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“

Poslanstvo OE Šport je učinkovito upravljanje in urejanje športnih objektov, ter
izvedba programov v sodelovanju s Športno zvezo Postojna.

Osebna izkaznica OE Šport (združeno z Zeleno dvorano)
Seznam nepremičnin v upravljanju, oz. lokacije izvajanja programa:
Zavodom Znanje Postojna je s športnimi objekti v Občini Postojna skladno s pogodbo pričel
upravljati s 1. marcem 2019. Upravljanje obsega sledeče športne površine:



Občinski športni park Postojna (nogometna, atletska, večnamenska in teniška
igrišča), Pot k Pivki 2, Postojna





Kegljišče v Občinskem športnem parku Postojna
»Vojaškega nogometnega igrišča«
Balinarsko igrišče v Zeleni dvorani

Novejše investicije Občine Postojna povezane z upravljanjem površin, ki jih upravlja Zavod
Znanje






leta 2016 obnova garderob in nadzidava Športni park
leta 2016 obnova vojaškega travnatega igrišča (ograja, zelenica, 1 garderoba)
leta 2017 izgradnja 2. garderobe in igrišča z umetno travo na vojaškem igrišču
leta 2018 osvetlitev igrišča z umetno travo na vojaškem igrišču, postavitev zaščitne
mreže na športnem parku ob Kosovelovi ulici….
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ORGANIGRAM ZAPOSLENIH NA DAN 31.12.2020 (PO VIRIH FINANCIRANJA)
št.

STOPNJA
IZOBRAZBE

VIR FINANCIRANJA

OPOMBE

NAZIV DELOVNEGA MESTA

Zelena
dvorana in
KD, PIP, LUP,
TIC

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE
INFRASTRUKTURE III

1

IV

proračun občin

2

IV

proračun občin

VZDRŽEVALEC II

3

IV

proračun občin

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE
INFRASTRUKTURE III

4

V

proračun občin

VZDRŽEVALEC ŠPORTNE
INFRASTRUKTURE
II/KOORDINATOR
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IV

sredstva iz sistema
javnih del/proračun
občin

izvajanje dejavnosti na področju
športa, nadzor in skrb za urejenost
športnih objektov - JAVNA DELA

6

II

nejavni viri

Čistilka

V Zavodu Znanje Postojna smo od 21.02.2020 do 31.12.2020 zaposlili eno delavko za izvajanje
dejavnosti na področju športa, nadzor in skrb za urejenost športnih objektov – program javnih
del, delno sofinanciran iz občinskega proračuna.
Čistilka je bila zaposlena za polovični delovni čas od 01.01.2020 do 31.03.2020. Po razglasitvi
epidemije in zaradi strožjih ukrepov glede razkuževanja in čiščenja smo s 25.05.2020 zaposlili
čistilko za polni delovni čas (določen čas – do konca leta 2020).

Zakonske podlage, ki pojasnjujejo delovno področje OE Šport




Letni program športa v občini Postojna za leto 2020



Higienska priporočila NIJZ za registrirane športnike in strokovne delavce v športu za
izvajanje organizirane vadbe v času epidemije COVID-19,





Obvestilo OKS za treninge registriranih športnikov 6.5.2020,

Zakon o športu (Uradni list RS št.82/2020 z dne 5.6.2020)
Odlok Vlade RS o pogojih za izvajanje športne vadbe za registrirane športnike in
organizacijo športnih tekmovanj v obdobju obvladovanja epidemije COVID-19 z dne
6.5.2020,

Navodila Košarkarske zveze Slovenije z dne 7.5.2020,
Higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužb z novim koronavirusom SARS-CoV2 pri izvajanju športne vadbe z dne 26.5.2020.

