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Kratka analiza
uvrstitev delovnih mest direktorjev zavodov v plačne razrede

Uvrstitev delovnih mest direktorjev zavodov v plačne razrede

1.
Delovna mesta direktorjev javnih zavodov za šport in druge dejavnosti, so uvrščena v višje plačne
razrede. Po dolgih letih pripravljanja analiz plač direktorjev v sektorju infrastrukture za šport in prosti
čas, pošiljanja predlogov ministrstvu za uvrstitev delovnih mest direktorjev v višje plačne razrede in
sestankov z vodilnimi funkcionarji in uslužbenci ministrstva, smo uspeli razmerja spremeniti. Z uvrstitvijo
v primerljive, višje plačne razrede, se je stanje pomembno izboljšalo, vendar bo združenje v letu
2018 nadaljevalo s postopki spreminjanja vsebine kriterijev za uvrščanje delovnih mest
direktorjev v plačne razrede: število zaposlenih delavcev, število uporabnikov, celotnih prihodki in
območje delovanja. Ponovno bomo predlagali, da se med kriterije uvrsti infrastruktura (vrste,
število in kvadratura objektov in površin za šport in prosti čas, tehnični in tehnološki sistemi), saj zavodi
poleg izvajanja športnih programov predvsem upravljajo in vzdržujejo občinsko infrastrukturo.

Upravljavci infrastrukture za šport in prosti čas ter Združenje športnih centrov Slovenije, sodelujejo pri
urejanju plačnih razmerij in primernem nagrajevanju direktorjev od leta 2005. Sodelovali smo pri
oblikovanju izhodišč in predlogov za Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (21.7.2005 in
2.12.2017) in Pravilnik o začasnih uvrstitvah delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v
plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (30.3.2006). Nekatere predloge združenja je
ministrstvo sprejelo.

2.
Do 24. januarja 2018 smo prejeli podatke in dokumente o trinajstih uvrstitvah direktorjev zavodov v
plačne razrede. Razvrstili smo jih po plačnih razredih in analizirali izpolnjevanje predpisanih kriterijev:
(1) število zaposlenih delavcev, (2) število uporabnikov infrastrukture za šport in prosti čas, (3) celotni
prihodki zavoda in (4) območje delovanja zavoda.

3.
Po projekciji Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so delovna mesta direktorjev zavodov (za
šport, ...), glede na izpolnjevanje predpisanih kriterijev, uvrščena v plačne razrede od 41 do 52.

4.
Delovna mesta direktorjev, ki smo jih analizirali, so uvrščena od 42. do 51. plačnega razreda.

Analiza izpolnjevanja predpisanih kriterijev

5.

Analiza posredovanih podatkov za ocenjevanje izpolnjevanja predpisanih pogojev je pokazala, da
je metodologija zajemanja podatkov med občinami in zavodi različna. Ko primerjamo posredovane
podatke za posamezne občine, lahko ugotovimo, da so bili nekateri mogoče predmet različnih odločitev
občinskih uprav, ki so podatke uredile, potrdile in poslale na ministrstvo.

V občini Škofja Loka je 22.935 prebivalcev. V objektih in na površinah, s katerimi upravlja Zavod za
šport Škofja loka, je bilo vključeno v programe in koristilo storitve, 6.920 uporabnikov. To število je
nekajkrat manjše kot v občinah, ki imajo nekajkrat manjše število prebivalcev in število objektov in
površin za šport in prosti čas. Nekatere občine so posredovale ocene števila uporabnikov.

6.
Pri oceni izpolnjevanja kriterija: število zaposlenih delavcev, je ministrstvo upoštevalo samo redno
zaposlene delavce. Vsebina tega kriterija ne pokaže realnega stanja in celotne količine dela, ki je
potrebno za upravljanje in vzdrževanje občinske infrastrukture za šport in prosti čas. Kriterij ne upošteva
dela, ki ga zagotavljajo zunanji servisi (dobavitelji storitev), delavci iz javnih del in pogodbeni sodelavci.
Zavodi plačajo vse potrebno delo! Ker plače delavcev predstavljajo pomemben del stroškov poslovanja
zavodov, so takšni podatki o številu zaposlenih delavcev (potrebnih delavcev!) zavajujoči in ne
prikazujejo pravih potreb po delu, ki jih prikazujejo kadrovski normativi združenja.

7.
Javni zavodi za šport, ki upravljajo z javno infrastrukturo za šport in prosti čas, morajo za vse

uporabnike in za vsakega posameznega uporabnika, zagotoviti enake, velikokrat
predpisane, pogoje uporabe raznovrstnih programov, storitev, objektov in površin za šport.
To so dvorane, stadioni, kopališča, zunanje površine za šport in prosti čas ter preko 150 različnih tipov
objektov in površin: Uporabniki se udeležujejo nekaj sto različnih programov in storitev, ki jih upravljavci
ali uporabniki izvajajo v teh objektih in na površinah. Pogoji, ki so predpisani v različnih zakonih,
občinskih programih športa in drugih dokumentih, vključujejo:
 kakovost programov in storitev (predpisani in registrirani programi in storitve, usposobljeni in
licencirani izvajalci programov in storitev, informiranje in usmerjanje uporabnikov programov in
storitev),
 zagotavljanje dostopnosti storitev za vse ljudi (otroci, invalidi, osebe s posebnimi potrebami, starejši
ljudje, rekreativci, športniki, poklicni in drugi uporabniki programov, storitev, objektov in površin),
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 varno uporabo objektov in površin (zagotavljanje učinkovitega upravljanja in rednega vzdrževanja
objektov in površin, protipožarna varnost, prva pomoč, varstvo pred utopitvami, reševanje iz vode,
kakovost kopalne vode, kakovost ledene ploskve na drsališčih,...),
 varnost obiskovalcev prireditev in objektov (izvajanje zakonodaje, zagotavljanje pogojev za
organizacijo prireditev, zagotavljanje varnostnih sistemov in opreme, varovanje objektov, redno
vzdrževanje objektov in varnostnih sistemov, ...),
 zagotavljanje tehničnih in tehnoloških standardov in normativov (oskrba z vodo in energijo,
ogrevanje, klimatizacija, priprava kopalne vode, ravnanje z nevarnimi snovmi, upravljanje z odpadki,
čiščenje, komunikacijski sistemi, akustika, ozvočenje, razsvetljava, varnostni sistemi, predpisane
informativne oznake ter zagotavljanje informacij za uporabnike objektov in površin).

7.
Nekatere občine so posredovale ocene celotnih prihodkov zavodov. Struktura prihodkov in odhodkov
po dejavnostih, ki jih opravljajo zavodi, ni bila predmet ocenjevanja izpolnjevanja predpisanih kriterijev.

8.
Zavodi v nekaterih manjših občinah imajo obsežnejše območje delovanja kot zavodi v nekaterih večjih
občinah, kljub temu, da upravljajo z manjšim številom in manjšimi objekti in površinami za šport in
prosti čas. Verjetno so občine uporabljale različne metodologije zajemanja podatkov o ponudbi
programov, objektov in površin za uporabnike iz drugih občin (vrtci, šole, državne institucije, rekreativni
športniki, prireditve in drugo) ter izvajanju programov, upravljanju in vzdrževanju objektov in površin v
drugih občinah.
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