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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

01. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 8. novembra 2017 ob 14.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Marjan Lenartič – kolektivne športne 

panoge, Emil Mesarič – šport za vse (3 od 5) 

Upravičeno odsotni: Boštjan Kozel – športni pedagogi, Dejan Dokl – individualne športne 

panoge,  (2 od 2) 

Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov na Zavodu za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Osnutek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni 

občini Ptuj 

2. Razno 

 

Ad. 1:  Osnutek Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v 

Mestni občini Ptuj 

Dne, 30. 5. 2017, je bil sprejet nov Zakon o športu (ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17), v katerem je v 

(3) točki 16. člena določeno, da občinski svet sprejme odlok, v katerem so opredeljeni izvajalci 

Letnega programa športa (LPŠ), športni programi in področja LPŠ, merila in pogoji za izbiro in 

sofinanciranje izvajalcev LPŠ, način določitve višine sofinanciranja, sklepanja pogodb ter način 

izvajanja nadzora nad pogodbami. Na podlagi 98. člena Zakona o športu ga mora lokalna 

skupnost sprejeti najkasneje v roku enega leta od uveljavitve tega zakona. Odlok je podlaga za 

objavo javnega razpisa na področju športa. 

Sestavni del Odloka so tudi Pogoji in merila za izbiro in sofinanciranje letnega programa športa, 

ki pa so povzeta iz Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni 

vestnik Mestne občine Ptuj, št. 2/08, 12/09, 12/11 in 2/17). 

 

Merila pa se od Pravilnika razlikujejo v naslednjih členih Odloka: 

19. člen: 

 kriterij uspešnosti na javnem razpisu – spremenjeno je minimalno število točk za 

sofinanciranje LPŠ. Glede na zmanjšanje skupnega možnega števila točk za sofinanciranje 

LPŠ, je ustrezno temu zmanjšano tudi minimalno število točk za sofinanciranje LPŠ. 
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20. člen – sklop A: 

 članstvo v društvu – iz meril smo črtali članstvo, ker je za ocenjevanje pomemben le 

registriran in redno vadeči član društva. 

21. člen – sklop B1: 

 kategorizacija športnikov – poenostavitev načina izračuna točk. 

21. člen – sklop B2: 

 uvrstitev na mednarodnih in državnih tekmovanjih – poenostavitev načina izračuna točk za 

posamezne rezultate, 

 rezultati doseženi v neolimpijskih športnih panogah se vrednotijo s koeficientom 0,75, 

 rezultati doseženi v mladinskih kategorijah se vrednotijo s koeficientom 0,75. 

22. člen – sklop C1: 

 število mesecev vadbe na leto – dodamo koeficient glede na število mesecev vadbe na leto. 

22. člen – sklop C4: 

 korekcijski faktor za starostne kategorije – s koeficientom ovrednotimo različne starostne 

kategorije. 

23. člen – sklop D: 

 strokovna usposobljenost kadra – uskladitev z 92. členom Zakona o športu, le dve stopnji 

usposobljenosti. 

30. člen – športne prireditve: 

 merila za vrednotenje športnih prireditev – določen je kriterij za sofinanciranje športnih 

prireditev. 

 

Razprava: 

Člani Sveta Zavoda so podprli akcije za čim hitrejše sprejetje Odloka o postopku za 

sofinanciranje LPŠ. 

 

Mesarič Emil: 

Pri določenih športnih panogah so starostne kategorije različno opisane, saj so različni tudi 

kriteriji glede pravice nastopov v določenih starostnih kategorijah. Smiselno bi bilo, da se to 

upošteva v merilih. 

