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POROČILO O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE MARIBOR ZA LETO 2018
Upravni odbor Športne zveze Maribor se je v letu 2018 sestal na osmih rednih sejah in enajstih korespondenčnih.
Sklepi, ki so bili sprejeti na rednih sejah UO:
Sklep št. 1/2: Silvester Lipošek in Darja Škrilec opravita razgovore s predlaganimi člani za Strokovni svet in Komisijo za
šport otrok in mladine Športne zveze Maribor in podata predloge za imenovanje, ki se ju potrdi na korespondenčni seji.
Sklep št. 2/2: Določijo se kriteriji za nabor kandidatov za Izbor športnika Maribora, najboljše po posameznih kategorijah.
Kriterija in način nabora pripravita Silvester Lipošek in Zoran Kačičnik v sodelovanju z Majo Bezjak.
Sklep št. 3/2: Imenuje se Komisija za priznanja in statutarna vprašanja v sestavi: Sebastijan Harc, Darja Škrilec, Matjaž
Plejić, Zoran Kačičnik, Klemen Tasič, Silvester Lipošek in Maja Bezjak.
Sklep št. 4/2: Upravni odbor daje pozitivno mnenje na predlog sprememb Zakona o športu in bo v skladu z navodili OKSa - ZŠZ svoje pripombe, do 30.12.2017, poslal na Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
Sklep št. 5/2: Upravni odbor sprejme sklep, da se na podlagi menjave vodje Regijske pisarne OKS za Podravje predlaga
Strokovnemu svetu športa za vse OKS- ZŠZ člana, vodjo Regijske pisarne OKS za Podravje, Iztoka Kvasa.
Sklep št. 6/2: Zorana Kačičnika se pooblasti, da lahko prične pripravljati novi Statut Športne zveze Maribor in ostale akte
Športne zveze Maribor, ki več niso v skladu z obstoječimi zakoni.
Sklep 1/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu Dogoše daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 2/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu Limbuš - Pekre daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 3/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu Malečnik daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 4/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu MB Tabor daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 5/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu Pobrežje daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.

Sklep 6/3: Na podlagi 34. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Nogometnemu klubu Tezno daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe
Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 7/3: Na podlagi 27. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Plavalnemu društvu Maribor daje pozitivno mnenje za uvrstitev v
programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 8/3: Na podlagi 27. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Judu klubu Železničar daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe
Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 9/3: Na podlagi 27. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa MOM in pozitivnega mnenja
Strokovnega sveta Športne zveze Maribor, se Teniškemu klubu Branik daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe
Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 10/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Akademskemu košarkarskemu
klubu Branik daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport oz. selektivni šport.
Obrazložitev:
V košarki imamo povsem specifičen položaj zaradi stečaja vodilnega kluba Messerja (pred dvema letoma). Zato se je SS
ŠZM že v prejšnjem mandatu odločil, da bo zaradi razvoja košarke na našem področju določil AKK Branik status vodilnega
kluba na področju košarke. Razlogi:
- edini košarkarski klub v MOM, ki ima člansko ekipo vključeno v redni tekmovalni sistem KZS
- v 1.ligi nastopa sedem mlajših selekcij
- brezplačno izvajanje šole košarke po OŠse Teniškemu klubu Branik daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe
Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz. selektivni šport.
AKK Branik-u se podaljša status vodilnega kluba na področju košarke.
Sklep 11/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Košarkarskemu društvu Borut
Besedič – Čiro daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport oz. selektivni šport.
Obrazložitev:
Podpisana pogodba o sodelovanju z AKK Branik kateri ima status vodilnega kluba na področju košarke.
Sklep 12/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Košarkarski šoli Sani Bečirović
daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz.
selektivni šport.
Obrazložitev:
Podpisana pogodba o sodelovanju z AKK Branik kateri ima status vodilnega kluba na področju košarke.
Sklep 13/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Društvu športno ritmične
gimnastike Branik daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport oz. selektivni šport.
Obrazložitev:
Društvo je bilo že preteklo leto, na predlog Športne zveze Maribor, uvrščeno v financiranje selektivnega
športa zato se mu daje priložnost tudi v letu 2018. V primeru, da vidnega napredovanja v prihodnje ne bo Športna zveza
Maribor prihodnje leto pozitivnega mnenja več ne bo dala.

