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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

18. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v ponedeljek, 16. novembra 2015 ob 18.00, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Emil Mesarič, Franjo Rozman, Fredi Kmetec, 

Dejan Klasinc, Dejan Levanič, Mojca Gramc, Helena Neudauer (9 od 9) 

Odsotni: / 

Ostali prisotni: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 17. redne seje 

2. Predstavitev kandidatov za direktorja Zavoda za šport Ptuj za obdobje 2016-2021 

3. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 17. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/18: 

Zapisnik 17. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 27. oktobra 2015, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Predstavitev kandidatov za direktorja Zavoda za šport Ptuj za obdobje 2016-2021 

Svet javnega zavoda Zavoda za šport Ptuj je na podlagi 34. in 35. člena Zakona o zavodih v 

Štajerskem tedniku objavil javni razpis za imenovanje direktorja javnega zavoda Zavoda za šport 

Ptuj. Določeni so bili splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati. Rok za vložitev prijave 

je bil 8 dni od dneva objave. Pravočasno je prispelo 15 prijav. Razpisna komisija je na svoji seji 

dne, 12.11.2015, odprla in pregledala prijave kandidatov ter ugotovila, da šest kandidatov ne 

izpolnjuje pogojev iz javnega razpisa. Tri kandidate je pozvala na dopolnitev vloge, 6 pa jih je 

izpolnilo vse pogoje. Kandidati, ki so izpolnjevali pogoje, so prejeli povabilo na predstavitev 

svojega programa dela in razvoja zavoda v ponedeljek, 16. novembra 2015.  

Na podlagi predloženih dokazil in osebne predstavitve kandidatov je svet zavoda opravil 

vrednotenje v skladu s Pravilnikom o merilih za izbiro direktorjev javnih zavodov v Mestni 
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občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/08). Za imenovanje se predlaga kandidat, 

ki doseže najvišji seštevek točk. Po razpravi, kjer so sodelovali vsi člani sveta zavoda, se je 

sprejel naslednji sklep: 

SKLEP 2/18: 

Sandi Mertelj, rojen 21.5.1973, stanujoč Poljska cesta 41b, 2251 Ptuj, je zbral najvišje 

število točk v skladu s Pravilnikom o merilih za izbiro direktorjev javnih zavodov v Mestni 

občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 10/08), zato se ga (predlaga) izbere za 

direktorja javnega zavoda Zavoda za šport Ptuj za naslednjo mandatno obdobje. 

ZA – soglasno vseh 9 članov Sveta zavoda Zavoda za šport Ptuj 

 

V skladu z 12. oz. 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavoda za šport Ptuj, 

direktorja zavoda imenuje in razrešuje na podlagi javnega razpisa Svet zavoda s soglasjem 

ustanoviteljice. Postopek imenovanja (je) bo tako končan, ko bo dala (da) ustanoviteljica, 

Mestna občina Ptuj, soglasje, k opravljeni izbiri. 

 

Ad. 3: Razno 

Pod točko Razno je direktor Zavoda za šport Ptuj podrobneje predstavil dogajanje okrog 

neupravičeno zaračunanih in plačanih zneskov na postavki izvajanje storitev upravljanja športno 

rekreacijske infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi. Zadeva je v fazi ugotavljanja višine 

zneska, ki pa se mora še uskladiti. 

 

 

Seja se je zaključila ob 21.00. 

 

 

 

Na Ptuju, 16. 11. 2015     

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


