Športna zveza Maribor
Ulica Vita Kraigherja 8
SI-2000 Maribor
Tel: 02/2300-480
www.szm.si; info@szm.si

Datum: 29.11.2017
Zapisnik 1. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v torek, 28.11.2017 ob 19.00 uri
v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, Maribor.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled zapisnika 33. seje UO in pregled realizacije le-tega
3. Konstituiranje Upravnega odbora Športne zveze Maribor za mandatno obdobje 2017-2021
4. Predstavitev kandidatov za predsednika Strokovnega sveta in predsednika Komisije za šport otrok in mladine ter
konstituiranje teh obeh odborov
5. Poročilo o poteku primopredaje
6. Članstvo v zvezi, članarine in dejansko stanje (Maja)
7. Letni delovni načrt Športne zveze Maribor in delovni čas pisarne (uradne ure za klube)
8. Priprava na skupščino
9. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Klemen Tasič, Zoran Kačičnik, Matjaž Plejić, Matjaž Meško, Andrej Bauman, Mitja Korošec,
Iztok Kvas, Neva Čuček, Mitja Koželj, Boštjan Tancer, Sebastijan Harc, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Darko Mušič
Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik)
Dnevni red je soglasno sprejet.
Ad2: Upravni odbor se je seznanil z zapisnikom 33. seje prejšnjega odbora Upravnega odbora ŠZM. Maja Bezjak, ki je
zapisnik pisala pove, da je bila točka Ad8 iz njene strani napisana drugače. Brez njene vednosti je bil zapis spremenjen.
Ob tej ugotovitvi je takratnega predsednika Uroša Lovrenčiča na to tudi opozorila in povedala, da v tem primeru želi,
da se jo izbriše ko podpisnico zapisnika. Prav tako pove, da nima informacije ali je zapisnik 33. seje bil iz strani
prejšnjega Upravnega odbora potrjen.
Članom Upravnega odbora Maja Bezjak prebere mail (priloga), ki ga je Uroš Lovrenčič posredoval dne 28.11.2017.
Nanaša se na soglasje k potrditvi Letnega programa športa za MOM. Člani Upravnega odbora so mnenja, da so zadeve
za nazaj zaključene in o njih več ne želijo debatirati. Na tem mestu predsednik predstavi tudi ''Sporazum o sodelovanju
na področju športa'', ki sta ga sklenila Urad za šport in Športna zveza Maribor. Ena izmed ključnih točk sporazuma je
tudi ta, da se je Urad za šport MOM zavezal, da bo v skladu s svojimi pristojnostmi skupaj s Športno zvezo Maribor
aktivno sodeloval v vseh fazah priprav in sprejemanja aktov in dokumentov, ki neposredno ali posredno urejajo
področja, ki so povezana s športom. Prav tako bo Urad za šport aktivno s Športno zvezo sodeloval tudi pri pripravi in
sprejemanju Letnega programa športa v MOM ter pri postopkih v zvezi s sofinanciranjem LPŠ v skladu s Pravilnikom o
sofinanciranju LPŠ.
Predsednik pove, da je bil tudi skupaj s podpredsednikoma na sestanku pri županu kjer je župan izrazil popolno
podporo projektom Športne zveze Maribor. Predsednik ŠZM je tudi izpostavil problematiko društev, ki se navezuje na
razpis o sofinanciranju LPŠ in župan je zagotovil, da bo razpis objavljen najkasneje 12.12.2017. Zoran Kačičnik je dodal,
da je tudi na 30. Seji Mestnega sveta MOM dobil enako informacijo, ki jo je podal Vodja Urada za šport MOM, Gregor

Žmak, v okviru odgovora na vprašanje mestne svetnice, Lidije Divjak Mirnik: ''Kdaj bo objavljen razpis za sofinanciranje
programov športa v MOM?''
Ad3: Predsednik pozove člane Upravnega odbora, da povejo sami na katerem področju vidijo sebe, da bi lahko
najbolje doprinesli k delovanju Športne zveze Maribor.
Klemen Tasić (organizacija, prireditve)
Zoran Kačičnik (organizacija – pravno formalne in statutarne zadeve, sodelovanje s partnerskimi
organizacijami: OKS, MOM)
Matjaž Plejić (športna infrastruktura)
Matjaž Meško (prireditve, kot podpredsednika Sveta zavoda ŠOM so ga že dvakrat predlagali tudi v projektno
pisarno MOM)
Andrej Bauman (marketing)
Neva Čuček (celotno področje komuniciranja – PR, socialni mediji)
Mitja Koželj (organizacija – strokovni kader, vrhunski šport)
Boštjan Tancer (sistemska ureditev športa, pozicija športa v mestu)
Sebastijan Harc (skrb za vrhunski šport)
Iztok Kvas (vodenje pisarne Športne zveze Maribor)
Tomaž Barada in Mitja Korošec (podpora na vseh področjih)

Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor soglasno sprejmejo naslednji
Sklep št. 1/1: Za vodjo Regijske pisarne OKS-ZŠZ Maribor se razreši Uroša Lovrenčiča in imenuje Iztoka Kvasa.
Predsednik, Tomaž Barada predstavi šest projektov, ki jih bo Športna zveza Maribor izpeljala v letu 2018.
- 24.1.2018 bo v Mariboru Prihod Olimpijske bakle. Hkrati bo ta dogodek tudi uradna naznanitev in otvoritev
Evropskega mesta športa.
- 30.01.2018 bo Športna zveza Maribor organizirala Izbor Športnika Maribora
- Februar 2018 – Zimski športni vikend (v sodelovanju z Marpromom)
- 2. in 3. junij 2018 – Športni vikend Maribora
- 7. in 8. september 2018 – Mariborski mestni tek, ki bi ga razdelili na dva dneva (petek in soboto) in ob tem petkovo
popoldne namenili otroškim tekom in dogajanju za šolarje
- September 2018 – Festival mariborskega športa
Predsednik tudi pove, da je v pripravi predstavitvena mapa in da se bodo člani odgovorni za marketing aktivno lotili
iskanja sponzorjev in partnerjev.
Ad4: Silvester Lipošek kot edini kandidat za predsednika Strokovnega sveta (dva sta odstopila, eden ni prišel), ki se je
odzval na poziv Upravnega odbora, da predstavi vizijo, predstavi program in izpostavi ključne probleme na katere je
naletel kot predsednik SS v prejšnjem mandatnem obdobju. Izpostavi nujno spremembo Pravilnika o sofinanciranju
LPŠ, kontrola na prejemniki sredstev LPŠ, boljše sodelovanje med Uradom za šport in Športno zvezo, sprememba
pravilnika o nagradah in pa večja podpora vrhunskemu športu.
Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor soglasno sprejmejo naslednji
Sklep št. 2/1: Upravi odbor športne zveze Maribor za predsednika Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, za
mandatno obdobje 2017-2021 imenuje Silvestra Lipoška.
Edina kandidatka za predsednico Komisije za šport otrok in mladine, Darja Škrilec, ki je prav tako v prejšnjem
mandatnem obdobju vodila omenjeno komisijo, predstavi program dela v preteklosti in vizijo za prihodnost.
Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor oglasno sprejmejo naslednji

Sklep št. 3/1: Upravi odbor športne zveze Maribor za predsednico Komisije za šport otrok in mladine Športne zveze
Maribor, za mandatno obdobje 2017-2021 imenuje Darjo Škrilec.
Ad5: Predsednik, Tomaž Barada pove, da je bila v ponedeljek ob prisotnosti predsednika, podpredsednika Iztoka
Kvasa, računovodkinje Mojce Topler, Uroša Lovrenčiča in Maje Bezjak kot zapisničarke izpeljana primopredaja poslov.
Vsa dokumentacija je na voljo v pisarni ŠZM in dostopna vsem članom Upravnega odbora.
Prav tako pove, da je bil z Urošem Lovrenčičem sklenjen Aneks k pogodbi, ki opredeljuje da Uroš Lovrenčič s podpisom
aneksa preneha opravljati naloge dogovorjene v pogodbi razen in samo zgolj za dela ter naloge v zvezi z zaključkom
projekta ERASMUS + .
Zoran Kačičnik je izrazil prošnjo, da se mu naredi kopija primopredajnih dokumentov.
Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor oglasno sprejmejo naslednji
Sklep št. 4/1: Upravi odbor športne zveze Maribor potrjuje primopredajni zapisnik in omenjeni aneks.
Ad6: Maja Bezjak pove, da je v Športno zvezo Maribor trenutno včlanjenih 174 društev, klubov in zvez ter se zaveže,
da bo do konca tega koledarskega leta uredila podatke, predvsem spremembe zakonitih zastopnikov.
Ad7: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor soglasno sprejmejo naslednji
Sklep št. 5/1: Pisarna Športne zveze Maribor bo uvedla uradne ure, ki bodo v torek med 08.00 in 12.00 ter sredo med
13.00 in 17.00. Pisarna bo takrat odprta za vse, ki bodo ob predhodni najavi želeli sestanek na določeno tematiko.
Ad8: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor soglasno sprejmejo naslednji
Sklep št. 6/1: Skupščina Športne zveze Maribor bo v sredo 04.04.2017.
Ad9: Neva Čuček predstavi celostno strategijo komuniciranja v prihodnosti. Upravni odbor se strinja, da je to področje
do sedaj bilo neizkoriščeno in da je z aktivnostmi nujno začeti takoj.
Predsednik pove, da bo Športna zveza pripravila sprejem za svoje člane. Člani UO se dogovorijo, da bo to 11. januar
2018 v Narodnem domu Maribor. Za vsa društva se bodo pripravila tudi promocijska darila, prav tako za partnerje.
Klemen Tasič izpostavi, da želi da Športna zveza Maribor zraven svojih projektov, daje podporo tudi projektom in
dogodkom, ki jih izvajajo društva in klubi ter da se člane UO tekoče seznanja in po potrebi vključuje v projektno delo
Športne zveze Maribor.
Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor se soglasno odpovedujejo sejninam.
Člani Upravnega odbora se dogovorijo, da bodo seje mesečno, po potrebi tudi korespondenčno.
Seja je bila zaključena ob 22.20.
Zapisala: Maja Bezjak
Predsednik
Športne zveze Maribor
Tomaž Barada

