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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

14. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 17. marca 2015 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

(5 od 9) 

Odsotni: Dejan Levanič, Dejan Klasinc, Marjan Kolarič, Fredi Kmetec (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 13. redne seje 

2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2014 

3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 13. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/14: 

Zapisnik 13. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 23. decembra 2014, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2014 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2014 je bilo predloženo v gradivu za to sejo. 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil delovanje Zavoda v preteklem letu 2014, ki je bilo v 

skladu z Letnim programom dela Zavoda. 

 Šolski šport: 77 tekmovanj, cca. 5500 vključenih učencev Spodnjega Podravja oz. cca. 1450 

učencev iz MO Ptuj, 450 dijakov 

 Projekti Zavoda: 20. Ptujski športni vikend 2014 (žal nam je vreme malce zagodlo), Mini 

olimpijada vrtcev, Športnik leta 2013 MO Ptuj, Prvomajske športne prireditve, Zaključek 

projekta Zdrav življenjski slog, Kros vrtca, Mednarodne nogometne tekme,…. 
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 Sodelovanje Zavoda na projektih: UNESCO tek, Božičkov tek, Dobrodelni tek, Tek 10 

krogov za 10 nasmehov,… 

 Investicijsko vzdrževanje športnih objektov: Prenova objekta pralnica, Postavitev betonskih 

korit, Sanacija zamakanja pločevinaste strehe Športne dvorane Mladika, Prenova nadstreška 

na vhodu na strelišče, Prenova prostorov v starem delu Mestnega stadiona, Posodobitev utic 

na Mestnem stadionu, Sanacija tuširnic, Prenova sejne sobe Mladika,… 

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

 Finančno poročilo Zavoda: Presežek odhodkov nad prihodki po načelu poslovnega dogodka, 

kar pa je Zavod že pokril s presežkom preteklih let. 

SKLEP 2/14: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2014, se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

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

2015, 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 2015. Prav tako 

so podrobneje predstavljene potrebe po investicijskem vzdrževanju športnih objektov v 

upravljanju Zavoda za šport Ptuj.  

Proračun za šport za leto 2015 je precej zmanjšan, ukinjena je postavka Uporaba športnih 

površin za OŠ MO Ptuj, vse ostale postavke športa so zmanjšane za 15%, postavka za ŠTIRC 

(Športno turistični izobraževalni rekreacijski center) pa celo za 42%. 

Člani Sveta Zavoda so v razpravi kritično ocenili zmanjšanje proračunskih sredstev za športno 

dejavnost za leto 2015, predvsem jih skrbi financiranje šolskega športa, klubov in društev, prav 

tako pa upravljanje infrastrukture na Ptujskem jezeru v okviru postavke ŠTIRC. 

SKLEP 3/14 – soglasno sprejeto: 

Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2015, se sprejme v predlagani obliki. 

 

SKLEP 4/14 – soglasno sprejeto: 

Zavod za šport Ptuj naj z dopisom obvesti MO Ptuj o posledicah zmanjšanja proračunskih 

sredstev za šport za leto 2015, še posebej na postavkah Šolski šport, Klubi in društva, 

ŠTIRC,… 
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Ad. 4: Razno 

Fitnes na prostem na lokaciji v bližini Mestnega stadiona Ptuj 

Direktor Zavoda je člane Sveta Zavoda seznanil z idejo MO Ptuj o postavitvi fitnesa na prostem 

na lokaciji v parku v bližini Mestnega stadiona Ptuj. Dne 18.02.2015 je bil na Zavodu za šport 

Ptuj že sklican sestanek s klubi na to temo, projekt pa v celoti vodi MO Ptuj. 

 

Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj 

V okviru razdelitve postavke Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 imata 

največjo prioriteto, glede na število udeležencev ter pomen za MO Ptuj, prireditvi Športnik leta 

MO Ptuj in Ptujski športni vikend. 

 

 

 

 

 

Na Ptuju, 17. 03. 2015     

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


