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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

22. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 06. septembra 2016 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Neudauer, Dejan Klasinc, Emil Mesarič (7 od 9) 

Odsotni: Dejan Levanič, Mojca Gramc (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 21. redne seje 

2. Problematika vadbenih športnih površin 

3. Financiranje športa 

4. Pregled zemljišč v upravljanju Zavoda za šport Ptuj 

5. Ptujski športni vikend 2016 

6. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 21. seje 

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

SKLEP 1/22: 

Zapisnik 21. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 01. junija 2016, se soglasno 

potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Problematika vadbenih površin 

Zavod za šport Ptuj se vsako leto, pred novo zimsko sezono, ubada s problemom razdeljevanja 

terminov po športnih dvoranah in telovadnicah. Letonja sezona je specifična, saj sta se obe 

rokometni ekipi (ženska in moška) uvrstili v 1. SRL (posledica je večje število obremenitev), 

prav tako pa bodo manjkali določeni termini v Športni dvorani Campus, ki je zaprta. Kljub temu 

pa je Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj, na osnovi kriterijev Strokovnega Sveta Zavoda za 

šport Ptuj, pa tudi dogovora med klubi, uspela kreirati takšne urnike, s katerimi je zadovoljna 

večina uporabnikov. 

 



 

2 

 

Glede Športne dvorane Campus je, sodeč po informacijah, razpisan prvi narok za prodajo 

dvorane. Dejstvo je, da v MO Ptuj primanjkujejo pokrite športne površine, še posebej v zimskih 

terminih.  

SKLEP 2/22: 

Svet Zavoda za šport Ptuj predlaga MO Ptuj, da prične s postopki odkupa Športne 

dvorane Campus, za potrebe delovanja ptujskih klubov in društev. 

 

Ad. 3: Financiranje športa 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje okrog financiranja športa v MO Ptuj.  

Proračun za šport se je namreč v letih 2015 in 2016 zmanjšal za cca. 30% oz. 40.000,00 EUR, 

prav tako pa sredstva za delovanje klubov in društev že več let ostajajo na enakih osnovah. 

Določeni klubi so se v pretekli sezoni uvrstili v najvišje range tekmovanja na nivoju države, kar 

je seveda povezano z višjimi stroški delovanja. 

V preteklosti je Zavod za šport Ptuj tudi pomagal določenim klubom in društvom z donacijo 

pokalov in medalj pri njihovih športnih prireditvah, zaradi pomanjkanja lastnih sredstev, temu ni 

več tako. Prav tako je dejstvo, da se v javnosti premalo omenja problematika financiranja športa, 

medtem ko na drugi strani »kulturna sfera to počne zelo populistično«. 

Vsekakor bo potrebna usklajena akcija Zavoda za šport Ptuj in ŠZ MO Ptuj, na začetku z 

dialogom, v primeru neuspeha takšnega delovanja, pa tudi preko medijev. 

SKLEP 3/22: 

Svet Zavoda za šport Ptuj predlaga MO Ptuj, da v Rebalansu zagotovi dodatna sredstva na 

postavki 73510 Materialni stroški športnih objektov. V Proračunu za leto 2107 pa še 

dodatna sredstva za delovanje klubov in društev na postavki 7353. 

Razlog: zmanjšanje postavk za šport, uvrstitev klubov v višje range tekmovanja, manjša 

sredstva s strani sponzorjev in donatorjev,… 
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Ad. 4: Pregled zemljišč v upravljanju Zavoda za šport Ptuj 

MO Ptuj želi na področju zemljišč, ki so v upravljanju Zavoda za šport Ptuj, popraviti določene 

neurejene evidence. Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so v gradivu za to sejo prejeli aktualno 

stanje na tem področju, pri tem pa sprejeli določene popravke dokumenta in sicer: 

SKLEP 4/22: 

NEPREMIČNINA PRIPADAJOČI OBJEKTI 
UPRAVLJANJE DA ALI 

NE 

Zemljišče Krčevina pri 

Ptuju 
Strelišče Babusekova graba 

Izvzeti iz upravljanja 

Zavoda 

ŠTIRC 

Športna infrastruktura na 

Ptujskem jezeru in reki 

Dravi 

Izvzeti iz upravljanja 

Zavoda, razen veslaške 

proge 

Otroško igrišče Park 

Turnišče 
Celotno igrišče 

Izvzeti iz upravljanja 

Zavoda 

Zemljišče pri PSC Feluka 
Parkirišče ob pomožnem 

igrišču izven ograje 

Pustiti v upravljanju 

Zavoda 

Zemljišča ob Mestnem 

stadionu Ptuj 

Zemljišče v lasti 

Gradbenega remonta Ptuj 

Izvzeti iz upravljanja 

Zavoda 

 

Ad. 5: Ptujski športni vikend 2016 

Letošnji športni vikend, ki je že 21. po vrsti, bo potekal od 8. do 11. septembra 2016, na 

razpolago bo cca. 40 dogodkov, primernih za celotno športno populacijo, od najmlajših, do 

najstarejših. Otroško igrišče bo zopet opremljeno z napihljivimi gradovi, med ključnimi dogodki 

pa bo zopet Mini olimpijada za otroke vrtcev. Novost vikenda bo predstavitev frizby igre, vadba 

na trampolinih, pa tudi supanje s psom. Potekal bo tudi turnir v ulični košarki na prenovljenem 

košarkarskem igrišču, na stojnicah se bodo predstavili klubi in društva, prisotni pa bodo tudi 

gasilci, policija in slovenska vojska. Organizirana bo tudi okrogla miza na temo Strategija športa 

v MO Ptuj za naslednje večletno obdobje, 2016-2023. 

Tudi letos je Zavod izdal zloženko dogodkov, v kateri je podrobno opisana vsebina letošnjega 

športnega vikenda, ki bo razdeljena na cca. 7000 naslovov.  
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Ad. 6: 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 2015/2016. 

SKLEP 5/22: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj Bilten šolskih športnih tekmovanj za šolsko leto 

2015/2016 razdeli med vse svetnike MO Ptuj. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

 

Na Ptuju, 06. 09. 2016     

 

 

 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

          mag. Stanko Glažar 

 


