Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022
ZAPISNIK
13. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 12. avgusta 2021 ob
8.00, v prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj, Emil Mesarič – šport za vse, Boštjan
Kozel – športni pedagogi, Marjan Lenartič – kolektivne športne panoge, Dejan Dokl –
individualne športne panoge
Odsotni: /
Ostali prisotni: Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov na Zavodu za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 12. redne seje
2. Urniki po dvoranah za sezono 2021/2022
3. Predlogi sprememb Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ
4. Ureditev zemljišča na Mestnem stadionu (zgradba Žerak)
5. Razno

Ad.1: Pregled zapisnika 12. seje
Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/13/2017-2022:
Zapisnik 12. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki.

Ad.2: Urniki po dvoranah za sezono 2021/2022
Javni razpis za dodelitev terminov po večjih dvoranah je bil objavljen, na osnovi vlog klubov ter
Pravilnika o dodelitvi terminov, je Strokovna služba Zavoda pripravila predlog razdelitve
terminov.
Narašča število selekcij v košarki in odbojki, pada pa pri rokometu.
Razprava:
Želje klubov so eno, kapacitete so drugo, komunikacija s klubi pa je stalna.
Sklep 2/13/2017-2022:
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so potrdili urnike za sezono 2021/2022 v
predlagani obliki.
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Ad.3: Predlogi sprememb Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ
Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj je pozvala vse ptujske klube glede morebitnih sprememb
Odloka o sofinanciranju vsebin LPŠ. Klubi se niso odzvali.
Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj pa je ugotovila, da so določene spremembe Odloka
potrebne.
Razprava:
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so se strinjali z dejstvom, da so potrebne določene
spremembe v Odloku, predvsem pa, da se klube z več mladimi še dodatno nagradi. Prav tako se
naj spremeni sofinanciranje najemnin klubom, ki jim MO Ptuj ne more omogočiti brezplačno
uporabo športne infrastrukture.
Sklep 3/13/2017-2022:
Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pripravi predloge glede sprememb Odloka z
ustreznimi točkovnimi oz. finančnimi simulacijami.
Ad.4: Ureditev zemljišča na Mestnem stadionu Ptuj
Na lokaciji ob Mestnem stadionu Ptuj (zgradba Žerak) želi MO Ptuj celovito urediti zemljišče.
Člani Strokovnega Sveta ZŠP se strinjajo, da se na tem mestu vzpostavijo igrišča za športno
rekreacijo, kot so npr. igrišča za odbojko na mivki, igrišče z umetno travo, spretnostni poligon,…
Področje je sicer zelo ozko, zato bo potrebno najti ustrezne rešitve.
Sklep 4/13/2017-2022:
Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport predlagajo, da se v ta prostor umestijo igrišča za
odbojko na mivki, spretnostni poligon, igrišče z umetno travo,…

Ad.5: Razno
Pod točko Razno ni bilo posebne razprave.
Seja se je končala ob 09.00.
Na Ptuju, 12. 08. 2021
Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj:
Sandi Mertelj

2

