Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
8. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 6. marca 2019 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, Helena Neudauer (7 od 9)
Odsotni: Jure Hanc, mag. Martin Mlakar (2 od 2)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 7. seje
2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2018
3. Proračun za šport 2019
4. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.

Ad. 1: Pregled zapisnika 7. seje
Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/8/2017-2022:
Zapisnik 7. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2018
Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2018, ki so ga člani
Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2018 potekala v skladu s
sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom.
Investicijski projekti:
V letu 2018 sta se izpeljali dve malce večji investiciji na področju športa v MO Ptuj in sicer
Prenova in prestavitev zaščitne kletke za mete diska in kladiva na Mestnem stadionu Ptuj in
Prenova igrišča pri vrtcu Zvonček.
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Programski projekti:
Zavod je v letu 2018 izvedel tudi številne programske projekte, najpomembnejši med njimi so:
Športnik leta, Ptujski športni vikend, Ptujski teki, Projekt Zimske počitnice, Prvomajske športne
prireditve, Športne igre elektrodistribucij Slovenije, Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije,
Poslovna liga, Mednarodni atletski četveroboj reprezentanc mlajših mladincev in mladink
Slovenije, Madžarske, Češke in Slovaške, Dan študentov Višje strokovne šole Ptuj, U21 tekma
Slovenija – Kazahstan, kvalifikacije za EP, Sodelovanje v projektu Sport Town skupaj z Ljudsko
univerzo Ptuj (idejne rešitve zapuščenih mestnih središč), 17. Kongres gasilske zveze Slovenije,..
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 Regijsko pisarno, ki ima prostore v objektih
Zavoda.
Finančno stanje Zavoda:
Zavod je ustvaril v letu 2018 presežek prihodov tako po načelu denarnega toka (3.922,00 EUR),
kakor tudi po načelu poslovnega dogodka (9.032,00 EUR). Preostanek sredstev bo Zavod porabil za
namene v skladu z ustanovnimi akti Zavoda.

RAZPRAVA:
Rozman Franjo:
Pozitivno sodelovanje Športne zveze MO Ptuj in Zavoda za šport Ptuj. ŠZ MO Ptuj je v sklopu
projekta PŠV 2018 organizirala tudi svojo prireditev, Športni vrtinec Ptuj – medgeneracijsko
druženje.
Glažar Stanko:
Zavod za šport Ptuj ima izkazanih kar precej terjatev do svojih kupcev. Strokovna služba Zavoda
naj pripravi plan rešitve tega problema.
SKLEP 2/8/2017-2022:
Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2018 se sprejme v predlagani obliki.
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Ad. 3: Proračun za šport 2019
V začetku januarja 2019 je bil opravljen sestanek pri županji na temo financiranje športa v
prihodnjih letih. Načeloma so tam bili dogovorjeni tudi trije večji projekti, ki bi se naj v prihodnjih
štirih letih izvedli v MO Ptuj in sicer Prenova igrišča z umetno travo, Postavitev reflektorjev ob
glavnem igrišču Mestnega stadiona in Prenova zelenice glavnega igrišča. Pogoj za izvedbo
projektov pa so pridobljena sredstva še iz drugih virov, kot so Fundacija za šport, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport, Nogometna zveza Slovenije,…
V zvezi s predlogom Proračuna MO Ptuj za leto 2019 pa je strokovna služba Zavoda že 25. 2. 2019
pripravila dopis v zvezi s pripombami na predlog Proračuna za šport. Pripombe se nanašajo na
povečanje sredstev na naslednjih postavkah:


Dotacije klubom in društvom za 30.000,00 EUR – za možnost nadaljnjega kvalitetnejšega
razvoja klubov in društev.



Plače zaposlenih za 3.105,00 EUR – zakonsko povečanje minimalnih plač, ki ju (žal še vedno)
prejemata dva zaposlena na Zavodu za šport.



Materialni stroški športnih objektov za 10.000,00 EUR – povečanje sredstev zaradi nujnih
dodatnih vzdrževalnih del na objektih v upravljanju (prenova glavnega in pomožnega
nogometnega igrišča – dosetev, peskanje, popravilo namakalnega sistema, nabava mehčalne
naprave za hladno vodo na Mestnem stadionu, zamenjava energetsko potratnih luči v dvorani
Mladika in v pokriti atletski stezi, pleskanje prostorov v starem delu Mestnega stadiona,
ureditev objekta za nujno medicinsko pomoč gledalcem pod stopnicami tribune, dostop delegata
in uradnih oseb do igrišča direktno s tribune,…).



Investicijsko vzdrževanje objektov za 36.000,00 EUR – povečanje sredstev zaradi nabave
elektronskih tarč na strelišču Športne dvorane Mladika.

RAZPRAVA:
Kmetec Fredi:
MO Ptuj zagotovo še vedno zaostaja za slovenskim povprečjem financiranja športa v nam
primerljivim občinam.
Rožmarin Janez:
Investicijski projekti se bodo podprli.
Neudauer Helena:
Postavka v proračunu MO Ptuj Financiranje športa skozi množični in vrhunski šport naj ostane.
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Meško Miran:
Sredstva za klube se trenutno razdeljujejo po ključu vsakemu nekaj, kar pa na koncu ne prinese
želenih pozitivnih učinkov. Potrebni bodo določeni vzvodi, da se zadeve spremenijo na bolje, kot so
okrogle mize, pojavljanje v medijih, dodatna promocija športa,…
Glažar Stanko:
Sredstva za klube in društva se naj povečajo.
SKLEP 3/8/2017-2022:
Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so razpravljali o predlogu Proračuna MO Ptuj za šport v
letu 2019.

Ad. 4: Razno


Strategija in vizija razvoja športa v MO Ptuj

Do naslednje seje Sveta Zavoda naj strokovna služba pripravi izhodišča glede priprave Strategije in
vizije športa v MO Ptuj za nadaljnjo večletno obdobje.,


Projekt Prenova igrišča z umetno travo Ptuj

Na razpisu Fundacije za šport je bil omenjeni projekt ocenjen kot I. prioriteta na področju regije
Podravje, prav tako pa bo ta projekt ocenjen kor prioriteten tudi na razpisu NZS.

Seja se je končala ob 16.30.

Na Ptuju, 06. 03. 2019

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar
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