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

 

Seja nadzornega odbora je bila v četrtek, 21. aprila 2016 ob 9. uri, v sejni sobi v Hotelu Marita v 

Portorožu. 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 in Janez Maršič, član 

odnora, direktor Javnega zavoda za šport občine Kočevje. Odsotnost na seji je opravičil 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 3. seje upravnega odbora združenja, z dne 22.4.2015 

2. Obravnava poslovnega poročila Združenja športnih centrov Slovenije za leto 2015 

3. Inventurni zapisnik, 27.1.2016 

4.  Obravnava poslovnega poročila Mednarodnega združenja upravljavcev infrastrukture za šport in    

 prosti čas za leto 2015 

5. Razno 

 

Sklepi 

 

Točka 1 

Sklep 1 

Nadzorni odbor je sprejel zapisnik 4. seje nadzornega odbora združenja, ki je bila v Portorožu, dne 

22.4.2015. 

 

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 in potrdil poslovno poročilo Združenja športnih centrov Slovenije za leto 

2015, računovodsko poročilo 2015 in poročilo o opravljenem popisu sredstev in obveznosti do njihovih 

virov s stanjem na dan 31.12.2015. 

 

Sklep 4 

Na podlagi obravnave poročil in po pregledu računovodskih listin je odbor ugotovil, da je združenje 

poslovalo v skladu s predpisi ter programom združenja. Poslovanje združenja je bilo ekonomično in 

racionalno organizirano.  
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Sklep 5 

Nadzorni odbor ponovno obvešča skupščino, da so pogoji poslovanja združenja zelo omejeni. Člani 

združenja naj obravnavalo poslovno poročilo in sprejmejo ustrezne ukrepe na področju financiranja 

dejavnosti združenja, ki naj vključujejo področje financiranja strokovnega usposabljanja, sponzorstev 

ter oglaševanja podjetij. 

 

Sklep 6 

Nadzorni odbor ugotavlja, da združenje ni redno izplačevalo mesečnih plač direktorju ter nadomestil 

materialnih stroškov poslovni sekretarki. Združenje mora zagotoviti pogoje za redna izplačila mesečnih 

plač direktorju ter nadomestil materialnih stroškov poslovni sekretarki. 

 

Točka 3 

Sklep 7 

Nadzorni odbor je obravnaval in potrdil inventurni zapisnik z dne, 27.1.2016.  

 

Sklep 7 

Nadzorni odbor obvešča skupščino, da združenje po odpisu osnovnih sredstev posluje brez računalniške 

opreme, ki je potrebna za poslovanje združenja preko spleta in elektronske pošte. Uporablja tujo 

računalniško opremo. Združenje mora nabaviti novo računalniško opremo in programe. Do takrat naj 

upravni odbor sprejme ukrepe za zagotovitev poslovanja združenja ter določi nadomestilo za uporabo 

tuje opreme. 

 

Točka 3 

Sklep 7 

Nadzorni odbor je obravnaval in potrdil poslovno poročilo Mednarodnega združenja upravljavcev 

infrastrukture za šport in prosti čas za leto 2015 in računovodsko poročilo 2015. 

 

Sklep 8 

Na podlagi obravnave poročil in po pregledu računovodskih listin je odbor ugotovil, da je mednarodno 

združenje poslovalo v skladu s predpisi ter programom združenja. Poslovanje združenja je bilo 

ekonomično in racionalno organizirano.  

 

Točka 4 

 

Seja nadzornega odbora je bila zaključena ob 10. uri.  

 

 

Marjan Štimec    

 predsednik 

 

 


