Z A P I S N I K
7. seje Predsedstva ŠZ Ljutomer, ki je bila 4. januarja 2018 ob 19.30 uri v kabinetu št.
1 v 1. nadstropju telovadnice ŠIC na Grossmanovi ulici 7 v Ljutomeru. Na sejo so bili
vabljeni člani Predsedstva ŠZ Ljutomer, člani NO ŠZ Ljutomer, podžupan Občine Ljutomer
in predstavnik Občine Ljutomer.
Prisotni: Mirko Rauter, Branko Kristl, Mario Hošpel, Jan Filipič, Zoran Kosi, strokovni
sodelavec ŠZ Aleš Ploj.
Odsotni: Dejan Kolarič, član NO Aleš Vrbančič, član NO Peter Petek, član NO Mitja Budja.
Dnevni red:
1. Pregled zapisnika in potrditev sklepov 6. redne seje predsedstva ŠZ Ljutomer.
2. Prireditev Športnik leta 2017.
3. Razno.
Ad 1)
Pri pregledu vsebine zapisnika 6. seje predsedstva je strokovni sodelavec Aleš P. navzoče
seznanil z realizacijo sprejetih sklepov.
- Vse zastavljene aktivnosti so se izvedle v načrtovanem obsegu.
- Načrtovane aktivnosti se izvedejo v okvirnem urniku.
- Zraven »Cicibaniade – mini olimpijade« za otroke iz vrtcev se na isti dan (dve uri
pozneje) organizira podobno tekmovanje za učence iz prve triade osnovnih šol.
- V petek, 29. decembra 2017, se organizira novoletni turnir v hokeju na ledu.
- Na naslednji seji Predsedstva se bodo dorekle ostale podrobnosti glede organizacije in
izvedbe prireditve Športnik leta 2017.
- Na naslednji seji Predsedstva bo sklenjena nova pogodba za zaposlitev strokovnega
sodelavca Športne zveze Ljutomer.
Sklep 1:
Zapisnik 6. seje predsedstva ŠZ Ljutomer se potrjuje.
Ad 2)
Prireditev Športnik leta 2017 bo v četrtek, 25. januarja 2018 ob 18. uri v Domu kulture v
Ljutomeru. Po prireditvi bo pogostitev v Galeriji Ante Trstenjaka.
Člani Predsedstva ŠZ Ljutomer pregledajo prispele predloge za naziv športnik leta,
športnica leta, športno društvo leta, perspektivni športnik leta in perspektivna športnica
leta in ugotovijo, da vsi predlogi ustrezajo kriterijem zato se jih uvrsti na kandidatno
listo.
Glasovanje bo v treh sklopih potekalo od 9.1. do 17.1.2018. Člani Predsedstva ŠZ
Ljutomer bodo glasovali na naslednji seji, ki bo razpisana takoj po končanem glasovanju
članic ŠZ Ljutomer, športnih novinarjev Pomurja in javnem glasovanju.
Za kulturni program med prireditvijo bodo poskrbeli Vrtec Ljutomer, Vrtec Cezanjevci,
Nino Dotto in Urška Subašič.
Slavnostna govornica na prireditvi bo Tanja Žakelj, večkratna svetovna, evropska in
državna prvakinja v gorskem kolesarstvu.
Na prireditev se posebej povabi: častnega predsednika ŠZ Ljutomer, vse dosedanje
predsednike ŠZ Ljutomer, predsednika OKS-ZŠZ, predstavnika regijske pisarne OKS-ZŠZ
Moravske Toplice, županjo občine Ljutomer in župana občine Veržej.
Mirko R. se je dogovoril z ljutomersko županjo, da Občina Ljutomer poskrbi za pogostitev
in za protokol. Branko K. se dogovori z veržejskim županom, da Občina Veržej poskrbi za
pokritje stroškov voditelja.
Predsedstvo ŠZ Ljutomer
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Za vodenje programa se povpraša Andreja Mernika.
Na prireditvi se bodo na platno projecirale fotografije dobitnikov nagrad. Fotografije naj
bodo v športni pozi.
Dobitniki nagrad in plaket bodo znani že 19.1., vendar jih pred slavnostno podelitvijo ne
bomo razkrili. Seznanili jih bomo, da so se uvrstili med prve tri, končne uvrstitve pa bodo
razglašene na prireditvi.
