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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

03. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 5. februarja 2014 ob 14.00, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

panoge, Boštjan Kozel – športni pedagogi, Marjan Lenartič – šport za vse, Dejan Dokl – 

individualne športne panoge (5 od 5) 

 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 02. seje 

2. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj 

3. Pogled na investicije v prihodnosti na področju športa v MO Ptuj 

4. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 02. seje   

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/03: 

Zapisnik 02. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 19. 

novembra 2013, se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj  

Ponovno je bil predstavljen predlog novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa, 

prav tako pa je Strokovni svet obravnaval predloge, ki so jih klubi in društva lahko podali v 

javni razpravi, ki je potekala do 15.01.2014. 

 

Na javno razpravo se je odzvalo 5 klubov: Ženski nogometni klub MSM Ptuj, Teniški klub 

Terme Ptuj, Boks klub Ring Ptuj, Judo klub Drava Ptuj in Brodarsko društvo Ranca Ptuj. 

Strokovni svet Zavoda je pregledal in obravnaval vse prispele predloge, pri tem je sprejel 

naslednje sklepe: 
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SKLEP 2/03: 

Predlog ŽNK MSM Ptuj, da se spremeni 10c. člen v tabeli 6, glede zmanjšanja števila 

športnikov v vadbenih skupinah v športni panogi ženski nogomet, ni bil sprejet, saj je 

Strokovni svet Zavoda mnenja, da bi v tem primeru morali v vseh ženskih športnih 

panogah spremeniti število vadečih. 

 

SKLEP 3/03: 

Predlog Tenis kluba Terme Ptuj, da se naj v sklopu B2 (uvrstitev na mednarodnih in 

državnih tekmovanjih) dodajo oz. upoštevajo rezultati tudi iz Sredozemskih iger, se 

sprejme. Dodajo se tudi rezultati iz Univerzijade. Točkovno se rezultati iz omenjenih 

tekmovanj poenotijo z rangom Evropskega pokala. 

 

SKLEP 4/03: 

Izmed predlogov Boks kluba Ring Ptuj se sprejme predlog, da se naj v sklopu B2 

(uvrstitev na mednarodnih in državnih tekmovanjih) ločijo rezultati olimpijskih in 

neolimpijskih športnih panog, in sicer rezultati neolimpijskih športnih panog se naj 

ovrednotijo s 50% (koeficient 0,5). 

 

Ostali predlogi Boks kluba Ring: 

- naj se natančno določi šport, ki se izvaja v MO Ptuj ter se ga dodeli v razrede, 

- v programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v vrhunski šport naj se pri 

vadbenih skupinah  upoštevajo samo tri starostne kategorije in sicer mladinci, kadeti in 

starejši dečki, 

- vadbene skupine cicibanov in mlajših dečkov se naj razvrstijo v program kakovostni šport 

in športna rekreacija, 

- naj se v MO Ptuj financira samo najvišje rangiran klub po športni panogi in spolu, npr. v 

rokometu najboljši moški klub in najboljši ženski klub (z največ točkami), v nogometu 

samo najboljši moški klub in najboljši ženski klub, 

- pri trenerjih naj se dopušča, da en trener vodi štiri starostne kategorije, ker dejansko res 

prihaja do tega, 

- naj se pod uporabo športnih objektov oz. pri sofinanciranju najemnin zapiše klube iz 

Letnega programa športa, ki jim te najemnine pripadajo. Naj se Boks klubu Ring Ptuj 

zagotovi sofinanciranje najemnine, ker je to edini klub v MO Ptuj, ki mu sofinanciranje 

oz. celotno financiranje najemnine ne pripada, 
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se ne sprejmejo, saj Strokovni svet Zavoda meni, da so nekateri predlogi Boks kluba 

Ring že opredeljeni v samem Pravilniku, nekateri pa se preveč opredeljujejo le do ene 

športne panoge (v tem primeru boksa). 

 

SKLEP 5/03: 

Izmed predlogov Judo kluba Drava Ptuj se sprejmejo naslednji: 

- v 11. členu se spremeni zapis iz »….za individualne športne panoge pa mora športnik 

imeti kategorizacijo vsaj mednarodnega razreda«, v zapis »…za individualne 

športne panoge pa mora športnik imeti kategorizacijo vsaj perspektivnega razreda«,  

- v členu 14. se v točki 2 alineja 4, na koncu za vejico dopiše »ki izpolnjuje pogoje iz 

prve alineje«, 

- v 19. členu se v točki 2 izbriše članarina. 

