Svet Zavoda za šport Ptuj 2012 – 2017
ZAPISNIK
10. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila 17. aprila 2014 ob 15.00, v prostorih Zavoda
za šport Ptuj, Čučkova 7.
Prisotni: mag. Stanko Glažar, Boštjan Zemljarič, Franjo Rozman, Marjan Kolarič, Emil
Mesarič, Fredi Kmetec (6 od 9)
Opravičeno odsotni:, Dejan Levanič, Dejan Klasinc, Mojca Gramc (3 od 3)
Ostali prisotni: Sandi Mertelj – direktor Zavoda za šport Ptuj

Predlagan dnevni red:
1. Pregled zapisnika 09. redne seje
2. Predlog novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj
3. Program večjih investicij na področju športa v MO Ptuj
4. Razno

Predlog dnevnega reda je bil soglasno potrjen.

Ad. 1: Pregled zapisnika 09. seje
Zapisnik je bil predložen v gradivu za to sejo.
SKLEP 1/10:
Zapisnik 09. seje Sveta Zavoda za šport Ptuj, ki je bila v torek, 18. marca 2014, se soglasno
potrdi v predlagani obliki.
Ad. 2: Predlog novega Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj
Predstavljen je »dokončen« predlog novega Pravilnika o vrednotenju programov športa v MO
Ptuj s predvidenim izračunom, glede na leto 2013. Pravilnik se je obravnaval na večih stopnjah,
in sicer Športna zveza MO Ptuj, Strokovni Svet Zavoda za šport Ptuj, Svet Zavoda za šport Ptuj.
Osnovno vodilo novega Pravilnika je zagotavljanje večjega števila finančnih sredstev za šport
otrok in mladine.
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Rozman Franjo:
Izhodišče o nagrajevanju klubov, ki dobro delajo z mlajšimi kategorijami, je popolnoma
pravilno. Klubi se naj organizirajo tako, da bodo povečevali število mlajših kategorij.

SKLEP 2/10:
Predlog Pravilnika o sofinanciranju programov športa v MO Ptuj, se soglasno potrdi v
predlagani obliki. Strokovna služba Zavoda za šport Ptuj naj pripravi podrobno
obrazložitev glede novega pravilnika.
Ad. 3: Program večjih investicij na področju športa v MO Ptuj
Predstavljen je nabor večjih investicij na področju športne infrastrukture v MO Ptuj za daljše
obdobje. Na osnovi razprave se dodajo še naslednji predlogi:


Mestno kopališče – bazen



Športna dvorana



Športno rekreacijski centri.

SKLEP 3/10:
Predlog nabora večjih investicij na področju športa v MO Ptuj za daljše obdobje, se
soglasno potrdi z dodatnimi predlogi (priloga k zapisniku).

Ad. 4: Razno


Upravljanje športno rekreativne infrastrukture na Ptujskem jezeru in reki Dravi

S strani direktorja Zavoda za šport Ptuj so bile predstavljene osnovne informacije glede sklenitve
aneksa k pogodbi o izvajanju storitev upravljanja s športno rekreacijsko infrastrukturo na
Ptujskem jezeru in reki Dravi. MO Ptuj namreč še vedno ni dokončala postopka izbire
koncesionarja za izvajanje storitev upravljanja na Ptujskem jezeru in reki Dravi.
-

Zavod za šport Ptuj je imel sklenjeno pogodbo, o izvajanju storitev upravljanja s športno
rekreacijsko infrastrukturo na Ptujskem jezeru in reki Dravi, z družbo Radial Ptuj d.o.o., do
31.12.2013.

-

Na osnovi Zakona o javnem naročanju (29. člen) je možno oddati javno naročilo po postopku
brez predhodne objave, vendar le do višine 30% prvotne pogodbe.
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-

Pridobljen je bil tudi sklep župana MO Ptuj o možnosti sklenitve aneksa k prvotni pogodbi,
prav tako pa so za izvajanje storitev upravljanja zagotovljena finančna sredstva v proračunih
MO Ptuj in Občine Markovci.

-

Na portalu javnih naročil je bilo objavljeno tudi prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost postopka.

-

O vseh postopkih je bila obveščena tudi Občina Markovci.

-

Sklenjen je bil aneks k pogodbi o izvajanju storitev upravljanja na Ptujskem jezeru in reki
Dravi.

Na Ptuju, 17. 04. 2014

Predsednik Sveta Zavoda za šport Ptuj:
mag. Stanko Glažar

3

