Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
13. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 8. januarja 2020 ob 16.30 uri, v
prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Helena Neudauer, Miran Meško
Janez Rožmarin, Fredi Kmetec (7 od 9)
Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc (2 od 2)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 11. seje in 12. korespondenčne seje
2. Informacija o proračunu za šport za leto 2020
3. Predlog sprememb Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje Letnega programa športa v
MO Ptuj
4. Prireditev Športnik leta 2019 MO Ptuj
5. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1: Pregled zapisnika 11. seje in 12. korespondenčne seje
Zapisnika 11. in 12. seje sta bila predložena v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/13/2017-2022:
Zapisnik 11. seje se soglasno potrdi v predlagani vsebini.
SKLEP 2/13/2017-2022:
Zapisnik 12. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani vsebini.
Ad. 2: Informacija o proračun za šport za leto 2020
Glede na izhodišča za povečanje sredstev za šport, je na koncu prišlo le do povečanja sredstev na
postavki 7352 Sofinanciranje najemnin športnim klubom za 5.000,00 EUR. Sredstva, ki so bila
planirana na postavki 741 Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport v višini 60.000,00
EUR, pa so bila prestavljena na postavko 7353 Dotacije klubom in društvom.
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Ad. 3: Predlog sprememb Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje Letnega
programa športa v MO Ptuj
V zvezi s spremembami Odloka o postopkih in merilih za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj, Zavod za
šport Ptuj vedno najprej pozove klube in društva k morebitnim predlogom sprememb Odloka, nato
pa te spremembe obravnava celotna športna sfera (UOŠZ MO Ptuj, Strokovni Sveta Zavoda za
šport Ptuj in Svet Zavoda za šport Ptuj). Šele po pozitivni odobritvi s strani vseh teh inštitucij, sledi
obravnava sprememb Odloka na Mestnem svetu MO Ptuj.
Zavod za šport Ptuj bo tako tudi v letošnjem letu, pozval klube in društva k morebitnim
spremembam Odloka.
Ad. 4: Prireditev Športnik leta 2019 MO Ptuj
Prireditev Športnik leta 2019 MO Ptuj je že v fazi priprave, termin bo tokrat 30. januar 2020, 18.00,
lokacija pa Dominikanski samostan Ptuj. Klubi in društva so že v začetku meseca decembra 2019
bili pozvani k nominacijam najuspešnejših športnikov, ekip in zaslužnih delavcev. Komisija za
izbor nagrajencev pa se je tudi že sestala in izbrala nagrajence dogodka.

Ad. 5: Razno
Pod točko Razno ni bilo posebne razprave članov Sveta Zavoda za šport Ptuj.

Seja se je končala ob 17.15.

Na Ptuju, 8. 1. 2020

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar
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