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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

23. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 28. septembra 2021 ob 16.00 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Janez Rožmarin, Miran Meško, 

Fredi Kmetec (6 od 9) 

Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc, Helena Neudauer (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnikov 21. redne seje in 22. korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Ptuj 

2. 27. Ptujski športni vikend 2021 

3. Ureditev zemljišča na Mestnem stadionu (zgradba Žerak) 

4. Predlogi sprememb Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ 

5. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnikov 21. redne seje in 22. korespondenčne seje 

Zapisnika sta bila predložena v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/23/2017-2022: 

Zapisnika 21. redne seje in 22. korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Ptuj se soglasno  

potrdita v predlagani vsebini. 

 

Ad. 2: 27. Ptujski športni vikend 2021 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje ob letošnjem 27. Ptujskem športnem vikendu. 

Podrobno so dogodki predstavljeni na spletni strani www.sportnivikend.si, ključni poudarki: 

- četrtek: footgolf 

- petek: tenis, balinanje, vrtno kegljanje, športni dan OŠ MO Ptuj in Mini olimpijada 

- sobota: Tek Vivat Poetovio, intervjuji s klubi in društvi, kolesarjenje 

- nedelja: vožnje z gokarti, predstavitev golfa 

- PCT pogoji za tekmovanja 

Člani Sveta Zavoda se seznanijo z dogodki PŠV 2021. 

http://www.sportnivikend.si/
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Ad. 3: Ureditev zemljišča na Mestnem stadionu (zgradba Žerak) 

Na lokaciji ob Mestnem stadionu Ptuj (zgradba Žerak) želi MO Ptuj celovito urediti zemljišče. 

Prihaja do zamenjave zemljišč z g. Žerakom, a žal, velikih kapacitet ni na razpolago. 

Strokovni Svet Zavoda je že razpravljal o tej tematiki. Podal je predlog za izgradnjo igrišča na 

mivki ter za umetno travo. Ključna zadeva pa je vsekakor, da se na tem mestu uredijo športne 

površine. 

Meško Miran: 

Umestitev spretnostnega poligona za razvoj spretnostnih aktivnosti. Primer je zadeva v Kopru. 

Kmetec Fredi: 

Prestavitev starta 100m steze. 

Rožmarin Janez: 

Več kot bo idej, lažja bo realizacija. 

Glažar Stanko: 

Želje športne sfere so bile vedno, naj zadeva ostane za potrebe športne rekreacije. 

SKLEP 2/23/2017-2022: 

Člani Sveta Zavoda za šport predlagajo, da se v ta prostor umestijo igrišča za odbojko na 

mivki, spretnostni poligon, igrišče z umetno travo ter podaljšanje atletske steze (prestavitev 

starta 100m, če je to sploh mogoče). 

 

Ad. 4: Predlogi sprememb Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj je pozvala vse ptujske klube glede morebitnih sprememb 

Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ. Klubi se žal niso odzvali. Je pa Strokovna služba Zavoda za 

šport, skupaj s Komisijo javnega razpisa za šport ugotovila, da so določene spremembe potrebne. 

RAZPRAVA: 

Zemljarič Boštjan: 

Spremembe Odloka bi bile potrebne na dveh področjih, in sicer: 

- dodatno stimuliranje deset najboljše ocenjenih klubov na javnem razpisu za šport za tekoče leto, 

- dodatno sofinanciranje najemnin uporabe športnih objektov za klube, ki se nahajajo v prvi 

polovici najboljše ocenjenih klubov na javnem razpisu za šport za tekoče leto. 

Točkovne in finančne simulacije so že pripravljene. 

Rozman Franjo: 

Strokovna služba že dalj časa bdi nad razdelitvijo finančnih sredstev za šport in zato zelo realno 

pozna razmere med klubi. 
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Meško Miran: 

Sprememba za sofinanciranje najemnin športnih objektov so na mestu. 

Pri dodatnem sofinanciranju najboljših deset ocenjenih klubov pa se naj dodatno ovrednoti še 

kriterij šport mladih in množičnost.  

Glažar Stanko: 

Spremembe so dobrodošle, a ključno je povečanje sredstev za klube. 

SKLEP 3/23/2017-2022: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj (ponovno) pripravi predloge glede sprememb 

Odloka z ustreznimi točkovnimi oz. finančnimi simulacijami. 

 

Ad. 5: Razno 

Kmetec Fredi:  

Ponovno se naj pregledajo športne površine pri lokalu Feluka, zaradi potencialne širitve pomožnega 

nogometnega igrišča. 

 

 

Seja se je končala ob 17.15. 

 

 

Na Ptuju, 28. 9. 2021 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