Priznanja za šolska športna društva se ukinejo. Podeljevali bomo posebna priznanja
učencem in dijakom, ki tekmujejo za šolska športna društva, ki so članice ŠZ Ljutomer in
so na državnem šolskem športnem tekmovanju v letu 2017 dosegli 1. mesto. Oseba, ki
prejme posebno priznanje za 1. mesto na ŠŠT lahko hkrati prejme tudi priznanje za
perspektivnega športnika oz. perspektivno športnico leta.
Sklep 2:
Priznanja za šolska športna društva se ukinejo.
Podelijo se posebna priznanja učencem in dijakom, ki nastopajo za šolska športna
društva, ki so članice ŠZ Ljutomer in so na državnem šolskem športnem tekmovanju v
letu 2017 dosegli 1. mesto.
Oseba, ki prejme posebno priznanje za 1. mesto na ŠŠT lahko hkrati prejme tudi
priznanje za perspektivnega športnika oz. perspektivno športnico leta.
Ad 3)
Aleš P. seznani člane Predsedstva, da je objavljen razpis FŠO za leto 2018. Po debati vsi
člani Predsedstva ŠZ Ljutomer soglašajo, da se na razpis prijavimo z dvema (že
uveljavljenima) projektoma, ki pa ju bomo malo »nadgradili« in dodali nove aktivnosti.
Mirko R. seznani člane Predsedstva ŠZ Ljutomer, da namerava Občina Ljutomer graditi
novo asfaltno rokometno igrišče, ki bo stalo za športno dvorano ŠIC Ljutomer (trenutno
je tam makadamsko parkirišče). Vsi člani se soglasno strinjajo, da se podpre Občino
Ljutomer in njen načrt za izgradnjo igrišča.
Aleš P. pove, da je bil na 1. seji Predsedstva ŠZ Ljutomer sprejet sklep, da se ukinejo
sejnine za člane Predsedstva in predsednika NO ŠZ Ljutomer. Do ukinitve sejnin v letu
2017 pa je prejšnje vodstvo imelo tri seje (21., 22. in 23. seja Predsedstva ŠZ Ljutomer),
kjer bi se sejnine morale izplačati. Mirko R. predlaga, da se zadolži Aleša V. (prejšnjega
predsednika ŠZ Ljutomer), da se pogovori s prejšnjimi člani Predsedstva ŠZ Ljutomer in
na naslednji seji sporoči, če se le-ti odrekajo sejninam ali vztrajajo, da se jim izplačajo.
Aleš P. predlaga, da se, z namenom zmanjšanja stroškov, zamenja banka, pri kateri je
odprt račun ŠZ Ljutomer. O tem je sicer bilo govora že na prejšnjih sejah. Ostali člani se
strinjajo.
Mirko R. sporoči, da je strokovnemu sodelavcu pri ŠZ Ljutomer potekla pogodba o
zaposlitvi in poda svoje izračune, kjer so prikazani stroški delodajalca za izplačilo plače
na letni ravni. Poda predlog, da se pogodba o zaposlitvi sklene za določen čas, za
obdobje od 1.1.2018 do 31.1.2019. Ostali člani Predsedstva se strinjajo.
Sklep 3:
Športna zveza Ljutomer prijavi na razpis FŠO za leto 2018 dva projekta (»Z rekreacijo
proti stresu« in »Športno poletje v Ljutomeru«).
Športna zveza Ljutomer podpira predlog in načrt Občine Ljutomer o izgradnji zunanjega
asfaltnega rokometnega igrišča pri športni dvorani ŠIC Ljutomer.
Aleš V. se pogovori s prejšnjimi člani Predsedstva ŠZ Ljutomer o izplačilu sejnin za seje v
letu 2017. Njihovo stališče poda na naslednji seji.
S strokovnim sodelavcem se pogodba o zaposlitvi sklene za obdobje od 1.1.2018 do
31.1.2019.
Seja je bila zaključena ob 21.15 uri.
Zapisal:
Aleš PLOJ, prof., l.r.
Predsedstvo ŠZ Ljutomer

Predsednik:
Miroslav RAUTER, l.r.
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