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Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

2. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 13. septembra 2017 ob 15.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Fredi Kmetec, Janez Rožmarin, Franjo 

Rozman (5 od 9) 

Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc, Miran Meško, Helena Neudauer 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje 

2. Sestava Strokovnega sveta Zavoda za šport Ptuj 

3. Rebalans proračuna za šport za leto 2017 

4. Proračun za šport za leto 2018 

5. 23. Ptujski športni vikend 2017 

6. Razno 

Predlog  dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 1. konstitutivne seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/2/2017-2022: 

Zapisnik 1. konstitutivne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Sestava Strokovnega sveta Zavoda za šport Ptuj 

Direktor Zavoda je predstavil seznam kandidatov za sestavo Strokovnega sveta Zavoda za 

šport Ptuj za obdobje 2017 – 2022. 

5 članov 2017 – 2022 (predlog) 

Predstavnik kolektivnih športnih panog Lenartič Marjan 

Predstavnik individualnih športnih panog  Dokl Dejan 

Predstavnik športa za vse oz. športne rekreacije Mesarič Emil 

Predstavnik športnih pedagogov Kozel Boštjan 

Direktor Zavoda za šport Ptuj Mertelj Sandi 
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SKLEP 2/02/2017-2022: 

Sestava Strokovnega sveta Zavoda za šport Ptuj se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 3:  Rebalans proračuna za šport za leto 2017 

Direktor Zavoda je podrobneje predstavil porabo proračunskih postavk Zavoda, ki potekajo v 

skladu s Finančnim načrtom Zavoda. Manjše težave se lahko pojavijo pri postavki Šolski 

šport, saj je poraba te postavke odvisna od rezultatov posameznih ptujskih osnovnih in 

srednjih šol na tekmovanjih. In le ti so bili v letu 2017 odlični. 

Že v osnovi pa je bila postavka Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj prenizko nastavljena. 

Namreč, za vse prireditve, ki jih Zavod organizira skozi vso leti, je bilo namenjenih le 

2.605,00 EUR. Za dve največji in najpomembnejši prireditvi, kot sta Športnik leta MO Ptuj in 

Ptujski športni vikend, ta sredstva seveda ne zadostujejo. 

SKLEP 3/02/2017-2022: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pripravi dopis v zvezi z Rebalansom 

proračuna za šport za leto 2017 z argumenti. 

 

Ad. 4:  Proračun za šport za leto 2018 

Pripraviti je potrebno izhodišča za Proračun za šport za leto 2018, predvsem pa smiselno 

določite prioritete delovanja Zavoda v prihodnjem letu. Na področju investicijskega 

vzdrževanja se je potrebno lotiti tistih projektov, ki zagotavljajo nemoteno funkcionalnost 

objektov, prav tako pa je potrebno razmišljati o nekaterih večjih investicijah na področju 

športa, kot sta prenova igrišča z umetno travo ter postavitev reflektorjev na glavno igrišče. 

SKLEP 4/02/2017-2022: 

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

za leto 2018 z argumenti. 

 

Ad. 5:  23. Ptujski športni vikend 2017 

Direktor Zavoda je podrobneje predstavil dogodke letošnjega Ptujskega športnega vikenda 

2017. Zopet bo poskrbljeno za celotno populacijo, od najmlajših in mladostnikov, pa vse do 

starejših. Na razpolago bo preko 30 dogodkov, med najzanimivejšimi pa bodo zagotovo Mini 

olimpijada za otroke vrtcev, predstavitev novih športov kot so frizby, footgolf in pumptrack, 

predstavili se bodo gasilci, policija, slovenska vojska in številni ptujski klubi in društva, 

organizirani bodo turnirji v balinanju, tenisu in košarki, na razpolago bodo veslaški 
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simulatorji, pa bazen na prostem za kanuje, igrala na prostem,… Organizirana bo tudi 

okrogla miza o novem Zakonu o športu, ki je v letošnjem letu prišel v veljavo, skratka pestro 

dogajanje na Mestnem stadionu Ptuj ter ostalih športnih objektih. 

 

Ad. 6:  Razno 

 Pod točko Razno ni bilo posebne razprave 

 

Seja se je končala ob 16.15. 

 

 

Na Ptuju, 13. 10. 2017 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


