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Z A P I S N I K 
 
sestanka o sodelovanju Združenja športnih centrov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije, ki je bil v torek, 25. januarja 2011 
ob 10. uri, v sejni sobi Nogometne zveze Slovenije, Čerinova 4 v Ljubljani. 
 

Prisotni 
 
Aleš Zavrl, generalni sekretar Nogometne zveze Slovenije, Jože Jenšterle, direktor Združenja športnih centrov Slovenije in 
Brane Elsner, sekretar komisije za objekte pri Nogometni zvezi Slovenije. 
 

Dnevi red 
 
1. Sodelovanje združenja športnih centrov Slovenije in Nogometne zveze Slovenije 
 

Razprava in sklepi 
 
Jože Jenšterle je predstavil združenje, člane, programe in temeljne cilje delovanja. Povedal je, da sta združenje in Nogometna 
zveza Slovenije, v preteklosti dobro sodelovala pri usposabljanju upravljavcev in vzdrževalcev nogometne infrastrukture. Brane 
Elsner je v preteklem letu sodeloval kot predavatelj na strokovnih seminarjih združenja. Združenje športnih centrov Slovenije 
želi kot partnerska organizacija sodelovati z Nogometno zvezo Slovenije pri pripravi in izvedbi razvojnih projektov. Aleš Zavrl je 
predstavil delovanje zveze ter licenciranje klubov, s katerim želi zveza izboljšati pogoje za razvoj športa, športno vadbo in 
tekmovanja. Zveza sodeluje v izobraževanjih, ki jih organizira UEFA. Nogometna zveza ima velik interes za prihodnji razvoj 
infrastrukture za šport in prosti čas, ki bo omogočila boljše pogoje za razvoj kadrov, športno vadbo in kakovostnejša 
tekmovanja.  
 

1. 
 
Aleš Zavrl je podprl sodelovanje Braneta Elsnerja, kot strokovnjaka Nogometne zveze Slovenije, da sodeluje kot predavatelj, na 
seminarju »Trajnostni razvoj stadionov in nogometnih igrišč«, ki ga bo Združenje športnih centrov Slovenije organiziralo 
18. marca 2011 v Lipici. 
 
Aleš Zavrl in Jože Jenšterle sta se strinjala, da je Nogometna zveza Slovenije v programu seminarjev navedena, kot eden od 
nosilnih partnerjev strokovnega usposabljanja upravljavcev in vzdrževalcev infrastrukture za šport in prosti čas. Na potrdilih 
(certifikatih) o strokovnem usposabljanju bo tudi žig in podpis odgovorne osebe Nogometne zveze Slovenije. Nogometna zveza 
bo v prihodnosti sodelovala pri razvoju teh programov strokovnega usposabljanja in jih priporočila klubom, ki upravljajo z 
infrastrukturo za šport in prosti čas. 
 

2. 
 
Nogometna zveza Slovenije bo v prihodnjih tednih sporočila podatke in kontaktne osebe Nogometne zveze Srbije, ki gradi nov 
nogometni center. Združenje športnih centrov Slovenije bo v letošnjem letu za direktorje in managerje športnih centrov 
organiziralo strokovno ekskurzijo s predstavitvijo programov in infrastrukture novega nogometnega centra v 
Srbiji. 
 

3. 
 

Združenje športnih centrov Slovenije bo v prihodnjih tednih pripravilo program strokovnega usposabljanja in projekt ustanovitve 
“Izobraževalnega središča za upravljavce in vzdrževalce infrastrukture za nogomet in prosti čas”. Program se bo 
izvajal v okviru izobraževalnega programa “Mednarodna šola managementa infrastrukture za šport in prosti čas” in 
Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Program in projekt ustanovitve centra bodo 
obravnavali organi zveze. V kolikor bosta potrjena, ga bo NZS poiskušala predstaviti predstavnikom UEFE kot možno obliko 
izobraževanja. 
 
 
 
Sestanek je bil zaključen ob 11. uri. 
 
Zapisal Jože Jenšterle. 


