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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2017 – 2022 

Z A P I S N I K 

05. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v sredo, 15. maja 2019 ob 14.30, 

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  

Odsotni: Dejan Dokl – individualne športne panoge 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 4. seje 

2. Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2019 

3. Strategija in vizija športa v MO Ptuj 

4. Razno 

 

Ad. 1: Pregled zapisnika 4. seje  

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/5/2017-2022: 

Zapisnik 4. seje se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2: Letni delovni načrt Zavod aza šport Ptuj za leto 2019 

Direktor Zavoda za šport Ptuj je predstavil Letni delovni načrt Zavoda za šport Ptuj za leto 2019. 

Ključne naloge Zavoda bodo tudi v letošnjem letu podobne, kakor v preteklih letih, in sicer: 

 Upravljanje s športno infrastrukturo 

 Šolska športna tekmovanja 

 Prireditve in akcije Zavoda za šport Ptuj 

 Sodelovanje z MO Ptuj, s klubi in z društvi 

 Tržna dejavnost 

Razprava: 

Mesarič Emil: 

Glede na dejstvo, da ima Zavod za šport v upravljanju tudi plovila, ki jih za svojo dejavnost 

uporablja Brodarsko društvo Ranca Ptuj, bi bilo smiselno zagotoviti tudi sredstva za vzdrževanje 

plovil, in tudi za prikolico za premik plovil v vodo oz. izven vode. 
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SKLEP 2/5/2017-2022: 

Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj se seznani z Letnim delovnim načrtom Zavoda za 

šport Ptuj za leto 2019. 

 

Ad. 3: Strategija in vizija razvoja športa v MO Ptuj 

Razprava: 

Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj se strinjajo, da je potrebno nadaljevati s pripravo 

Strategije in vizije športa v MO Ptuj. Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj zato pripravi 

izhodišča po posameznih sklopih Strategije (Športna infrastruktura, Klubi in društva, Zdravje in 

rekreacija, Športni turizem, Šolski šport). 

SKLEP 3/5/2017-2022: 

Strokovna služna Zavoda za šport Ptuj naj čimprej pripravi izhodišča glede strategije po 

posameznih področjih, za nadaljnjo obravnavo. 

 

Ad. 4: Razno 

 Javni razpis za šport 2019 

Člani Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj so se seznanili s potekom javnega razpisa za šport, 

prijavljenih je 35 klubov, do konca meseca maja 2019 pa morajo biti izdani vsi sklepi v zvezi s 

financiranjem. 

 

 

 

Seja se je končala ob 15.30. 

 

Na Ptuju, 15. 05. 2019 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


