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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

17., korespondenčne seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je trajala od petka, 16. oktobra 2020 

od 10.00 do ponedeljka, 19. oktobra 2020 do 10.00. 

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

Janez Rožmarin, Helena Neudauer, Fredi Kmetec (7 od 9)  

Odsotni oz. niso glasovali: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc (2 od 9) 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Dopolnjen Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 

 

Na zahtevo Strokovne službe MO Ptuj smo morali na Zavodu za šport Ptuj korigirati Letni delovni 

načrt Zavoda za leto 2020. Pripombe so bile naslednje: 

- pri sredstvih za zaposlene ni bilo zavedeno, v katerih plačnih razredih so zaposleni, in zakaj je 

načrtovano povečanje sredstev v primerjavi s preteklim letom, 

- pri materialnih stroških, materialnih stroških športnih objektov, projektih Mali sonček, Zlati 

sonček, Krpan, ni vsebovanih količin nabavljenega materiala in opravljenih storitev ter cen, ki 

so podlaga za načrtovana sredstva, 

- pri šolskem športu niso opredeljene storitve ter material, ki sodijo v to postavko, ravno tako ni 

razviden delež stroškov po posameznih občinah, ki so sofinancer te dejavnosti, niti ni 

opredeljeno, na kakšen način je določen delež MO Ptuj, 

- pri prireditvah in akcijah niso opredeljeni stroški po posameznem dogodku, količine in cene, ki 

so podlaga za ocenjeno porabo, 

- pri področni koordinaciji je prikazan le opis splošnih dejavnosti, ni pa jasno, kaj so podlage za 

določitev ocenjene porabe sredstev, 

- pri investicijskem vzdrževanju so samo splošni opisi, z izjemo tabele pod točko investicijsko 

vzdrževanje, 

- pri odhodkih iz sredstev tržnih dejavnosti, ni ločeno, kolikšen del gre za posamezne namene v 

opisu teh odhodkov (materialni stroški, stroški za plače,..). 
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Direktor in strokovna služba Zavoda za šport Ptuj smo v nadaljevanju vse omenjene pripombe 

upoštevali ter jih popravili oz. uskladili z odgovornimi na MO Ptuj. Pripravljen Letni delovni načrt 

Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 je tako sedaj usklajen in pripravljen za izdajo soglasja s strani MO 

Ptuj. 

Pred izdajo soglasja pa je potrebna še potrditev s strani Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

 

SKLEP 1/17/2017-2022: 

Dopolnjen Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2020 se potrdi v predlagani obliki. 

Glasovalo je 7 od 9 članov Sveta Zavoda za šport Ptuj in vsi so predlagani predlog podprli. 

 

 

Na Ptuju, 19. 10. 2020 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


