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 Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

7. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 12. decembra 2018 ob 15.30 uri, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Janez Rožmarin, Helena 

Neudauer, Fredi Kmetec (6 od 9) 

Odsotni: Miran Meško, mag. Martin Mlakar, Jure Hanc (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 6. 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  

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 6. seje 

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/7/2017-2022: 

Zapisnik 6. 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). 
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 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 (okrogle obletnice klubov – najmanj 20 let delovanja). 

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

SKLEP 2/7/2017-2022: 

Spremembe Pravilnika o prireditvi Športnik leta Mestne občine Ptuj, se sprejmejo v 

predlagani obliki. 

 

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 torek, 8. januarja 2019, pri tem pa je potrebno vključiti tudi tri predstavnike Sveta 

Zavoda za šport Ptuj. 

SKLEP 3/7/2017-2022 

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

izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2018 MO Ptuj, in sicer: mag. Stanko Glažar, 

Fredi Kmetec in Helena Neudauer. 

 

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

Izhodišča za Proračun za šport za leto 2019 so naslednja: 

Povečajo se naj sredstva na naslednjih postavkah: 

Dotacije klubom in društvom – da so zagotovljeni vsaj osnovni pogoji za delovanje klubov. 

Materialni stroških športnih objektov – pokritje fiksnih stroškov in stroškov vzdrževalnih del za 

energetsko učinkovitost objektov. 

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. 
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SKLEP 4/7/2017-2022: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj v mesecu decembru 2018 pripravi dopis v zvezi s 

Proračunom za šport za leto 2019 z argumenti. 

 

Ad. 5: Razno 

Pod točko Razno ni bilo posebne razprave. 

 

 

Seja se je končala ob 16.30. 

 

Na Ptuju, 12. 12. 2018 

 

 

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

mag. Stanko Glažar 

 


