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Datum: 25.01.2021 
 

 Zapisnik 17. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v petek, 29.01.2021 ob 20.00 uri  

preko aplikacije Microsoft Teams 
 

 
 DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Skic skupščine (za leto 2019) 

3. Razpis LPŠ (predvidena časovnica – Zoran Kačičnik) 

4. Organizacija prireditve Izbor športnika Maribora - predlogi 

5. Razno 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Matjaž Meško, Matjaž Plejič, Mitja Koželj, Boštjan Tancer, Zoran 

Kačičnik, Silvester Lipošek, Neva Čuček,  Tomaž Barada (predsednik) 

Odsotni: Klemen Tasič, Andrej Bauman, Darja Škrilec, Sebastijan Harc, Darko Mušič 

Ostali prisotni: Jože Dover  (NO ŠZM) 

 

Ad2: Tomaž Barada predlaga, da se skliče v aprilu. V kolikor bodo ukrepi dopuščali se skliče v živo. Možnost je tudi 

korespondenčno ali virtualno preko ene od aplikacij. Pregleda se Statut Športne zveze Maribor in se glede na sitacijo 

skliče skupščina na način, ki bo najbolj optimalen in kar bodo dopuščale aktualne razmere. 

 

Ad3:Tomaž Barada pove, da tokrat stvari potekajo bolj tekoče kot prejšnja leta in predvsem hitreje.  

Zoran Kačičnik, ki je član komisije za vrednotenje pojasni, da je situacija letos veliko boljša, ker so vloge izpolnjene boljše. 

Pozitivno je predvsem tudi to, da se je vključila tudi pisarna Športne zveze Maribor, ki je nudila pomoč društvom pri 

prijavi. Večina vlog je že pregledanih in dopolnitve so v večini že poslane, ker so jih pošiljali sproti. Izpostavi, da so naleteli 

na težavo, da veliko strokovnih delavcev ni vpisanih v razvid kar pa zakon določa, da morajo biti. Zato predlaga, da ŠZM 

organizira online delavnico za društva na temo postopka vpisa strokovnih delavcev v razvid.  

 

Ad4: Upravni odbor sklene, da se pozove klube za predloge in jih posreduje strokovnemu svetu, ki poda predlog glede 

nagrajencev. 

 

Ad5: Tomaž Barada pove, da mora Športna zveza Maribor imenovati dva predstavnika v Svet zavod Športnih objektov 

Maribor. Predlaga Matjaža Plejića in Matjaža Meška. 

Upravni odbor Športne zveze Maribor soglasno sprejme naslednji: 

 

Sklep 1/17: Upravni odbor Športne zveze Maribor, v skladu z pozivom, v Svet zavoda Športnih objektov Maribor 

predlaga dva člana UO; Matjaža Meška in Matjaža Plejića.  

 

Zoran Kačičnik pove, da glede na to, da se ustanavlja novo podjetje Šport Maribor, Športna zveza nima nobenih 

informacij kakšni so pravzaprav načrti Mestne občine Maribor za prihodnost glede športa. Nujno bi bilo, da se ŠZM 

vključi v sam proces. Predsednika se pozove, da se na to temo organizira sestanek z člani UO ŠZM in odgovornimi na 

MOM. 

 

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


Tomaž Barada predstavi projekt ''Slovenska bakla'', ki bo v Mariboru potekal 9.7.2021 skupaj s predstavitvijo slovenske 

olimpijske reprezentance. Iztok kvas malo bolj podrobno predstavi celoten projekt, ki vključuje tudi okoliške občine, ki 

spadajo pod Regijsko pisarno OKS. 

 

Jože Dover pove, da v tem trenutku obdelujejo poročilo za leto 2019 in da stvari na zvezi potekajo prepočasi. Da je bil 

dogovor, da se podaja sproti trimesečna poročila vendar se tega ne izvaja. Pove tudi, da se Nadzorni odbor ni sestal že 

predolgo časa. 

 

Maja Bezjak po seji poda pojasnilu predsedniku in pove, da je bilo poročilo za 2019 posredovano NO v mesecu maju 

2020 vendar NO ni sklical seje. Sejo lahko skliče samo predsednik, ne pa zaposlen v pisarni. V letu 2020 je bilo nemogoče 

pripravljati poročila na tri mesece saj imamo zunanje računovodstvo, ki je bilo v letu 2020 preveč obremenjeno in žal 

računovodkinja ni uspela. Je pa bilo vmesno poročilo narejeno do 30.9.2020. 

 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

    
Tomaž Barada, predsednik 

Športna zveza Maribor 
 

 


