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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

01. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 10. maja 2013 ob 13.30, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Boris Perger – kolektivne športne 

panoge, Dejan Dokl – individualne športne panoge, Boštjan Kozel – športni pedagogi (4 od 5) 

Opravičeno odsotni: Marjan Lenartič – šport za vse 

Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – strokovni delavec Zavod za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Nov Pravilnik o vrednotenju programov športa v MO Ptuj – razprava  

 

Ad. 1:  Nov Pravilnik o vrednotenju programov športa v MO Ptuj – razprava   

 

Izhodišča 

- razdelitev Pravilnika na štiri sklope oz. programe sofinanciranja, in sicer šport otrok in 

mladine, vrhunski šport, kakovostni šport oz. športna rekreacija, šport invalidov, 

- vsako leto bo strokovna služba določila višino odstotka razdelitve finančnih sredstev med 

posamezne sklope 

 

1.) Športna vzgoja otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 

- ni pomembno več število članov društva, pomembno je število registriranih članov 

društva, 

- razširjenost športne panoge – pomembna je uvrstitev posamezne panoge na nacionalnem 

nivoju, in pa za razvrstitev v 1. razred morajo imeti klube najmanj štiri starostne 

kategorije, če jih imajo manj, so avtomatsko uvrščeni v 2. razred, 

- koeficienta med 1. in 2. razredom sta sedaj 1,5 oz. 1,25, 

- starostne kategorije za ocenitev veljajo od  U11 (starejši cicibani) do U19 (mladinci) – 5 

kategorij, 

- število treningov na teden (namesto ur treninga),  

- dodano število športnikov za določene športne panoge v tabelo, 

- določena nova razmerja med potrebnim številom športnikov v skupini in dejanskim 

številom športnikov v skupini, 
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- izvajalcem, ki upravljajo s športno infrastrukturo sami, v sklopu C priznamo dodatnih 5 

točk, 

- sprememba tudi pri trenerjih, le tri stopnje licenc, in sicer najvišji trenerski naziv, drugi 

najvišji in tretji najvišji trenerski naziv, ni več pomembna pedagoška izobrazba, 

- …. 

 

2.) Vrhunski šport 

- v to kategorijo po novem predlogu spadajo ekipe, ki nastopajo v 1. ligi ter posamezniki s 

statusom perspektivni razred, 

- … 

 

3.) Kakovostni šport in športna rekreacija 

- sem se prijavijo vsi izvajalci, ki tekmujejo s članskimi moštvi, bili pa so že uspešni v 

kategoriji šport otrok in mladine, 

- prav tako pa tudi izvajalci, ki niso bili uspešni v 1. kategoriji (šport otrok in mladine), 

- ostali kriteriji so podobni kot v 1. Kategoriji, morda le razlika pri rezultatih, veljajo le 

državna prvenstva, 

- …. 

 

4.) Šport invalidov 

- ni večjih razlik, 

 

Pravilnik se kot takšen poda v nadaljnjo razpravo med klube in društva. Na osnovi prejetih 

pisnih predlogov sledi obravnava na ŠZ ter Strokovnem Svet Zavoda za šport Ptuj. 

 

 

 

Na Ptuju, 10. 05. 2013 

 

 

Zapisal: 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


