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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

06. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 03. septembra 2013 ob 16.00, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Mojca Gramc, Emil Mesarič, Marjan 

Kolarič, Franjo Rozman, Dejan Klasinc, Fredi Kmetec (8 od 9) 

Opravičeno odsotni: Dejan Levanič (1 od 1) 

Ostali prisotni: Boris Emeršič – Oddelek za negospodarske javne službe na MO Ptuj,  Sandi 

Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 05. redne seje 

2. Predlog novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj  

3. 19. Ptujski športni vikend 2013 

4. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 05. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/06: 

Zapisnik 05. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 26. junija 2013, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

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

Predstavljen je predlog novega Pravilnika, aktivnosti so se pričele že v začetku leta, trenutno 

sta se odzvala le dva kluba, zato je strokovna služba Zavoda, skupaj z Oddelkom NJS pričela 

z aktivnostmi v tej smeri. 

Osnovne spremembe: 

 razdelitev Pravilnika na štiri sklope (šport otrok in mladine, vrhunski šport, kakovostni 

šport in rekreacija, šport invalidov), klub lahko kandidira v prijavi na več sklopov, 
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 največji delež sofinanciranja bo predstavljal šport otrok in mladine, v vsakoletnem 

programu športa se določi višina sofinanciranja za posamezne sklope v %, 

 vsak sklop ima svoja merila, kot so članstvo, kategorizacija, rezultati, vadba, strokovni 

kadri,… 

 

Povzetki iz razprave članov Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

 osnutek Pravilnika zagotovo gre v pravo smer, predvsem glede večjega sofinanciranja 

športa otrok in mladine, 

 v novem pravilniku spreminjamo podaljšanje roka delovanja društev pred prvo prijavo na 

razpis iz 12 mesecev na 24 mesecev, 

 pomemben dejavnik v pravilniku mora biti tudi kategorizacija športnikov, 

 klubi, ki vzdržujejo občinsko športno infrastrukturo sami, naj bodo v pravilniku dodatno 

nagrajeni, 

 proračunska sredstva za šport otrok in mladine se naj porabljajo le za njih, izboljšati je 

potrebno nadzor nad to porabo,  

 določeni klubi delujejo z različnimi športnimi panogami, naj nov pravilnik upošteva tudi 

ta dejstva, 

 osnutek je potrebno ponovno dati v obravnavo klubom in društvom, da podajo svoje 

pripombe, 

 določiti nosilce ali prioritetne klube v posameznih športnih panogah, 

 …. 

 

SKLEP 2/06: 

Predlog Pravilnika o sofinanciranju programa športa v MO Ptuj se pošlje klubom in 

društvom v javno razpravo, rok za oddajo pripomb je mesec dni od dneva objave. 

 

Ad. 3: Ptujski športni vikend 2013 

Pod to točko je direktor Zavoda za šport Ptuj predstavil dogajanje o letošnjem 19. Ptujskem 

športnem vikendu. Dogajanje bo potekalo v terminu od 6. do 8. septembra 2013, lokacija 

Mestni stadion Ptuj, igrišče umetna trava, park pri OŠ Mladika, park Žnidaričevo naselje, 

tenis igrišča Terme Ptuj, kartodrom Hajdoše. Zvrstilo se bo več kot 50 različnih dogodkov, 

sodelovalo bo 30 različnih klubov in društev, organizirana bo t.i. Mestna plaža za spremljanje 

tekem evropskega košarkarskega prvenstva v Sloveniji, in za določene rekreativne športe 
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(joga, vadba za starejše,…), organizirano bo veliko otroško igrišče za otroke. Tudi letos bo 

dogodek humanitarne narave, zbrana sredstva se bodo namenila družinam v stiski. 

 

Ad. 4: Razno 

 Bilten šolskega športa – izdan je bil bilten šolskega športa za šolsko leto 2012/2013, ki je 

bil predan šolam, občinam, predali pa smo ga tudi članom Sveta Zavoda za šport Ptuj. 

 Rebalans Proračuna za leto 2013 – Zavod naj poda dopolnitve k predlogu Rebalansa 

proračuna za leto 2013, še posebej na postavkah Šolski šport, Investicijsko vzdrževanje,… 

 Zavod za šport Ptuj je v letošnjem letu v okviru rednega investicijskega vzdrževanja 

obnovil ozvočenje na Mestnem stadionu Ptuj. 

 V MO Ptuj se odpira še ena športna infrastruktura, in sicer Športni park v Kicarju, ki 

predstavlja veliko pridobitev za tamkajšnje prebivalce. 

 

 

 

 

 

Na Ptuju, 03. 09. 2013 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


