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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

19. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 05. januarja 2016 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Helena Neudauer (6 od 9) 

Odsotni: Dejan Klasinc, Dejan Levanič, Mojca Gramc (3 od 3) 

Ostali prisotni: / 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje 

2. Proračun MO Ptuj za šport za leto 2016 

3. Prireditev Športnik leta MO Ptuj za leto 2015 

4. Razno 

 

Dnevni red je bil s strani članov Sveta Zavoda dopolnjen in sicer je bil predlagan naslednji 

dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 18. redne seje 

2. Imenovanje direktorja Zavoda za šport Ptuj 

3. Proračun MO Ptuj za šport za leto 2016 

4. Prireditev Športnik leta MO Ptuj za leto 2015 

5. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov študentov Fakultete za šport v Ljubljani in 

Predlog Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip 

6. Razno 

 

Dopolnjen predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 18. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/19 – soglasno sprejeto: 

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

spremeni v točki 2, in sicer v Sklepu 2/18, ki se sedaj glasi: 
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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. 

 

Ostalih pripomb na zapisnik ni  bilo. 

 

Ad. 2: Imenovanje direktorja Zavoda za šport Ptuj 

Na prejšnji, 18. seji Sveta Zavoda za šport Ptuj, je Svet Zavoda izbral kandidata za direktorja 

Zavoda za naslednje mandatno obdobje 2016-2021, to je Mertelj Sandija. Prav tako je bila 

poslana vsa dokumentacija na MO Ptuj v zvezi z imenovanjem direktorja. MO Ptuj je podala 

soglasje k imenovanju direktorja, in sicer dne 21.12.2015. 

SKLEP 2/19 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj imenuje Mertelj Sandija za direktorja Zavoda za šport Ptuj za 

obdobje od 16.02.2016 do 16.02.2021. 

 

Ad. 3: Proračun MO Ptuj za šport za leto 2016 

V Proračunu za šport za leto 2016 je zaznati določene spremembe v primerjavi z letom 2015 in 

sicer: 

Postavke Zavoda za šport Ptuj: 

 Zmanjšanje sredstev za Materialne stroške športnih objektov za -10.000,00 EUR 

 Povečanje sredstev za Projekti Hura prosti čas – počitnice za +2.000,00 EUR 

Postavke Klubi in društva: 

 Povečanje sredstev za Dotacije klubom in društvom za +5.000,00 EUR 

Postavka Gimnazija Ptuj: 

 Povečanje sredstev za Dotacija za športno dvorano Gimnazija Ptuj za +2.000,00 EUR 

Ostale postavke so ostale na enaki ravni kot za leto 2015. 
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Pregled sredstev za vzdrževanje športnih objektov po letih: 

Leto 2013 2014 2015 2016 

Materialni 

stroški športnih 

objektov 

104.011,70 EUR 104.377,00 EUR 90.630,00 EUR 80.630,00 EUR 

Uporaba 

športnih površin 

za OŠ MO Ptuj 

16.620,21 EUR 16.620,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR 

SKUPAJ 120.631,90 EUR 120.997,00 EUR 90.630,00 EUR 80.630,00 EUR 

Glede na dejstvo, da se je postavka za upravljanje športnih objektov v primerjavi z letom 2014 

znižala za cca. 40.000,00 EUR, se postavlja vprašanje, kako bo lahko Zavod v letu 2016 sploh  

korektno vzdrževal športne objekte, ki jih ima v upravljanju. 

SKLEP 3/19 – soglasno sprejeto: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj do naslednje seje Sveta Zavoda za šport Ptuj 

pripravi oceno stroškov za vzdrževanje športnih objektov za leto 2016. 

 

Ad. 4: Prireditev Športnik leta 2015 MO Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje okoli prireditve Športnik leta 2015 MO 

Ptuj, ki bo v sredo, 27. januarja 2016 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. Glede 

na dejstvo, da pa nam MO Ptuj za vse športne prireditve v letu 2016 namenila le 2.600,00 EUR, 

bo potrebno zmanjšanje vseh stroškov že na tej prireditvi. 

Komisija za izbor nagrajencev se bo sestala v sredo, 12.01.2016, potrebno je vključiti tri 

predstavnike Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

SKLEP 4/19 – soglasno sprejeto: 

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

za izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2015 MO Ptuj, in sicer: Glažar Stanko, 

Neudauer Helena, Kmetec Fredi. 
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Ad. 5: Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov študentov Fakultete za šport v 

Ljubljani in Predlog Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip 

Članom Sveta Zavoda za šport Ptuj sta bila predstavljena predloga dveh pravilnikov, in sicer 

Pravilnik o sofinanciranju programov študentov Fakultete za šport v Ljubljani in Pravilnik o 

nagrajevanju napredovanja športnih ekip. V razpravi so člani Sveta Zavoda izrazili pomisleke, 

kako je z nagrado glede napredovanja iz npr. šeste v peto ligo oz. iz tretje v drugo ligo, obe sta 

namreč enako ovrednoteni. Zato se v pravilnik doda stavek, da klub pridobi nagrado za 

napredovanje le tedaj, kadar gre za tekmovanje, ki ga direktno vodi nacionalna panožna športna 

zveza (in ne regijska ali območna zveza). 

SKLEP 5/19 – soglasno sprejeto: 

Svet Zavoda za šport Ptuj sprejme Pravilnik o sofinanciranju programov študentov 

Fakultete za šport v Ljubljani in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip s 

podanimi spremembami. 

 

Ad. 6: Razno 

 V prostorih Zavoda za šport Ptuj je bila ob koncu meseca decembra uradno odprta Regijska 

pisarna Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. Glavne naloge Regijske 

pisarne bodo pomoč občinskim zvezam pri uresničevanju dogovorjenih programov razvoja 

športa, pomoč športnim klubom in društvom v občinah, uveljavljanje modela sofinanciranja 

športa na lokalni ravni v skladu z Nacionalnim programom športa 2014-2023 in priprava 

predlogov za podeljevanje priznanj Olimpijskega komiteja Slovenije. Regijsko pisarno bo 

vodil predsednik ŠZ MO Ptuj, Franjo Rozman 

 

Seja se je zaključila ob 16.30. 

 

 

Na Ptuju, 05. 01. 2016     

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


