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Datum: 08.11.2018 
 

 Zapisnik 9. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v ponedeljek, 05.11.2018 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 zapisnikov 7. in 8. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor 

3. Priprava na župansko soočenje in pregled vprašanj 

4. Razno 

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

Harc, Mitja Koželj, Andrej Bauman, Darko Mušič. Matjaž Meško, Zoran Kačičnik 

Odsotni: Tomaž Barada, Klemen Tasič, Boštjan Tancer 

Ostali prisotni: Tomaž Berendijaš (SS ŠZM), Peter Sitar (SS ŠZM), Rok Toplak (SS ŠZM) 

Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2: Zapisnika 7. in 8. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor sta soglasno potrjena. 

 

Ad3: Iztok Kvas pove, da smo se odločili, da bomo kot Športna zveza Maribora priredili soočenje županskih kandidatov 

na temo športa zaradi tega, da od bodočega župana dobimo zaveze, ki so na področju športa v mestu nujne. Odločili 

smo se, da bomo v osrednje soočenje povabili štiri kandidate, ki jim po javnomnenjskih raziskavah kaže najbolje, 

ostale bomo povabili prav tako, da bodo na kratko lahko predstavili svoje videnje ali podali kratke replike na debato, ki 

bo tekla.  

Razlog, da smo na osrednje soočenje povabili samo štiri kandidate je bil ta, da smo bili omejeni s televizijskim 

prenosom in da je športa tako široka tema, ki je z večimi kandidati ne bi bilo mogoče konstruktivno obdelati. 

 

Mitja Korošec predstavi ključne teme, ki so ''Šport in turizem'', Šport in denar'', ''Šport in birokracija'', ter ''Šport in 

infrastruktura''. 

 

Prisotni člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor se strinjajo z izvedbo soočenja in predlaganimi temami. 

 

Ad4: Pod to točko ni bilo razprave. 

 

Seja je bila zaključena ob 19.30 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

   Podpredsednik 
 Športne zveze Maribor 

 Iztok Kvas (po pooblastilu) 
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