Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
21. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 24. februarja 2021 ob 15.30 uri, v
prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Janez Rožmarin, Miran Meško,
Fredi Kmetec (6 od 9)
Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc, Helena Neudauer (3 od 3)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 20. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, z dne, 10. 2. 2021
2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2020
3. Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2021
4. Ocenitev delovne uspešnosti direktorja Zavoda za šport Ptuj za leto 2020
5. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.

Ad. 1: Pregled zapisnika 20. seje
Zapisnik 20. seje je bila predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/21/2017-2022:
Zapisnik 20. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 10. februarja 2021, se soglasno
potrdi v predlagani vsebini.
Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2020
Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2020, ki so ga člani
Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2020 sicer potekala v skladu s
sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom, a ob omejitvah zaradi epidemije Covid-19.
INVESTICIJSKI PROJEKTI:
Leto 2020 je bilo investicijsko zelo naravnano, saj so se končali kar tri večje investicije, in sicer
Prenova igrišča z umetno travo Ptuj, Posodobitev strelišča v Športni dvorani Mladika z
elektronskimi tarčami ter Prenova glavnega nogometnega igrišča na Mestnem stadion Ptuj. MO Ptuj
1

in Zavod za šport Ptuj sta za vse tri projekte uspela pridobiti določena finančna sredstva
tudi iz drugih virov.
Prav tako so bile v letu 2020 izpeljane tudi številne druge dejavnosti na področju investicijskega
vzdrževanja, predvsem tiste, za katere smo dobili vire iz zavarovalnin (prenova manjših dvoran v
Športni dvorani Mladika, prenova garderob v starem delu Mestnega stadiona Ptuj, nabava
golov,…).

PROGRAMSKI PROJEKTI:
Zavod je v letu 2020, kljub epidemiji Covid-19, izvedel tudi številne programske projekte,
najpomembnejši med njimi so bili: Športnik leta, Ptujski športni vikend, Ptujski teki – Tek Vivat
Poetovio 1950 in Božičkov tek. V okviru PŠV je bila organizirana tudi okrogla miza, ki je bila
dobro obiskana, tema pa financiranje ptujskega športa.
ŠOLSKI ŠPORT:
Šolska športna tekmovanja so bila žal v veliki meri odpovedana, tako v spomladanskem, kar tudi v
jesenskem delu.
SODELOVANJE S KLUBI, ŠZ MO PTUJ IN OSTALIMI INŠTITUCIJAMI:
Sodelovanje s klubi je korektno, prav tako tudi z Regijsko pisarno, ki ima prostore v objektih
Zavoda. Direktor Zavoda je aktivno vključen tudi v delovanje Združenja športnih centrov Slovenije,
kjer so predstavniki upravljavcev športne infrastrukture ukvarjajo s problematiko upravljanja,
vzdrževanja, investicijami, standardi in normativi,…

FINANČNO STANJE ZAVODA:
Zavod za šport je v letu 2020 ustvaril presežek prihodov tako po načelu denarnega toka (1.887,00
EUR), kakor tudi po načelu nastanka poslovnega dogodka (8.326,00 EUR).

RAZPRAVA:
Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so delovanje Zavoda v letu 2020 ocenili kot pozitivno, žal pa je
epidemija Covid-19 krojila dogajanje v pomladnih in jesenskih mesecih.

SKLEP 2/21/2017-2022:
Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 se sprejme v predlagani vsebini.
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Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2021
Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2021.
Ključne naloge Zavoda bodo tudi v letošnjem letu podobne, kakor v preteklih letih, in sicer:


Upravljanje s športno infrastrukturo, šolska športna tekmovanja, prireditve in akcije Zavoda za
šport Ptuj, sodelovanje z MO Ptuj, s klubi in z društvi ter opravljanje javne službe.



Med večjimi investicijami, ki se obetajo v letu 2021, zagotovo sodi projekt Prenova atletskega
dela Mestnega stadiona Ptuj, znotraj katerega bomo izpeljali nabavo dveh atletskih kletk,
izgradnjo novega metališča na pomožno in glavno igrišče, prenovo pokrite atletske steze
(podlaga, stene, luči, okna), tartanizacijo asfaltne površine za golom, nabavo atletske športne
opreme ter ureditev skakališč za skoke v višino in ob palici. Sredstva za investicijo bomo
poskušali pridobiti tudi iz razpisa Fundacije za šport RS.



Med ostale večje projekte investicijskega vzdrževanja v letu 2021 spadajo projekti izdelava
stopnic na tribuno z glavnega igrišča, obnova prostora za prvo pomoč gledalcem na tekmah pod
tribuno ter ureditev prostora pred zgradbo Mestnega stadiona Ptuj (varnostna rampa, drevesa,
pitnik,…).



