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Datum: 05.01.2019 
 

 Zapisnik 10. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v četrtek, 27.12.2018 ob 19.00 uri  
v Vinski kleti Šuman, Zavrh 90a, 2232 Voličina 

 

 
 DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 9. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor 

3. Poročilo o delu komisije, ki pripravlja Letni program športa (Tomaž Barada, Mitja Korošec) 

4. Strategija 2019 (povezava med MOM, Uradom za šport in Športno zvezo Maribor) 

5. Plan dela 2019 – projekti 

6. Finančni načrt 2019 

7. Pobude in predlogi 

8. Razno 

Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Darja Škrilec, Neva Čuček, Matjaž Plejič, Silvester Lipošek, Andrej 

Bauman, Darko Mušič, Matjaž Meško, Zoran Kačičnik, Boštjan Tancer, Klemen Tasič, Tomaž Barada (predsednik) 

Odsotni: Sebastijan Harc, Mitja Koželj 

Ostali prisotni: Tomaž Berendijaš (SS ŠZM), Peter Sitar (SS ŠZM), Sergej Ravnikar (SS ŠZM), Dušan Jurše (SS ŠZM), Jože 

Dover (NO ŠZM) 

Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2: Zapisnik 9. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor je soglasno potrjen.  

 

Ad3: Tomaž Barada in Mitja Korošec poročata o delu komisije, ki pripravlja Letni program športa. Tomaž Barada pove, 

da so bili v komisijo imenovani štirje predstavniki ŠZM (Brada, Korošec, Sitar, Lipošek) in da je bil za predsednika 

imenovan Mitja Korošec. Slednji pove, da skupaj z Uradom za šport na podlagi sprejetega Odloka, Zakona o športu in 

Nacionalnega programa športa pripravljajo Letni program športa V MOM. Dokument je v pripravi in ko bo pripravljen 

ga bo tudi Športna zveza Maribor dobila v pregled in mnenje preden bo šel v obravnavo na Mestni svet. 

 

Zoran Kačičnik pripomni, da bi bilo smotrno vključiti tudi pravno svetovanje za društva, ki bi jim omogočalo, da se lahko 

v primeru vprašanj v zvezi s to tematiko imajo kam obrniti. 

 

Upravni odbor Športne zveze Maribor se je seznanil s potekom priprave Letnega programa športa. 

 

Ad4: Tomaž Barada pove, da je imel sestanek z županom kjer so se pogovarjali o sodelovanju med MOM in Športno 

zvezo Maribor. Pove, da je v teku razpis za vodjo Urada za šport in da naj bi bil v kratkem zaključen. Prav so se vsi strinjali, 

da je nujno potrebna dolgoročna strategija športa v mestu, ki bi jo pripravil Urad za šport v sodelovanju s Športno zvezo 

Maribor.  

 

Ad5: Iztok Kvas pove, da bo Športna zveza Maribor v letu 2019 organizirala prireditve: Izbor športnika Maribora, Športni 

vikend Maribora, Mariborski mestni tek, Festival športa in Zimski športni vikend Maribora. 

Prav tako je Športa zveza nosilec Regijske pisarne OKS-ZŠZ. 

http://www.szm.si/
mailto:info@szm.si


 

Tomaž Brada pove, da je Franjo Izlakar že skoraj eno leto na bolniškem staležu in, da je bila tudi podana vloga za 

invalidsko upokojitev. Sklep, ki smo ga prejeli je, da je bilo Franjotu odobrena 4-urna invalidska upokojitev. Franjo se je 

na sklep pritožil zato je potrebno ponovno počakati na odločitev komisije.  

Tomaž tudi predlaga, da se na mestu generalnega sekretarja zaposli Iztoka Kvasa. 

 

Upravni odbor Športne zveze se seznani s predlogom zaposlitve in se strinja, da ko bo rešena situacija s Franjom 

Izlakarjem se poda na UO ŠZM predlog zaposlitve Iztoka Kvasa. Prav tako se naj trenutno pogodbeno uredi razmerje 

med ŠZM in Iztokom Kvasom. 

 

Ad6: Tomaž Barada in Maja Bezjak predstavita osnutek finančnega načrta za leto 2019, ki je bil pripravljen na osnovi 

leta 2018. Maja Bezjak pove, da dokler ne bodo znani rezultati razpisa MOM in FŠ je težko pripraviti bolj natančne 

finančne konstrukcije dogodkov. Kar zadeva sponzorskih sredstev se predvideva približno enak obseg kot leta 2018. 

 

Upravni odbor ŠZM se seznani z dokumentov in nima pripomb.  

 

Ad7: Klemen Tasič pove, da Zdrava Zabava v maju pripravlja tek RUN4Motion in da si želi sodelovanja s Športno zvezo 

Maribor. Iztok Kvas pove, da Športna zveza jeseni pripravlja že četrto izvedbo Mariborskega mestnega teka in da bi se v 

prihodnosti lahko, če so skupni interesi, povezali in pripravili en dogodek. 

 

Ad8: Jože Dover predstavi zapisnik Nadzornega odbora. Izpostavi, da je potrebno urediti pogodbeno razmerje med 

Iztokom Kvasom in ŠZM ter pripraviti predlog, da bo finančno poslovanje ŠZM tako, da bo preprečen eventualen konflikt 

interesov pri poslovanju ŠZM ter zagotovljena namenskost porabe in princip dobrega gospodarjenja. 

 

Upravni odbor se seznani s poročilom in se zavezuje, da bo v najkrajšem možnem času realiziral sklepe NO. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

    
Tomaž Barada, predsednik 

Športna zveza Maribor 
 

 