Sklep 14/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Športnemu društvu Center daje
pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz.
selektivni šport.
Obrazložitev:
ŠD Center je v letu 2017 na Pokalu Slovenije osvojilo 20 medalj. Po točkovanju Gimnastične zveze Slovenije so v društvu
imeli najuspešnejšega v mladinski kategoriji in najuspešnejšo tekmovalko v kadetski kategoriji. V svojih vrstah imajo
člane državne reprezentance v mladinski in kadetski kategoriji.
Sklep 15/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Športnemu društvu Studenci
daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz.
selektivni šport.
Obrazložitev:
Društvo je bilo že pretekla leto, na predlog Športne zveze Maribor, uvrščeno v financiranje selektivnega
Športa. V primeru, da vidnega napredovanja v prihodnje ne bo, Športna zveza Maribor prihodnje leto pozitivnega
mnenja več ne bo dala.
Sklep 16/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Športnemu društvu Judo šola
Maribor daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport oz. selektivni šport.
Obrazložitev:
Omenjeno društvo se je leta 2017 uvrstilo v 1. Slovensko člansko Judo ligo iz katere pa so izpadli. Cilj društva je ponovno
napredovanje, prav tako društvo kaže konstanten napredek iz leta v leto.
Sklep 17/3: Na podlagi pozitivnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Železničarskemu boksarskemu
klubu Maribor daje pozitivno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in
vrhunski šport oz. selektivni šport.
Sklep 18/3: Upravni odbor Športne zveze Maribor ugotavlja, da Ženski odbojkarski klub Maribor, na podlagi 34. člena
Pravilnika o sofinanciranju Letnega programa športa MOM izpolnjuje pogoje za uvrstitev v programe Športa otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oziroma selektivni šport in daje vlogi pozitivno mnenje.
Sklep 19/3: Na podlagi negativnega mnenja Strokovnega sveta Športne zveze Maribor se Športnemu klubu Favorit daje
negativno mnenje za uvrstitev v programe Športa otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport oz.
selektivni šport.
Obrazložitev:
Omenjeni klub v svoji obrazložitvi navaja, da je temeljni cilj kluba dvig priljubljenosti ritmične gimnastike
kar po mnenju Športne zveze Maribor ne sodi v selektivni šport.
Sklep 20/3: Vsi klubi in društva, ki so dobili pozitivno mnenje Športne zveze Maribor morajo Športni zvezi Maribor do
konca koledarskega leta 2018 predložiti poročilo o delu za leto 2018 in načrt dela za leto 2019 ter dokazila o
napredku, v nasprotnem primeru pozitivnega mnenja Športne zveze Maribor v prihodnje več ne bodo imeli možnosti
pridobiti.
Sklep 21/3: Prejemniki priznanj za posebne dosežke so: Anna Mashchyts in Damir Halužan, Gregor Stračanek ter
Marcos Tavares.
Sklep 22/3: Upravni odbor sledi mnenju Strokovnega sveta in za perspektivna športnika Maribora 2017 imenuje Niko
Tomšič in Eneja Mariniča.
Sklep 1/4: V Komisijo za šport otrok in mladine ŠZM Upravni odbor ŠZM imenuje naslednje člane: Marjan Pučnik, Nikola
Bistrović, Tomaž Šegula, Jernej Strmecki, Simon Mihalina in Petra Fišer.

