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Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

07. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 20. novembra 2013 ob 15.30, v prostorih 

Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

Kmetec Fredi (6 od 9) 

Opravičeno odsotni: Marjan Kolarič, Franjo Rozman, Dejan Levanič (3 od 3) 

Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 06. redne seje 

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

3. Predlog novega Pravilnika o prireditvi Športnik leta MO Ptuj 

4. Pogled na investicije v prihodnosti na področju športa  

5. Razno 

 

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen. 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 06. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/07: 

Zapisnik 06. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 03. septembra 2013, se 

soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

 

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

Predlog novega Pravilnika je bil v javni razpravi, določeni klubi so se odzvali, nekateri pa še ne. 

Glede na dejstvo, da gre za pomemben dokument na področju sofinanciranja športa, je potrebno 

klube in društva ponovno spomniti o spremembah Pravilnika. 

SKLEP 2/07: 

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

društvom v ponovno javno razpravo, rok za oddajo pripomb je 15. januar 2014.  
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Ad. 3: Predlog novega Pravilnika o prireditvi Športnik leta MO Ptuj 

Predstavljen je predlog novega Pravilnika o prireditvi Športnik leta MO Ptuj, ki ga je pripravila 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj, skupaj s ŠZ MO Ptuj in Strokovnim Svetom Zavoda za 

šport Ptuj. 

Bistvene spremembe Pravilnika so: 

- Sprememba imena Pravilnika, gre za Pravilnik o celotni prireditvi in ne samo o kategoriji 

Športnik leta. 

- Zmanjšanje števila nagrajencev po posameznih kategorijah (višji nivo prireditve). 

- Poenotenje določenih kriterijev za posamezne kategorije priznanj. 

- Ukinitev določenih kategorij (veteranski šport), dodajanje nove kategorije 

(Najperspektivnejši športnik in najperspektivnejša športnica MO Ptuj) 

 

V razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Sveta Zavoda za šport Ptuj, so bili sprejeti naslednji 

popravki predloga Pravilnika: 

 

Najuspešnejši trenerji MO Ptuj: 

- Namesto minimalno triletno članstvo in delovanje v društvu oz. klubu iz MO Ptuj, zapišemo: 

Minimalno enoletno članstvo in…. 

- Namesto Komisija na podlagi…., izbere največ enega trenerja, zapišemo: Komisija na 

podlagi …., izbere največ dva trenerja, enega iz kategorije moški šport in enega iz 

kategorije ženski šport. 

 

Najzaslužnejši športni delavci MO Ptuj: 

- Dodamo kriterij starosti kandidata za priznanje Zaslužni športni delavec in sicer zapišemo: 

Minimalna starost kandidata mora biti 30 let. 

 

Vrhunski dosežki na področju športa v MO Ptuj: 

- Dodamo kriterije za kandidate za priznanje v kategoriji Vrhunski dosežki in sicer jih 

poenotimo s kriteriji za Najuspešnejšega športnika oz. športnico, zapišemo: 

Kandidati za vrhunski dosežek na področju športa v MO Ptuj morajo izpolnjevati 

naslednje kriterije: 

- rezultat je dosežen v članski ali mladinski kategoriji, 

- rezultat je dosežen za društvo oz. klub iz MO Ptuj ali pa je kandidat iz MO Ptuj. 
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SKLEP 3/07: 

Predlog Pravilnika o prireditvi Športnik leta MO Ptuj se, z zgoraj omenjenimi popravki, 

soglasno sprejme v predlagani obliki. 

 

SKLEP 4/07: 

V Komisijo za izbor nagrajencev na prireditvi Športnik leta 2013 MO Ptuj, se s strani 

Sveta Zavoda za šport Ptuj, predlagajo (in tudi soglasno potrdijo) naslednji člani: 

Glažar Stanko, Gramc Mojca, Mesarič Emil. 

 

Ad. 4: Pogled na investicije v prihodnosti na področju športa v MO Ptuj  

V prihodnjem obdobju je obvezno potrebno pripraviti nabor določenih investicijskih projektov 

na področju športa v MO Ptuj za večletno obdobje. Zato je najprej potrebno pozvati vsa športna 

društva in klube iz MO Ptuj, da predlagajo določene smernice glede investicij, nato pa bo sledila 

razprava na nivoju Športne zveze MO Ptuj, Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj in Sveta 

Zavoda za šport Ptuj. Po teh razpravah bodo oblikovani tudi določeni načrti oz. cilji za to 

področje. 

 

SKLEP 5/07: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pozove športne klube in društva, da predlagajo 

smernice glede investicij na področju športa za večletno obdobje, rok za oddajo predlogov 

pa je 15. januar 2014.  

 

 

Ad. 5: Razno  

Pod točko Razno je direktor Zavoda za šport Ptuj na kratko predstavil aktualne dogodke na 

Zavodu, in sicer: 

- Ptujski športni vikend 2013 (uspešna izvedba, cca. 4000 obiskovalcev v treh dneh, zadovoljni 

otroci, humanitarna nota,….) 

- Energetska sanacija objektov v upravljanju Zavoda za šport Ptuj (Športna dvorana Mladika, 

Mestni stadion Ptuj) 

- Boks klub Ptuj – sprememba predsednika, Boks kub Ptuj je prevzel g. Gabrovec Janko. Klub 

bi ponovno pričel z vadbo v boks dvorani Mladika, želja z njihove strani pa so vsi termini v 

dvorani. Le ti jim »bojda« pripadajo zaradi določenih investicijskih vlaganj v prizidek 

Športne dvorane Mladika v preteklosti. 
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SKLEP 6/07: 

Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj z dopisom odgovori Boks klubu Ptuj, da se naj 

klub pri razrešitvi teh vprašanj, obrne na lastnika objektov, to je MO Ptuj. 

 

 

 

 

 

Na Ptuju, 20. 11. 2013    Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

         mag. Stanko Glažar 

 


