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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

16. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 20. avgusta 2015 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Franjo Rozman, Fredi Kmetec, 

(5 od 9) 

Odsotni: Dejan Levanič, Dejan Klasinc, Marjan Kolarič, Mojca Gramc (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 15. redne seje 

2. Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2015 

3. Ptujski športni vikend 2015 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 15. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/16: 

Zapisnik 15. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 26. maja 2015, se soglasno 

potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Informacija o delovanju Zavoda za šport Ptuj v prvi polovici leta 2015 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil delovanje Zavoda v prvi polovici leta 2015. 

Delovanje poteka v skladu z Letnim delovnim načrtom, tako na investicijskem, kakor tudi na 

programskem področju. Glede večjih investicij smo izpeljali naslednje aktivnosti:  

 Pleskanje prostorov pokrite atletske steze. 

 Sanacija utic na igrišču z umetno travo. 

 Sanacija tuširnic v starem delu Mestnega stadiona. 

 Brušenje segmentov za met krogle. 

 Čiščenje vodovodnih cevi v športni dvorani Mladika 

 Postavitev panelne ograje Mestnega stadiona ob PSC Mlekarna. 
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Uspešno smo zaključili s šolskimi tekmovanji na medobčinskem, področnem in državnem 

nivoju, uspešno izpeljali nekatere projekte, kot so Športnik leta MO Ptuj 2014, Prvomajske 

športne prireditve, Projekt Ptujski teki, Zaključek projekta Zdrav življenjski slog v Moškanjcih, 

sodelovali smo na Unescu teku in Teku partnerskih mest 2015. V letu 2015 smo pričeli tudi z 

izdajo mesečnih E-novic, kjer mesečno opisujemo izjemne dosežke ptujskega športa. 

Člani Sveta Zavoda so prejeli dokument Polletno poročilo Zavoda, ki sta ga skupaj pripravila 

direktor Zavoda in računovodski servis Plus d.o.o. 

 

Razprava: 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so v razpravi pozitivno ocenili delovanje Zavoda v prvi 

polovici leta 2015. 

 

Ad. 3: Ptujski športni vikend 2015 

Dogodek se bo letos odvijal med 3. in 6. septembrom, v primerjavi s preteklim letom pa so novi 

dogodki naslednji: 

 Footgolf 

 Okrogla miza o športu 

 Večer boksa z Dejanom Zavcem 

 Ptujski mali maraton s startom in ciljem na Mestnem stadionu Ptuj 

Ogromno dogodkov, veliko vključenih klubov, programi za celotno športno populacijo, od 

najmlajših do najstarejših, tekmovalni športi, mini olimpijada za otroke vrtcev, otroška 

napihljiva igrala,… Vse to so dogodki, ki bodo letos popestrili dogajanje. Upajmo, da bo zdržalo 

tudi vreme. 

Okrogla miza o športu bo sestavljena iz treh področij, in sicer športna infrastruktura, nadgradnja 

športnih programov in športni turizem. Nosilec področja infrastrukture bo Zavod za šport Ptuj, 

nosilec področja programov Športna zveza MO Ptuj, nosilec področja športnega turizma pa ZRS 

Bistra Ptuj. Bistvo okrogle mize mora biti, da se tudi področje športa aktivneje vključi v pripravo 

strategije MO Ptuj za naslednje obdobje. 

Člani Sveta Zavoda so prejeli podroben urnik dogodkov ob Ptujskem športnem vikendu 2015. 
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Ad. 4: Razno 

Nadzorni odbor MO Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je člane Sveta Zavoda seznanil s Predlogom Poročila Nadzornega 

odbora Mestne občine Ptuj o izvedbi nadzora o poslovanju javnega zavoda Zavoda za šport Ptuj. 

Nadzor je potekal v obdobju od 18.05. do 10.06.2015. Člani Sveta Zavoda so poročilo 

obravnavali. 

 

ŠTIRC – upravljanje  

Direktor Zavoda za šport Ptuj je člane Sveta Zavoda seznanil z dopisom MO Ptuj glede 

zaračunavanja storitev upravljanja športno rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki 

Dravi. Odgovor je Zavod za šport že poslal. 

 

Bilten šolskih športnih tekmovanj 

Zavod za šport Ptuj je tudi za letošnjo leto izdal Bilten šolskih športnih tekmovanj, v katerem 

podrobno opisuje celotno dogajanje na področju šolskega športa v pravkar končane šolskem letu. 

 

 

Seja se je zaključila ob 16.30. 

 

 

 

Na Ptuju, 20. 08. 2015     

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


