Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
12. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 27. januarja 2021 ob
15.30, preko spletne aplikacije Zoom.
Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Boštjan Kozel – športni pedagogi, Dejan
Dokl – individualne športne panoge, Emil Mesarič – šport za vse (4 od 5)
Odsotni: Marjan Lenartič – kolektivne športne panoge
Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov na Zavodu za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnikov 8. redne seje in 9., 10. ter 11. korespondenčne seje
2. Javni razpis za šport za leto 2021 – predlog znižanja kriterijev v sklopu B – Rezultati
3. Prireditev Športnik leta MO Ptuj za leto 2020
4. Pregled investicij za leto 2020 in plan investicij za leto 2021
5. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.
Ad. 1: Pregled zapisnikov 8. redne seje in 9., 10. ter 11. korespondenčne seje
Zapisniki so bili predloženi v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/12/2017-2022:
Zapisnik 8. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Zapisnik 9. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Zapisnik 10. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Zapisnik 11. korespondenčne seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.
Ad. 2: Javni razpis za šport za leto 2021 – predlog znižanja kriterijev v sklopu B –
Rezultati
Zaradi epidemije virusa Covid-19 so bila v preteklem letu 2020 močno »osiromašena« tudi
številna športna tekmovanja. Določena državna prvenstva so bila prekinjena, tekmovanja
odpovedana oz. prestavljena, klubi in društva tako praktično niso imeli na razpolago številnih
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možnosti za nastopanje na tekmovanjih. Posledično je bilo tudi rezultatov v nekaterih športnih
panogah bistveno manj, kot v pretekih sezonah.
V Odloku o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj so eden
izmed ključnih kriterijev uspešnosti klubov tudi rezultati posameznikov oz. ekip v preteklem
koledarskem letu oz. tekmovalni sezoni (sklop B – Rezultati). Na Zavodu za šport Ptuj
razmišljamo v smeri, da bi bili pogoji na letošnjem razpisu enakovredni za vse klube, zato
dajemo naslednje predloge glede ocenitve sklopa B – Rezultati:

PREDLOG

PREDNOSTI

SLABOSTI
S tem izgubijo največ klubi v

Sklop B – Rezultati, se sploh
ne bi upoštevali.

individualnih športnih
/

panogah, ker njim ta kriterij
predstavlja pomemben delež
celotne ocenitve.

V sklopu B bi še vedno
upoštevali tri najboljše

Vsaj en športnik kluba se je

rezultate, ampak bi le ti lahko

zagotovo udeležil določenih

bili doseženi le od enega

tekmovanj.

Ocenitev rezultata je
povezana le z enim
športnikom kluba, pri tem
manjka kriterij množičnost.

športnika.
Vsak klub bo lahko predložil
V sklopu B bi se dodatno
upoštevali še rezultati iz
pretekle sezone (2018/2019)

rezultate svojih športnikov oz.
ekip. Če v letu 2020
tekmovanj namreč ni bilo, pa
so zagotovo bila v pretekli

Rezultati iz pretekle sezone
so že bili upoštevani pri
ocenitvi razpisa za leto 2020.

sezoni.
Sklop B – Rezultati, ni
sprememb, upoštevamo
rezultate iz aktualne sezone

Javni razpis za šport za leto
2021 lahko objavimo takoj, ni
potrebna dodatna razprava na
Mestnem svetu MO Ptuj

Možnost pomanjkanja
rezultatov pri določenih
športnih panogah

Razprava:
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so se strinjali s stališčem, da so bili pogoji za
pridobitev rezultatov v preteklem letu precej oteženi, saj sezone praktično ni bilo slabih šest
mesecev.
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Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v MO Ptuj ne bi
spreminjali.
Spremenijo se naj le pogoji razpisa za leto 2021.
SKLEP 2/12/2017-2022:
Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj soglasno podpira predlog, da se na javnem razpisu za
šport za leto 2021, v sklopu B, dodatno lahko upoštevajo še rezultati iz sezone 2018/2019.

Ad. 3: Prireditev Športnik leta MO Ptuj za leto 2020
Tradicionalna prireditev Športnik leta bi se morala organizirati zadnji četrtek v mesecu januarja.
Na prireditvi so vedno v ospredju ptujski športniki in ekipe, ki so v preteklem letu dosegali
vrhunske rezultate. In teh je na Ptuju, vsako leto, več kot dovolj. Kljub epidemiji so določeni
odlični rezultati bili doseženi tudi v letu 2020. Zavod za šport Ptuj in Športna zveza MO Ptuj
seveda ne bosta pozabila na te rezultate in dogodek bo v letošnjem letu zagotovo izpeljan. Naša
želja pri tem pa je, da se dogodek izpelje v živo, kar pa trenutno, ob tej epidemiološki sliki, žal ni
možno.
SKLEP 3/12/2017-2022:
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj glede izvedbe dogodka Športnik leta 2020
MO Ptuj dajejo naslednje predloge:
-

dogodek izvedemo v Poročni dvorani MO Ptuj, ločeno po nagrajenih kategorijah, ko bo
možno druženje več kot 20 oseb,

-

dogodek izvedemo v terminu drugih dogodkov, npr. Ptujski športni vikend 2021,
Prireditev ob prazniku MO Ptuj 2021, …

Ad. 4: Pregled investicij za leto 2020 in plan investicij za leto 2021
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so se seznanili s pregledom izvedenih večjih
investicij na področju športa v MO Ptuj v letu 2020 ter o načrtih za leto 2021.
Leto 2020 – izvedba
Prenova

glavnega

Leto 2021 – načrti
nogometnega

igrišča. Prenova atletskega dela Mestnega stadiona.

Prenova nogometnega igrišča z umetno travo. Nabava petih elektronskih tarč na strelišču.
Nabava petih elektronskih tarč na strelišču.

Ureditev

zunanjih

nogometnih

igrišč

v

Podvincih, Rogoznici, na Grajeni in v Mestni
četrti Jezero.
3

Ad. 5: Razno
Pod točko Razno ni bilo posebne razprave.

Seja se je končala ob 16.30.

Na Ptuju, 27. 1. 2021
Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj:
Sandi Mertelj
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