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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

21. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 01. junija 2016 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Neudauer (5 od 9) 

Odsotni: Dejan Klasinc, Dejan Levanič, Mojca Gramc, Emil Mesarič (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj, Tomaž Alič, odvetnik  

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 20. redne seje 

2. Primer Zavod za šport Ptuj – Radial Ptuj d.o.o. 

3. Dopolnjen letni delovni in finančni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

4. Strategija športa v MO Ptuj za obdobje 2016-2023 

5. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 20. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/21: 

Zapisnik 20. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 09. marca 2016, se soglasno 

potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Primer Zavod za šport Ptuj – Radial Ptuj d.o.o. 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje na primeru Zavod za šport Ptuj – Radial 

Ptuj d.o.o., v zvezi z vračilom neupravičeno zaračunanih in plačanih zneskov po Pogodbi z dne 

06.04.2010 in Aneksu k pogodbi z dne 08.04.2014. 

 05.10.2015 – Zavod za šport Ptuj prejme dopis od MO Ptuj o pričetku postopka za vračilo 

neupravičeno zaračunanih zneskov s strani družbe Radial Ptuj d.o.o., 

 01.12.2015 – sestanek na MO Ptuj s sklepom: Zavod za šport Ptuj naj čimprej pošlje družbi 

Radial Ptuj d.o.o. zahtevek v višini cca. 40.000,00 EUR za vračilo neupravičeno zaračunanih 

zneskov, 



 

2 

 

 15.12.2015 – Zavod za šport Ptuj pošlje družbi Radial Ptuj d.o.o. dopis za vračilo 

neupravičeno zaračunanih zneskov, 

 05.01.2016 – Zavod za šport Ptuj prejme odgovor družbe Radial Ptuj d.o.o., o vložitvi 

nasprotne tožbe za premalo zaračunane storitve upravljanja po Pogodbi z dne 06.04.2016, 

 s strani Zavoda za šport Ptuj pooblaščen odvetnik Alič Tomaž zadevo preuči ter poda 

predlog, da se zadeve zaradi zastaralnih rokov pričnejo reševati šele v mesecu juniju 2016. 

 

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani Sveta Zavoda, je bilo izpostavljeno naslednje: 

 stališče župana oz. MO Ptuj je jasno, Zavod mora vložiti tožbo za vračilo neupravičeno 

zaračunanih zneskov, 

 družba Radial Ptuj d.o.o. »grozi« z nasprotno tožbo, v primeru, da bo Zavod za šport Ptuj 

vložil tožbo,  

 glede na dejstvo, da sodne prakse v obeh primerih še ni, je rezultat obeh tožb povsem 

nepredvidljiv, 

 glede na določene finančne posledice za Zavod za šport Ptuj, v primeru izgubljene tožbe, naj 

MO Ptuj zagotovi dodatna finančna sredstva za pokritje teh stroškov, 

 pred vložitvijo tožbe, naj se vseeno še sprožijo postopki za sklenitev poravnave z družbo 

Radial Ptuj d.o.o. 

SKLEP 2/21: 

Svet Zavoda za šport Ptuj predlaga direktorju Zavoda za šport Ptuj, da pred vložitvijo 

tožbe, poskuša doseči poravnavo z družbo Radial Ptuj d.o.o., v višini neupravičeno 

plačanih zneskov od leta 2011 naprej. 

Prav tako pa naj, pred vložitvijo tožbe, glede na nepredvidljiv rezultat nasprotne tožbe 

(primer Radial Ptuj d.o.o proti Zavodu za šport Ptuj), MO Ptuj, kot ustanoviteljica 

Zavoda, poda pisno izjavo, da bo zagotovila dodatna finančna sredstva v primeru 

izgubljene tožbe. 

 

Ad. 3: Dopolnjen letni delovni in finančni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

Direktor Zavoda je predstavil razloge za dopolnitev letnega delovnega in finančnega načrta 

Zavoda za leto 2016. Gre za vsebinsko spremembo in sicer je potrebno finančni načrt pripraviti 

po načelu denarnega toka in poslovnega dogodka, hkrati pa posebej obrazložiti porabo 

posameznih postavk. 
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SKLEP 3/21: 

Dopolnjen Letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za šport Ptuj za 

leto 2016 se sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 4: Strategija športa v MO Ptuj za obdobje 2016-2023 

MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj želita oblikovati dokument Strategija športa v MO Ptuj za 

naslednje večletno obdobje, to je do 2023. Zavod za šport Ptuj je sicer z določenimi aktivnostmi 

pričel že v preteklem obdobju, in sicer: 

 Oblikovan je že dokument Nabor večjih investicij na področju športne infrastrukture v MO 

Ptuj za obdobje do 2020. 

 Organizirana je že bila tudi okrogla miza na temo Šport na Ptuju, ki je zajemala tri področja 

in sicer Športna infrastruktura, Nadgradnja športnih programov in Športni turizem. 

Določena so tudi osnovna področja Strategije in sicer: Športna infrastruktura v MO Ptuj, 

Klubi in društva ter programi športa, Zdravje in rekreacija, Športni turizem in Šolski 

šport. 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj je vsem deležnikom na področju športa poslala dopis v 

zvezi z vključitvijo v posamezne delovne skupine.  

 

Ad. 5: Razno 

Fundacija za šport – razpisi 

MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj sta bila uspešna na dveh razpisih Fundacije za šport in sicer na 

projektih Prenova manjših dvoran in spremljevalnih prostorov v Športni dvorani Mladika v višini 

19.483,00 EUR ter 22. Ptujski športni vikend 2016 v višini 4.400,00 EUR. 

Košarkarsko igrišče pri Mestnem stadionu Ptuj 

V sredini meseca junija 2016 se bo pričela prenova košarkarskega igrišča pri Mestnem stadionu 

Ptuj, in sicer se bo zamenjala podlaga, na novo se bodo zarisale vse črta, nabavili se bosta novi 

tabli,… Vrednost investicije bo cca. 15.000,00 EUR, sredstva so zagotovljena s Proračunom MO 

Ptuj. 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

Na Ptuju, 01. 06. 2016    Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


