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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 
04. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 20. marca 2013 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Mojca Gramc, Dejan Levanič, Franjo 

Rozman (5 od 9) 

Opravičeno odsotni: Emil Mesarič, Dejan Klasinc, Fredi Kmetec, Marjan Kolarič (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 03. redne seje 

2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2012 

3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2013 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 03. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/04: 

Zapisnik 03. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 18. decembra 2012, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2012 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2012 je podrobneje predstavil direktor 

Zavoda: 

- Število zaposlenih – 7 redno + 5 javna dela + 2 projektno delo na projektu Zdrav 

življenjski slog (dodatne ure športne vzgoje za učence OŠ MO Ptuj), 

- problematična večmesečna bolniška odsotnost enega izmed vzdrževalcev, prav tako pa 

premajhno število redno zaposlenih vzdrževalcev, 

- Sredstva za delovanje klubov in društev – iz leta v leto se zmanjšujejo, 

- Sofinanciranje trenerjev – za šest na razpisu najuspešnejših športnih klubov, 
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- Šolski šport – Zavod kot področni center organizira šolska športna tekmovanja za 

Podravje, ki vključuje 22 osnovnih šol, 

- v letu 2012 je Zavod organiziral cca. 70 tekmovanj na vseh ravneh, v sklopu katerih je 

sodelovalo cca. 5500 učencev in dijakov iz celotnega področja, 

- Šport za vse – Ptujski športni vikend, Hura prosti čas, Pomladna rekreacija,… 

- Večja investicijska opravila v letu 2012:  
Preureditev računalniške komunikacijske omarice 

Celovita obnova notranjosti strelišča 

Ureditev ozemljitve ograje igrišča z umetno travo 

Servis vretenaste kosilnice Jacobsen Tri King 

Zamenjava ključavnic na objektu Dravska ulica 

Postavitev košarkarskih košev na športnem objektu Potrčeva cesta 

Preureditev stikalnih blokov v objektu kickboks dvorana 

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 Mestni stadion 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 

… 

- Svet Zavoda za šport Ptuj se je sestal na petih rednih sejah, 

- Finančno poročilo – Zavod je posloval s presežkom odhodkov nad prihodki, kar je bila 

posledica povečanja stroškov investicijskega vzdrževanja. 

 

V razpravi so člani Sveta Zavoda pohvalili delo zaposlenih na Zavodu, še posebej pa delo na 

področju šolskega športa, predvsem glede števila vključenih v šolska športna tekmovanja. 

 

SKLEP 2/04: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2012, se sprejme v predlagani obliki. 
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Ad. 3:  Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2013 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 

2013, ki je bil predložen v gradivu za to sejo. V njem so prikazani podatki o planiranih 

prihodkih in odhodkih Zavoda ter opredelitev namenske porabe sredstev v letu 2013.  

 

Glažar Stanko: 

Finančna sredstva za šport se zmanjšujejo iz leta v leto, Mestni Svet naj zato poskuša 

zagotoviti dodatna sredstva skozi rebalans proračuna. 

 

Rozman Franjo: 

Sredstva za organizacijo prireditev Zavoda za šport Ptuj se naj povečajo. 

 

Gramc Mojca: 

• Dejavnost šolskega športa mora ostati. 

• Trenutno klubi še vedno nimajo nakazil, potreben bo večji finančni pritisk na starše, kar 

bo posledično zmanjšalo število vključenih otrok v dejavnosti klubov. 

 

SKLEP 3/04: 

Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2013, se sprejme v predlagani obliki. 

 

SKLEP 4/04: 

V Rebalansu Proračuna za leto 2013 se naj sredstva za šport povečajo. 

 

 

Ad. 4:  Razno 

Pod točko Razno ni bilo razprave. 

 

 

 

Na Ptuju, 20. 03. 2013 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


