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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

24. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 11. januarja 2017 ob 15.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Dejan Levanič, Helena Neudauer (7 od 9) 

Odsotni: Mojca Gramc, Dejan Klasinc (2 od 2) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 23. redne seje 

2. Proračun za šport za leto 2017  

3. Akt o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj 

4. Prireditev Športnik leta 2016 MO Ptuj 

5. Spremembe Pravilnikov o sofinanciranju programov športa in o nagrajevanju športnih 

dosežkov 

6. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 23. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo, sklepi s prejšnje seje pa so bili v celoti realizirani. 

SKLEP 1/24: 

Zapisnik 23. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 16. novembra 2016, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Proračun za šport za leto 2017 

Proračun za šport za leto 2017 se je povečal v dveh postavkah in sicer: 

 Postavka 7353 Dotacije klubom in društvom – 30.000,00 EUR 

 Postavka 7351 Materialni stroški športnih objektov – 15.000,00 EUR 

Ti dve postavki sta ključnega pomena tako za klube in društva, kakor tudi za upravljanje s 

športnimi objekti. Pri tem gre zahvala vsem tistim svetniškim skupinam, ki so uspele zagotoviti 

ta sredstva.  
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V Proračunu za šport za leto 2017 pa se je pojavila tudi nova postavka in sicer: 

 Postavka 741 Promocija mesta skozi vrhunski in množični šport – 60.000,00 EUR.  

Postavka je predvidena za financiranje vrhunskega in množičnega športa. Počakati bo potrebno 

na objavljen razpis ter se seveda tudi prijaviti nanj. 

Člani Sveta Zavoda pa so pod to točko razpravljali tudi o morebitnem odkupu Športne dvorane 

Campus na dražbi. V Proračunu za leto 2017 denarja za odkup trenutno ni, bi pa bil odkup 

smiseln zaradi potreb po terminih klubov in društev, nizke trenutne cene odkupa ter možnosti 

uporabe OŠ Mladika za potrebe pouka športne vzgoje. 

SKLEP 2/24: 

Svet Zavoda za šport Ptuj daje MO Ptuj pobudo za odkup športne dvorane Campus. 

 

Ad. 3: Akt o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil predlog novega Akta o sistemizaciji delovnih mest. 

Osnovni namen novega akta je posodobitev akta z novo zakonodajo, in pa popravek najnižjih 

plačnih razredov, ki so pod minimalno plačo, za določene zaposlene.  

V razpravi so člani Sveta Zavoda podprli pobudo o popravku najnižjih plačnih razredov, zaradi 

določenih popravkov v Pravilniku o sistemizaciji pa so to točko dnevnega reda prekinili ter 

prestavili na naslednjo sejo. 

SKLEP 3/24: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj do naslednje seje pripravi nov osnutek 

Pravilnika o sistemizaciji delovnih mest na Zavodu za šport Ptuj. 

 

Ad. 4:  Prireditev Športnik leta 2016 MO Ptuj 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil dogajanje okoli prireditve Športnik leta 2016 MO 

Ptuj, ki bo v četrtek, 26. januarja 2017 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. 

Komisija za izbor nagrajencev se bo sestala v četrtek, 12. januarja 2017, pri tem pa je potrebno 

vključiti tudi tri predstavnike Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

SKLEP 4/24 – soglasno sprejeto: 

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

za izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2016 MO Ptuj, in sicer: mag. Stanko 

Glažar, Emil Mesarič, Fredi Kmetec. 
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Ad. 5:  Spremembe Pravilnikov o sofinanciranju programov športa in o nagrajevanju 

športnih dosežkov 

 Predlog Pravilnika o spremembi Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini 

Ptuj – spremeni se 25. člen Pravilnika tako, da se način in dinamika financiranja odobrenih 

sredstev določi v Pogodbi med MO Ptuj, Zavodom za šport Ptuj in posameznim klubom ali 

društvom. 

SKLEP 5/24 – soglasno sprejeto: 

Iz predlagane spremembe Pravilnika ni razvidno, da bo sredstva posameznemu izvajalcu 

nakazovala MO Ptuj. 

 

 Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o nagrajevanju športnih 

dosežkov v Mestni občini Ptuj – spremenijo se določeni členi Pravilnika in sicer gre za 

nagrajevanje članskih in mladinskih selekcij, razpis vsako leto objavi MO Ptuj v mesecu 

oktobru, MO Ptuj na koncu sklene pogodbe z izbranimi klubi oz. društvi. 

SKLEP 6/24 – soglasno sprejeto: 

Spremembe Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov, se sprejmejo v predlagani 

obliki. 

 

Ad. 6:  Razno 

Pod točko Razno ni bilo posebne razprave. 

 

 

Seja se je zaključila ob 17.00. 

 

 

Na Ptuju, 11. 01. 2017     

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

          mag. Stanko Glažar 

 