Sklep: 2/4: Pripravi se dopis naslovljen na župana, v katerem se opredeli problematika financiranja športa na mestni
ravni iz vidika Športne zveze Maribor, ter se na to temo zahteva nujen sestanek z vodilnimi na MOM.
Sklep 3/4: Športna zveza Maribor v prihodnjih mesecih pripravi vizijo in strategijo razvoja športa v MOM.
Sklep 1/5: Upravni odbor Športne zveze Maribor se je seznanil s spremembami in predlagal manjše popravke. Predlog
bo poslan vsem odborom ŠZM s pozivom, da pregledajo dokument in nanj podajo pripombe.
Sklep 2/5: Upravni odbor Športne zveze Maribor se bo, preden potrdi Finančno poročilo za leto 2017, seznanil s
poročilom Nadzornega odbora.
Sklep 3/5: Športna zveza Maribor pozove Uroša Lovrenčiča, da preda vso dokumentacijo vezano na projekt Erasmus+.
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.
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.
Sklep 3/6: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor potrdijo predlagane spremembe Statuta.
Sklep 4/6: Člani Upravnega odbora Športne zveze Maribor se seznanijo s finančnim poročilom na katerega nimajo
pripomb.
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).
Sklep 2/7: Upravni odbor Športne zveze Maribor pooblašča Zorana Kačičnik, da pripravi spremembe aktov Športne
zveze Maribor.
Sklep 1/8: Športna zveza Maribor daje pozitivno mnenje na predlog Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti
izvajalcev Letnega programa športa v Mestni občini Maribor, katerega je pripravila komisija za pripravo Odloka o izbiri
in sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v Mestni občini Maribor in Letnega programa športa.
Na korespondenčnih sejah je UO sprejel naslednje sklepe:
Sklep št. 1/2K: Zaradi odsotnosti predsednika in nekaterih drugih članov UO ŠZM, na dan, sreda 4.4.2018, katerega
smo, na podlagi sklepa št. 6/1, ki je bil sprejet, 1. seji UO ŠZM dne, 27.11.2018, določili kot termin za izvedbo redne
letne skupščine ŠZM predlagamo, da se skupščina ŠZM skliče v prvi polovici meseca maja 2018.
S tem bomo zadostili predlogu, katerega je na redni skupščini ŠZM, dne 07.11.2017, podal g. Čepič, in sicer, da mora
nov predsednik in UO ŠZM sklicati redno letno skupščino in pripraviti program dela, v naslednjih 6 mesecih.
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.
Sklep št. 1/4K: Upravni odbor Športne zveze Maribor predlaga k Statutu Športne zveze Maribor naslednje amandmaje:
K predlaganemu statutu se podajo amandmaji, kakor sledi :
Ad 1.)
Spremeni se uvodna dikcija statuta z zakonskimi podlagami tako, da se črta stavčna zveza » oz. potrditvi sledečega » .
Uvodna dikcija sedaj glasi:
Na podlagi 4., 9. in 13. člena Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. list RS, št. 64/2011) je Skupščina Športne zveze Maribor
kot njen najvišji organ na svoji seji dne 31. 05. 2018 v Mariboru sprejela sklep o sprejemu Statuta Športne zveze Maribor.
Ad 2.)
Spremeni se predlagani 2. člen , tako, da se črta stavčna zveza » člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki imajo dejavnost
športa vpisano v ustanovnem aktu. », ter se nadomesti s stavčno zvezo » člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki so
