Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017
ZAPISNIK
11. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 03. septembra 2014 ob 15.00, v prostorih
Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Fredi Kmetec, Franjo Rozman,
(5 od 9)
Opravičeno odsotni:, Dejan Levanič, Dejan Klasinc, Mojca Gramc, Marjan Kolarič (4 od 4)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 10. redne seje
2. Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2014
3. Ptujski športni vikend 2014
4. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.

Ad. 1: Pregled zapisnika 10. seje
Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/11:
Zapisnik 10. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 17. aprila 2014, se
soglasno potrdi v predlagani obliki.
Ad. 2: Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2014
Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje o delovanju Zavoda v prvi polovici leta
2014. Delovanje poteka v skladu z začrtanim programom dela, tako na finančnem področju,
kakor tudi na področju vzdrževanja športne infrastrukture. Med večje posege na področju
investicijskega vzdrževanja sodijo naslednji realizirani projekti:


Predelava inštalacij toplotna črpalka v kotlovnici Mestnega stadiona



Prenova objekta za prodajo pijače na Mestnem stadionu



Postavitev in zasaditev betonskih korit pred Mestnim stadionom



Ograditev električnih omaric za potrebe sončne elektrarne na tribuni Mestnega stadiona
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Prenova nadstreška pri vhodu na strelišče



Prenova prostorov v uporabi NŠ Drava Ptuj



Prenova utic za potrebe tekem na Mestnem stadionu



Ureditev razsvetljave na pomožnem igrišču za potrebe metališča



Preureditev pisarne v garderobe v starem delu Mestnega stadiona



Prenova sejne sobe v dvorani Mladika

Do konca koledarskega leta nas čakajo še naslednji večji investicijski projekti:


Prenova pomožnega nogometnega igrišča



Prenova igrišča za avtobusno postajo

Zemljarič Boštjan – vodja športnih programov na Zavodu za šport:
Zavod za šport Ptuj, kot regijski center Podravje na področju šolskega športa, pokriva 22 občin
in 33 OŠ (15 x UE Ptuj, 4 x UE Bistrica, 3 x UE Ormož). V šolskem letu 2013/2014 je Zavod
organiziral 72 tekmovanj (medobčinska, področna, državna), v katere je bilo vključenih cca.
5370 učencev ter 1000 dijakov. Vsa tekmovanja so bila izvedena v skladu s planiranimi termini.

Ad. 3: Ptujski športni vikend 2014
Mertelj Sandi:
Zopet je pred nami Ptujski športni vikend, že 20. po vrsti, ki se bo tokrat odvijal v terminu od 05.
do 07. septembra 2014 na lokaciji Mestni stadion Ptuj. Program bo zopet namenjen celotni
populaciji, od najmlajših, preko mladostnikov, do starejših in tudi invalidov. Otroško igrišče bo
opremljeno s kar petimi napihljivimi gradovi, zopet bo aktualna Mini olimpijada za otroke
vrtcev, novosti letošnjega dogodka pa bodo Igre brez meja, Ples pod zvezdami ter Aerobika
party z domačimi izvajalci. Ambasadorja letošnjega dogodka sta Dejan Zavec in Peter Balta. Vsi
dogodki bodo izvedeni na prostem, zato je organizator seveda v največji meri odvisen od lepega
vremena.
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Ad. 4: Razno


20 let Zavoda za šport Ptuj

V jesenskih mesecih bo Zavod za šport Ptuj, v okviru 20. obletnice delovanja, organiziral
določeno prireditev in pa okroglo mizo o športu, na kateri se bo razpravljalo o športu na Ptuju
trenutno in v prihodnjem obdobju. Trenutno stanje je zagotovo zadovoljivo, še posebej na
področju športne infrastrukture, ki se je v zadnjih 10 – ih letih zagotovo izboljšala (Mestni
stadion Ptuj – atletska steza, igrišče z umetno travo, dvorane Ljudski vrt, Campus, Spuhlja),
igrišča Grajena, Podvinci, Vičava, športni park Spuhlja, Trim steza Ljudski vrt,…). Žal pa je tudi
šport prizadela trenutna gospodarska situacija, zato je sredstev za klube in društva manj, po drugi
strani pa so termini uporabe športnih objektov še vedno brezplačno na razpolago.
Mesarič Emil:
Na področju MO Ptuj je bila urejena številna športna infrastruktura, a postavlja se vprašanje, ali
so bile določene investicije res smiselne, predvsem z vidika, da določeni objekti niso namenjeni
trženju. Posledično so tudi stroški vzdrževanja infrastrukture višji, in bodo v največji meri
prenešeni na proračun MO Ptuj. V nasprotnem primeru bi objekte lahko tržili, odprla pa bi se
lahko tudi določena nova delovna mesta.



Kadrovska struktura Zavoda za šport Ptuj

Mertelj Sandi:
Že dalj časa je v Zavodu prisotna kadrovska podhranjenost, predvsem na področju čiščenja in
vzdrževanja objektov. Problem rešujemo s programom javnih del, a so to le začasne rešitve, saj
zaposleni preko tega programa ne morejo opravljati del, ki jih opravljajo redno zaposleni. Tudi
športne infrastrukture v MO Ptuj, ki potrebuje strokovno vodeno upravljanje, je vedno več, zato
je potrebno najti sistematične rešitve na področju kadrovske politike Zavoda za šport Ptuj.

Na Ptuju, 03. 09. 2014
Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar
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