centrov Slovenije je bila zaključena ob 14. uri.
Zapisnik je vodila Tatjana Janežič, poslovna sekretarka.
Tatjana Polajnar, predsednica združenja
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