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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

06. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 17. marca 2015 ob 14.30, 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 (4 od 5) 

Upravičeno odsotni: Dejan Dokl – individualne športne panoge (1 od 1) 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 05. seje 

2. Plan dela Zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

3. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 05. seje   

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/06: 

Zapisnik 05. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 17. marca 

2015, se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Plan dela zavoda za šport Ptuj za leto 2015 

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

2015. V njem so prikazani podatki o planiranih prihodkih in odhodkih Zavoda ter 

opredelitev namenske porabe sredstev v letu 2015. Proračun za šport za leto 2015 je precej 

zmanjšan, ukinjena je postavka Uporaba športnih površin za OŠ MO Ptuj, vse ostale postavke 

športa so zmanjšane za 15%, postavka za ŠTIRC (Športno turistični izobraževalni rekreacijski 

center) pa celo za 42%. 

Direktor predstavi tudi plan prihodka iz tržne dejavnosti, ki je planiran na cca. 37.000,00 EUR 

in višino sofinanciranja prireditev in akcij Zavoda za šport Ptuj, ki znaša 6.855,00 EUR in je v 

osnovi namenjen za tri večje prireditve: Športnik leta, Ptujski športni vikend in Unesco tek 

(prireditev ni pod okriljem Zavoda za šport Ptuj, ampak Gimnazije Ptuj), ki je tudi najboljše 

finančno ovrednoten in sicer z 4.500,00 EUR-i. 
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Ad. 3:  Razno 

Pod točko razno direktor predstavi nekaj novih projektov Zavoda in sicer: 

- E-novice, 

- Ptujski teki 2015, 

- Veslanje na simulatorjih 

Vsi predstavljeni projekti so bili med člani Strokovnega sveta Zavoda pozitivno sprejeti.  

  

 

 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