organizirane skladno z Zakonom o društvih in imajo v ustanovitvenem aktu kot dejavnost vpisano dejavnost športa. ».
Dikcija 2. člena sedaj glasi:
2. člen
Člani zveze so lahko vse pravne osebe, ki so organizirane skladno z Zakonom o društvih in imajo v ustanovitvenem aktu
kot dejavnost vpisano dejavnost športa.
Vloga novega člana za vključitev v zvezo mora vsebovati odločbo pristojne upravne enote o registraciji, statut, ime
odgovorne osebe in sklep najvišjega organa pravne osebe, da želi pristopiti k članstvu v zvezi. O izpolnjevanju pogojev za
članstvo odloča Upravni odbor zveze. Člani pristopijo tako, da podpišejo pristopno izjavo o prostovoljnem vključevanju v
zvezo, izjavo o izvajanju programa na področju športa ter izjavo o sprejemanju in spoštovanju aktov in navodil zveze. Na
podlagi sprejetega sklepa najvišjega organa pravne osebe, ki se želi včlaniti, pristopno izjavo podpiše zakoniti zastopnik
pravne osebe. Vstop v polnopravno članstvo obravnava in potrdi Upravni odbor zveze z navadno večino.
Po prejemu vse potrebne dokumentacije za včlanitev in potrditvi sprejema novega člana v članstvo, ki ga izvrši Upravni
odbor zveze, ter plačani članarini član pridobi vse pravice in dolžnosti.
Po potrditvi o sprejemu v zvezo upravni odbor zveze razvrsti člana v športno panogo.
Ad 3.)
Spremeni se predlagani 5. člen , tako, da se črta stavčna zveza » člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz članstva
zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če član ne deluje skladno z Zakonom o športu, če ne deluje skladno z akti
oziroma navodili zveze ali če navkljub opominu ne plača članarine v tekočem letu », ter se nadomesti s stavčno zvezo »
člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če član ne deluje skladno
z Zakonom o športu, če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če navkljub opominu pred izključitvijo, izdanem
s strani Upravnega odbora, ne plača članarine v tekočem letu.
Dikcija 5. člena sedaj glasi:
5. člen
Članstvo v zvezi preneha:
̶
s prostovoljnim izstopom člana,
̶
s črtanjem,
̶
z izključitvijo.
Član lahko prostovoljno izstopi iz zveze, če posreduje pisno izjavo o izstopu. Pred izstopom mora do zveze poravnati vse
svoje obveznosti. V obdobju po podani pisni izjavi o izstopu pa do odločitve Upravnega odbora zveze o izstopu članu
zveze vse pravice iz naslova članstva v zvezi mirujejo. O izstopu razpravlja in odloča Upravni odbor zveze z navadno
večino.
Člana lahko Upravni odbor zveze črta iz članstva zveze, če član preneha z delovanjem ali obstojem.
Člana lahko Upravni odbor zveze izključi iz članstva zveze na predlog Disciplinske komisije zveze, če član ne deluje skladno
z Zakonom o športu, če ne deluje skladno z akti oziroma navodili zveze ali če navkljub opominu pred izključitvijo, izdanem
s strani Upravnega odbora, ne plača članarine v tekočem letu.
Ad 4.)
Spremeni se predlagani 13. člen, tako, da se za zadnjim odstavkom člena doda nov odstavek, ki glasi » Zveza ima poleg
osnovne dejavnosti še naslednje pridobitne dejavnosti:
N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
M73.120 posredovanje oglaševalskega prostora;
R93.190 druge športne dejavnosti;
N79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;

