Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
5. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 6. marca 2018 ob 15.30 uri, v prostorih
Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Fredi Kmetec, Miran Meško,
Janez Rožmarin, Jure Hanc, Helena Neudauer (8 od 9)
Odsotni: mag. Martin Mlakar (1 od 1)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 4. seje
2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2017
3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2018
4. Javni razpis za šport za leto 2018
5. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.

Ad. 1: Pregled zapisnika 4. seje
Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/5/2017-2022:
Zapisnik 4. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2017
Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2017, ki so ga člani
Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2017 potekala v skladu s
sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom.
Investicijski projekti:
V letu 2017 sta se izpeljali dve malce večji investiciji na področju športa v MO Ptuj in sicer
Ureditev igrišča za avtobusno postajo Ptuj in Obnova ostrešja športne dvorane Mladika. S strani
Fundacije za šport sta MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj uspela pridobiti 50% sofinanciranje za
projekt Avtobusna postaja Ptuj in pa prenova Boks dvorane v športni dvorani Mladika, žal pa ta
projekt ni bil realiziran zaradi dejstva, da MO Ptuj ni uspela zagotoviti 50% sofinanciranja za
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omenjeni projekt. Finančna sredstva s strani Fundacije za šport so zato ostala
neizkoriščena, prav tako pa se projekt ni izvedel.
Programski projekti:
Zavod je v letu 2017 izvedel tudi številne programske projekte, najpomembnejši med njimi so:
Ptujski teki, Športnik leta, Ptujski športni vikend, Projekt Jesenske počitnice, E – športne mesečne
novice,..
Šolski šport:
Šolska športna tekmovanja so potekala v skladu s termini, organiziranih je bilo preko 70 tekmovanj,
s strani udeležencev ni bilo izraženih konkretnejših pripomb.
Sodelovanje s klubi in ŠZ MO Ptuj:
Sodelovanje s klubi je korektno, prav tako tudi z novo ustanovljeno Regijsko pisarno, ki ima
prostore v objektih Zavoda.
Finančno stanje Zavoda:
S pomočjo nekaterih svetnikov MO Ptuj so se sredstva za šport oz. konkretno sredstva za klube in
društva povečala za 30.000,00 EUR, sredstva za Materialne stroške športnih objektov pa za
15.000,00 EUR. Posledično je Zavod lahko poravnal večino svojih obveznosti do dobaviteljev
glede vzdrževanja športne infrastrukture.
Po načelu poslovnega dogodka je Zavod ustvaril presežek prihodkov nad odhodki, po načelu
denarnega toka pa izgubo. Načelo denarnega toka pomeni, da se prihodek oz. odhodek prizna, ko
sta izpolnjena dva pogoja in sicer, da je poslovni dogodek nastal in da je prišlo do prejema, oz.
izplačila denarja. V primerjavi z letom 2016 je Zavod precej zmanjšal obveznosti do dobaviteljev,
saj smo namreč v začetku leta 2017 poravnali vse obveznosti do dobaviteljev za leto 2016, proti
koncu leta 2017 pa še vse tekoče obveznosti za leto 2017.

RAZPRAVA:
Glažar Stanko:
Ker se projekt Prenova boks dvorane ni izvedel, je nadaljnjo sofinanciranje v prihodnjih letih s
strani Fundacije za šport vprašljivo.
Neudauer Helena:
Do naslednje seje se naj pripravijo izhodišča za financiranje šolskega športa s strani MO Ptuj.

SKLEP 2/5/2017-2022:
Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2017 se sprejme v predlagani obliki.

2

Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2018
Direktor Zavoda je predstavil letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za šport
Ptuj za leto 2018.
Proračun za šport za leto 2018 je praktično ostal na enakih osnovah kot za leto 2017. V okviru
delovnega načrta so bile predstavljene večje investicije, ki jih bo Zavod, v sodelovanju z MO Ptuj,
izpeljal v letošnjem letu, in sicer Prenova in prestavitev atletske kletke na Mestnem stadionu ter
Prenova igrišča pri vrtcu Zvonček. V okviru kadrovskega načrta se v letu 2018 obeta zaposlitev
novega vzdrževalca.

RAZPRAVA:
Glažar Stanko:
Predlaga, da se zamenjajo vrednosti postavk Prireditve in akcije (Športnik leta in Ptujski športni
vikend) ter Unesco tek / Mali maraton. Zagotovo imata projekta Športnik leta in PŠV za Zavod za
šport večjo težo, kot pa projekt Unesco tek / Mali maraton.
Meško Miran:
Direktor Zavoda naj pri planu dela podrobneje obrazloži vse dogodke, ki jih bo Zavod realiziral v
letošnjem letu, in sicer kdaj, za koga, lokacija, namen.
Rozman Franjo:
ŠZ MO Ptuj bo pripravila projekt Športni vrtinec Ptuja, ki bo sofinanciran s strani Fundacije za
šport. Projekt pa se bo izpeljal v sodelovanju z Zavodom za šport.

SKLEP 3/5/2017-2022:
Letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2018 se
sprejme v obliki z omenjenima dopolnitvama.
Ad. 4: Javni razpis za šport za leto 2018
Javni razpis za šport je trenutno v fazi prijave, in sicer je odprt še do 15.3.2018. Strokovna služba
Zavoda za šport pri tem nudi strokovno pomoč klubom in društvom pri prijavi.

Ad. 5: Razno
Boks dvorana Mladika:
V tej točki sta se nam pridružila Gabrovec Janko, predsednik Boksarskega kluba Ptuj, in odvetnik
kluba. V razpravi sta želela pojasniti članom Sveta Zavoda okoliščine glede nekdanjih vlaganj
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Boksarskega kluba v izgradnjo dvorane Mladika (1993), posledično bi naj omenjenemu
klubu še sedaj pripadali termini uporabe.

RAZPRAVA:
Glažar Stanko:
Svet Zavoda za šport Ptuj ni pristojen za reševanje omenjene problematike, zadevo mora rešiti MO
Ptuj. Zavod za šport Ptuj pa proste termine dodeljuje najprej klubom in društvom, ki so uspešni na
javnem razpisu za šport za tekoče leto, šele nato pa ponudi možnosti še ostalim klubom.
Pravilnik o financiranju promocije mesta Ptuj skozi vrhunski ali množični šport v MO Ptuj:
Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj predlagajo, da ŠZ MO Ptuj, skupaj s klubi, pripravi izhodišča za
oblikovanje tega Pravilnika.

Seja se je končala ob 17.00

Na Ptuju, 06. 03. 2018

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar

4