Poročilo o delu
Leto 2020, večja obnovitvena dela in nabava opreme:



osvežitev obeh nogometnih igrišč, prezračevanje, gnojenje, peskanje,
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vzdrževalna in obnovitvena dela na stadionu ob Vojašnici barona Andreja Čehovina,










menjava luči nad tekmovalnimi stezami na kegljišču,





generalno čiščenje tribun, oken in ostalih površin v Zeleni dvorani,



postavitev držal za kolesa na vojaškem igrišču in v Športnem parku.

vzdrževalna in obnovitvena dela na stadionu v občinskem Športnem parku,
nabava novih krogel za kegljišče,
prebarvanje drogov za javno razsvetljavo,
barvanje stebrov in menjava žarnic na teniškem igrišču,
ureditev parkirišča ob teniškem igrišču (odstranitev otroškega igrišča),
obnova teniškega igrišča – zarisanje črt ter dodajanje tenisita,
osvežitev oziroma obnovitev stene za igranje tenisa,
montaža novih sedišč za rezervne igralce ter sedišč za delegata v Športnem parku ter
premontaža starih sedišč na vojaški stadion,
montaža WI-FI sistema na Športnem parku,
barvanje in premontaža mrež in stebričkov v Športnem parku,
nabava novih prenosnih golov ter novih skladiščnih polic za potrebe nogometa,
nabava novih klopi v garderobah v Športnem parku ter na vojaškem stadionu,
nabava novih mrež za nogometne gole,
zamenjava dveh zalivalnih šob na vojaškem stadionu,
obnova Zelene dvorane: beljenje, montaža zaščitnih gum, ki služijo kot zaščita stene pred
udarci krogel, montaža stenske obloge, ki prav tako služi kot zaščita stene,
postavitev »ležečih policajev« v Športnem parku,
obnova talnih oznak v Športnem parku, vzpostavitev peš cone ter postavitev postaje POS
BIKES sistema, postaje za električna kolesa,

Uporabniki Športnega parka in Kegljišča v dopoldanskem času med 8.00 in 14.00 so:








učenci OŠ Miroslava Vilharja,
učenci OŠ Antona Globočnika,
dijaki ŠGLŠ Postojna,
dijaki ŠC Postojna,
upokojenci,
Varstveno delovni center Postojna.

Uporabniki Športnega parka v popoldanskem času med 15.00 in 22.00 oz. do mraka so:












člani Nogometnega kluba Proteus,
člani Nogometnega društva FC Postojna,
člani Atletskega kluba Postojna,
člani Kegljaškega kluba Postojna,
člani Karate kluba Mawashi,
člani Karate kluba Shotokan,
Košarkarsko društvo Postojna,
Košarkarski klub Orli Postojna,
Odbojkarski klub Logatec (članice iz občine Postojna),
rekreativne skupine.

Uporabniki »vojaškega igrišča« ob Vojašnici barona Andreja Čehovina v popoldanskem času
med 15.00 in 20.00 oz. do mraka so:




člani Nogometnega kluba Proteus,
člani Nogometnega društva FC Postojna.
3

Uporabniki Zelene dvorane oziroma balinarskega igrišča v dopoldanskem času med 8.00 in
14.00 so:





