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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

15. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 26. maja 2015 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Mojca Gramc, Franjo Rozman, 

Fredi Kmetec, Marjan Kolarič (7 od 9) 

Odsotni: Dejan Levanič, Dejan Klasinc (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 14. redne seje 

2. Javni razpis za šport za leto 2015 

3. Strategija in vizija razvoja športa v MO Ptuj 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 14. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/15: 

Zapisnik 14. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 17. marca 2015, se soglasno 

potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Javni razpis za šport za leto 2015 

Na seji so bili predstavljeni rezultati javnega razpisa ter predložene tabele ocenitve klubov. Na 

razpis se je prijavilo 36 klubov, 6 klubov je bilo ocenjenih z manj kot 20 – imi točkami, 1 klub 

pa vloge ni oddal pravočasno. Večjih sprememb ni, saj je 6 najuspešnejših klubov enakih kot v 

letu 2014. Boks klub Ring se je po dodelitvi točk pritožil na drugostopenjski organ v zvezi z 

sofinanciranjem najemnine športnega objekta Bar Ring (pritožba je bila zavrnjena). 
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Razprava: 

Sredstev za šport za leto 2015 so precej zmanjšana, zato bodo v klubih nastale določene težave. 

Klubi sredstev od MO Ptuj niso prejeli že od oktobra 2014, zato se naj vsi postopki za realizacijo 

teh sredstev čimprej izvedejo. 

Spremeni se naj način izplačila finančnih sredstev za klube in društva, in sicer po dvanajstinah. 

SKLEP 2/15 – soglasno sprejeto: 

Dotacije klubom in društvom se naj za prvih šest mesecev izplačajo čimprej oz. v mesecu 

juniju 2015, ostala sredstva pa po dvanajstinah. 

 

SKLEP 3/15 – soglasno sprejeto: 

Zavod za šport Ptuj naj z dopisom ponovno obvesti MO Ptuj o posledicah zmanjšanja 

proračunskih sredstev za šport za leto 2015, še posebej na postavkah Šolski šport. 

 

Ad. 3: Strategija in vizija športa v MO Ptuj 

V prihodnjem obdobju bo potrebno oblikovati novo strategijo in vizijo športa v MO Ptuj, zato je 

o tem potrebno najprej povprašati vse deležnike v športu – klube in društva, trenerje, športne 

pedagoge,… Trenutno poteka razprava o viziji MO Ptuj, smiselno je, da se tudi segment športa 

pri tem vključi v razpravo. V času letošnjega Ptujskega športnega vikenda bi lahko organizirali 

okroglo mizo tudi na to tematiko. 

SKLEP 4/15 – soglasno sprejeto: 

Zavod za šport Ptuj naj prične z aktivnostmi za pripravo Strategije in vizije športa v MO 

Ptuj. Pri tem se naj obvesti vse deležnike v športu, določene smernice oz. izhodišča pa se 

naj predstavijo že na okrogli mizi v času PŠV 2015 – 04.09.2015. 

 

Ad. 4: Razno 

Šolski šport 

Počasi se končuje še eno tekmovalno šolsko leto, ki je tudi letos potekalo brez težav. V mesecu 

avgustu bo Zavod za šport izdal še Bilten šolskih športnih tekmovanj, v katerem bodo 

predstavljeni vsi rezultati vseh izvedenih športnih tekmovanj. 
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Nadzorni odbor MO Ptuj 

Na Zavodu za šport Ptuj bo v terminu konec maja, začetek junija 2015, izveden nadzor o 

poslovanju Zavoda v letu 2014, ki ga bosta vodila ga. Žibrat Sonja in g. Žarko Markovič. 

Rezultati nadzora bodo znani do naslednje seje Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

 

Projekt Zdrav življenjski slog 

Zaključuje se tudi projekt dodatnih ur športne vzgoje na vseh petih OŠ MO Ptuj. Zavod za šport 

bo zato 11.06.2015 organiziral tudi zaključek tega projekta in sicer bo letos ta zaključek na 

letališču v Moškanjcih. Program: predstavitev Aerokluba Ptuj, napihljiva igrala, poligoni in 

skupinska vadba v izvedbi Tamare Gajski. 

 

Novo vodstvo ŠZ MO Ptuj 

V skladu s Statutom ŠZ MO Ptuj bo potrebno izvesti volitve za novo vodstvo zveze, ki bodo 

16.06.2015. Klubi in društva bodo pri tem pozvani k predložitvi kandidatur za organe zveze.  

 

 

Na Ptuju, 26. 05. 2015     

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


