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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

25. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 07. marca 2017 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Mojca Gramc (6 od 9) 

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

Ostali prisotni: Sandi Mertelj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 24. redne seje 

2. Akt o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj 

3. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

4. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2017 

5. Strategija razvoja športa v MO Ptuj 

6. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 24. seje 

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

SKLEP 1/25: 

Zapisnik 24. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 11. januarja 2017, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Akt o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil predlog novega Akta o sistemizaciji delovnih mest. 

Osnovni namen novega akta je posodobitev akta z novo zakonodajo, razširitev delovnih mest na 

osnovi potreb delovanja Zavoda in popravek najnižjih plačnih razredov za določene zaposlene 

(dve čistilki), ki so pod minimalno plačo. Pravilnik je bil med dvema sejama na novo pripravljen. 

SKLEP 2/25: 

Akt o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj s Katalogom delovnih mest, se 

soglasno sprejme v predlagani obliki. 
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Ad. 3:  Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2016, ki so ga člani 

Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2016 potekala v skladu s 

sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom.  

Investicijski projekti: 

V letu 2016 se je praktično izpeljala le ena večja investicija na področju športa v MO Ptuj in 

sicer Prenova podlage košarkarskega igrišča pri Mestnem stadionu Ptuj, med manjšimi projekti 

pa še obnova balinišča na Vičavi, pleskanje prostorov na Dravski ulici 18 ter zamenjava obrobe 

pločevinaste strehe na Športni dvorani Mladika zaradi zamakanja strehe. S strani Fundacije za 

šport sta MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj uspela pridobiti 50% sofinanciranje za Prenovo manjših 

dvoran v Športni dvorani Mladika, v višini cca. 20.000,00 EUR, vendar pa MO Ptuj v letu 2016 

ni uspela zagotoviti druge polovice finančnih sredstev za izvedbo projekta. Finančna sredstva s 

strani Fundacije za šport so zato ostala neizkoriščena, prav tako pa se projekt ni izvedel. 

Programski projekti: 

Zavod je v letu 2016 izvedel tudi številne programske projekte, najpomembnejši med njimi so: 

Ptujski teki, Športnik leta, Ptujski športni vikend, 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. 

Finančno stanje Zavoda: 

S pomočjo nekaterih svetnikov MO Ptuj (v največji meri ga. Helena Neudauer in g. Štefan 

Čelan), so se z Rebalansom proračuna MO Ptuj za leto 2016, zagotovila finančna sredstva v 

višini 10.000,00 EUR. Posledično je Zavod lahko poravnal večino svojih obveznosti do 

dobaviteljev glede vzdrževanja športne infrastrukture. 

SKLEP 3/25: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2016 se sprejme v predlagani obliki. 
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Ad. 4:  Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2017 

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

šport Ptuj za leto 2017. 

Na osnovi osebnega vložka določenih svetnikov (Neudauer Helena, Štefan Čelan,…) pri pripravi 

Proračuna MO Ptuj za leto 2017, je finančno stanje za Zavod in klube precej boljše kot v 

preteklem letu. Sredstva za materialne stroške športnih objektov so se povečala za 15.000,00 

EUR in so zdaj pri vrednosti 95.000,00 EUR, sredstva za klube in društva pa so se povečale kar 

za 30.000,00 EUR. 

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

z MO Ptuj, izpeljal v letošnjem letu, in sicer Obnova ostrešja Športne dvorane Mladika ter 

Ureditev igrišča za avtobusno postajo Ptuj. 

V okviru kadrovskega načrta se v letu 2017 obeta prekinitev delovnega razmerja z 

vzdrževalcem, ki je že dalj časa v bolniškem staležu.  

SKLEP 4/25: 

Letni delovni načrt, finančni načrt ter kadrovski načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2017 se 

sprejme v predlagani obliki. 

 

Ad. 5: Strategija razvoja športa v MO Ptuj 

Zavod za šport Ptuj naj nadaljuje z aktivnostmi glede priprave strategije športa v MO Ptuj, zato 

se naj posamezne delovne skupine tudi sestanejo. Pri tem pa se postavlja vprašanje, zakaj so 

določene strategije v MO Ptuj plačane s strani MO Ptuj, spet druge pa se morajo pripravljati 

brezplačno. 

 

Ad. 6: Razno 

 Neizkoriščena sredstva pridobljena s strani Fundacije za šport RS 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so razočarani nad odnosom MO Ptuj v zvezi z neizkoriščenimi 

sredstvi s strani Fundacije za šport RS v višini 19.483,00 EUR. MO Ptuj namreč ni uspela 

zagotoviti druge polovice finančnih sredstev za projekt Prenova manjših športnih dvoran in 

spremljevalnih prostorov v Športni dvorani Mladika. Projekt je tako propadel. 

 

 Razpis Fundacije za šport RS 2017 

MO Ptuj in Zavod za šport Ptuj sta za razpis Fundacije za šport RS za leto 2017 pripravila štiri 

projekte. Člani Sveta Zavoda so razpravljali o prioritetah glede teh projektov, pri tem pa so 

sprejeli naslednji vrstni red: 
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1. prioriteta: Posodobitev strelišča v ŠD Mladika z elektronskimi tarčami 

2. prioriteta: Ureditev igrišča za avtobusno postajo Ptuj 

3. prioriteta: Izgradnja fitnesa na prostem pri Mestnem stadionu Ptuj 

4. prioriteta: Prenova boks dvorane v športni dvorani Mladika. 

 

 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

 

Na Ptuju, 07. 03. 2017     

 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj 

mag. Stanko Glažar 

 


