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Z A P I S N I K 

7. seje upravnega odbora Združenja športnih centrov Slovenije 

O s n u t e k 

 

Seja upravnega odbora je bila v torek, 30. januarja 2018 ob 11. uri, v sejni sobi dvorane Tivoli, Celovška cesta 

25, v Ljubljani. Člani upravnega odbora so gradiva za sejo prejeli po elektronski pošti. Na podlagi 19. člena 

Statuta združenja je bil upravni odbor sklepčen, ker je bila na seji prisotna več kot polovica članov. Sejo je vodila 

Tatjana Polajnar, predsednica združenja. 
 

Prisotni 

 

Člani upravnega odbora: Tatjana Polajnar, predsednica, direktorica Javnega zavoda Šport Ljubljana, Marjan 

Klepec, direktor ŠRZ Rdeča dvorana Velenje, Branko Fartek, direktor Zavoda za šport Kranj, Tone Knez, 

direktor Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Matjaž Ukmar, direktor Športnega in mladinskega centra 

Piran, Marija Imperl, direktorica Kulturno turističnega rekreacijskega centra Radeče, Drago Banovič, 

namestnik direktorice Javnega zavoda Šport Ljubljana, Srečko Vovko, individualni član združenja in Branko 

Florjanič, individualni član združenja. Svojo odsotnost so opravičili: Ivan Pfeifer, direktor, ZPO d.o.o. Celje, 

mag. Uroš Pintar, direktor Zavoda za šport Ajdovščina, Uroš Jug, direktor Javnega zavoda za šport Nova 

Gorica. Na seji sta bila prisotna Marjan Hribar, direktor Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino 

Novo mesto in Jože Jenšterle, v.d. direktor združenja. 
 

Dnevni red 

 

1. Zapisnika 6. in 7. seje upravnega odbora združenja 

2. Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  

3. Anketa »Kakšen razvoj združenja predlagate?« / Statut / Poslovnik 

4. Seminar »Igrišča z umetno travo« 

5. Marketinške aktivnosti združenja 

 Seznami dobaviteljev 

 Marketinška ponudba 

 Marketinške aktivnosti 

6. Poslovanje združenja: 

 Imenovanje inventurne komisije ter inventurni zapisnik 

 Sklep o odpisu terjatev 

7. Sklic 2. seje skupščine združenja 

8. Razno: 

 Zamenjava diirektorja Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo mesto  

 Program usposabljanja upravljavcev športne infrastrukture v SV 

 Dogovor o delu direktorja po 1.4.2018 

 Izvršbe - realizacija sklepov upravnega odbora 
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Sklepi 

 

Točka 1 

Zapisnika 6. in 7. seje upravnega odbora združenja 

 

Sklep 1 

Upravni odbor je obravnaval in sprejel zapisnik 6. seje upravnega odbora združenja, ki je bila dne 14.11.2017, 

v Ljubljani. 

  

Sklep 2 

Upravni odbor je obravnaval in sprejel zapisnik 7. seje upravnega odbora združenja, ki je bila dne 5.12.2017, v 

Ljubljani. 

 

Sklep 3 

Upravni odbor se je seznanil z izvajanjem sklepov, ki jih je sprejel na preteklih sejah in delom v.d. direktorja 

združenja. Uprava je izvedla aktivnosti na področju opredeljevanja kriterijev in uvrščanja delovnih mest 

direktorjev v plačne razrede. Organiziran je bil sestanek na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. 

Izvedene so bile marketinške aktivnosti s pripravo marketinške ponudbe, elektronskim komuniciranjem, sestanki  

in dogovori z dobavitelji blaga in storitev. Pripravljen in izveden je bil seminar in delavnica: Plače direktorjev, 

kadrovski načrt in metodologija (18.12.2017). Z NZS je bil pripravljen program seminarja: Igrišča z umetno 

travo, ki bo izveden 13.3.2018. Pripravljena ter izvedena je bila anketa med člani o prihodnjem razvoju 

združenja. Izdelana je bila analiza rezultatov ankete. Pripravljena so bila gradiva in sklicana 8. seja upravnega 

odbora. Pripravljena so bila obvestila združenja za mesec januar in poslana članom. 

 

Sklep 4 

Do 15.2.2018, bo v.d. direktor pripravil predlog sprememb in dopolnitev statuta združenja in poslovnika 

upravnega odbora. Člani odbora bodo poslali pripombe do 25.2 2018. 

 

Točka 2 

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 

 

Sklep 5 

Upravni odbor se je seznanil z aktivnostmi, ki jih je vodilo združenje pri preverjanju vsebine kriterijev in uvrščanje 

delovnih mest direktorjev v plačne razrede ter analizo uvrstitev delovnih mest direktorjev zavodov v plačne 

razrede. 

 

Sklep 6 

Združenje bo na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport poslalo zahvalo za dosedanje sodelovanje pri 

uvrščanju delovnih mest direktorjev v plačne razrede, s predlogom, da združenje pripravi predlog kriterijev za 
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uvrščanje delovnih mest direktorjev javnih zavodov na področju športa v plačne razrese. Predlagali bomo 

organizacijo sestankov na ministrstvu. 

