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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

08. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 20. novembra 2019 ob 

14.30, v prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Boštjan Kozel – športni pedagogi, 

Marjan Lenartič – kolektivne športne panoge, Dejan Dokl – individualne športne panoge (4 od 5) 

Odsotni: Emil Mesarič – šport za vse (1 od 1) 

Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov na Zavodu za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 5. redne seje in 6. ter 7. korespondenčne seje 

2. Proračun za šport za leto 2020 

3. Predlog cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj 

4. Urniki po dvoranah za zimski del sezone 2019/2020 

5. Razno 

 

Ad. 1: Pregled zapisnika 5. redne seje in 6. ter 7. korespondenčne seje  

Zapisniki so bili predloženi v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/8/2017-2022: 

Zapisnik 5. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

Zapisnik 6. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

Zapisnik 7. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Proračun za šport za leto 2020 

Izhodišča za Proračun za šport za leto 2020 so naslednja: 

Povečajo se naj sredstva na naslednjih postavkah: 

Dotacije klubom in društvom – da so zagotovljeni vsaj osnovni pogoji za delovanje klubov. 

Predlagamo povečanje sredstev na tej postavki za 20.000,00 EUR. 

Prireditve in akcije Zavoda – organizacija večjih športnih prireditev v MO Ptuj, predvsem 

Ptujski športni vikend 2020, Športnik leta MO Ptuj 2019 in Ptujski teki 2020. Postavka za 

Unesco tek pa se naj prestavi na postavke za promocijo MO Ptuj. Predlagamo povečanje sredstev 

na tej postavki za 5.000,00 EUR. 
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Materialni stroških športnih objektov – pokritje fiksnih stroškov in stroškov vzdrževalnih del 

za energetsko učinkovitost objektov (luči pokrita atletska steza, reflektorji pomožno igrišče, 

pleskanje garderob, vzdrževanje igrišča z umetno travo, vzdrževanje kotlovnice, servisiranje 

delovnih strojev in naprav,…). Predlagamo povečanje sredstev za investicijsko oz. tekoče 

vzdrževanje objektov za 20.000,00 EUR. 

Investicijsko vzdrževanje – obstaja nabor številnih manjših in večjih investicijskih projektov, ki 

služijo izboljšanju pogojev za delovanje klubov in društev v prihodnje. Večji projekt, ki bi ga 

želeli izvesti v letu 2020 je prenova glavnega nogometnega igrišča (drenažni sistem, travna ruša, 

namakalni sistem). Okvirne cene se gibljejo nekje do 350.000,00 EUR, gre pa za investicijo za 

nadaljnjih 20 let. 

Sofinanciranje najemnin športnim klubom - v okviru te postavke so sredstva namenjena 

klubom in društvom, ki jim MO Ptuj žal ne more omogočiti brezplačne uporabe objekta za 

delovanje. V letu 2019 je bilo do sredstev na tej postavki upravičenih že šest klubov iz MO Ptuj, 

kar nenazadnje zelo razdrobi to postavko. Predlagamo povečanje te postavke na 15.000,00 EUR. 

SKLEP 2/8/2017-2022: 

Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj se je seznanil s predlogi glede Proračuna za šport za 

leto 2020, ki so primerni za nadaljnjo razpravo. 

 

Ad. 3: Predlog cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj 

Trenutno veljaven cenik je bil na Mestnem svetu MO Ptuj sprejet 21. 9. 2009, zato smo mnenja, 

da je potrebno cenik posodobiti. Iz trenutno veljavnega cenika smo izločili nepotrebne postavke 

in po potrebi dodali nove. Zaradi preglednosti smo pripravili primernejšo obliko cenika, kjer so 

prostori oziroma površine razdeljeni po posameznih tabelah. Ceno smo določili na podlagi 

dejanskih stroškov posameznega objekta in na podlagi preverjanja cen na trgu. Največjo 

povečanje cene predvidevamo pri igrišču z umetno travo, saj ravno v tem obdobju igrišče 

obnavljamo in bomo tako pridobili, po kvaliteti materialov, eno najsodobnejših igrišč z umetno 

maso v Sloveniji. Ostale cene po športnih objektih ali površinah smo minimalno povečali ali 

ohranili enako ceno. 

Razprava: 

V razpravi so se člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj strinjali, da je potrebno Cenik 

dopolniti oz. ga v nekaterih točkah tudi časovno opredeliti. 

SKLEP 3/8/2017-2022: 

Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj se je seznanil s predlogi glede oblikovanja novega 

Cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj.  
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Ad. 4: Urniki po dvoranah za zimski del sezone 2019/2020 

Športna dvorana Center je še vedno zaprta zaradi celovite prenove, odprtje dvorane se sicer obeta 

šele v mesecu februarju 2020, če bodo stvari potekale nemoteno. Termini za določene klube in 

društva se prestavijo v športno dvorano Ljudski vrt. 

SKLEP 4/8/2017-2022: 

Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj je soglasno sprejel urnike po dvoranah za zimski del 

sezone 2019/2020. 

 

Ad. 5: Razno 

Pod točko Razno ni bilo razprave. 

 

 

 

 

 

Seja se je končala ob 15.30. 

 

Na Ptuju, 20. 11. 2019 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


