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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

12. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 06. novembra 2014 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Marjan Kolarič (6 od 9) 

Opravičeno odsotni: Dejan Levanič, Fredi Kmetec, Franjo Rozman 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 11. redne seje 

2. Razpis Fundacije za šport za leto 2015 

3. Proračun za šport za leto 2015 – izhodišča 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 11. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/12: 

Zapisnik 11. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 03. septembra 2014, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Razpis Fundacije za šport za leto 2015 

Zavod za šport Ptuj je s ključnimi deležniki na področju športa v MO Ptuj (Športna zveza MO 

Ptuj, Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj, Svet Zavoda za šport Ptuj,) pripravil predloge za večje 

investicijske projekte, za razpis Fundacije za šport 2015, ki je odprt do 17.11.2014. Kot podlaga 

izbire projektov služi tudi nabor večjih investicij na področju športa v MO Ptuj, ki jih je Svet 

Zavoda za šport Ptuj že sprejel na seji 28.08.2014. Prioritetni projekti, ki jih je predstavil direktor 

Zavoda za šport Ptuj, so: 

 Preplastitev – rettoping atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj (cca. 90.000,00 EUR) 
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 Preureditev osrednje notranje dvorane Mladika – Obnova sten in stropa, knauf obloga med 

osrednjo dvorano in zgornjima dvoranama (judo, kickboks), menjava velikih oken, 

industrijska vrata, menjava parketa, ozvočenje, prezračevanje,… (cca. 45.000,00 EUR) 

 Sanacija tal košarkarskega igrišča pri Športni dvorani Campus (cca. 15.000,00 EUR) 

 Preureditev boks dvorane – stene, strop, pod, talni ring, razsvetljava,… (cca. 15.000,00 EUR) 

 Igrišče z umetno travo dimenzij 40 x 20m ob športni dvorani Campus (CCA. 50.000,00 EUR 

 Pustolovski park – lokacija Ranca ali Ljudski vrt,…. (cca. 140.000,00 EUR) 

 Strelišče – nabava desetih (10) elektronskih tarč (cca. 40.000,00 EUR) 

 

V razpravi so člani Sveta Zavoda za šport Ptuj poudarili, da je potrebno izbrati projekte na 

osnovi dveh kriterijev, in sicer: dejanska potreba in čim večji delež sofinanciranja s strani 

Fundacije za šport. 

Gramc Mojca: 

 atletska steza je bila zgrajena leta 2003 in je sedaj že zelo načeta, zraven AK Ptuj jo 

uporabljajo tudi številni rekreativci, 

 tudi AZS v prihodnje ne bo več podelila licence temu stadionu, če se tartanska podlaga 

čimprej ne bo sanirala. 

SKLEP 2/12 – soglasno sprejeto: 

Prioritete večjih investicijskih projektov na področju športa v MO Ptuj, za razpis 

Fundacije za šport 2015, so: 

 Preplastitev – rettoping atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj 

 Preureditev osrednje notranje dvorane Mladika 

 Sanacija tal košarkarskega igrišča pri Športni dvorani Campus 

 

Ad. 3: Proračun za šport za leto 2015 – izhodišča  

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil osnovne pomanjkljivosti (težave) delovanja Zavoda, 

in sicer: 

 Kadrovska podhranjenost – potrebujemo najmanj eno čistilko in enega vzdrževalca. 

 Sredstva za delovanje klubov in društev ter investicijsko vzdrževanje športne infrastrukture 

je potrebno povečati. 
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Mesarič Emil: 

Naj se MO Ptuj predstavi tudi trenutni način upravljanja na Ptujskem jezeru in reki Dravi, 

pogodba Zavod za šport Ptuj – Radial d.o.o. (izvajalec upravljanja) namreč poteče 31.12.2014, 

do izbire koncesionarja pa je upravljavec še vedno Zavod za šport Ptuj. 

SKLEP 3/12 – soglasno sprejeto: 

Direktor in strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj čimprej seznanita župana in vodstvo 

MO Ptuj o deficitih na področju športa v MO Ptuj. 

 

Ad. 4: Razno 

 Trim steza Ljudski vrt 

Gramc Mojca:06.11.2014 

Na delu trim steze v Ljudskem vrtu je zaradi plazu trasa uničena ter kot takšna neprimerna za 

uporabo. Kdo bo saniral zadevo? 

Mertelj Sandi: 

Upravljavec je trenutno Mestna četrt Ljudski vrt, Zavod za šport Ptuj pa nudi določeno 

strokovno pomoč pri obnovi steze. 

Mesarič Emil: 

O zadevi se naj obvesti tudi MO Ptuj. 

 

 

 

Na Ptuju, 06. 11. 2014     

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


