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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

04. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 8. aprila 2014 ob 14.00, v 

prostorih Zavoda za šport Ptuj, Čučkova 7. 

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

panoge, Boštjan Kozel – športni pedagogi, Marjan Lenartič – šport za vse, Dejan Dokl – 

individualne športne panoge (5 od 5) 

 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 03. seje 

2. Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj z dnem 11.03.2014 

3. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 03. seje   

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/04: 

Zapisnik 03. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 5. februarja 

2014, se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj  

Ponovno je bil predstavljen predlog novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa.  

Gospod Dokl je pripomnil, da bi bilo smotrno, da se za najboljše klube MO Ptuj (6 klubov) 

ustvari denarni fond, ki pa bi ga črpali od izvajalcev določenih del v MO Ptuj. 

SKLEP 2/04: 

Strokovni svet Zavoda za šport se soglasno strinja in podpira Predlog Pravilnika o 

sofinanciranju. 

 

Ad. 3:  Razno 

Člani Strokovnega sveta Zavoda so razpravljali o dolgoročnih investicijah na področju športa 

v MO Ptuj in sicer: 
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1. Ureditev Babusekove grabe: 

Strokovni svet predlaga, da bi se naredila povezava do Trim steze v Ljudskem vrtu, na sami 

lokaciji pa naj se postavijo določene vadbene naprave. Gospod Dokl predlaga, da se 

povežemo s podjetjem Kreal Kidričevo in tudi, da je potrebno preveriti, kako je z lastništvom 

– verjetno je lastnik zemljišča Ministrstvo za obrambo. 

2. Ureditev igrišča za avtobusno postajo: 

- razmišljati je potrebno o gumi-prevleki na igrišču, 

- urediti (obnoviti) koše, table mrežice …., 

- postaviti lovilne mreže, 

- primerno obdelati drevesa (topole), ki so na igrišču. 

3. Boks dvorana Ptuj v ŠD Mladika: 

- Strokovni svet predlaga, da naj se ovrednoti vložek Boks kluba Ptuj. 

 

 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


