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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

08. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 17. decembra 2013 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Dejan Klasinc, Kmetec Fredi, 

Marjan Kolarič, Franjo Rozman, (7 od 9) 

Opravičeno odsotni: Mojca Gramc, Dejan Levanič (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 07. seje 

2. Razpis za sofinanciranje programov športa v MO Ptuj za leto 2014 

3. Prireditev Športnik leta 2013 MO Ptuj 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 07. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/08: 

Zapisnik 07. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 20. novembra 2013, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Razpis za sofinanciranje programov športa v MO Ptuj za leto 2014 

Razpis za sofinanciranje programov športa v MO Ptuj za leto 2014 bo objavljen v decembrski 

številki Ptujčana, rok za oddajo prijave pa je petek, 24.01.2014. Višina sredstev, ki je za športne 

klube in društva namenjena v letu 2014, ostaja praktično enaka kot v letu 2013. 

 

Ad. 3: Prireditev Športnik leta 2013 MO Ptuj 

Prireditev Športnik leta 2013 MO Ptuj bo v četrtek, 30. januarja 2014 ob 18.00 v 

Dominikanskem samostanu na Ptuju. Na naslove klubov in društev so že bili poslani obrazci v 

zvezi s predlogi za nagrajence na prireditvi, rok za oddajo predlogov je torek, 24.12.2013. 

Komisija za izbor nagrajencev se bo sestala takoj po novoletnih praznikih.  
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Ad. 4: Razno  

 Investicije na področju športa 

Zavod za šport je pozval klube in društva, da podajo svoja videnja glede stanja trenutne športne 

infrastrukture ter morebitne želje oz. potrebe po določenih novih gradnjah ali prenovah obstoječe 

športne infrastrukture v MO Ptuj za obdobje 2014 – 2020. 

Ta izhodišča bodo podlaga za nadaljnje ukrepe na tem področju. 

 

 Predaja namenu energetsko prenovljenih objektov Zavoda za šport Ptuj 

MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj sta z dnem 17.12.2013 uspešno predala namenu energetsko 

prenovljene objekte Zavoda za šport Ptuj, in sicer sta bila prenovljena Športna dvorana Mladika 

in Stari del Mestnega stadiona Ptuj. V okviru energetske sanacije so bile narejene naslednje 

investicije: 

- izdelava izolacijske fasade na športni dvorani Mladika in starem delu Mestnega stadiona, 

- zamenjava oken in vrat na obeh objektih, 

- vgradnja toplotne črpalke za ogrevanje sanitarne vode na Mestnem stadionu, 

- namestitev sončne elektrarne na streho Mestnega stadiona Ptuj. 

 

 Boks dvorana Mladika 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je seznanil člane Sveta Zavoda za šport Ptuj z aktualnimi dogodki 

v zvezi z boks dvorano Mladika oz. s težavami, ki jih povzroča g. Gabrovec, aktualni predsednik 

Boks kluba Ptuj, in sicer: 

- izražena je bila zahteva po vseh terminih v boks dvorani, 

- prostori dvorane so bili v terminu od 14.-15.12.2013 prepleskani brez soglasja Zavoda za 

šport Ptuj. 

 

SKLEP 2/08: 

Pravna služba MO Ptuj naj čimprej pripravi določen odgovor Boks klubu Ptuj, v zvezi z 

aktualnimi dogodki. 

 

 

 

Na Ptuju, 17. 12. 2013    Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


