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P o r o č i l o 
 

Seminar »Upravljanje in varovanje 
dokumentov ter e-računi«, je del 
izobraževalnega programa »Mednarodna 
šola managementa infrastrukture za šport 
in prosti čas«. Program je razvil konzorcij, 
v katerem so Univerze, podjetja, 
izobraževalni centri in združenja 
upravljavcev infrastrukture (20.5.2009). 
Vsebino seminarja je pripravilo Združenje 
športnih centrov Slovenije, Gospodarska 
zbornica Slovenije,  Združenje za 
informatiko in telekomunikacije, podjetje 
EBA d.o.o. Ljubljana ter IDEALIS, Inštitut 
za sistem plač in delovna razmerja iz 
Ljubljane. 
 

Seminarja se je udeležilo 13 direktorjev in 
strokovnih delavcev iz javnih zavodov, 
podjetij in društev, ki upravljajo 
infrastrukturo za šport in prosti čas ter 
gospodarskih družb. Slušatelji so po 
elektronski pošti prejeli seminarsko 
publikacijo / strokovni priročnik v obliki 
elektronske knjige. Organizator je  

udeležencem ponudil osvežilne napitke  

ter brezplačno parkiranje. Predavanja na 
seminarju so bila predstavljena z video 
prezentacijami. V razpravi so predavatelji 
in slušatelji oblikovali priporočila za 
brezpapirno poslovanje ter izdajanje e-
računov. Udeleženci seminarja so prejeli 

elektronska potrdila o strokovnem 
usposabljanju.  

 

 

 

Udeleženci 

 

Predavatelji in organizatorji: Dušan 
Zupančič, Gospodarska zbornica 
Slovenije, direktor Združenja za 
informatiko in telekomunikacije, Forum za 
e-račun, Cvetka Tinauer, direktorica 
podjetja EBA d.o.o. Ljubljana, Edita 
Dobaj, direktorica IDEALIS, Inštituta za 
sistem plač in delovna razmerja, Rikardo 
Tinauer, direktor marketinga podjetja 
EBA d.o.o. Ljubljana, Dušan Pavčnik, 
podjetje EBA d.o.o. Ljubljana, Jože 
Jenšterle, direktor Združenja športnih 
centrov Slovenije in Tatjana Janežič, 
poslovna sekretarka združenja. 

 

Slušatelji: Romana Zabret, ZPO d.o.o. 
Celje, Alja Stanonik, ZPO d.o.o. Celje, 
Tjaša Lovre, Zavod za kulturo, šport in 
mladino Tolmin, Danica Strmšek, Javni 
zavod Športni objekti Maribor, Aleš 
Antolinc, Javni zavod Športni objekti 
Maribor, Brane Bojanc, Agencija za šport 
Novo mesto, Karmen Šušterič, Agencija  
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za šport Novo mesto, mag. Uroš Pintar, 
direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Sašo 
Bratuš, direktor Zavoda za šport in  

turizem Medvode, Mirjam Švagan, Zavod  

za šport Zagorje ob Savi, Tina Moljk,  

direktorica Kulturno rekreacijskega centra 
Hrastnik, Natalija Regina, Športno 
društvo GIB Šiška, Branko Florjanič, 
Javni zavod za šport Mestne občine Koper. 

 

 

 

Vsebina seminarja 

 

Vsebine seminarja so bila izobraževalna 
področja: • Predmet 22104 Organizacijske 
strukture in procesi, • Predmet 22105 
Projektni management. 

 

Izbrani predmeti s seminarskimi temami so 
bili pripravljeni in izvedeni po predmetniku 
izobraževalnega programa »Mednarodna 
šola managementa infrastrukture za šport 
in prosti čas«. 

 

Teme seminarja so bile: (1) varstvo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter 
arhivi, (2) vzorčni pravilnik in elektronski 
sistem, (3) e-računi in (4) kadrovsko 
svetovanje.  

 

Program usposabljanja je obsegal pet 
šolskih ur predavanj in pet pedagoških ur 
študija gradiva, izpolnjevanja anketnega 
vprašalnika in priprav na seminar.  
 

