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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

4. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 21. decembra 2017 ob 15.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Fredi Kmetec, Miran Meško, 

Janez Rožmarin (6 od 9) 

Odsotni: mag. Martin Mlakar, Jure Hanc, Helena Neudauer (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 3. seje 

2. Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj 

3. Informacija o proračunu za šport za leto 2018  

4. Prireditev Športnik leta 2017 MO Ptuj 

5. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 3. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/4/2017-2022: 

Zapisnik 3. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Predlog Odloka o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj 

Po sprejemu osnutka odloka na seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, so bili klubi in društva v 

Mestni občini Ptuj pozvani, da v 15 dnevni javni razpravi podajo predloge k odloku. Člani Sveta 

Zavoda za šport Ptuj so obravnavali predloge, ki so jih poslali klubi in društva v času javne razprave 

in pri tem sprejeli določene dopolnitve posameznih členov Odloka: 

8.člen: v prvem odstavku 8. člena odloka smo dodali besedilo »in eden predstavnik Športne 

zveze Mestne občine Ptuj«. Zaradi večje transparentnosti samega postopka javnega razpisa, si 

klubi in društva Mestne občine Ptuj, želijo svojega predstavnika v komisiji za izvedbo javnega 

razpisa. 
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20. člen: v 20. členu odloka v kriteriju A1: število registriranih tekmovalcev pri 

nacionalni panožni zvezi smo v drugi alineji dopolnili stavek in dodali besedilo »ali mednarodne«. 

S predlagano dopolnitvijo smo ob upoštevanju rezultatov uradnih tekmovanjih nacionalne panožne 

zveze dodali še rezultate dosežene na mednarodnem nivoju.  

 

24. člen: v 24. členu odloka smo dopolnili drugo alinejo drugega odstavka z besedilom: »ki morajo 

imeti strokovno izobrazbo športne smeri pridobljeno na višješolskem študijskem programu 

ali javnoveljavnem študijskem programu prve ali druge stopnje ustrezne smeri ali ustrezno 

stopnjo strokovnega naziva v športu, pridobljenega s strokovnim usposabljanjem«. Predlagano 

dopolnitev smo dodali v skladu z določbo 48. člena Zakona o športu, ki določa natančne opredelitve 

kriterijev izobrazbe trenerjev. 

SKLEP 2/4/2017-2022: 

Člani Sveta Zavoda za šport Ptuj so soglasno sprejeli navedene spremembe predloga Odloka 

o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Ptuj. 

 

 

Ad. 3: Informacija o proračunu za šport za leto 2018 

Mestni Svet MO Ptuj je na svoji zadnji seji, 18.12.2017, sprejel Proračun MO Ptuj za leto 2018. 

Člani Sveta Zavoda so se seznanili s sprejetimi sklepi MS, glede finančnih sredstev za šport v letu 

2018, in sicer: 

 Sredstva za šport se v primerjavi z letom 2017 niso bistveno spremenila, kljub dejstvu, da so 

bile želje športne sfere drugačne. V primerjavi s Predlogom Proračuna za šport so se na lansko 

raven povrnila sredstva za Dotacije klubom in društvom, na postavko za šport (namesto za 

turizem) so se dodala sredstva za Promocijo športa skozi vrhunski ali množični šport, dodala pa 

so se tudi sredstva za pripravo dokumentacije za postavitev reflektorjev na Mestnem stadionu 

Ptuj.  

 

 

Ad. 4: Prireditev Športnik leta 2017 MO Ptuj 

Prireditev Športnik leta 2017 MO Ptuj je že v fazi priprave, termin bo 25. januar 2018, 18.00, 

lokacija pa bo Dominikanski samostan Ptuj. Klubi in društva so že bili pozvani k nominacijam 

najuspešnejših športnikov, ekip in zaslužnih delavcev. Komisija za izbor nagrajencev se bo sestala v 

torek, 9. januarja 2018, pri tem pa je potrebno vključiti tudi tri predstavnike Sveta Zavoda za šport 

Ptuj. 
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SKLEP 3/4/2017-2022 

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

izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2017 MO Ptuj, in sicer: mag. Stanko Glažar, 

Fredi Kmetec in Helena Neudauer. 

 

Ad. 4:  Razno 

Pod točko Razno ni bilo posebne razprave. 

 

Seja se je končala ob 16.30. 

 

Na Ptuju, 21. 11. 2017 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


