
ZAPIS 

sestanka sindikalnih predstavnikov in poverjenikov delavcev  

v infrastrukturi za šport in prosti čas športnih centrov in zavodov Slovenije,  

 

 

Sestanek je organizirala Darja Pirnat, predsednica sindikalne organizacije v javnem zavodu Šport 

Ljubljana. Sestanek je bil 22. novembra 2016 ob 10. uri v VIP sobi male dvorane Hale Tivoli, Celovška 

cesta 25, v Ljubljani. 

  

  

Prisotni 

 

Povabljena gostja je bila Edita DOBAJ, Idealis, Inštitut za plače in delovna razmerja. Sindikalni 

predstavniki, poverjeniki delavcev in predstavniki javnih zavodov: Boštjan ZEMLJARIČ, Zavod za 

šport Ptuj, Suzana BLATNIK, Zavod za kulturo, šport in turizem Vransko, Boštjan FREDRIH, Zavod 

za šport Slovenska Bistrica, Matjaž FRLIC, Zavod za šport, Kranj, Robert JUDEŽ, Javni zavod za 

kulturo, šport, turizem in mladino Novo mesto, Tilen KLUGLER, Javni zavod za šport in turizem 

SPOTUR Slovenj Gradec, Robert KOLARIČ, Javni zavod za šport občine Kočevje, Dušan 

LONČAREVIČ, Javni zavod za šport in mladino Mestne občine Koper, Borut MAROŠEK, Javni zavod 

za šport in turizem SPOTUR, Slovenj Gradec, Karmen ROTMAN, Javni zavod Športni objekti Maribor,  

Darja SEDEJ, Zavod za šport Jesenice, Gaber ŠORN, Zavod za šport Jesenice in Darja PIRNAT, Javni 

zavod Šport Ljubljana  

  

Dnevni red 

 

1. Razprava o povezovanju delavcev v infrastrukturi za šport in prosti čas v svoj sindikat  

  

  

Ad 1) V začetku seje so se prisotni predstavili in navedli število zaposlenih na njihovih objektih ter 

koliko od zaposlenih je že vključenih v enega od sindikatov. Nato je ga. Edita Dubaj predstavila 

prednosti ustanovitve novega sindikata, ki bi združeval zaposlene v infrastrukturi za šport in prosti čas. 

Po razpravi so prisotni sprejeli  

  

S k l e p  

Prisotni se načeloma strinjajo z ustanovitvijo svojega sindikata, ki bi zastopal interese zaposlenih v 

infrastrukturi za šport in prosti čas. Ker pa je potrebno ugotoviti interes med vsemi zaposlenimi v 

športnih centrih, bo g. Edita Dubaj pripravila informacijo o prednostih le-tega, s čemer bomo do 15. 

decembra, s pomočjo Združenja športnih centrov Slovenije, seznanili vse zaposlene. Rok za 

posredovanje povratne informacije o interesu med zaposlenimi - številu zaposlenih, ki se bodo v sindikat 

včlanili, bomo določili naknadno.   

  

 V Ljubljani, 24.11.2016      

 

Zapisala: Darja Pirnat l.r.  