Prvi del seminarja 

 

Varstvo dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter arhivi 

 Zakon o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva ter arhivih  

    /ZVDAGA/ Ur. l. RS, št. 30/2006 

 Notranja pravila potrjena s strani Arhiva 
RS 

 
Predavatelj je bil Dušan Zupančič, direktor 
Združenja za informatiko in 
telekomunikacije in Foruma za e-račun, na 
Gospodarski zbornici Slovenije. 
 
Vzorčni pravilnik in elektronski sistem 

 Pravilnik o varstvu dokumentarnega in 
arhivskega gradiva 

 Elektronski sistem evidentiranja in 
hranjenja dokumentarnega in 
arhivskega gradiva 

 Klasifikacijski načrt 
 Signirni načrt 

 

Predavatelji so bili Cvetka Tinauer, 
direktorica podjetja EBA d.o.o. Ljubljana, 
Rikardo Tinauer, direktor marketinga 
podjetja EBA d.o.o. Ljubljana in Dušan 
Pavčnik, svetovalec za programe iz 
podjetja EBA d.o.o. Ljubljana. 

 
E-računi 

 Zakon o opravljanju plačilnih storitev za 
proračunske uporabnike  

    Zakon o spremembah in dopolnitvah 
/ZOPSPU-A/ Ur. l. RS, št. 111/2013 

 Uporaba spletne aplikacije UJPnet 
 Standardna oblika e-računa 

 

Predavatelji so bili Cvetka Tinauer, 
direktorica podjetja EBA d.o.o. Ljubljana, 
Rikardo Tinauer, direktor marketinga 
podjetja EBA d.o.o. Ljubljana in Dušan 
Pavčnik, svetovalec za programe iz 
podjetja EBA d.o.o. Ljubljana. 
 

Kadrovsko svetovanje na področjih: 

 aktov o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest, 

 pregledov ustreznosti pogodb o 

zaposlitvi, 

 plač direktorjev in ostalih javnih 

uslužbencev, 

 premestitev javnih uslužbencev, 

 novih zaposlitev javnih uslužbencev, 

 napredovanj, 

 ocenjevanj,  

 povzemanj delovnih mest, 

 delovne uspešnosti, 

 določitve dodatkov, 

 pravnih podlag, ki veljajo za zavode, 

vključene v Združenje športnih centrov, 

s področja plač in delovnih razmerij, 

 izdelave mnenj glede na potrebe 

naročnikov, 

 reorganizacij zavoda. 
 

Predavateljica je bila Edita Dobaj, 
direktorica IDEALIS, Inštituta za sistem 
plač in delovna razmerja. 
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Drugi del seminarja 

 

Razprava / vprašanja in odgovori 

 

Po predstavitvi posameznih tem so 
predavatelji odgovarjali na vprašanja  

o varstvu dokumentarnega in arhivskega 
gradiva ter sistemu izdajanja e-računov.  

 

Za učinkovitejše brezpapirno poslovanje 
ter uvajanje e-računov so udeleženci 
seminarja oblikovali naslednje sklepe. 

 

1. Sklep 

 

Podjetja EBA d.o.o. Ljubljana ter IDEALIS, 
Inštitut za sistem plač in delovna razmerja, 
bosta dopolnila ponudbi za vodenje 
programov za upravljanje dokumentov ter 
e-računov in kadrovsko svetovanje. 
Ponudbi bosta prihodnji teden poslali 
združenju. 

 

2. Sklep 

 

Združenje športnih centrov Slovenije bo 
ponudbi poslal vsem članom združenja ter 
drugim upravljavcem infrastrukture za 
šport in prosti čas in jih pozval, da ga 
obvestijo o svojih odločitvah pri izboru 
sistemov ter izvajalcev storitev na 
področju vodenje programov za 
upravljanje dokumentov, izdajanja e-
računov in kadrovskega svetovanja. 

 

3. Sklep 

 

V primeru, da se bo več zavodov in 
podjetij odločilo za (skupno) urejanje 
pogodbenih razmerij s ponudniki 
programov za upravljanje dokumentov, 
izdajanje e-računov in kadrovsko 
svetovanje, bo združenje po potrebi 
usklajevalo potrebne aktivnosti. 

 

Seminar je potekal od 9.00 do 13.30. 

 

Zapisal Jože Jenšterle 

 

 


