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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

10. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 3. septembra 2019 ob 17.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

(5 od 9) 

Odsotni: Miran Meško, Jure Hanc, Martin Mlakar, Helena Neudauer (4 od 4) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 9. seje 

2. Izhodišča pravilnika Promocija športa v MO Ptuj skozi množični ali vrhunski šport  

3. Informacija o projektu Ptujski športni vikend 2019 

4. Razno  

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 9. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/10/2017-2022: 

Zapisnik 9. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Izhodišča Pravilnika Promocija športa v MO Ptuj skozi množični ali vrhunski šport 

Trenutni pravilnik, za katerega vemo, da je bil sprejet na nivoju Mestnega Sveta MO Ptuj brez 

uskladitve s športno sfero (Športna zveza MO Ptuj, Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj in Svet 

Zavoda za šport Ptuj, kar se je zgodilo prvič v zgodovini Mestnega Sveta MO Ptuj), je namenjen le 

najboljšim klubom na področju kolektivnih športov, ne pa tudi klubom, ki se ukvarjajo z 

individualnimi športi. Zato je strokovna služba Zavoda za šport Ptuj pripravila izhodišča za 

spremembo tega Pravilnika, ki bo namenjen tudi športnikom v individualnih športih. Pri tem morajo 

imeti ti športniki kategorizacijo najmanj mednarodnega razreda. 
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SKLEP 2/10/2017-2022: 

Svet Zavoda za šport Ptuj soglasno potrjuje spremembe pravilnika Promocija športa v MO 

Ptuj skozi množični ali vrhunski šport.  

 

Ad. 3: Informacija o projektu Ptujski športni vikend 2019 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je podrobneje predstavil dogodke letošnjega Ptujskega športnega 

vikenda 2019, letos bo ta v terminu od 4. do 8. septembra. Glede na pestro paleto športnih 

dogodkov, bo poskrbljeno praktično za celotno populacijo, od najmlajših in mladostnikov, pa vse 

do starejših. Na razpolago bo preko 40 dogodkov, med najzanimivejšimi pa bodo zagotovo Mini 

olimpijada za otroke ptujskih in okoliških vrtcev, predstavitev novih športov, vadba na veslaških 

simulatorjih, predstavitev športa invalidov, footgolf, predstavili se bodo gasilci, policija, slovenska 

vojska in številni ptujski klubi in društva, organizirani bodo turnirji v balinanju, tenisu in košarki, 

na razpolago bo bazen na prostem za kanuje, postavljena bodo tudi igrala na prostem. V nedeljskem 

terminu bo organizirana tudi brezplačna vožnja z gokarti na novem kartodromu v Slovenja vasi. 

Organizirana bo tudi okrogla miza o situaciji v ptujskem športu, skratka pestro dogajanje na 

Mestnem stadionu Ptuj ter ostalih športnih objektih. 

 

Ad. 4: Razno 

Prenova igrišča z umetno travo 

Za ta projekt smo trenutno v fazi pridobivanja ponudb, ki so možne do 9. 9. 2019 do 9.00. Razpis 

ima možnost pogajanj, vrednost razpisa pa je 250.000,00 EUR. S strani Fundacije za šport RS smo 

za omenjeni projekt prejeli 53.043,00 EUR, s strani NZS pa še dodatno 55.000,00 EUR. 

 

Boks dvorana Mladika 

V preteklih dneh je bil sklenjen dogovor ter podpisana pogodbe med MO Ptuj, Boksarskim klubom 

Ptuj, Zavodom za šport Ptuj in Športno zvezo MO Ptuj, o ureditvi medsebojnih razmerij glede 

uporabe prostorov v Športni dvorani Mladika. Boks klub Ptuj s to pogodbo pridobi pravico do 

izključne uporabe dvorane do 31. 8. 2030. Podpisana pogodba je škodljiva za določene klube iz MO 

Ptuj, saj bomo nekaterim klubom morali omogočiti termine v drugih objektih. Posledično bo morala 

MO Ptuj v proračunu za leto 2020, v postavki 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom, 

zagotoviti več sredstev. 
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Seja se je končala ob 18.00. 

 

Na Ptuju, 3. 9. 2019       

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

          mag. Stanko Glažar 

 


