
 

 

MESTNA OBČINA PTUJ 

 ŽUPANJA 

 

 

Številka:  007-23/2017-5 

Datum:   3. 5. 2021 

 

 

Mestni svet  

Mestne občine Ptuj 

 

 

ZADEVA:   Predlog za obravnavo na 26. redni seji Mestnega sveta Mestne  

občine Ptuj 

 

NASLOV: (Osnutek) predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini 

Ptuj – skrajšani postopek 

 

PRIPRAVIL:   Oddelek za negospodarske dejavnosti 

Boris Emeršič, višji svetovalec 

 

PRAVNA    23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine 

PODLAGA: Ptuj, št. 9/07 in 14/20) ter 79. in 93. člen Poslovnika Mestnega sveta               

Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) 

 

POROČEVALEC:  Zdenka Ristič, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti 

Boris Emeršič, višji svetovalec na Oddelku za negospodarske        

dejavnosti 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO:  Odbor za družbene dejavnosti 

 

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme osnutek (predlog) Odloka o 

dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa športa v Mestni občini Ptuj v predloženem besedilu.  

 

 

 

Nuška Gajšek 

                  županja  

 

 

 

Prilogi: 

- osnutek (predlog) odloka z obrazložitvijo 

- veljavni odlok                                                                                                                

      



Osnutek (predlog) 

            maj 2021 

 

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg in 82/20), Resolucije o 

nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-23 (Uradni list RS, št. 26/14), 

Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-

2023 in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je 

Mestni svet Mestne občine Ptuj na ______ seji, dne ______, sprejel 

 

ODLOK  

o dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa  

v Mestni občini Ptuj 

 

1. člen 

(1) V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj 

(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/18) se v 28. členu doda nov drugi odstavek, ki se glasi:  

 

»(2) Predloge izvajalcev za uporabo športnih objektov zbere Zavod za šport Ptuj enkrat letno na 

podlagi javnega poziva v mesecu juliju tekočega leta. Javni poziv Zavod za šport Ptuj javno objavi na 

svoji spletni strani. Na podlagi predlogov oziroma prejetih vlog, ki jih zbere Zavod za šport Ptuj in na 

podlagi kriterijev določenih v javnem pozivu, se določi razpored uporabe športnih objektov, ki jih potrdi 

Strokovni svet Zavoda za šport Ptuj. Razpored uporabe se določi posebej za jesensko, zimsko in 

spomladansko obdobje.«. 

 

(2) Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek ter se ustrezno preštevilčita 

 

2. člen 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 007-23/2017-5 

Datum: 

__________________________________________________________________________________ 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na 36. redni seji, dne 22. 1. 2018, sprejel Odlok o postopku in 

merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj. 

 

V skladu s predlagano dopolnitvijo se v odloku doda nov drugi odstavek 28. člena, ki določi postopek  

prijave izvajalcev za uporabo športnih objektov. Zavod za šport Ptuj enkrat letno na podlagi javnega 

poziva v mesecu juliju tekočega leta zbere prijave izvajalcev za uporabo športnih objektov. Zbiranje 

predlogov Zavod za šport Ptuj javno objavi na svoji spletni strani. Na podlagi predlogov oziroma 

prejetih vlog, ki jih zbere Zavod za šport Ptuj in na podlagi kriterijev določenih v javnem pozivu, se 

določi razpored uporabe športnih objektov, ki jih potrdi Strokovni svet Zavoda za šport Ptuj. Razpored 

uporabe se določi posebej za jesensko, zimsko in spomladansko obdobje.  

 

Iz navedenega sledi, da bo Zavod za šport Ptuj na podlagi razporedov uporabe vodil evidenco po 

posameznem klubu oz. društvu. Ob koncu leta bo Zavod za šport Ptuj pripravil končno poročilo o 

realizaciji uporabe terminov iz katerega bo razviden strošek uporabe za posamezen klub oz. društvo.  

 

Dosedanja drugi in tretji odstavek 28. člena, postaneta tretji in četrti odstavek. 

 

Glede na dejstvo, da gre za manj zahtevne dopolnitve odloka, predlagam Mestnemu svetu Mestne 

občine Ptuj, da na podlagi 93. člena poslovnika mestnega sveta priložen osnutek (predlog) Odloka o 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1236


dopolnitvi Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj 

po obravnavi sprejme po skrajšanem postopku. 

 

Pripravila: 

Sandi Mertelj- direktor Zavoda za šport Ptuj  

Boris Emeršič 

                                                                                                                                 Nuška Gajšek   

                                                                                                                                      županja  


