Športna zveza Maribor
Ulica Vita Kraigherja 8
SI-2000 Maribor
Tel: 02/2300-480
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Datum: 20.09.2018
Zapisnik 7. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v četrtek, 13.09.2018 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 6. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Poročilo predsednika – pregled dosedanjega dela
Poročilo članov komisije, ki pripravlja Odlok o sofinanciranju LPŠ
Strategija športa v mestu
Poročilo o prireditvah (Športni vikend Maribora, City tek Maribor)
Selitev v nove prostore
Razno

Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Klemen Tasič, Zoran Kačičnik, Matjaž Meško, Darko Mušič, Silvester
Lipošek, Neva Čuček, Matjaž Plejić, Mitja Koželj, Darja Škrilec, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Andrej Bauman, Boštjan Tancer, Sebastijan Harc
Ostali prisotni: Maja Bezjak (zapisnik)
Dnevni red je soglasno potrjen.
Ad2: Zapisnik 6. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor je soglasno potrjen.
Ad3: Maja Bezjak poroča, da vabila za predsednika, za razna srečanja, proslave ipd. prihajajo v pisarno in da se jih
predsednik tudi redno udeležuje (2 do 3-krat na mesec). Kadar je predsednik odsoten ga občasno zamenja tudi eden od
podpredsednikov.
Na klube je bil takoj po novem letu poslan tudi urnik uradnih ur kjer se lahko ob predhodni najavi za sestanek dogovorijo
tudi s predsednikom. Takšni sestanki so bili v tem letu štirje,
Predsednik poda kratko poročilo iz sestankov, ki se jih udeležuje na občini (z županom in direktorico mestne uprave).
Tema je po navadi aktualna športna problematika (financiranje, odlok in pravilnik, športni objekti ipd.).
Ad4: Predsednik pove na kakšen način je bila imenovana komisija za pripravo Odloka o sofinanciranju LPŠ v MOM. Iz
strani Športne zveze Maribor so bili v komisijo poleg predsednika Tomaža Barade imenovani še Mitja Korošec, Silvester
Lipošek in Peter Sitar.
Mitja Korošec kot član komisije za pripravo odloka pove:
‘’Na podlagi 35. Člena statuta MOM je bil dne 25.07.2018 izdan sklep o imenovanju komisije za pripravo odloka o
sofinanciranju LPŠ (komisija je sestavljena iz 2 predstavnikov MOM – Simon Mihalina, Anja Kolšek, 1 predstavnika
ŠOMB – Robert Herga in 4 predstavnikov ŠZM – Tomaž Barada, Silvester Lipošek, Peter Sitar in Mitja Korošec).
Imeli smo 3 seje (08.08., 20.08. in 12.09.2018),
29.08.2018 smo bili na obisku Urada za Šport MOL, kjer smo prejeli ogromno gradiva in koristnih informacij kako imajo
te zadeve urejene v Ljubljani. Predali so nam tudi “Pojasnila meril in točkovanje ter razvrstitev športnih panog” na
predlog OKS in MIZŠ.

V delovni skupini – komisiji, smo pred tem predelali naslednja gradiva:
Zakon o športu
Predlog odloka MOM
Odlok MOL
LPŠ MOM
LPŠ MOL
Sklep o začetku postopka javnega razpisa MOL
Javni razpis MOL
Nacionalni program športa (NPŠ) 2014-2023
Kategorizacijo OKS po panogah – množičnost športnih panog
Naš cilj je vzpostavitev reda na področju financiranja športa in urediti finaciranje po vzoru Ljubljane. Namreč v MOM
se trenutno financira uporaba objekta in programi, mi pa bi radi dosegli še določitev domicila za društva in financiranje
strokovnega kadra (višja strokovna in visoka izobrazba).
Odlok bo pripravljen dne 24.09.2018, naslednjo sejo imamo 26.09.2018, kjer odlok zaključimo, pošljemo ga na IO ŠZM,
kjer podamo mnenje na odlok ter ga do 02.10.2018 predamo pripravljenega za mestni svet (seja mestnega sveta je
16.10.2018).
Odlok je osnovni dokument za sprejem LPŠ in kasneje javnega razpisa za sofinanciranje športa v MOM.’’
Ad5: Člani Upravnega odbora so mnenja, da je nujno potrebno pripraviti strategijo športa v mestu, jo predstaviti in k
njej zavezati tudi županske kandidatne. UO ŠZM sprejme naslednji:
Sklep 1/7: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor, Matjaž Plejić, Andrej Bauman in Sebastijan Harc pripravijo
izhodišča za pripravo strategije (analiza stanja, problematika in rešitve).
Ad6: Iztok Kvas poda poročilo o prireditvah.
Športni vikend Maribora je potekal v prvem vikendu junija, po ustaljenem program. Cilj in želja za prihodnja leta je, da
se prireditev ''prenovi'' in doseže cilj, da se ta vikend čim več ljudi giba in rekreira.
Mestni tek je letos potekal dva dni. V petek je bi tako na sporedu Ajdin otroški tek, namenjen osnovnošolcem. Teklo je
več kot 1600 otrok. Odzivi, otrok, šol, učiteljev in glavnega sponzorja teka Kopija nova d.o.o. so bili izjemno pozitivni. V
soboto je bil na sporedu City tek – gibaj z Radio City kjer je bilo precej manj udeležencev kot smo pričakovali. Je pa bila
proga letos spremenjena kar je naletelo med tekači na zelo pozitiven odziv.
Iztok Kvas pove, da Športna zveza Maribor letos organizira še dve prireditvi. 29.9. bo v Športnem parku Tabor potekal
Festival športa in v decembru še organiziramo Zimski športni vikend.
Ad7: Predsednik pove, da smo si ogledali prostore v Langerjevi vili na Braniku, da so potrebni manjše prenove, da je o
tem govoril tudi že z županom in da se bomo v kratkem tja selili.
Ad8: Zoran Kačičnik pove, da je potrebno sedaj ko smo spremenili Statut ŠZM temu ustrezno tudi popraviti ostale akte
ŠZM. Zato UO ŠZM sprejme naslednji:
Sklep 2/7: Upravni odbor Športne zveze Maribor pooblašča Zorana Kačičnik, da pripravi spremembe aktov Športne
zveze Maribor.
Seja je bila zaključena ob 21.00
Zapisala: Maja Bezjak
Predsednik
Športne zveze Maribor
Tomaž Barada

