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Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017 

Z A P I S N I K 

08. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 27. oktobra 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, Dejan Dokl – individualne športne panoge,  Marjan Lenartič – šport za vse (4 od 5) 

Upravičeno odsotni: Boštjan Kozel – športni pedagogi (1 od 1) 

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

 

Predlagan dnevni red: 

1. Pregled zapisnika 07. seje 

2. Vadbeni termini v športnih dvoranah za zimsko obdobje 2015/2016 

3. Informacije o pripravi novega Zakona o športu 

4. Razno 

 

Ad. 1:  Pregled zapisnika 07. seje   

Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo. 

SKLEP 1/08: 

Zapisnik 07. seje Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v četrtek, 20. 

avgusta 2015, se soglasno potrdi v predlagani obliki. 

 

Ad. 2:  Vadbeni termini v športnih dvoranah za zimsko obdobje 2015/2016 

Zemljarič Boštjan je predstavil predloge za razdelitev terminov za zimsko obdobje 2015/2016 

v športnih dvoranah Mladika, Center in Ljudski vrt. Predlog je narejen na podlagi želja 

klubov in razpoložljivosti terminov. V zimskem obdobju se v dvoranah pridružijo športne 

panoge, ki so primarno na zunanjih površinah – nogomet, atletika, kolesarstvo… 

 

SKLEP 2/08: 

Predlog terminov po športnih dvoranah za obdobje zima 2015/2016, se soglasno potrdi v 

predlagani obliki. 
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Ad. 3: Informacije o pripravi novega Zakona o športu 

Direktor poda informacijo o pripravi novega Zakona o športu, ki bo po preverjenih 

informacijah šel v javno obravnavo, v lanskem letu je že bil sprejet Nacionalni program 

športa, v teh dneh pa je OKS pripravil osnutek pravilnika in merila, ki bo služil kot podlaga 

priprave pravilnikov po posameznih občinah. 

   

Ad. 4: Razno 

Pod točko Razno je direktor predstavil nekaj projektov Zavoda za šport Ptuj, ki se ali se bodo 

izvedli še v tem koledarskem letu, in sicer: 

- Retopping atletske steze 

- Ograja in lovilna mreža na pomožnem igrišče Ptuj ob Ormoški cesti 

- Sanacija pomožnega igrišča – sanacija drenaže 

- Obnova Športne dvorane Mladika 

- … 

 

 

 

 

Zapisnik pripravil:      

Boštjan Zemljarič – vodja športnih programov Zavoda za šport Ptuj 

 

 

 

 

 

Predsednik Strokovnega Sveta Zavoda za šport Ptuj: 

Sandi Mertelj 

 


