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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

05. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 26. junija 2013 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Mojca Gramc, Emil Mesarič, Marjan 

Kolarič (5 od 9) 

Opravičeno odsotni:, Dejan Levanič, Franjo Rozman, Dejan Klasinc, Fredi Kmetec, (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 04. redne seje 

2. Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2013 

3. Informacija o spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 04. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/05: 

Zapisnik 04. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 20. marca 2013, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2013 

Informacije o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2013 je podrobneje 

predstavil direktor Zavoda: 

- Aktivnosti potekajo v skladu z Letnim delovnim načrtom 2013 Zavoda za šport Ptuj. 

- Šolska športna tekmovanja so se zaključila in splošna ocena je, da večjih težav pri 

organizaciji tekmovanj ni bilo, v prihodnjih mesecih pa se bo pripravil tudi Bilten 

šolskega športa za šolsko leto 2012/2013, v katerem bo podrobno opisano celotno 

dogajanje na tem segmentu delovanja Zavoda za šport Ptuj. 

- Investicijsko vzdrževanje: prenova sistema ključavnic dvorane Mladika (enotni ključ 

za Zavod ter ključi po posameznih nivojih za klube, društva in ostale uporabnike 
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dvorane), obnova športnega parka Vičava (preplastitev igrišča z asfaltno prevleko, 

ograja, barvanje stebrov, golov, košev, obnova ograje balinišča, klopi ob objektu,…), 

obnova nepokritih delov tribun Mestnega stadiona – sanacija dilatacij (dogovor z 

delnim lastnikom tribun Raiffeisen Leasing, da v okviru njihovega investicijskega 

vzdrževanja, sanirajo dilatacije tribune). 

- Javna dela: uspešni smo bili na dodatnem razpisu za Javna dela ter vključili še dodatne 3 

delavce. Z njimi bomo delno zadostili pomanjkanje števila redno zaposlenih vzdrževalcev 

in čistilk. 

- Finančno stanje Zavoda: pojavlja se velik problem pri sredstvih za postavke: Šolski šport, 

Prireditve in akcije Zavoda za šport, Investicijsko vzdrževanje, Šport za vse. Omenjene 

postavke so že po polovici tekočega leta na minimumu oz. so že v celoti realizirane. 

Potreben bo rebalans Proračuna. 

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

področju šolskega športa. Glede pomanjkanja sredstev na postavki Šolski šport pa predlagajo, 

da se sredstva zagotovijo z Rebalansom proračuna. 

 

SKLEP 2/05: 

Dodatna finančna sredstva za postavko Šolski šport se naj zagotovijo z Rebalansom 

proračuna MO Ptuj 2013. 

 

Ad. 3:  Informacije o spremembah Pravilnika o vrednotenju programov športa 

Pravilnik o vrednotenju programov športa bi naj v letošnjem letu doživel celovito spremembo. 

Osnovna ideja je, da se šport otrok in mladine ovrednoti še v večji meri, medtem ko 

kakovostni šport in športna rekreacija bistveno manj. Pravilnik mora v proceduro skozi več 

organov, obravnavati ga mora ŠZ MO Ptuj, Strokovni svet Zavoda za šport Ptuj in Svet 

Zavoda za šport Ptuj, torej celotna športna sfera. 

 

Ad. 4:  Razno 

Sejnine za člane Sveta Zavoda za šport Ptuj 

SKLEP 3/05: 

Za člane Sveta Zavoda se sejnine več ne izplačujejo od 01.01.2013 naprej. 
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Pravilnik za Naj športnika OŠ MO Ptuj 

Predstavljeno je bilo stališče športnih pedagogov OŠ MO Ptuj o sprejetju novega Pravilnika 

za Naj športnike OŠ MO Ptuj. 

»Športni pedagogi in Strokovna služba Zavoda za šport se z novim Pravilnikom, ki 

opredeljuje, da mora naj športnik OŠ MO Ptuj imeti stalno prebivališče v MO Ptuj, ne strinja. 

Prepričani smo namreč, da morajo v tem izboru sodelovati vsi učenci, ki obiskujejo katerokoli 

OŠ v MO Ptuj, ne glede na stalno prebivališče. Šolski okoliši, bližina šol, selitve in druge 

demografske okoliščine namreč ne morejo in ne smejo biti razlog, da učenec katerekoli OŠ v 

MO Ptuj, ne bi mogel sodelovati v izboru. Nenazadnje se učenci v teh šolah izobražujejo in 

ustvarjajo, predstavljajo, zastopajo in promovirajo svoje šole in MO Ptuj v ožjem in širšem 

okolju.«  

 

 

 

 

Na Ptuju, 26. 06. 2013 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