 

Točka 3 

Anketa »Kakšen razvoj združenja predlagate?« / Statut / Poslovnik 

 

Sklep 7 

Upravni odbor se je seznanil z rezultati ankete, ki je od srede decembra potekala med člani združenja, o njihovih 

interesih in predlogih o delovanju, organizaciji in financiranju združenja v prihodnosti. Anketni vprašalniki, ki so 

prispeli (27) kažejo, da so najpomembnejše naloge, ki ju člani pričakujejo od združenja: (1) zastopanje skupnih 

interesov upravljavcev do države, občin, športnih organizacij ter industrije, (2) ) standardi in normativi in (3) 

opredelitev statusa sektorja in upravljavcev infrastrukture za šport in prosti čas. Člani želijo ohraniti enako 

organiziranost (84%) in financiranje (67%) združenja kot dosedaj. Ena četrtina članov (27%) želi več prihodkov 

iz marketinških aktivnosti. Interesi članov, ki so bili potrjeni z anketo se bodo upoštevali pri pripravi statuta in 

normativnih aktov združenja. 

 

Sklep 8 

Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Združenja športnih centrov Slovenije, bo pripravljen na podlagi 

predlogov, ki so jih dali člani upravnega odbora na preteklih sejah ter interesov članov združenja, ki jo jih jasno 

izrazili v anketi, ki jo je izvedlo združenje. 

 

Točka 4 

Seminar in delavnica: Igrišča z umetno travo 

 

Sklep 9 

Upravni odbor je potrdil vse aktivnosti in dogovore, ki jih je združenje izvedlo pri pripravi strokovnega 

usposabljanja ter vsebino seminarja in delavnice: Igrišča z umetno travo, ki jih bo združenje izvedlo 13. marca 

2018. 

 

Točka 5  

Marketinške aktivnosti združenja 

 

Sklep 10 

Upravni odbor se je seznanil s seznami dobaviteljev blaga in storitev, ki sta jih poslala ZPO d.o.o. celje in Javni 

zavod Šport Ljubljana. Seznanil se je z marketinško ponudbo in potrdil aktivnosti, ki jih je izvedlo združenje ter 

dogovore z dobavitelji blaga in storitev. 

 

Točka 6  

Poslovanje združenja 
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Sklep 11 

Upravni odbor je imenoval inventurno komisijo v sestavi. (1) Tone Knez, (2) Marija Imperl in (3) Matjaž Ukmar. 

Komisija je opravila inventuro osnovnih sredstev združenja in podpisala inventurni zapisnik. 

 

Sklep 12 

Upravni odbor je sprejel sklep o odpisu terjatev združenja do Strelskega centra Gaj d.o.o., v skupnem znesku 

700 evrov, zaradi neizterljivosti. 

 

Točka 7 

Sklic 2. seje skupščine združenja 

 

Sklep 13 

Upravni odbor je sprejel sklep, da predsednica skliče spomladansko 2. sejo skupščine združenja, v sredo, dne 

16.5.2018, v Portorožu. 

 

Sklep 14 

Predlog dnevnega reda seje skupščine je: 

1. Imenovanje verifikacijske komisije in ugotovitev prisotnosti 

2. Članstvo združenja in kvorum skupščine 

3. Imenovanje delovnih organov seje skupščine in sprejem dnevnega reda 

4. Zapisnik 1. seje skupščine združenja 

5. Poročilo in zaključni račun združenja za leto 2017 

6. Program in finančni načrt združenja za leto 2018 

7. Statut združenja in Poslovnik upravnega odbora 

8. Volitve članov upravnega odbora 

9. Enajsto (11.) srečanje športnih centrov Slovenije 

10. Razno 

 

Sklep 15 

Enajsto (11.) srečanje športnih centrov Slovenije bo potekalo v Kranju, v petek, 22. junija 2018. 

 

 Točka 8 

Razno 

 

Sklep 16 

Upravni odbor se je seznanil z zamenjavo direktorja Javnega zavoda za šport, kulturo, turizem in mladino Novo 

mesto. Na seje upravnega odbora bo vabil novega direktorja Marjana Hribarja. 
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Sklep 17 

Upravni odbor se je seznanil interesom Slovenske vojske, da združenje organizira usposabljanje za upravljavce 

vojaške športne infrastrukture. Preveriti bo potrebno, kako lahko Strokovni svet RS za šport oziroma nov organ, 

ki ga bo imenovala Vlada RS, potrdi programe usposabljanja, ki jih je pripravilo združenje. 

 

Sklep 18 

V.d. direktor pripravi pogodbo o sodelovanju po 1.4.2018. 

 

Sklep 19 

Združenje bo v prihodnjih dneh realiziralo sprejete sklepe upravnega odbora in vložilo izvršbe proti dolžnikom 

za neplačane zapadle terjatve. 

 

Seja upravnega odbora združenja je bila zaključena ob 13.10.  

 

 

Tatjana Polajnar 

predsednica 

 

 

 


