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Številka: SCs 130424 Z NO 1 

Datum: 25.4.2013 

 

 

 

Z A P I S N I K 
1. seje nadzornega odbora Združenja športnih centrov Slovenije 

 

Seja nadzornega odbora je bila v sredo, 24. aprila  2013 ob 9. uri, v sejni dvorani Mladinskega zdravilišča in letovišča RKS, Jadranska cesta 73, v 
Ankaranu. Člani nadzornega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti in v pismeni obliki pred sejo. Na podlagi 22. člena Statuta 
združenja je bil upravni odbor sklepčen. Sejo je vodil predsednik odbora Marjan Štimec.  

 

Prisotni 

 

Marjan Štimec, predsednik odbora, direktor Zavoda za šport Slovenska Bistrica, Janez Maršič, direktor Javnega zavoda za šport občine Kočevje 
in Robi Janev, član odbora, Center za kulturo, šport in prireditve Izola. Na seji je bil kot poročevalec prisoten Jože Jenšterle, direktor 
združenja.  

 

Dnevni red 

 

1. Zapisnik 4. seje upravnega odbora združenja, z dne 10.5.2012 

2. Sklep razpisne komisije za izbor direktorja združenja 

3. Obravnava poslovnega poročila združenja za leto 2012 

4. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Sklep 1 

Nadzorni odbor je sprejel zapisnik 4. seje nadzornega odbora združenja, ki je bila 10.5.2012, v Ljubljani. 

 
Sklep 2 

Nadzorni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah. 

 

Točka 2 

Sklep 3 

Nadzorni odbor je obravnaval postopke razpisa za izbor direktorja združenja in ugotovil, da so potekali v skladu z zakonodajo in normativnimi akti 
združenja. 

 

Točka 3 

Sklep 4 

Nadzorni odbor je obravnaval poslovno poročilo združenja za leto 2012 in ugotovil, da je združenje poslovalo v skladu s predpisi ter programom 
združenja. Poslovanje združenja je izredno ekonomično in racionalno organizirano. Letnih stroškov poslovanja se ne da več zmanjševati, brez 
nevarnosti, da se ogrozi uresničevanje programa združenja. 

 

Sklep 5 

Nadzorni odbor opozarja upravni odbor, da se pogoji finančnega poslovanja združenja slabšajo. Združenje ne poravnava vseh svojih obveznosti, 
predvsem do direktorja združenja, ki mu več mesecev zapored ne izplačuje plače. Plačilo dela poslovne sekretarke je minimalno in bo v prihodnje 
potrebno pokrivati nadomestila materialnih stroškov, ki jih ima z opravljanjem dela za združenje. Člane združenja mora upravni odbor opozoriti, da 
redno plačujejo članarino in poravnavajo svoje obveznosti do združenja. Upravni odbor združenja naj na Ministrstvo za izobraževanje, znanost, 
kulturo in šport ter Fundacijo za financiranje športa, pošlje dopis s predlogom, da za strokovno usposabljanje upravljavcev infrastrukture ter 
razvojne projekte namenijo primerna finančna sredstva. Nesprejemljivo je, da sta ministrstvo in fundacija zavrnila vse projekte, ki jih je združenje 
prijavilo na javne razpise za leto 2012. 

 

Točka 4 

Sklep 6 

Upravnemu odboru združenja predlagamo, naj poizkuša poiskati povezabe z resornim ministrstvom in Fundacijo za šport. 

 

Seja nadzornega odbora je bila zaključena ob 9.30.  

 

 

Marjan Štimec    
 predsednik 

 