člani Balinarskega kluba Postojna,
člani Društva invalidov Postojna,

člani Društva diabetikov Postojna.
Občasno Balinarsko dvorano uporabljajo tudi v popoldanskem času.
V letošnjem letu smo se tudi v enoti Šport srečevali s krizo zaradi virusa Covid-19. Za nekaj časa
smo morali zapreti vse športne površine v občini Postojna, tako na prostem kot pokrite
površine.
S tem so vsi vzdrževalci športnih površin dobili poziv za čakanje na delo na domu. Na delo so se
vrnili pred prvomajskimi prazniki.
Ko so se ukrepi glede virusa sprostili, smo omejili vstope na stadion v Športnem parku ter
kasneje sprostili tudi uporabo nogometnih stadionov, kegljišča, atletskih stez, košarkarskih
igrišč ter odbojkarskega igrišča, vse skladno z navodili NIJZ.
Ravno zaradi strogih ukrepov glede razkuževanja, uporabe garderob in tuširanja po končanem
treningu smo zaposlili novo čistilko oziroma vzdrževalko športnih objektov, ki s pomočjo javne
delavke (ravno tako čistilke oziroma vzdrževalke športnih objektov) skrbita za vse športne
objekte, jih redno čistita in razkužujeta.
Po tem, ko so se po prvomajskih praznikih sprostili nekateri ukrepi glede uporabe športnih
objektov in površin, pa do sredine oktobra, smo uspešno izpeljali nekaj nogometnih tekem, z
različnimi starostnimi kategorijami. Izpeljanih je bilo tudi nekaj uspešnih nogometnih
treningov, tako v Športnem parku kot na stadionu ob vojašnici.
Med prvimi športnimi panogami, ki so pričele z izvajanjem svojih aktivnosti, je bil tenis. Obe
teniški igrišči sta bili med poletjem dobro obiskani. Prav tako se je veliko občanov rekreiralo na
atletskem stadionu. Kasneje so s treningi na nogometnih stadionih lahko začeli nogometaši,
košarkarji na tartanskih površinah ter v okrnjeni zasedbi tudi karateisti, tako v manjši
večnamenski dvorani kot tudi na zunanjih površinah.
Kljub vsem ukrepom in omejitvam smo uspešno izpeljali celoten program, predvsem zaradi
dobrega sodelovanja s Športno zvezo Postojna, ki nam je pomagala pri komunikaciji z
uporabniki.
S 01.07.2020 je Kegljaški klub Proteus prevzel v brezplačno uporabo kegljišče, kar pomeni, da
za vzdrževanje objekta in plačevanje stroškov skrbijo sami.
V veliko pomoč pri vzdrževanju športnih objektov in površin ter pri vzdrževanju drugih objektov
po ostalih organizacijskih enotah je bil tudi družbeno koristni delavec, ki je pričel z opravljanjem
ur v začetku meseca oktobra. Pri upravljanju športnih površin in objektov, ki so bili v uporabi
tudi med vikendi in prazniki, so pomagali tudi zunanjih sodelavci, predvsem upokojenci. S tem
je delo na posameznih objektih potekalo nemoteno.
Ker so bile športne površine in objekti večino leta zaprte, smo vzdrževalci opravili nujna
vzdrževalna dela v objektih ostalih organizacijskih enot, ki so bile zaradi vladnih prepovedi
zaprte – Notranjski muzej Postojna, oba Turistično informacijska centra ter Kulturni dom
Postojna.
Vzdrževalna dela so obsegala beljenje in saniranje poškodb v TIC pri Knjižnici Bena Župančiča
Postojna, beljenje in saniranje stropa v Notranjskem muzeju Postojna (poškodba je nastala
zaradi zamakanja vode), nudili smo pomoč pri beljenju in saniranju prostorov v Podjetniškem
inkubatorju Perspektiva. Velik pomen v lanskem letu pa je imela vzpostavljena »rdeča cona« v
Podjetniškem inkubatorju Perspektiva, pri vzpostavitvi le-te smo pomagali tako vzdrževalci
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športne infrastrukture kot tudi čistilka in delavka z javnih del. Prav tako smo pomagali pri
vzpostavitvi »rdeče cone« v Kulturnem domu Slavina.
Nogometni klub Proteus in Nogometno društvo FC Postojna imata v najemu dve manjši
pisarni v poslovni stavbi Športnega parka Postojna, ki sta jih tudi v času epidemije nemoteno
uporabljala.
V letu 2020 je bila s pomočjo Nogometne zveze Slovenije in ND FC Postojna izpeljana
registracija nogometnega igrišča ob Vojašnici barona Andreja Čehovina v Postojni, na katerem
se lahko zdaj odvijajo tudi nogometne tekme.
Jeseni 2020 smo začeli s pripravo spletne platforme za registracijo treningov in tekem za vsa
društva, klube, vrtce in šole, ki so koristniki športnih površin in objektov v upravljanju Zavoda
Znanje Postojna, in bo uporabnikom omogočila vpogled v zasedenost objektov in površin, naši
računovodski službi pa služila kot podlaga za obračun uporabnin le-teh. Platforma bo
pripravljena predvidoma v prvi polovici leta 2021.
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