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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

23. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 16. novembra 2016 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Fredi Kmetec (6 od 9) 

Odsotni: Dejan Levanič, Dejan Klasinc, Helena Neudauer (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 22. redne seje 

2. Proračun za šport za leto 2017 – izhodišča  

3. Razpis Fundacije za šport za leto 2017 

4. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 22. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo, sklepi s prejšnje seje pa so bili v celoti realizirani. 

SKLEP 1/23: 

Zapisnik 22. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 06. septembra 2016, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Proračun za šport za leto 2017 – izhodišča 

Proračun MO Ptuj je trenutno v javni razpravi, pri tem pa so pripombe Sveta Zavoda za šport 

Ptuj naslednje: 

 

Postavka 7353 Dotacije klubom in društvom 

Sredstva za klube in društva ostajajo že več let enaka, vsi se pa zavedamo, da je sponzorskega 

denarja iz leta v leto manj, zato klubi in društva praktično »životarijo« le še na račun občine in 

staršev. 

Predlagamo povečanje sredstev na postavki za vsaj 10%, to je za 19.000,00 EUR. 
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Postavka 7354 Sofinanciranje trenerjev  

Pomemben del vsakega kluba so strokovni kadri, ki skrbijo za pravilen, predvsem pa strokoven 

način dela s športniki. 

Predlagamo povečanje sredstev na postavki za vsaj 10%, to je za 2.500,00 EUR. 

 

Postavka 73510 Materialni stroški športnih objektov 

V zadnjih dveh letih so se sredstva za pokritje materialnih stroškov športnih objektov znižala za 

cca. 40.000,00 EUR, in sicer za cca. 25.000,00 EUR na postavki 73510, in še za cca. 15.000,00 

EUR z ukinitvijo postavke 7781 Uporaba športnih površin za OŠ MO Ptuj. Z Rebalansom 

proračuna za leto 2016 je bilo sicer dodanih 10.000,00 EUR na postavki 73510,  kar pa še vedno 

ne zadostuje za celotno pokritje večine fiksnih materialnih stroškov športnih objektov, kot so 

elektrika, kurjava, voda, odpadki in zavarovanje. Zavod je zato primoran delno pokritje stroškov 

izvesti z naslednjim proračunom. 

Predlagamo, da se postavka 73510 Materialni stroški športnih objektov poveča na nivo iz 

leta 2014, to je na 120.000,00 EUR. Prav tako pa se naj ponovno vzpostavi postavka 7781, 

za pokritje stroškov uporabe športih površin za OŠ MO Ptuj. 

 

Postavka 7355 Šolski šport 

Postavka je namenjena pokritju stroškov šolskih športnih tekmovanj za učence in dijake 

osnovnih in srednjih šol s sedežem v MO Ptuj. Rezultati na teh tekmovanjih padajo, kar pa je 

deloma odvisno tudi od trenutnega življenjskega sloga učencev in dijakov. Opazen je tudi 

negativni trend rezultatov motoričnih sposobnosti učencev in dijakov, ki se merijo s športno 

vzgojnim kartonom. Le ta je v večini primerov pod slovenskim povprečjem. 

Predlagamo, da se postavka 7355 Šolski šport poveča za vsaj 10%, to je za 1.500,00 EUR. 

 

Postavka 7357 Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj 

Zavod za šport Ptuj organizira skozi vso leto številne športne prireditve, žal pa višina sredstev ne 

zadostuje za pokritje vseh nastalih stroškov. Še posebej pomembni sta prireditvi Športnik leta 

MO Ptuj ter Ptujski športni vikend, ki sta v zadnjih letih precej pridobili na prepoznavnosti. 

Predlagamo, da se sredstva na tej postavki povečajo na 10.000,00 EUR. 

 



 

3 

 

Postavka 736 Investicijsko vzdrževanje Zavoda za šport Ptuj 

Gre za pokrivanje investicijskega vzdrževanja športnih objektov, da je njihova temeljna 

funkcionalnost ohranjena. Prav tako je potrebno na tej postavki zagotoviti sredstva ob 

morebitnem uspehu na razpisu Fundacije za šport za leto 2017.  

Predlagamo povečanje sredstev na tej postavki na 90.000,00 EUR 

 

Postavka 738 ŠTIRC 

Zavod za šport Ptuj ima v upravljanju tudi določeno športno infrastrukturo, ki je namenjena 

vodnim športom na Ptujskem jezeru in sicer veslaško progo, prav tako pa tudi tri sodniške čolne 

(katamarane) ter ostala plovila (jadrnice, kajaki), ki so namenjena za treninge in tekme 

Brodarskega društva Ranca Ptuj. Vso to športno infrastrukturo je potrebno redno vzdrževati in 

servisirati, Zavod pa za vzdrževanje le teh nima nobenih finančnih sredstev. 

Predlagamo, da se zagotovijo sredstva na tej postavki za opisane namene v višini vsaj 

15.000,00 EUR. 

 

Postavka Odkup športne dvorane Campus 

Številni klubi in društva se predvsem v zimskem času, ubadajo s pomanjkanjem terminov v 

telovadnicah oz. športnih dvoranah v MO Ptuj, prav tako je deloma osiromašen tudi program 

športne vzgoje na OŠ Mladika. Športna dvorana Campus spada med večje dvorane v MO Ptuj, ki 

omogoča redno vadbo in tekmovanja praktično vseh dvoranskih športov. Za nadaljnji razvoj 

določenih športnih panog je torej smiselno, da se uredijo zadeve v zvezi z odkupom te dvorane. 

Predlagamo, da MO Ptuj prične s postopki odkupa Športne dvorane Campus, za potrebe 

delovanja OŠ Mladika ter ptujskih klubov in društev. 

 

SKLEP 2/23: 

Direktor in strokovna služba Zavoda za šport naj v času javne razprave Proračuna MO 

Ptuj za leto 2017, podajo navedene pripombe v zvezi s financiranjem športa v MO Ptuj za 

leto 2017. 
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Ad. 3: Razpis Fundacije za šport za leto 2017 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je člane Sveta Zavoda za šport Ptuj obvestil o razpisu Fundacije za 

šport za leto 2017. MO Ptuj se je namreč skupaj z Zavodom za šport Ptuj prijavila na razpis 

Fundacije s kar štirimi projekti (Posodobitev strelišča v ŠD Mladika z elektronskimi tarčami, 

Ureditev igrišča za avtobusno postajo Ptuj, Izgradnja fitnesa na prostem pri Mestnem stadionu 

Ptuj, Prenova boks dvorane v športni dvorani Mladika). Ob pozitivnem rezultatu vsaj dveh 

projektov bo potrebno v Proračunu MO Ptuj zagotoviti drugo polovico finančnih sredstev 

izbranega projekta. Ne smemo si namreč več dovoliti, kar se nam je zgodilo v letošnjem letu, ko 

smo bili na razpisu uspešni, a druge polovice sredstev nismo uspeli zagotoviti za projekt Prenova 

manjših športnih dvoran in spremljevalnih projektov v športni dvorani Mladika. Posledično je 

projekt propadel, kljub delnemu sofinanciranju Fundacije za šport. 

 

Ad. 4: Razno 

 Direktor Zavoda za šport Ptuj bo v prihodnjem mesecu pripravil predlog novega dokumenta 

Sistemizacija delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj. Dokument je namreč potreben 

posodobitve v skladu s trenutno veljavno zakonodajo. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

 

 

Na Ptuju, 16. 11. 2016     

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

          mag. Stanko Glažar 

 


