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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

05. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 27. oktobra 2014 ob 13.00, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Boris Perger – kolektivne športne 

panoge, , Dejan Dokl – individualne športne panoge (3 od 5) 

Upravičeno odsotni: Boštjan Kozel – športni pedagogi, Marjan Lenartič – šport za vse (2 od 

2) 

Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov na Zavodu za šport Ptuj 

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 04. seje 

2. Vadbeni termini v športnih dvoranah za zimsko obdobje 2014/2015 

3. Informacije o delovanju Zavoda v obdobju med sejama 

4. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 04. seje   

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/05: 

Zapisnik 04. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 8. aprila 

2014, se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Vadbeni termini v športnih dvoranah za zimsko obdobje 2014/2015  

Športna dvorana Gimnazija 

 košarka, odbojka, plezanje, 

 ŽOK – 4 selekcije, KK Drava Ptuj – 3 selekcije, KK Ptuj – 2 selekciji, 

 12 terminov na razpolago, dnevno po trije termini od 16.30 do 21.00, četrtek rezerviran za 

Gimnazijo Ptuj, 

 ŽOK – 7 terminov, KK Ptuj – 2,5 termina, KK Drava Ptuj – 2,5 termina, 

 vsi termini so trenutno polni, kar izkazujejo informacije s strani hišnikov, 

 KK Drava Ptuj – dodatni termini v OŠ Olge Meglič (3x), 

 KK Ptuj – dodatni termini v OŠ Mladika (2x) in OŠ Breg (1x). 
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Športna dvorana Ljudski vrt 

 rokomet, nogomet, 

 19 terminov na razpolago, vsak dan po 4 termini, od 15.30 do 21.30, razen četrtek zadnji 

termin, ki je namenjen za OŠ Ljudski vrt, 

 ŽRK – 4 selekcije + mini rokomet, RK Drava Ptuj – 8 selekcij + mini rokomet, 

 ŽRK – 8 terminov + 2 x Mini rokomet, RK Drava Ptuj – 7 terminov + 2 x Mini rokomet, 

NŠ Drava Ptuj – 2 termina, 

 vsi termini so trenutno polni. 

 

Športna dvorana Center 

 rokomet, nogomet, 

 18 terminov na razpolago, vsak dan po 4 termini, od 16.00 do 21.30, razen torek in četrtek 

prva termina, ki sta namenjena dijakom ŠC Ptuj,  

 RK Drava Ptuj – 9 terminov, Futsal klub Ptuj – 5 terminov, NŠ Drava – 2 termina, ŽRK – 

2 termina, 

 vsi termini so trenutno polni. 

 

Športna dvorana Mladika 

 nogomet, atletika, namizni tenis, badminton, rokomet, košarka,… 

 20 terminov, vsak dan štirje termini od 16.00 do 22.00, 

 NTK Ptuj – 5 terminov, Atletski klub Ptuj – 3 termini, NŠ Drava Ptuj – 3 termini, 

Badminton klub Ptuj – 1 termin, RK Drava Ptuj – 1 termin, NK Podvinci – 2 termina, NK 

Rogoznica – 1 termin, ŽNK MSM Ptuj – 1 termin, Dijaški dom – 1 termin, ŠD Center 

termin, Javne službe Ptuj – 1 termin, 

 termini polni, prav tako med vikendom. 

 

Ostali objekti – Fitnes center Mladika, Trim kabinet Mestni stadion, Fitnes kabinet Mestni 

stadion, veljajo letni urniki uporabe. 
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Razprava: 

 termini so določeni na osnovi kriterijev, in sicer, uspešnost na Javnem razpisu, število 

selekcij v tekmovanju, število terminov na razpolago po telovadnicah,  

 podrobneje se naj spremlja realizacija zasedenosti posameznih terminov, še posebej pa v 

večjih telovadnicah, in sicer ŠD Center in ŠD Ljudski vrt. 

SKLEP 2/05: 

Strokovni svet Zavoda za šport se soglasno strinja s predlogom razdelitve terminov po 

posameznih športnih dvoranah v zimskem obdobju. 

SKLEP 3/05: 

Strokovni Svet Zavoda za šport apelira na strokovno službo Zavoda, da podrobneje 

spremlja realizacijo zasedenosti terminov, še posebej pa po športnih dvoranah Center in 

Ljudski vrt. V primeru nepopolne zasedenosti terminov naj Zavod za šport dvorano 

razdeli na prekate, in sicer po sistemu 2/3 – trenutni uporabnik, 1/3 – novi uporabnik. 

 

 

Ad. 3:  Informacije o delovanju Zavoda za šport Ptuj med obema sejama 

Delovanje Zavoda za šport Ptuj med obema sejama je podrobneje opisal direktor Zavoda. 

Večji investicijski projekti: 

 Pomožno igrišče Mestni stadion Ptuj 

 Objekt za prodajo pijače Mestni stadion Ptuj 

 Betonska korita 

 Sejna soba Mladika 

 Trim steza ljudski vrt (krogi, mostovi,…) 

 Igrišče za avtobusno postajo 

Šolski šport: 

 Za šolsko leto 2013/2014 je bilo izvedenih 72 tekmovanj, udeleženih 5370 učencev in 

1000 dijakov, vključenih 33 OŠ iz 22-ih občin, 4 x UE Slovenska Bistrica, 3 x UE Ormož, 

15 x UE Ptuj, 

 Tekmovanja so potekala brez posebnih težav. 

Ptujski športni vikend 2014: 

 Neugodno vreme, izveden le nedeljski termin 

 Mini olimpijada – prestavljena na sredo 01.10.2014 
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Ad. 4:  Razno 

OKS informacije: 

 V organizaciji OKS je bil v Zrečah, 22. in 23.10.2014, organiziran strokovni posvet za 

Športne zveze in Zavode na področju športa. 

 Na področju zakonodaje športa v RS se dogajajo določene spremembe na državni ravni, 

02. aprila 2014 je že bil sprejet novi Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023, pa 

tudi Izvedbeni načrt Nacionalnega programa športa je že v obravnavi na Vladi RS. Prav 

tako se intenzivno pripravlja novi Zakon o športu v RS (decembra 2014 bo dokument že 

na Vladi RS). 

 V nadaljevanju bodo izdelana tudi strokovna merila za pripravo Pravilnikov o 

razdeljevanju finančnih sredstev za Letne programe športa na nivoju občin. 

SKLEP 4/05: 

Zavod za šport naj v nadaljevanju pregleda aktualno zakonodajo na področju ter jo naj 

uskladi z že pripravljenim Pravilnikom o sofinanciranju Letnega programa športa v 

MO Ptuj. 

Rekreacijska pot od Maribora do Ptuja: 

 Naj se preverijo možnosti izvedbe rekreacijske trase od Maribora do Ptuja, in sicer za 

kolesarjenje, rolanje, tek. 

Lokacija za metalski del Atletskega kluba Ptuj: 

 Preveri se naj možnost lokacije pri atletskem stadionu pri Športni dvorani Center oz. od 

vhoda na stadion proti Okrepčevalnici Ring. 

 Atletski stadion pri Športni dvorani Center je trenutno v upravljanju Srednje šolskega 

centra Ptuj, naj se preverijo možnosti o spremembi upravljavca. 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