-

N77.210
G47.890
R93.120
R93.190

dajanje športne opreme v najem;
trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom ( društveni izdelki );
dejavnost športnih klubov;
druge športne dejavnosti. »

Dikcija 13. člena sedaj glasi:
13. člen
Z namenom pridobivanja finančnih in drugih sredstev, ki so potrebna za financiranje dejavnosti zveze in doseganje njenih
ciljev, lahko zveza opravlja tudi pridobitno dejavnost, vendar le v obsegu, potrebnem za uresničevanje namenov in ciljev
zveze oziroma za opravljanje nepridobitne dejavnosti. Pridobitna dejavnost je povezana z nameni in cilji zveze le, če lahko
neposredno pripomore k uresničevanju namenov oziroma ciljev zveze, pri čemer doprinos ni izključno v zagotavljanju
prihodkov zveze. Kot dopolnilna dejavnost nepridobitni dejavnosti zveze se šteje le tista pridobitna dejavnost, ki skupaj z
nepridobitno dejavnostjo sestavlja določeno storitev ali dosežek oziroma zagotavlja boljšo izkoriščenost osnovnih
sredstev zveze.
Zveza lahko z namenom zagotavljanja kvalitetnejših pogojev za razvoj športa ustanovi gospodarsko družbo ali poveri
opravljanje pridobitne, gospodarske ali druge dejavnosti drugim pravnim ali fizičnim osebam na temelju pogodb o
sodelovanju.
Zveza ima poleg osnovne dejavnosti še naslednje pridobitne dejavnosti:
N82.300 organiziranje razstav, sejmov, srečanj;
M73.120 posredovanje oglaševalskega prostora;
N79.900 rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti;
N77.210 dajanje športne opreme v najem;
G47.890 trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom ( društveni izdelki );
R93.120 dejavnost športnih klubov;
R93.190 druge športne dejavnosti.
Ad 5.)
Spremeni se predlagani 15. člen, tako, da se črta stavčna zveza » voli predsednika, oba podpredsednika, člane upravnega
odbora, razen predsednika strokovnega sveta Zveze ter predsednika Komisije za šolski šport zveze, člane nadzornega
odbora in disciplinske komisije », ter se nadomesti z stavčno zvezo » voli predsednika, oba podpredsednika, člane
nadzornega odbora in disciplinske komisije ter člane upravnega odbora, razen predsednika strokovnega sveta zveze ter
predsednika Komisije za šolski šport zveze «. Dikcija 15. člena sedaj glasi:
15. člen
Skupščina je najvišji organ zveze. Skupščina odloča o vseh vprašanjih, ki izhajajo iz ciljev in namenov
zveze, zlasti pa:
̶
sprejema statut zveze, njegove spremembe in dopolnitve,
̶
sprejema pravilnike in interne akte, ki urejajo delovanje skupščine ter upravnega odbora,
̶
določa smernice delovanja in cilje zveze ter sprejema njen program dela in finančni načrt,
̶
sprejema poročila o delu organov zveze, ki so zavezani poročanju skladno z določili tega statuta,
sprejema poslovno poročilo in letno poročilo zveze,
voli predsednika, oba podpredsednika, člane nadzornega odbora in disciplinske komisije ter člane upravnega
odbora, razen predsednika strokovnega sveta zveze ter predsednika Komisije za šolski šport zveze,
določa višino članarine,
odloča o včlanitvi zveze v druge organizacije,
dokončno odloča o pritožbah zoper odločitve upravnega odbora in ostalih organov zveze, v kolikor statut ne
določa drugače,
potrjuje poslovne odločitve v zvezi s nepremičninami in osnovnimi sredstvi zveze v vrednosti nad 5.000,00
EUR,
odloča o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin,
sprejme sklep o prenehanju delovanja zveze
Ad 6.)
Spremeni se predlagani 17. člen, tako, da se črta stavčna zveza » skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih
društev, članov zveze, po posameznih športnih panogah », ter se nadomesti z stavčno zvezo » skupščino sestavljajo
delegati (predstavniki) športnih društev in zvez, članov zveze, po posameznih panogah in predstavnik Univerzitetne
športne zveze Maribor.«. Dikcija 17. člena sedaj glasi:

