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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

03. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 12. decembra 2018 ob 

14.30, v prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Emil Mesarič – šport za vse, Boštjan 

Kozel – športni pedagogi, Marjan Lenartič – kolektivne športne panoge (4 od 5) 

Upravičeno odsotni: Dejan Dokl – individualne športne panoge (1 od 1) 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 2. seje 

2. Predlog sprememb Pravilnika o prireditvi Športnik leta Mestne občine Ptuj 

3. Prireditev Športnik leta 2018 MO Ptuj 

4. Izhodišča za Proračun za šport za leto 2019 

5. Razno 

 

Ad. 1: Pregled zapisnika 3. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/3/2017-2022: 

Zapisnik 2. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Predlog sprememb Pravilnika o prireditvi Športnik leta Mestne občine Ptuj  

Direktor Zavoda je predstavil predlog sprememb Pravilnika o prireditvi Športnik leta Mestne 

občine Ptuj. Predlagane spremembe se nanašajo na naslednje zadeve: 

 V 3. členu Pravilnika smo dodali kategorijo Posebni dosežki na področju športa MO Ptuj in 

okrogle obletnice klubov in društev iz MO Ptuj. 

 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo v kategoriji Najuspešnejši trenerji MO Ptuj, v 

drugem odstavku, dodali besedo »načeloma«. Oba nagrajena trenerja leta lahko namreč 

izhajata iz iste kategorije (moški ali ženski šport). 

 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo v kategoriji Najzaslužnejši športni delavci 

MO Ptuj, v prvem odstavku, spremenili minimalno starost kandidata iz 30 na 40 let. 
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 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo dodali novo kategorijo Posebni dosežki na 

področju športa MO Ptuj in okrogle obletnice klubov in društev iz MO Ptuj in v njej navedli 

kriterije. 

 V 9. členu Pravilnika smo spremenili datum pričetka veljavnosti tega pravilnika. 

 

Razprava: 

Člani Strokovnega Sveta predlagajo zvišanje minimalne starosti za prejem priznanja v kategoriji 

Najzaslužnejši športni delavci na 50 let, prav tako pa število let delovanja posameznega kluba za 

prejem priznanja v kategoriji Okrogle obletnice klubov in društev na 20 let. 

 

SKLEP 2/3/2017-2022: 

Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so soglasno sprejeli naslednje spremembe 

Pravilnika o prireditvi Športnik leta MO Ptuj: 

 V 3. členu Pravilnika smo dodali kategorijo Posebni dosežki na področju športa MO 

Ptuj in okrogle obletnice klubov in društev iz MO Ptuj. 

 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo v kategoriji Najuspešnejši trenerji MO 

Ptuj, v drugem odstavku, dodali besedo »načeloma«. Oba nagrajena trenerja leta lahko 

namreč izhajata iz iste kategorije (moški ali ženski šport). 

 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo v kategoriji Najzaslužnejši športni 

delavci MO Ptuj, v prvem odstavku, spremenili minimalno starost kandidata iz 30 na 

50 let. 

 V 7. členu Kriteriji in merila za priznanja, smo dodali novo kategorijo Posebni dosežki 

na področju športa MO Ptuj in okrogle obletnice klubov in društev iz MO Ptuj in v njej 

navedli kriterije. Minimalna doba delovanja za prejem nagrade je 20 let. 

 V 9. členu Pravilnika smo spremenili datum pričetka veljavnosti tega pravilnika. 

 

Ad. 3: Prireditev Športnik leta 2018 MO Ptuj 

Prireditev Športnik leta 2018 MO Ptuj je že v fazi priprave, termin bo tokrat 31. januar 2019, 

18.00, lokacija pa bo Dominikanski samostan Ptuj. Klubi in društva bodo v prihodnjih dneh že 

pozvani k nominacijam najuspešnejših športnikov, ekip in zaslužnih delavcev. Komisija za izbor 

nagrajencev se bo sestala v januarju 2019, pri tem pa je potrebno vključiti tudi tri predstavnike 

Sveta Zavoda za šport Ptuj. 
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SKLEP 3/3/2017-2022: 

Člani Strokovnega Sveta soglasno imenujejo tri predstavnike Strokovnega Sveta Zavoda za 

šport Ptuj, v komisijo za izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2018 MO Ptuj, in 

sicer: Kozel Boštjan, Mesarič Emil in Marjan Lenartič 

 

Ad. 4: Izhodišča za Proračun za šport za leto 2019 so naslednja: 

Povečajo se naj sredstva na naslednjih postavkah: 

Dotacije klubom in društvom – za redno delovanje klubov. 

Sredstva za promocijo MO Ptuj in vrhunske dosežke – Pravilnik za dodelitev teh sredstev se 

naj spremeni tako, da bodo tudi individualni športniki lahko kandidirali za ta sredstva. 

Prireditve in akcije Zavoda – organizacija večjih športnih prireditev v MO Ptuj, predvsem 

Ptujski športni vikend 2019 in Športnik leta MO Ptuj 2018. 

Investicijsko vzdrževanje – obstaja nabor številnih manjših in večjih investicijskih projektov, ki 

služijo izboljšanju pogojev za delovanje klubov in društev v prihodnje. Večja projekta sta 

postavitev Prenova igrišča z umetno travo in Posodobitev strelišča v Športni dvorani Mladika z 

elektronskimi tarčami. 

SKLEP 4/3/2017-2022: 

Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj dajejo pobudo, da MO Ptuj pristopi k 

projektu Prenova igrišča z umetno travo, hkrati pa se naj zagotovijo finančna sredstva še iz 

drugih virov, kot so Fundacija za šport, Ministrstvo za šolstvo in šport ter NZS.  

 

Ad. 5: Razno 

Pod točko Razno ni bilo posebne razprave. 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


