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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

20. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 09. marca 2016 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Helena Neudauer (6 od 9) 

Odsotni: Dejan Klasinc, Dejan Levanič, Mojca Gramc (3 od 3) 

Ostali prisotni: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 19. redne seje 

2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

4. Javni razpis za šport za leto 2016 

5. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 19. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/20: 

Zapisnik 19. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 05. januarja 2016, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

 

Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2015, ki so ga člani 

Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2015 potekala v skladu s 

sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom.  

Investicijski projekti: 

V letu 2015 sta se izpeljali dve večji investiciji na področju športa in sicer: Prenova podlage 

atletske steze na Mestnem stadionu Ptuj ter Obnova osrednje dvorane v športni dvorani Mladika. 

Oba projekta sta bila sofinancirana s strani Fundacije za šport, ostalo je bil delež MO Ptuj ter 

deloma tudi Zavoda za šport Ptuj. 
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Programski projekti: 

Zavod je v letu 2015 izvedel tudi številne programske projekte, najpomembnejši med njimi so: 

Ptujski teki, Športnik leta, Ptujski športni vikend, Okrogla miza o športu, Zaključek projekta 

Zdrav življenjski slog v Moškanjcih, Projekt Jesenske počitnice, E – športne mesečne novice,.. 

Šolski šport: 

Šolska športna tekmovanja so potekala v skladu s termini, organiziranih je bilo preko 70 

tekmovanj, s strani udeležencev ni bilo izraženih konkretnejših pripomb. 

Sodelovanje s klubi in ŠZ MO Ptuj: 

Sodelovanje s klubi je korektno, prav tako tudi z novo ustanovljeno Regijsko pisarno, ki ima 

prostore v objektih Zavoda. 

Ključni problemi Zavoda: 

Kadrovska podhranjenost vzdrževalcev in pa drastično zmanjšanje sredstev za pokritje 

materialnih stroškov športnih objektov. 

 

V razpravi so člani Sveta Zavoda pozitivno ocenili delovanje Zavoda, glede ključnih problemov 

pa izrazili stališča, da se zadeve morajo čimprej pričeti reševati. 

SKLEP 2/20: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

Direktor Zavoda je predstavil letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za 

šport Ptuj za leto 2016. 

V okviru finančnega načrta za leto 2016 se bodo zagotovo pojavile težave pri postavki 

Materialni stroški športnih objektov, saj je MO Ptuj, tudi za leto 2016, zmanjšala sredstva. 

Predstavljena je bila ocena stroškov vzdrževanja športnih objektov za leto 2016 z viri, ki so se od 

leta 2014 zmanjšali za cca. 40.000,00 EUR. 

V okviru delovnega načrta so predstavljene večje investicije, ki jih bo Zavod, v sodelovanju z 

MO Ptuj, izpeljal v letošnjem letu, in sicer Prenova košarkarskega igrišča pri Mestnem stadionu 

Ptuj, Postavitev stebrov in lovilne mreže ob pomožnem nogometnem igrišču Ptuj, Sanacija 

prostorov v Dravski ulici 18, Menjava ključavnic na Mestnem stadionu Ptuj. 

SKLEP 3/20: 

Letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 se 

sprejme v predlagani obliki. 



 

3 

 

SKLEP 4/20: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj do naslednje seje pripravi evidenco porabe 

energentov po letih (plin, elektrika, voda, odpadki,…).  

 

Ad. 4: Javni razpis za šport za leto 2016 

Članom Sveta Zavoda so bili predstavljeni rezultati Javnega razpisa za sofinanciranje letnih 

programov športa v MO Ptuj leto 2016, tudi klubi in društva so z rezultati že seznanjeni. 

Izplačila se predvidevajo v sredini meseca aprila 2016. 

 

Ad. 5: Razno 

Upravljanje Ptujskega jezera 

Glede na dejstvo, da koncesija za upravljanje Ptujskega jezera še vedno ni podeljena, je 

upravljavec še vedno Zavod za šport Ptuj, ki pa sredstev za upravljanje za leto 2016 nima na 

razpolago. Stanje infrastrukture na lokaciji Ranca je sicer v slabem stanju, pomoli namreč niso 

sanirani, pristanišče pa tudi ni poglobljeno. 

SKLEP 5/20: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj o omenjeni problematiki obvesti MO Ptuj, da se 

čimprej lahko pristopi k reševanju le te. 

 

Kadrovska podhranjenost na področju vzdrževanja 

Zavod za šport že dalj časa apelira na MO Ptuj po zaposlitvi dodatnega vzdrževalca. Eden izmed 

vzdrževalcev je že dalj časa na bolniškem staležu, zato je Zavod primoran poiskati rešitve preko 

programa Javnih del, ki pa so le delna rešitev. Poiskati je potrebno sistemsko rešitev. 

SKLEP 6/20: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pripravi strokovna izhodišča glede dodatne 

zaposlitve vzdrževalca, in o tem obvesti MO Ptuj. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

Na Ptuju, 09. 03. 2016     

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


