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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

3. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 8. novembra 2017 ob 15.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, mag. Martin Mlakar, Jure 

Hanc, Miran Meško, Helena Neudauer (7 od 9) 

Odsotni: Fredi Kmetec, Janez Rožmarin (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje 

2. Proračun za šport za leto 2018 

3. Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj  

4. Razno 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 2. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/3/2017-2022: 

Zapisnik 2. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Proračun za šport za leto 2018 

Izhodišča za Proračun za šport za leto 2018 so bila na MO Ptuj poslana že pri pripravi 

Osnutka proračuna. Zavod za šport je izrazil željo po povečanju sredstev za šport v letu 2018 

pri postavkah Dotacije klubom in društvom (da so zagotovljeni vsaj osnovni pogoji za 

delovanje klubov), Materialni stroških športnih objektov (pokritje fiksnih stroškov in 

stroškov vzdrževalnih del za energetsko učinkovitost objektov), Šolski šport (pokritje 

stroškov mednarodnih iger šolarjev v Jeruzalemu), Prireditve in akcije Zavoda (organizacija 

večjih športnih prireditev v MO Ptuj) in Investicijsko vzdrževanje (obstaja nabor številnih 

manjših in večjih investicijskih projektov, ki služijo izboljšanju pogojev za delovanje klubov 

in društev v prihodnje). Večja projekta sta postavitev reflektorjev na Mestnem stadionu ter 

prenova igrišča z umetno travo. 
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Razprava: 

Stanko Glažar: 

Strokovna služba Zavoda naj ponovno pripravi dopis v zvezi s povečanjem določenih postavk 

na področju športa. MO Ptuj v preteklih dveh letih ni izkoristila pridobljenih sredstev s strani 

Fundacije za šport za obnovo dvorane Mladika (judo in kickboks dvorana ter dvorana za 

boks). 

Martin Mlakar: 

Prioriteta med večjimi investicijami naj bodo reflektorji ter ureditev glavnega igrišča.  

Franjo Rozman: 

Športna zveza MO Ptuj podpira prizadevanja za povečanje sredstev za šport 

Meško Miran: 

Vsak večji projekt naj bo sofinanciran iz večih virov.  

SKLEP 2/3/2017-2022: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj ponovno pripravi dopis v zvezi s 

Proračunom za šport za leto 2018 z argumenti. 

 

Ad. 3: Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj 

Dne, 30. 5. 2017, je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), v katerem je 

v (3) točki 16. člena določeno, da občinski svet sprejme odlok, v katerem so opredeljeni 

izvajalci Letnega programa športa (LPŠ), športni programi in področja LPŠ, merila in pogoji 

za izbiro in sofinanciranje izvajalcev LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, sklepanja 

pogodb ter način izvajanja nadzora nad pogodbami. Na podlagi 98. člena Zakona o športu ga 

mora lokalna skupnost sprejeti najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. Odlok 

je podlaga za objavo javnega razpisa na področju športa. 

Sestavni del Odloka so tudi Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa 

športa, ki pa so povzeta iz Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj 

(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08, 12/09, 12/11 in 2/17). 

Merila se od Pravilnika razlikujejo v določenih členih Odloka, a bistvenih vsebinskih 

sprememb ni. In sodeč po projekcijah, ki so bile narejene, se tudi rezultati ovrednotenja 

bistveno ne razlikujejo od rezultatov preteklega razpisa. 

Razprava: 

Člani Sveta Zavoda so podprli akcije za čim hitrejše sprejetje Odloka o postopku za 

sofinanciranje LPŠ. 
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SKLEP 3/3/2017-2022: 

Osnutek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v MO 

Ptuj se sprejme v predlagani obliki ter se pošlje MO Ptuj v nadaljnjo obravnavo. 

 

Ad. 4:  Razno 

 Kadrovski načrt MO Ptuj 

MO Ptuj predvideva v kadrovskem načrtu za leto 2018 zaposliti dodatne osebe za skupno 

računovodstvo dveh zavodov, in sicer za Zavod za šport Ptuj ter Zavod za turizem Ptuj. 

Razlog je racionalizacija sredstev ter večji nadzor nad poslovanjem in porabo proračunskih 

sredstev. 

Razprava: 

Mertelj Sandi: 

Na to temo ni bilo nobenega skupnega sestanka z MO Ptuj, niti ne dogovora. Cena 

računovodskih storitev znaša mesečno 593,00 EUR neto, kar predstavlja dokaj nizek strošek, 

in govoriti o racionalizaciji storitev nima smisla. Glede večjega nadzora nad poslovanjem 

zavoda, pa že sedaj sredstva od MO Ptuj prejemamo le preko zahtevkov. 

Meško Miran: 

Če se MO Ptuj odloči, da bo to naredila, naj to naredi za vse Zavode enako, ne le za določene. 

Pri tem pa morajo biti znani učinki teh sprememb. 

Mlakar Martin: 

Centralizacija storitev prinese marsikatere pozitivne učinke, a odločitve o tem morajo biti 

vnaprej usklajene. 

Neudauer Helena: 

Pri tej vrsti odnosa med MO Ptuj in Zavodom, lahko nenazadnje prihaja tudi do težav glede 

kompetenc MO Ptuj in Zavoda, kot samostojne pravne osebe. 

 

 Zemljišča Žnidaričevo nabrežje 

MO Ptuj ima v načrtu, da proda nepremičnine na lokaciji Žnidaričevo nabrežje, in sicer parc. 

št. 1699/3, 1699/4 in 1699/5. V preteklosti je imela MO Ptuj že izdelane ideje za ureditev 

celotnega zemljišča na tej lokaciji, ki bi bilo namenjeno za športno infrastrukturo. 

Razprava: 

V razpravi so člani Sveta Zavoda ocenili, da prodaja teh zemljišč bistveno ne vpliva na 

interese športne sfere glede tega območja. 
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Seja se je končala ob 16.30. 

 

Na Ptuju, 08. 11. 2017 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