 

Ostali predlogi Judo kluba Drava Ptuj: 

- pri upoštevanju števila registriranih tekmovalcev v vadbenih skupinah se naj upošteva: 

a)nastop na državnem prvenstvu ali alternativa: b) trije nastopi na uradnih tekmovanjih v 

Sloveniji ali tujini, 

- naj vsaka kategorizacija, glede na svojo »težo«, prinese del točke ali več točk, se pa 

številčno omeji skupno število točk do neke višine. V nasprotnem primeru uspešnejše 

klube in športnike kaznujemo za dobre dosežke, 

- predlagamo, da se profesionalnega trenerja prizna v toliko skupinah, kot jih klub prikaže, 

pri čemer se mora število ur, ki jih te vadbene skupine tedensko opravijo, ujemati s 

pogodbeno zapisanim številom ur določenega profesionalnega trenerja. Klubi o takšni 

obvezi priložijo pismeno potrdilo.  

- strokovna usposobljenost kadra, 

- v skupino vrhunski šport ali kakovostni šport se uvrsti rezultate tistih ekip v individualnih 

športnih panogah, ki izkazujejo pregleden in organiziran tekmovalni sistem s prehodom 

najboljših ekip iz nacionalnih lig v ekipna evropska klubska tekmovanj (liga prvakov, 

pokalnih zmagovalcev ipd.), 

 

se ne sprejmejo, saj Strokovni svet Zavoda meni, da so nekateri predlogi Judo kluba 

Drava Ptuj že opredeljeni v samem Pravilniku, nekateri pa se preveč opredeljujejo le do 

ene športne panoge (v tem primeru juda). 
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SKLEP 6/03: 

Izmed predlogov BD Rance Ptuj se sprejmejo naslednji: 

- točkovanje klubov, ki so člani večih različnih nacionalnih panožnih športnih zvez, se 

naj primerno vnese v pravilnik. 9. člen predloga Pravilnika se zato glasi: »Izvajalci, 

ki izvajajo več športnih panog različnih Nacionalnih panožnih športnih zvez (NPŠZ), 

bodo ocenjeni ločeno po športnih panogah«, 

- v 10.c členu se spremeni in dopolni tabela s predlogi, ki so podani: 

 

Tabela 5: Potrebno število športnikov v vadbenih skupinah – individualni športi: 

PANOGA 

Cicibani / 

cicibanke 

(do 11 let) 

Ml. dečki / 

ml. deklice 

(do 13 let) 

St. dečki / 

st. deklice 

(do 15 let 

Kadeti / 

kadetinje 

(do 17 let) 

Mladinci / 

mladinke 

(do 19 let) 

Jadranje  3 3 3 2 2 

Veslanje  3 3 3 2 2 

Kajakaštvo 3 3 3 2 2 

 

- v 11. členu se spremeni zapis iz »….za individualne športne panoge pa mora športnik 

imeti kategorizacijo vsaj mednarodnega razreda«, v zapis »…za individualne 

športne panoge pa mora športnik imeti kategorizacijo vsaj perspektivnega razreda«. 

 

 

Ad. 3:  Pogled na investicije v prihodnosti na področju MO Ptuj 

Člani Strokovnega sveta Zavoda so razpravljali o dolgoročnih investicijah na področju športa 

v MO Ptuj, zaključki razprave so bili naslednji:  

1. Razsvetljava Mestni stadion Ptuj 

2. Sanacija pomožnega nogometnega igrišča 

3. Motorični park na zemljišču Babusekova graba 

4. Velodrom – dirkališčno kolesarstvo  

5. Pokrito teniško igrišče – beton ali umetna masa 

6. Plezalna stena 

7. Umetno drsališče 

8. Igrišča z umetno travo pri Mestnem stadionu, OŠ Breg, OŠ Olge Meglič 

9. Kegljišče – najmanj štiristezno 

10. Razsvetljava balinišča na Potrčevi cesti 
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11. Hangar ob pristanišču Ranca Ptuj za potrebe shranjevanja plovil, opreme plovil in 

veslaške proge 

12. Nabava dveh večnamenskih kombijev za potrebe prevoza športnikov mlajših starostnih 

kategorij 

 

 

Priloge: 

- Predlog Pravilnika o sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj, 

- Zapisnik 3. seje Strokovnega sveta Zavoda za šport Ptuj 

- Prejeti predlogi klubov in društev na podlagi javne razprave o predlogu Pravilnika o 

sofinanciranju programa športa v Mestni občini Ptuj 

 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


