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

Datum: 20.06.2019
Zapisnik 13. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v sredo, 12.06.2019 ob 19.00 uri
v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled predlogov za spremembo aktov
3. Kadrovske zadeve
4. Pobude in vprašanja
5. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Klemen Tasič, Darko Mušič, Matjaž Plejič, Matjaž Meško, Boštjan Tancer, Mitja
Koželj, Andrej Bauman, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Darja Škrilec, Zoran Kačičnik, Mitja Korošec, Neva Čuček, Sebastijan Harc, Silvester Lipošek
Ostali prisotni: Darko Zarič (Urad za šport)
Predlog spremembe dnevnega reda: najprej obravnavamo Ad4, da lahko g. Zarič gre.
Ad4: G. Zarič predstavi v kateri fazi je razpis in kdaj bo predvidoma končan. Predvidoma bi naj bil končan do 20.6.2019.
Sklican bo sestanek z društvi na katerem se bo predstavil način vlaganja zahtevkov.
Člani Upravnega odbora ŠZM se strinjajo, da je nujno potrebno organizirati sestanek z županom in kabinetom in jasno
izpostaviti naslednje probleme:
Predviden zaključek razpisa / prva nakazila
Opozoriti na resnost situacije v športnih klubih in društvih
Problematika zaposlovanja trenerjev v sklopu razpisa LPŠ
Plačilo DDV-ja za brezplačno uporabo športnih objektov
Način izpeljave razpisa 2020
Predsednik se zaveže, da bo takoj zjutraj poklical župana in organiziral sestanek v najkrajšem možnem času.
Ad2: Iztok Kvas predstavi spremembe aktov, ki jih je potrebno sprejeti na naslednji skupščini. Člani UO predlagajo in se
strinjajo, da se spremembe pripravijo v pisni obliki in, da jih UO obravnava na naslednji seji.
Ad3: Predsednik pove, da je situacija s Franjotom Izlakarjem še vedno nerešena saj čakamo na sklep pritožbe in, da takoj
ko bomo vedeli ali smo uspeli lahko zaposlimo Iztoka Kvasa, ki pa ga mora skupščina razrešiti iz mesta podpredsednika
in imenovati novega podpredsednika ter člana UO.
Ad4: Predsednik pove, da se na OKS-u trudi, da bi bila predstavitev slovenske olimpijske reprezentance za Tokyo 2020 v
Mariboru. Ker gre za kar velik finančni in organizacijski zalogaj je potrebno podrobnosti dogovoriti z MOM. Dogodek še
nikoli ni bil v Mariboru. Člani UO podpirajo idejo in se strinjajo, da bi bilo super za mesto, da organizira tak dogodek.
Ad5: Pod to točko ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 21.00
Zapisala: Maja Bezjak
Tomaž Barada, predsednik
Športna zveza Maribor

