
 

1 

 

 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

14. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 19. februarja 2020 ob 17.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Helena Neudauer, Janez 

Rožmarin, Miran Meško (6 od 9) 

Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc, Fredi Kmetec (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 13. seje 

2. Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2019 

3. Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 13. seje 

Zapisnik 13. seje je bila predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/14/2017-2022: 

Zapisnik 13. seje se soglasno potrdi v predlagani vsebini. 

 

Ad. 2: Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2019 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Poslovno poročilo Zavoda za leto 2019, ki so ga člani 

Sveta Zavoda prejeli po elektronski pošti. Dejavnost Zavoda je v letu 2019 potekala v skladu s 

sprejetim delovnim načrtom in finančnim planom.  

 

INVESTICIJSKI PROJEKTI: 

V letu 2019 sta se začeli realizirati dve večji investiciji na področju športa v MO Ptuj in sicer 

Prenova igrišča z umetno travo Ptuj in pa Posodobitev strelišča v Športni dvorani Mladika z 

elektronskimi tarčami. Oba projekta se bosta dokončala v letu 2020. Za oba projekta je MO Ptuj 

uspela realizirati finančna sredstva tudi iz drugih virov, in sicer iz Fundacije za šport za oba 

projekta in NZS za prvi projekt. 
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PROGRAMSKI PROJEKTI: 

Zavod je v letu 2019 izvedel tudi številne programske projekte, najpomembnejši med njimi so bili: 

Športnik leta, Ptujski športni vikend, Ptujski teki – Tek Vivat Poetovio 1950 in Božičkov tek, 

Projekt Zimske počitnice, Prvomajske športne prireditve, Kros vrtca, Medobčinsko tekmovanje v 

atletiki,… 

 

ŠOLSKI ŠPORT: 

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

s strani udeležencev ni bilo izraženih nobenih konkretnejših pripomb. 

 

SODELOVANJE S KLUBI, ŠZ MO PTUJ IN OSTALIMI INŠTITUCIJAMI: 

Sodelovanje s klubi je korektno, prav tako tudi z Regijsko pisarno, ki ima prostore v objektih 

Zavoda. Direktor Zavoda je aktivno vključen tudi v delovanje Združenja športnih centrov Slovenije, 

kjer so predstavniki upravljavcev športne infrastrukture ukvarjajo s problematiko upravljanja, 

vzdrževanja, investicijami, standardi in normativi,… 

 

FINANČNO STANJE ZAVODA: 

Zavod za šport je v letu 2019 ustvaril presežek prihodov tako po načelu denarnega toka (20.391,00 

EUR), kakor tudi po načelu nastanka poslovnega dogodka (17.738,00 EUR). Razlogi za relativno 

visok presežek prihodkov nad odhodki so predvsem naslednji: 

Po načelu nastanka poslovnega dogodka: 

Med drugimi poslovnimi prihodki Realizacije FN 2019 je zajetih tudi 10.000,00 EUR prihodkov, ki 

izvirajo iz naslova akontirane odškodnine od Zavarovalnice Sava, kot posledica lanskoletnega 

neurja v MO Ptuj. Na tem stroškovnem mestu (SM145 – neurje) pa je v lanskem letu nastalo le za 

3.177,00 EUR odhodkov. Razlike je torej samo na tem SM za 6.823,00 EUR, kar pomeni, da bi 

brez te odškodnine presežek prihodkov nad odhodki znašal (le še) 10.915,00 EUR. Te odškodnine 

seveda nihče ni načrtoval že takrat, ko smo sprejemali FN za leto 2019. 

Po načelu denarnega toka: 

Razlog je enak, kot po načelu nastanka poslovnega dogodka, le da je razlika med prihodki in 

odhodki na SM145 – neurje še večja. Prihodki iz naslova prejete akontirane odškodnine od 

Zavarovalnice Sava znašajo 10.000,00 EUR, medtem ko je odhodkov le za 307,00 EUR. Stroški, ki 

so nastali iz tega naslova v letu 2019, bodo namreč plačani šele v letu 2020. Če torej ne bi bilo te 

nenačrtovane odškodnine, bi presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku bil manjši za 

9.693,00 EUR in bi znašal (le še) 10.698,00 EUR.  
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Predvidevamo, da bo v letu 2020 iz tega naslova, nastalo veliko več stroškov, kot v tem letu. 

 

RAZPRAVA: 

Glažar Stanko: 

Program dela se je realiziral v skladu s planom. 

Rožmarin Janez: 

Kako je s projektom igrišča z umetno travo, kdaj se bodo dela zopet pričela? 

Odgovor: Dela se bodo nadaljevala takoj, ko bodo vremenski pogoji to dopuščali. 

SKLEP 2/14/2017-2022: 

Poslovno poročilo Zavoda za šport Ptuj za leto 2019 se sprejme v predlagani vsebini. 

 

Ad. 3: Program dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2020. 

Ključne naloge Zavoda bodo tudi v letošnjem letu podobne, kakor v preteklih letih, in sicer: 

 Upravljanje s športno infrastrukturo, šolska športna tekmovanja, prireditve in akcije Zavoda za 

šport Ptuj, sodelovanje z MO Ptuj, s klubi in z društvi ter tržna dejavnost Zavoda za šport Ptuj. 

 Dva večja projekta: dokončanje prenove igrišča z umetno travo ter Prenova glavnega 

nogometnega igrišča. Tudi tukaj se bodo sredstva za ta projekt poskušala pridobiti tudi še iz 

razpisov Fundacije za šport in NZS. 

 Šolski šport: kvalitetna izvedba vseh tekmovanj, MT in PT v atletiki 

 Prireditve in akcije: številne prireditve, ŠL, PŠV, Ptujski teki, Mini olimpijada, Kros vrtca,… 

 Zavod za šport Ptuj bo imel tudi v letu na 7 zaposlenih, potreba pa je po dodatni zaposlitvi. 

 

RAZPRAVA: 

Glažar Stanko:  

V letu 2020 se bodo za projekt Prenova glavnega nogometnega igrišča poskušala zopet pridobiti 

sredstva iz naslova Fundacije za šport in iz NZS. 

SKLEP 3/14/2017-2022: 

Svet Zavoda za šport Ptuj soglasno potrjuje Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj s 

programom dela ter finančnim in kadrovskim načrtom za leto 2020. 
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Ad. 4: Razno 

Cenik uporabe športnih objektov v MO Ptuj 

Člani Sveta Zavoda so obravnavali nov predlog Cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj, ki ga 

je pripravila strokovna služba MO Ptuj. Omenjeni cenik, ki ga je pripravila Strokovna služba 

Zavoda za šport Ptuj, skupaj z direktorjem Zavoda za šport Ptuj, so člani sicer že obravnavali na 

prejšnjih dveh sejah, in ga tudi potrdili. 

SKLEP 4/14/2017-2022: 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj želijo od strokovne službe MO Ptuj obrazložitev oz. 

argumente, zakaj je prišlo do spremembe že potrjenega Cenika. 

 

Seja se je končala ob 18.00. 

 

Na Ptuju, 19. 2. 2020 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


