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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

09. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 18. marca 2014 ob 15.00, v prostorih Zavoda 

za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Marjan Kolarič, Dejan Klasinc (7 od 9) 

Opravičeno odsotni: Fredi Kmetec, Dejan Levanič (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 08. redne seje 

2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2013 

3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2014 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 08. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/09: 

Zapisnik 08. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 18. decembra 2013, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2013 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj je bilo predloženo v gradivu za to sejo. 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je podrobneje predstavil delovanje Zavoda v preteklem letu 2013, 

in sicer: 

 Šolski šport: 72 tekmovanj, cca. 5300 vključenih učencev Spodnjega Podravja oz. cca. 2200 

učencev iz MO Ptuj, 1045 dijakov 

 Projekti Zavoda: 19. Ptujski športni vikend 2013 – 50 različnih dogodkov, cca. 3500-4000 

obiskovalcev v treh dneh, Mini olimpijada, Zumba, Otroški park, ogled tekem Eurobasketa 

na Ptujski plaži v Mestnem parku, predstavitev gasilcev, vojske, policije,….; Športnik leta 

2013,… 
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 Sodelovanje zavoda na projektih: Tek partnerskih mest, UNESCO tek, Božičkov tek, 

Dobrodelni tek, Tek 10 krogov za 10 nasmehov,… 

 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov: Celovita energetska prenova Dvorane Mladika 

in Starega dela Mestnega stadiona Ptuj; Ureditev športnega parka Vičava, Sanacija dilatacij 

na nepokritih delih tribune, Obnova ozvočenja, Prenova razsvetljave na tribunah, Izdelava 

kletke za treninge metov krogle, diska in kladiva,… 

 Sodelovanje s klubi: Priprava izhodišč za nov Pravilnik o vrednotenju športa v MO Ptuj,… 

 Finančno poročilo Zavoda: Presežek prihodkov nad odhodki zaradi povečanja prihodkov od 

najemnin in zmanjšanja odhodkov zaradi energetske sanacije objektov ter nižjih cen 

energentov. 

SKLEP 2/09: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2013, se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2014 

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 2014. Prav tako 

so podrobneje predstavljene potrebe po investicijskem vzdrževanju športnih objektov v 

upravljanju Zavoda za šport Ptuj.  

SKLEP 3/09: 

Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2014, se sprejme v predlagani obliki. 

 

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. Prejeta izhodišča so podlaga za 

nadaljnje ukrepe na tem področju. Program investicij se mora potrditi tudi na Strokovnem Svetu 

Zavoda za šport Ptuj in na UO Športne zveze MO Ptuj. 

SKLEP 4/09: 

Zavod za šport Ptuj naj do naslednje seje pripravi potrjen Program večjih investicij na 

področju športa v MO Ptuj za nadaljnjo obdobje. 
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 Pravilnik o vrednotenju programov športa 

Predlog novega Pravilnika o vrednotenju programov športa v MO Ptuj je bil ponovno v javni 

razpravi, obravnavali pa so ga tudi na Strokovnem Svetu Zavoda za šport Ptuj in na UO Športne 

zveze MO Ptuj. Pri tem so se pojavile še določene pripombe. Do naslednje seje Sveta Zavoda se 

naj pripravi dokončen predlog Pravilnika, ki pa mora biti ponovno usklajen še na Strokovnem 

Svetu in UO Športne zveze MO Ptuj. Prav tako je potrebno pripraviti še podrobno simulacijo 

razdelitve finančnih sredstev po novem pravilniku.  

Dodatni predlogi za spremembe Pravilnika: 

 Klubi, ki delujejo s športi različnih NPŠZ, naj bodo ocenjeni za vsak šport posebej. 

 Odpravi se naj ocenitev le nosilnega kluba znotraj iste športne panoge. 

 Pri točkovanju rezultatov se naj upoštevajo tudi rezultati iz Sredozemskih iger in 

Univerzijade. 

 Rezultati neolimpijskih športnih panog se naj vrednotijo s koeficientom 0,5. 

 Upošteva se naj tudi število mesecev vadbe posameznih skupin klubov. 

 Pri individualnih športnih panogah vrhunskega športa naj bo kriterij kategorizacija vsaj 

perspektivnega razreda. 

 Sofinancirane naj bodo le športne prireditve, ki v skladu s tabelo o ocenitvi prireditev, 

dosežejo najmanj 7 točk. 

SKLEP 5/09: 

Zavod za šport Ptuj naj do naslednje seje Sveta Zavoda pripravi dokončen predlog novega 

Pravilnika s simulacijo razdelitve finančnih sredstev. 

 

 

 

Na Ptuju, 18. 03. 2014    Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


