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

Datum: 07.05.2018
Zapisnik 5. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v četrtek, 26.04.2018 ob 18.00 uri
v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 4. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor
3. Pregled predlogov sprememb Statuta Športne zveze Maribor
4. Potrditev finančnega poročila za leto 2017
5. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Matjaž Plejić, Sebastijan Harc, Darja Škrilec, Silvester Lipošek, Zoran Kačičnik,
Matjaž Meško, Andrej Bauman, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Klemen Tasič, Darko Mušič, Mitja Korošec, Mitja Koželj, Boštjan Tancer, Neva Čuček
Ostali prisotni: Maja Bezjak (zapisnik), Jože Dover (Nadzorni odbor)
Dnevni red je soglasno potrjen.
Ad2: Zapisnik 4. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor je soglasno potrjen.
Ad3: Izhodišča za pripravo novega Statuta kot temeljnega akta Športne zveze Maribor so ob upoštevanju Zakona o
športu pripravljali Zoran Kačičnik, Silvester Lipošek, Iztok Kvas in Tomaž Barada. Osnovna izhodišča so pomagali pripraviti
na olimpijskem komiteju Slovenije, dokument pa je pregledala tudi pravna služba.
Člani UO so dokument prejeli v gradivu. Zoran Kačičnik predstavi ključne spremembe in pove, da je Statut tudi izhodišče
za pripravo ostalih aktov.
Jože Dover pove, da bodo ko Nadzorni odbor pregledali in podali predloge.
Sklep 1/5: Upravni odbor Športne zveze Maribor se je seznanil s spremembami in predlagal manjše popravke. Predlog
bo poslan vsem odborom ŠZM s pozivom, da pregledajo dokument in nanj podajo pripombe.
Ad4: Predsednik Nadzornega odbora ŠZM, Jože Dover pove, da je NO pregledal dokumente, ki so bili oddani na Ajpes.
Morajo še pregledati ostalo dokumentacijo (račune, pogodbe, izpiske ipd.) in napisati končno poročilo.
Sklep 2/5: Upravni odbor Športne zveze Maribor se bo, preden potrdi Finančno poročilo za leto 2017, seznanil s
poročilom Nadzornega odbora.
Ad5: Iztok Kvas prestavi oba dogodka, ki jih bo Športna zveza Maribor organizirala v zadnjem tednu maja oziroma v
prvem vikendu junija,
World challange day (WCD) je prijateljsko mednarodno tekmovanje, v sklopu programov Šport za vse, pod okriljem
mednarodne organizacije TAFISA. Mesto Maribor bo v sklopu dogodka, na dan 30.05.2017 moralo aktivirati čim večje

število svojih prebivalcev in jih prepričati za sodelovanje v akciji, in sicer na način, da se bodo organizirano gibali
minimalno 15 minut na določenem prostoru.
Maribor se bo v akciji WCD 2018 pomeril z enim izmed evropskih mest, primerljivim po številu prebivalcev, slednjega bo
določila organizacija TAFISA. Udeležence in ves dogodek bomo ustrezno evidentirali.
Dogodek bo potekal v popoldanskem času, med 16.00 in 19.00 uro, predvidoma v Športnem parku Tabor. Ker je Maribor
nogometno mesto in simbol športa v mestu smo si zamislili, da lahko na ta način združimo in motiviramo največ ljudi na
WCD. Prav tako bomo lahko evidentirali vse, ki se bodo tisti dan gibali doma, na delovnih mestih, po klubih in društvih
itd.
Športni vikend Maribora je največji rekreativni dogodek v regiji. Vsak prvi konec tedna v juniju tako povabimo vse
generacije, da preživijo konec tedna na športnorekreativnih površinah, objektih in napravah, ki so na razpolago
brezplačno. Poteka na več kot 20 lokacijah, izvaja pa ga več kot 30 društev. Center dogajanja je na in pod Pohorjem, ki
ga v dveh dneh obišče tudi do 50.000 ljudi. Letos na Pohorju pripravljamo tudi zabavni program z odrom in nagradnimi
igrami za udeležence.
Predsednik pove, da je ob primopredaji poslov s prejšnjim predsednikom ostal odprt mednarodni projekt Erasmus+.
Dogovor (aneks) je bil, da projekt zaključi Uroš Lovrenčič kateri za svoje delo prejme tudi plačilo iz naslova dotacije, ki jo
bo ŠZM še prejela. Račun iz strani Uroša Lovrenčiča je bil dvakrat izstavljen vendar obakrat zavrnjen saj je ŠZM
dokumentacijo podala v pregled odvetniški pisarni, ki je podala mnenje, da ni pravne podlage za plačilo računa.
Člani UO ŠZM so hkrati mnenja, da mora biti vsa dokumentacija na sedežu ŠZM kar pa sedaj ni.
Sklep 3/5: Športna zveza Maribor pozove Uroša Lovrenčiča, da preda vso dokumentacijo vezano na projekt Erasmus+.
Matjaž Plejić postavi vprašanje ali se bo ŠZM opredelila oziroma zavzela stališče glede situacije, ki trenutno vlada na
področju športa v MOM. Predsednik pojasni, da je mnenja, da se ŠZM ne more opredeljevati za eno ali drugo stran ter
da je to naloga MOM, da uredijo situacijo znotraj svojih služb.
Predsednik se zaveže, da bo v naslednjih dneh poklical župana in se dogovoril za sestanek.
Člani UO ŠZM so mnenja, da bi morala ŠZM pripraviti strategijo športa v mestu. Za pripravo dokumenta bi se ustanovila
delovna skupina, ki bi jo koordiniral Andrej Bauman.
O tej temi člani UO razmislijo do naslednje seje.
Seja je bila zaključena ob 21.00.
Zapisala: Maja Bezjak
Predsednik
Športne zveze Maribor
Tomaž Barada