Prireditve in akcije: organizacija Športnik leta 2020 MO Ptuj, Ptujski športni vikend, Ptujski
teki, Mini olimpijada,…



Šolski šport: vrnitev interesnih programov športa otrok in mladine – šolska športna tekmovanja,
poletne počitnice,…



Zavod za šport Ptuj bo imel tudi v letu 2021 le 7 zaposlenih, glede na skupno površino vseh
objektov za vsakodnevno čiščenje, pa je potreba še po eni dodatni zaposlitvi.

RAZPRAVA:
Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so program dela Zavoda za leto 2021 ocenili kot realen, vsekakor
pa bo realizacija programa odvisna od epidemije Covid-19.
Pomanjkanje kadra na področju čiščenja objektov:
Zavod za šport upravlja s 3876 m2 pokritih površin. Površine se razlikujejo glede na namembnost
prostorov in sicer na dvorane (1970 m2), sanitarije (588 m2), pisarne (607 m2), povezovalne prostore
– hodniki, stopnišča (429 m2) in skladišča (282 m2). Predvideni normativi čiščenja so odvisni od
pogostosti in zahtevnosti čiščenja, opreme, vrste materialov tal ter želenega standarda čiščenja.
Priporočen dnevni normativ je 1200 m2 ± 10%. V osem urni delavnik je vključen čas za pripravo
strojev in naprav, čistil, čiščenje strojne opreme po končanem delu in tudi čas za malico. Na Zavodu
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razpolagamo le z dvema javnima uslužbenkama, ki opravljata delo čiščenja objektov, kar
pa pomeni, da javni uslužbenki dela praktično ne moreta opraviti brez nadurnega dela.
Dodatno težavo nam povzroča še dežurstvo med vikendi, ko se praktično na objektih odvija največ
pripravljalnih in prvenstvenih tekem domicilnega kluba. Pri tem je potrebna prisotnost enega izmed
vzdrževalcev. O prerazporeditvi delovnega časa je zaradi pomanjkanja kadra nemogoče razmišljati.
Zavod za šport še enkrat več predlaga MO Ptuj potrebo po dodatni zaposlitvi na področju
vzdrževanja športnih objektov!!!

SKLEP 3/21/2017-2022:
Svet Zavoda za šport Ptuj soglasno potrjuje Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj s
programom dela ter finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2021.
Ad. 4: Ocenitev delovne uspešnosti direktorja Zavoda za šport Ptuj za leto 2020
Za leto 2020 je potrebno oceniti delovno uspešnost direktorja Zavoda za šport Ptuj. Merila za
ugotavljanje delovne uspešnosti direktorja so naslednja:
-

izpolnitev letnega programa dela po obsegu in strukturi (največ 30%),

-

finančni rezultat poslovanja (največ 30%),

-

kakovost in strokovnost pri izvajanju letnega programa dela (največ 40%).

Višina sredstev za redno delovno uspešnost direktorja znaša najmanj 2% oz. največ 5% letnih
sredstev za osnovno plačo direktorja. Za leto 2020 se višina sredstev za redno delovno uspešnost
direktorja določi sorazmerno, saj je Uredba pričela veljati šele s 1. 7. 2020.
Svet Zavoda mora za višino dela plače za redno delovno uspešnost direktorja, pridobiti še soglasje
ustanoviteljice MO Ptuj.

SKLEP 4/21/2017-2022:
Svet Zavoda za šport Ptuj pozitivno ocenjuje delo direktorja Zavoda za šport Ptuj v letu 2020
(ocena 90%) – soglasno sprejeto.
Svet Zavoda za šport Ptuj predlaga MO Ptuj, da se obseg sredstev za redno delovno uspešnost
direktorja za leto 2020 določi v višini 5% polletnih sredstev osnovne plače direktorja –
soglasno sprejeto.

4

Ad. 5: Razno
Prireditev Športnik leta 2020 MO Ptuj bomo izvedli takoj, ko bodo to dopuščale epidemiološke
razmere. Lokacija letošnje prireditve bo tribuna Mestnega stadiona Ptuj. Pred izborom se bo sestala
tudi Komisija za izbor nagrajencev, vanjo pa je potrebno vključiti tudi tri predstavnike Sveta
Zavoda za šport Ptuj.

SKLEP 5/21/2017-2022
Svet Zavoda za šport Ptuj imenuje tri predstavnike Sveta Zavoda za šport Ptuj, v komisijo za
izbor nagrajencev za prireditev Športnik leta 2020 MO Ptuj, in sicer: mag. Stanko Glažar,
Fredi Kmetec in Miran Meško.

Seja se je končala ob 16.30.

Na Ptuju, 24. 2. 2021

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar
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