 

Sklep št. 1: 

Glede na specifičnost športnih panog, upoštevamo starostne kategorije glede na določitev le 

teh po posameznih NPŠZ. 
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Ad. 2:  Razno 

 Proračun MO Ptuj za leto 2018 

Izhodišča za Proračun za šport za leto 2018 so bila na MO Ptuj poslana že pri pripravi Osnutka 

proračuna. Naše želje, v primerjavi s proračunom za šport za leto 2017, so bile že tedaj 

naslednje: 

Materialni stroški športnih objektov – povečanje postavke iz 95.000,00 EUR na 120.000,00 

EUR 

Sofinanciranje trenerjev – povečanje postavke iz 25.128,00 EUR na 27.000,00 EUR 

Šolski šport – povečanje postavke iz 14.535,00 EUR na 17.000,00 EUR 

Prireditve in akcije Zavoda – povečanje postavke iz 6.855,00 EUR na 15.000,00 EUR 

Investicijsko vzdrževanje Zavoda – povečanje postavke iz 35.000,00 EUR na 80.500,00 EUR; 

pri tem smo seveda pripravili nabor projektov, ki so nujni za funkcionalno ohranjenost objektov 

PROJEKTI – MANJŠI  OKVIRNA VREDNOST 

Nabava elektronskih tarč za strelišče Mladika 30.000,00 EUR 

Varnostna kletka za mete na Mestnem stadionu Ptuj 23.000,00 EUR 

Ureditev igrišča pri vrtcu Zvonček na Bregu 15.000,00 EUR 

Mehčalna naprava za hladno vodo na Mestnem stadionu Ptuj 5.000,00 EUR 

Igrala na igrišču za avtobusno postajo Ptuj 5.000,00 EUR 

Merilna naprava porabe vode na pomožnem igrišču 2.500,00 EUR 

SKUPAJ OKVIRNO 80.500,00 EUR 

 

Glede večjih projektov na področju investicij in prenove športne infrastrukture, pa je potrebno 

planirati tudi sredstva za nabavo in postavitev reflektorjev ob glavnem igrišču ter prenovo igrišča 

z umetno travo. Nabava reflektorjev bi dolgoročno omogočila dodaten zagon športa na Ptuju, saj 

bi lahko določene aktivnosti izpeljali tudi v večernih urah. Ob uvrstitvi NK Drava Ptuj v najvišji 

rang tekmovanja, pa bo to tudi eden izmed pogojev licenciranja za 1. SNL ligo. 

Igrišče z umetno travo pa je deloma že dotrajano in potrebno temeljite prenove. Zamenjati bo 

potrebno zgornji del umetne trave, predtem pa seveda še preveriti obstoječo podlago in 

tamponske plasti peska kot nosilca umetne trave. 

PROJEKTI – VEČJI OKVIRNA VREDNOST 

Reflektorji Mestni stadion Ptuj 250.000,00 EUR 

Prenova igrišča z umetno travo 200.000,00 EUR 

SKUPAJ OKVIRNO 450.000,00 EUR 
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In kaj od tega je bilo upoštevano pri pripravi Proračuna? Praktično vse postavke so le ostale na 

nivoju iz leta 2017, predvsem pa nas skrbi dejstvo, da pa se je zmanjšala postavka Dotacije 

klubom in društvom in sicer iz 222.590,00 EUR na 192.590,00 EUR, prav tako pa se je ukinila 

postavka Promocija mesta skozi vrhunski ali množični šport. 

 

Razprava: 

Člani Strokovnega Sveta so kritično ocenili pripravo Proračuna za šport, predvsem pa skrbijo 

zmanjšanja sredstev za dotacije klubom in društvom. 

 

Sklep št. 2: 

V Proračunu za šport za leto 2018 se naj povečajo sredstva za delovanje klubov in društev 

za vsaj 30.000,00 EUR. 

 

 Zemljišča Žnidaričevo nabrežje 

MO Ptuj ima v načrtu, da proda nepremičnine na lokaciji Žnidaričevo nabrežje, in sicer parc. št. 

1699/3, 1699/4 in 1699/5. V preteklosti je imela MO Ptuj že izdelane ideje za ureditev celotnega 

zemljišča na tej lokaciji, ki bi bilo namenjeno za športno infrastrukturo. 

 

Razprava: 

Zemljišča v bližini Mestnega stadiona Ptuj oz. na levem bregu reke Drave, se naj namenijo 

interesom športne sfere, zato prodaje niso smiselne. 

 

 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


