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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

13. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 23. decembra 2014 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Mojca Gramc, Marjan Kolarič, 

Fredi Kmetec, Franjo Rozman (7 od 9) 

Opravičeno odsotni: Dejan Levanič, Dejan Klasinc 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 12. redne seje 

2. Proračun za šport za leto 2015 

3. Prireditev Športnik leta 2014 MO Ptuj 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 12. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/13: 

Zapisnik 12. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 06. novembra 2014, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Proračun za šport za leto 2015 

Člani Sveta Zavoda so razpravljali o predlaganih višinah Proračuna MO Ptuj za športno 

dejavnost. Pri tem so si bili enotni, da naj višina sredstev ostane vsaj na enaki ravni kot v letu 

2014. Klubi in društva so še vedno deležni premalo sredstev, morebitna privarčevana sredstva 

zaradi energetske sanacije športnih objektov, pa morajo ostati na postavkah športa. 

SKLEP 2/13 – soglasno sprejeto: 

Zavod za šport Ptuj naj pripravi dopis za MO Ptuj, da naj višina sredstev v Proračunu MO 

Ptuj za šport za leto 2015, ostane na vsaj enaki ravni kot v letu 2014. 
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Ad. 3: Športnik leta 2014 MO Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje okoli prireditve Športnik leta 2014 MO 

Ptuj, ki bo v četrtek, 29. januarja 2015 ob 18.00 v Kulturni dvorani Gimnazije Ptuj. Na naslove 

klubov in društev so že bili poslani obrazci v zvezi s predlogi za nagrajence na prireditvi, rok za 

oddajo predlogov je sreda, 24.12.2014.  

V nadaljevanju so člani Sveta Zavoda obravnavali še predloge za spremembo Pravilnika o 

prireditvi Športnik leta MO Ptuj, in sicer: 

 Rezultati se upoštevajo le, če so bili doseženi na tekmovanjih najvišjega ranga. 

 Za upoštevanje rezultata mora biti na tekmovanjih dosežena vsaj ena zmaga. 

 Vmesne kategorije U21, U23 se pri ocenitvi upoštevajo kot mladinske ekipe. 

 Rezultat mora biti v 1/3 tekmovalcev. 

SKLEP 3/13 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj sprejme predloge sprememb za dopolnitev Pravilnika o 

prireditvi Športnik leta MO Ptuj. 

 

Komisija za izbor nagrajencev se bo sestala v sredo, 07.01.2015, potrebno je vključiti tri 

predstavnike Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

SKLEP 4/13 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj imenuje tri predstavnike Sveta Zavoda za šport Ptuj, v komisijo 

za izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2014 MO Ptuj, in sicer: Glažar Stanko, 

Kolarič Marjan, Rozman Franjo. 

 

Ad. 4: Razno 

 Napredovanje ekip v letu 2014 

V letu 2014 so napredovale tri ekipe v višje range tekmovanja, in sicer moška ekipa Tenis kluba 

Ptuj iz 2. v 1. ligo, ženska ekipa NTK Ptuj iz 2. v 1. ligo, NK Podvinci iz 4. v 3. ligo. Višina 

sredstev namenjena za napredovanje ekip je 1.411,00 EUR. Predlog strokovne komisije na 

Zavodu za šport Ptuj je, da se sredstva razdelijo po ključu, vsakemu od klubov tretjina sredstev. 

SKLEP 5/12 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj sprejme način razdelitve sredstev za Napredovanje ekip po 

ključu, vsakemu od klubov pripada tretjina sredstev iz postavke. 
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 Sofinanciranje programov študentov Fakultete za šport 

V šolskem letu 2013/2014 je bilo na Fakulteto za šport v Ljubljani vpisanih 7 študentov, trije od 

njih pa so izpolnjevali pogoje za pridobitev finančnih sredstev iz postavke. Predlog strokovne 

komisije na Zavodu za šport Ptuj je, da se sredstva razdelijo v odvisnosti od višine proračunskih 

sredstev ter števila potrjenih programov. 

SKLEP 6/12 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj sprejme način razdelitve sredstev za Sofinanciranje programov 

študentov Fakultete za šport po predlaganem ključu. 

 

 Pravilnik o napredovanju ekip, Pravilnik o sofinanciranju programov študentov 

Fakultete za šport 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj do naslednje seje pripravi predloga obeh pravilnikov. 

 

 

 

 

Na Ptuju, 23. 12. 2014     

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


