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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 
03. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 18. decembra 2012 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Marjan Kolarič, Dejan Klasinc, Franjo 

Rozman, Fredi Kmetec (6 od 9) 

Opravičeno odsotni: Mojca Gramc, Dejan Levanič, Emil Mesarič (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 02. seje 

2. Informacije o delovanju Zavoda za šport Ptuj v drugi polovici leta 2012 
• Proračun MO Ptuj za šport za 2013 

• Urniki zasedenosti športnih dvoran 

• Pravilnik o vrednotenju programov športa – predlogi sprememb klubov 

• Šolski šport 

3. Investicijsko vzdrževanje Zavoda za šport Ptuj 

4. Razpis za sofinanciranje programov športa v MO Ptuj za leto 2013 

5. Prireditev Športnik leta 2012 MO Ptuj 

6. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 02. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/03: 

Zapisnik 02. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 06. septembra 2012, se soglasno 

potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Informacije o delovanju Zavoda za šport Ptuj v drugi polovici leta 2012 

Pod to točko je direktor Zavoda za šport Ptuj predstavil delovanje Zavoda v drugi polovici 

leta 2012. Delovanje je bilo v skladu z začrtanim programom dela na področju upravljanja s  
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športnimi objekti, organizacije šolskega športa, organizacije prireditev in akcij ter sodelovanja 

s klubi in društvi. 

Zavod je aktivno sodeloval pri pripravi Proračuna MO Ptuj za leto 2013, žal pa se praktično 

vse postavke zmanjšujejo za 10%, plače za 5%, delno pa je Zavod le bil uspešen na postavki 

Investicijsko vzdrževanje, kjer je uspel pridobiti dodatnih 15.000,00 EUR za potrebe 

vzdrževanja objektov. 

Pred pričetkom nove tekmovalne sezone je Zavod, na osnovi želja klubov, veljavnih kriterijev 

in razpoložljivosti dvoran, pripravil urnike uporabe po dvoranah za obdobje jesen 2012 – 

zima 2013. 

Tudi šolska športna tekmovanja, ki so v obdobju oktober – december 2012 v polnem teku, 

potekajo v skladu z začrtanim koledarjem medobčinskih, področnih in državnih tekmovanj. 

 

Glažar Stanko: 

Proračun MO Ptuj za leto 2013 je bil sprejet v skladu s trenutno situacijo, zato so se sredstva 

za šport ustrezno temu tudi zmanjšala. Imajo pa klubi in društva še vedno na razpolago 

brezplačne termine po športnih dvoranah. 

 

SKLEP 2/03: 

Do naslednje seje naj strokovna služba Zavoda za šport Ptuj pripravi celovit pregled 

uporabe terminov po klubih in po posameznih dvoranah. 

 

Ad. 3:  Investicijsko vzdrževanje Zavoda za šport Ptuj 

V letnem delovnem načrtu za leto 2012 je bilo navedenih nekaj prioritetnih sanacijskih 

projektov na področju investicijskega vzdrževanja športnih objektov v upravljanju Zavoda za 

šport Ptuj. V okviru razpoložljivih finančnih sredstev ter delno tudi sredstev, ki jih je Zavod 

uspel pridobiti iz naslova trženja športnih objektov, je bilo v letu 2012 opravljenih precejšnje 

število večjih in manjših posegov na področju investicijskega vzdrževanja na objektih v 

upravljanju in sicer:  

- Preureditev računalniške komunikacijske omarice 

- Celovita obnova notranjosti strelišča 

- Ureditev ozemljitve ograje igrišča z umetno travo 

- Generalni servis vretenaste kosilnice Jacobsen Tri King 

- Zamenjava ključavnic na objektu Dravska ulica 

- Postavitev košarkarskih košev na športnem objektu Potrčeva cesta 



3 

 

- Preureditev stikalnih blokov v objektu kickboks dvorana Mladika 

- Celovita prenova kopalnice v boks dvorani 

- Celovita obnova pisarne pod tribuno 

- Kompletna preureditev električne napeljave v objektu Dravska ulica 

- Zamenjava svetil v objektu Dravska ulica 

- Sanacija vhodnih vrat v objektu Dravska ulica 

- Izdelava klopi na vhodu na tribune Mestnega stadiona Ptuj 

- Celovita prenova sistema kurjave v objektu Dravska ulica 

- Ureditev premične ograje na glavnem igrišču pri prostoru za mete 

- Energetski pregled Starega dela Mestnega stadiona Ptuj in Športne dvorane Mladika 

- …. 

Osnovni namen teh posegov na področju investicijskega vzdrževanja je bil posodobitev 

objektov, izboljšanje energetske učinkovitosti objektov, zmanjšanje stroškov energentov, 

izboljšanje pogojev dela za klube in društva.  

 

Rozman Franjo: 

Sredstva za sofinanciranje najemnim klubom, ki nimajo na razpolago infrastrukture v lasti 

MO Ptuj, so se indeksno zmanjšala, medtem ko pa so se sredstva za investicijsko vzdrževanje 

(ostalih) športnih objektov povečala za 15.000,00 EUR. Z rebalansom Proračuna 2013 se naj 

ta sredstva poskušajo pridobiti nazaj. 

 

Kolarič Marjan: 

Klubi in društva naj sredstva, ki jih pridobijo po Pravilniku, porabljajo za delovanje mlajših 

kategorij, za delovanje članskih kategorij pa naj sredstva pridobijo na tržišču. 

 

Ad. 4:  Razpis za sofinanciranje programov športa v MO Ptuj za leto 2013 

Razpis za sofinanciranje programov športa za leto 2013 bo objavljen v petek, 21.12.2012 v 

Uradnem listu in na prenovljeni spletni strani Zavoda za šport Ptuj. Razpis bo odprt do 

14.01.2013, vse potrebne informacije oz. določeno strokovno pomoč pa bo v tem času možno 

pridobiti tudi na Zavodu za šport. 
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Ad. 5:  Prireditev Športnik leta 2012 MO Ptuj 

Izhodišča o prireditvi je predstavil direktor Zavoda: 

- predvideni datum prireditve, četrtek, 31.01.2013, 18.00, Kulturna dvorana Gimnazije Ptuj, 

organizatorja prireditve sta Zavod za šport in ŠZ MO Ptuj, 

- v letnem programu Zavoda za šport je za vse prireditve pod okriljem Zavoda na razpolago 

le cca. 2.500,00 EUR, sem spadajo tudi prireditve ob ptujskem športnem vikendu, 

prvomajske prireditve, zato se je potrebno osredotočiti na izbiro »poceni« dobaviteljev 

pokalov, priznanj, pogostitve, glasbenih gostov, voditeljev,…, po drugi strani pa poiskati 

čim večje število potencialnih sponzorjev oz. donatorjev, ki bi poskrbeli za pokritje 

prireditve, 

- določiti je potrebno tri člane Sveta zavoda, ki bodo sodelovali v Komisiji za izbor 

športnikov. 

 

SKLEP 3/03: 

V komisijo za izbor športnikov s strani Sveta Zavoda za šport se predlagajo Glažar 

Stanko, Kolarič Marjan, Klasinc Dejan. 

 

Ad. 6:  Razno 

Kmetec Fredi: 

Klubi bi morali podajati mesečna poročila o delovanju oz. o vključitvi svojih tekmovalcev na 

uradna tekmovanja NPŠZ. 

 

 

 

 

Na Ptuju, 18. 12. 2012 

 

 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


