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 Zapisnik 3. korespondenčne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor 

 
 

DNEVNI RED:  

1. Glasovanje o sklepu glede mnenja na predlog Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa 

v Mestni občini Maribor 

 

Navedena seja je bila po elektronski pošti sklicana v sredo, dne 09.05.2018 (ob 14.21 uri) – članom Upravnega odbora 

je bil po elektronski pošti poslan predlog sklepa glede mnenja na predlog Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Maribor, z rokom za opredelitev do srede, 09.05.2018, do 18.00 ure. 

 

Sklep št. 1/3K: Športna zveza Maribor daje pozitivno mnenje na predlog Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev 

letnega programa športa v Mestni občini Maribor vendar s pridržkom. 

Obrazložitev: Športna zveza Maribor je omenjen dokument dobila v obravnavo tri dni pred zahtevanim rokom za podajo 

mnenja. V 13. členu Zakona o športu je jasno navedeno, da mora občinska športna zveza podati mnenje v roku enega 

meseca. Upravni odbor in Strokovni svet Športne zveze Maribor sta mnenja, da je za podajo mnenja in sprejemanje 

takšnega dokumenta potrebna daljša obravnava in razlaga tistih kateri so dokument pripravljali.  

Prav tako se pozitivno mnenje daje s pridržkom iz razloga, da Športna zveza Maribor ni bila pozvana k sooblikovanju in 

pripravi odloka kar pa je tudi v nasprotju s Sporazumom o sodelovanju na področju športa, ki sta ga 20. novembra 2017 

sklenila vodja Urada za šport in predsednik Športne zveze Maribor kje je v četrti točki jasno zapisano, da bo Urad za 

šport v skladu s svojimi pristojnostmi in pristojnostmi Športne zveze Maribor s Športno zvezo Maribor aktivno sodeloval 

v vseh fazah priprav in sprejemanja aktov in dokumentov, ki neposredno ali posredno urejajo področja, ki so povezna s 

športom.  

 

Glasovalo je 14 članov Upravnega odbora Športne zveze Maribor (Tomaž Barada, Iztok Kvas, Mitja Korošec, Darja Škrilec, 

Zoran Kačičnik, Mitja Koželj, Matjaž Meško, Darko Mušič, Boštjan Tancer, Sebastijan Harc, Andrej Bauman, Matjaž Plejić, 

Neva Čuček, Klemen Tasič). 

Glasoval ni: Silvester Lipošek 

14 članov UO je glasovalo: 

 

9 ZA predlagani sklep 

5 PROTI predlaganemu sklepu. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 
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