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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

17. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 27. oktobra 2015 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Dejan Klasinc (6 od 8) 

Odsotni: Dejan Levanič, Mojca Gramc (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj je pred pričetkom seje seznanil ostale člane Sveta Zavoda, 

da je Mestni Svet MO Ptuj, v ponedeljek, 26. oktobra 2015, namesto podžupana MO Ptuj g. 

Marjana Kolariča za novo članico Sveta Zavoda za šport Ptuj s strani ustanoviteljice MO Ptuj, 

imenoval ga. Heleno Neudauer, ki pa se je za današnjo sejo opravičila.  

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 16. redne seje 

2. Ptujski športni vikend 2015 

3. Rebalans MO Ptuj za leto 2015 in Proračun MO Ptuj za leto 2016 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 16. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/17: 

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

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Ptujski športni vikend 2015 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je podrobneje predstavil dogajanje na 21. Ptujskem športnem 

vikendu 2015. Uvedenih je bilo kar nekaj novosti in sicer: 

 Boks večer z Dejanom Zavcem 

 Ptujski mali maraton s startom in ciljem na Mestnem stadionu Ptuj 
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 Kolesarjenje po Dravski kolesarski poti 

 Okrogla miza o športu v hotelu Primus 

 Streetball 

 Športni dan za OŠ 

 Liga za najmlajše v nogometu  

Ocena organizatorjev je, da se je vseh prireditev v okviru celotnega dogodka, udeležilo cca. 2000 

ljudi.  

 

Razprava: 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so v razpravi z vidika ponujenih vsebin pozitivno ocenili vlogo 

Zavoda za šport Ptuj. Kot pa opažamo že vrsto let, se problem pojavlja pri sofinanciranju 

prireditve s strani MO Ptuj, kakor tudi z le povprečnim obiskom. 

Tudi Okrogla miza o športu je ponudila določena izhodišča za razvoj športa v prihodnje, žal pa 

ima kljub temu šport v dokumentu Vizija in strategija MO Ptuj za obdobje 2016-2020 premajhno 

vlogo.  

 

Ad. 3: Rebalans MO Ptuj za leto 2015 in Proračun MO Ptuj za leto 2016 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je podrobneje predstavil oba dokumenta z vidika športne 

dejavnosti.  

Rebalans odvzema 15.000,00 EUR, ki so bila namenjena za projekt Ureditev igrišča za 

avtobusno postajo Ptuj. 

Proračun za leto 2016 pa za 10.000,00 EUR zmanjšuje sredstva za Materialne stroške športnih 

objektov, ostale postavke pa so ostale nespremenjene. 

 

Razprava: 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so v razpravi negativno ocenili zmanjšanje sredstev za športno 

dejavnost, v 30 dnevni razpravi je sedaj čas, da tudi športna sfera opozori na svoje potrebe. S 

tako zastavljenim proračunom šport v osnovi izgublja.  

Projekt ŠTIRC – naj se pričnejo postopki za legalizacijo prostora ob Ptujskem jezeru. 
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SKLEP 2/17: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pripravi strokovna izhodišča za postavke 

Proračuna 2016, naj se določijo tiste, ki se naj povečajo oz. tiste, ki lahko postanejo na isti 

ravni kot za leto 2015. S temi strokovnimi izhodišči se nato seznani še župana MO Ptuj. 

 

Ad. 4: Razno 

Razpis za direktorja Zavoda za šport Ptuj 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj je prisotne seznanil z obvestilom, da se morajo pričeti 

postopki za razpis direktorja Zavoda za šport Ptuj. Razpis se naj objavi v Štajerskem Tedniku. 

Člani so določili tudi strokovno komisijo za izvedbo postopka, in sicer v sestavi Glažar Stanko, 

Rozman Franjo, Zemljarič Boštjan. 

 

Razpis Fundacija za šport  

Odprt je razpis Fundacije za šport, ki je odprt do 16.11.2015. Med nabori projektov, ki bi se naj s 

strani Zavoda za šport Ptuj oz. MO Ptuj prijavili, so naslednji: 

 Sanacija tal košarkarskega igrišča pri Campusu 

 Posodobitev strelišča v Športni dvorani Mladika z elektronskimi tarčami 

 Ureditev fitnesa na prostem v parku pri OŠ Mladika 

 Preureditev dvoran v športni dvorani Mladika (boks, judo, garderobe, sanitarni prostori,…) 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 16.30. 

 

 

 

Na Ptuju, 27. 10. 2015     

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


