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Datum: 25.05.2018 
 

 Zapisnik 6. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v četrtek, 17.05.2018 ob 19.00 uri  

v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor. 
 

 
 DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Potrditev zapisnika 5. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor 

3. Odlok o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa v Mestni občini Maribor 

4. Mnenje na razdelilnik sredstev Letnega programa športa v MOM za leto 2018 

5. Pregled predlogov sprememb Statuta Športne zveze Maribor in priprava na skupščino 

6. Potrditev finančnega poročila za leto 2017 in seznanitev s poročili posameznih odborov 

7. Razno 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Matjaž Meško, Matjaž Plejić, Klemen Tasič, Zoran Kačičnik, Darja 

Škrilec, Sebastijan Harc, Mitja Koželj, Silvester Lipošek, Andrej Bauman, Tomaž Barada (predsednik) 

Odsotni: Darko Mušič, Boštjan Tancer, Neva Čuček 

Ostali prisotni: Simon Mihalina (Urad za šport), Maja Bezjak (zapisnik) 

Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2: Zapisnik 5. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor je soglasno potrjen. 

 

Ad3: Silvester Lipošek predlaga, da se ustanovi delovna skupina za pripravo Odloka, ki bi jo potrdil župan. Tomaž Barada 

pove, da je potrebno pripraviti terminski plan in ovrednotiti delo. Zoran Kačičnik doda, da bi predlog moral pripraviti 

Urad za šport. 

 

Sklep 1/6: Športna zveza Maribor pozove župana, da z izrekom sklepa poda pooblastila predlagani komisiji za pripravo 

Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev Letnega programa športa v MOM. 

 

Ad4: Člani Upravnega odbora so pregledali predlog razdelilnika ter podali pripombe. Izpostavili so  

- problematiko financiranja javnih športnih objektov skozi klube in programe. Velikokrat se tudi zgodi, da 

sredstva namenjena za vzdrževanje objektov niso namensko porabljena, 

- problem športnikov ki trenirajo skozi vse leto (plavanje in bazen), 

- financiranje članskih državnih prvenstev, 

- nadzor nad izvajanjem prijavljenih programov, 

- merila za dodelitev evropskih in svetovnih prvenstev, 

- športni turizem. 

Simon Mihalina pove, da se sredstva, ki so  namenjena za šport v skladu z obstoječim pravilnikom razdelijo med 
prijavitelje. 
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Sklep 2/6: Pri pregledu razdelilnika predlagamo, da se ponovno obravnava razdelitev sredstev pri vrednotenju evropskih 

in svetovnih prvenstev, razdelitev sredstev za Akademski vaterpolski klub Branik Maribor in razdelitev sredstev za 

Atletsko društvo Štajerska Maribor. 

 

Ad5:  Zoran Kačičnik pove, da je bila sklicana okrogla miza na temo sprememb Statuta kamor so bili povabljeni vsi 

delegati in klubi, člani Športne zveze Maribor. Vse nejasnosti so bile pojasnjene, prav tako so bile nekatere predlagane 

spremembe upoštevane.  

 

Sklep 3/6: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor potrdijo predlagane spremembe Statuta. 

 

Ad6: Člani Upravnega odbora so med gradivom prejeli vsa poročila in sprejmejo naslednji 

 

Sklep 4/6: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor se seznanijo s finančnim poročilom na katerega nimajo 

pripomb. 

 

Ad7: Matjaž Plejić je prisotne seznanil, da oba mariborska teniška kluba želita sama upravljati s teniškima kompleksoma, 

ki sta jih sama večinoma sama tudi zgradila. Razlog so predvsem finančne težave Športnih objektov Maribor, zaradi 

katerih ne opravljajo tekočega vzdrževanja. Zaradi tega oba teniška kluba kompleksa vzdržujeta z lastnimi sredstvi, česar 

dolgo finančno več ne bosta vzdržala. Samostojnemu upravljanju načeloma ne nasprotujejo niti na Uradu, niti na ŠOM, 

vendar do konkretnih pogovorov še ni prišlo. Zdaj so k temu pristopili in želijo načelno podporo ŠZM. 

 

Prisotni so ugotovili, da problematika ni v pristojnosti ŠZM in da je vprašljivo, če bo ŠZM imela kak vpliv na proces, bodo 

pa oba kluba podprli v njunih prizadevanjih. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

   Predsednik 
 Športne zveze Maribor 

 Tomaž Barada 
 

 


