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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

15. korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je trajala od ponedeljka, 8. junija 

2020 od 10.00 do srede, 10. junija 2020 do 10.00. 

Prisotni oz. glasovali so: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Miran Meško, 

Janez Rožmarin (5 od 9)  

Odsotni oz. niso glasovali: mag. Martin Mlakar, Helena Neudauer, Jure Hanc, Fredi Kmetec (4 od 

9) 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Predlog cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj 

 

Obrazložitev: 

Svet Zavoda za šport Ptuj je predlog novega cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj 

obravnaval že na dveh prejšnjih sejah in sicer, najprej na 11. seji, dne 20. novembra 2019 in nato še 

na 12. korespondenčni seji, dne 26. novembra 2019, kjer je predlog cenika tudi soglasno potrdil. 

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

direktor in Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj bili 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 novem igrišču z 

umetno travo, saj smo v tem času 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.    

Smo pa v nadaljevanju s strokovno službo MO Ptuj predlog cenika še dodatno uskladili ter cene še 

malce korigirali v primerjavi s predlogom Sveta Zavoda za šport Ptuj. MO Ptuj je namreč podala 

utemeljitev, da so bila v preteklih letih vlaganja v športno infrastrukturo kar precejšnja ter da so 

športni objekti prvenstveno namenjeni klubom in društvom iz MO Ptuj, ki pa jih zaenkrat 

uporabljajo še brezplačno. 
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SKLEP 1/15/2017-2022: 

Predlog Cenika uporabe športnih objektov v MO Ptuj se potrdi v predlagani obliki. Glasovalo 

je 5 od 9 članov Sveta Zavoda za šport Ptuj in vsi so predlagani predlog podprli. 

 

Na Ptuju, 10. 6. 2020 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


