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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

16. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 9. septembra 2020 ob 15.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Rožmarin, Miran Meško, Fredi Kmetec (7 od 9) 

Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 14. seje in 15. korespondenčne seje 

2. Informacija o rezultatih javnega razpisa za šport za leto 2020 

3. Informacija o projektu Ptujski športni vikend 2020 

4. Razno  

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 14. redne seje in 15. korespondenčne seje 

Zapisnika 14. redne seje in 15. korespondenčne seje sta bila predložena v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/16/2017-2022: 

Zapisnik 14. seje se soglasno potrdi v predlagani vsebini. 

Zapisnik 15. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani vsebini. 

 

Ad. 2: Informacija o rezultatih javnega razpisa za šport za leto 2020 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je podal informacijo o rezultatih javnega razpisa za šport, ki je bil v 

letu 2020 izveden šele v mesecu juniju (prvi razpis v začetku leta je bil namreč prekinjen).  

RAZPRAVA: 

Glažar Stanko: 

Seznam prejemnikov finančnih sredstev korektno prikazuje stanje v ptujskem športu, a problem je v 

tem, da je sredstev bistveno premalo za toliko aktivnih klubov. Potreben je konkretnejši apel na MO 

Ptuj za povečanje proračunskih sredstev za klube in društva. 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj in ŠZ MO Ptuj naj čimprej pripravita skupen dopis za 

povečanje proračunskih sredstev za šport za prihodnje leto.  
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Kmetec Fredi: 

Športni klubi delujejo celo leto, festivali na področju kulture pa le nekaj dni, a pri financiranju je 

šport pod kulturo. 

Neudauer Helena:  

V proračunu MO Ptuj šport in kultura nista ovrednotena enako. 

Rožmarin Janez: 

V naslednjem proračunu bomo poskušali razlike med financiranjem športa in kulture popraviti. 

Rozman Franjo: 

Dopis bomo pripravili skupaj. 

Meško Miran: 

Razprava o financiranju športa je vsako leto bolj ali manj enaka. Na področju kulture je le pet 

akterjev, v športu pa jih je preko 30, kar je seveda neprimerno težje sofinancirati. Potreben bo 

drugačen pristop do MO Ptuj, s povezovanjem vseh klubov bi morda lažje uspeli. 

SKLEP 2/16/2017-2022: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj in ŠZ MO Ptuj naj čimprej pripravita skupen dopis za 

povečanje sredstev za dotacije klubov in društev za prihodnje leto.  

 

Ad. 3: Informacija o projektu Ptujski športni vikend 2020 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje v zvezi z organizacijo letošnjega Ptujskega 

športnega vikenda 2020. Le ta bo zaradi Covid-19 situacije v precej okrnjeni obliki. Tradicionalno 

bodo organizirana tekmovanja v balinanju, footgolfu in tenisu pari, v sobotnem terminu pa bo 

organiziran 2. Tek Vivat Poetovio, predstavitev Šole zdravja Ptuj in kolesarjenje. Letošnja 

posebnost bo predstavitev klubov in društev v obliki kratkih intervjujev ter s predstavitvijo le teh na 

spletu. 

V sklopu 1. Dneva Slovenskega športa, ki bo v sredo, 23. 9. 2020, pa bo, v sodelovanju s ŠZ MO 

Ptuj, organizirana še Okrogla miza na temo Ptujski šport. Le ta bo organizirana na tribuni Mestnega 

stadiona Ptuj. 

RAZPRAVA: 

V intervjujih s klubi in na okrogli mizi o ptujskem športu naj klubi in društva predstavijo realne 

probleme glede financiranja njihovega delovanja. 
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Ad. 4: Razno 

Bilten šolskih športnih tekmovanj 

Zavod za šport Ptuj je tudi za letošnjo leto izdal Bilten šolskih športnih tekmovanj, v katerem 

podrobno opisuje celotno dogajanje na področju šolskega športa v pravkar končanem šolskem letu 

2019/2020. Žal so številna tekmovanja zaradi Covid-19 situacije odpadla. 

 

Prenova glavnega nogometnega igrišča na Mestnem stadionu Ptuj 

Prenova glavnega igrišča je v polnem teku, opravljena so bila že naslednja dela: 

- odvoz dotrajane zemljine v debelini 0,5m, 

- izkop 8 ponikovalnih polj za naravno ponikanje odvečne vode, 

- navoz drenažnega nasipa v obliki prodca dveh različnih granulacij v debelini 30cm, 

- izkop in položitev cevi za namakalni sistem, 

- položitev geotekstila po celotnem igrišču, 

- navoz rastnega sloja v debelini 20cm, mešanica kremenčevega peska in zeolita. 

V nadaljevanju sledi še dokončno utrjevanje površine in setev trave, ki bo praviloma opravljena v 

soboto, 12. 9. 2020.  

Skupna vrednost investicije bo okrog 300.000,00 EUR, po 50.000,00 EUR pa bosta prispevala še 

Fundacija za šport RS in NZS. 

 

Nadaljnje investicije na področju športa 

Prenova atletskega dela Mestnega stadiona Ptuj v letu 2021. 

Razsvetljava na Mestnem stadionu Ptuj pa v letu 2022. 

 

 

Seja se je končala ob 17.00. 

 

Na Ptuju, 9. 9. 2020 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