17. člen
Skupščino sestavljajo delegati (predstavniki) športnih društev in zvez, članov zveze, po posameznih panogah in
predstavnik Univerzitetne športne zveze Maribor. Športne panoge določi upravni odbor s sklepom. Mandat delegata ni
omejen in ni vezan na mandate delovnih teles zveze. Register evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Vsak
delegat mora v pisarno zveze dostaviti izjavo – pooblastilo, podpisano s strani zakonitih predstavnikov društev, ki so
razvrščeni v športno panogo, ki jo kot delegati predstavljajo. V kolikor noben izmed predlaganih delegatov s strani
zakonitih predstavnikov društev, ki so razvrščena v športno panogo, ne prejme izjav – pooblastil več kot polovice vseh
članov, ki sestavljajo športno panogo, lahko upravni odbor do prejema prej navedenega deleža izjav imenuje začasnega
delegata za športno panogo. Register evidentiranih delegatov se vodi v pisarni zveze. Na skupščini imajo pravico
glasovati vsi delegati, ki so v registru evidentirani najkasneje deset dni pred datumom skupščine. Izjava – pooblastilo je
trajno in velja do spremembe ali do preklica, ki se poda na isti način, kot je bila vložena prvotna izjava – pooblastilo.
Ad 7.)
Spremeni se predlagani 43. člen, tako, da se črta stavčna zveza » za razlago določb statuta je pristojna skupščina. », ter
se nadomesti z stavčno zvezo » za razlago določb statuta je pristojna statutarna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor.
» Dikcija 43. člena sedaj glasi:
43. člen
Za razlago določb statuta je pristojna statutarna komisija, ki jo imenuje Upravni odbor.
Ad 8.)
Spremeni se predlagani 44. člen, tako, da se na začetku člena doda stavčna zveza » Upravni odbor zveze sprejme splošna
akta, s katerima se uredi področje vodenja evidenc zveze, skladno z Uredbo o varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) ter
področje podeljevanja priznanj in nagrad zveze. » Dikcija 44. člena sedaj glasi:
44. člen
Upravni odbor zveze sprejme splošna akta, s katerima se uredi področje vodenja evidenc zveze, skladno z Uredbo o
varstvu osebnih podatkov ( GDPR ) ter področje podeljevanja priznanj in nagrad zveze.
Splošni akti zveze, usklajeni s tem statutom, morajo biti sprejeti najkasneje v 12 mesecih po začetku veljavnosti tega
statuta. Do sprejetja splošnih aktov iz prejšnjega stavka se uporabljajo veljavni splošni akti zveze, v določbah, ki niso v
nasprotju s tem statutom.
Sklep št. 1/5K: Športna zveza Maribor daje pozitivno mnenje na predlog Odloka o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev
letnega programa športa v Mestni občini Maribor.
Sklep št. 1/6K: Upravni odbor Športne zveze Maribor pooblašča Iztoka Kvasa, stanujočega na Ulici heroja Tomšiča 9,
2000 Maribor, da kot delegat zastopa Športno zvezo Maribor na 42. Seji Skupščine OKS – ZŠZ, ki bo 19.6.2018 v
Ljubljani.
Sklep št. 1/7K: V komisijo, ki bo pripravila Odlok o sofinanciranju dejavnosti izvajalcev letnega programa športa v
MOM Športna zveza Maribor predlaga Tomaža Barado, Petra Sitarja in Mitjo Korošca.
Sklep št. 1/8K: Športna zveza Maribor daje pozitivno mnenje glede izbora programov in delitve razpoložljivih
proračunskih sredstev po naslednjih vsebinah:
A. Šport mladih oz. športna vzgoja otrok, mladine in študentov;
1. Komisija na podlagi javnega razpisa in Pravilnika ter v skladu z vlogo dodeljuje Športnim objektom Maribor za
program Naučimo se plavati sredstva v višini 57.954 EUR.
a. Preverjanje znanja plavanja v šestem razredu
kopališče Pristan
720 otrok
b. 10 urni plavalni tečaji za prve razrede
- kopališče Pristan
642 otrok
- kopališče Ruše
258 otrok
2.

5 EUR
58,10 EUR
66,10 EUR

3.600,00
37.300,20
17.053,80

Komisija je ŠRD Zvezdica Maribor za program šolska športna tekmovanja za osnovne in srednje šole dodelila
sredstva v višini 38.000,00 EUR;

3.

Komisija je Univerzitetni športni zvezi Maribor za program študentska športna tekmovanja dodelila sredstva v
višini 10.000,00 EUR.

Sklep št. 1/9K: Za kandidata za člana Skupščine OKS-ZŠZ predlagamo Zorana Kačičnika.
Sklep št. 1/10K: Za kandidata za člana Skupščine OKS-ZŠZ predlagamo Klemna Tasiča.
Sklep št. 1/11K: Za kandidata za člana Strokovnega sveta Šport za vse pri OKS – ZŠZ predlagamo Darjo Škrilec.
Upravni odbor je na svojih sejah sklenil, da Športna zveza Maribor v letu 2018 izvede naslednje prireditve:
Izbor športnika Maribora
Prihod olimpijske bakle
World challenge day
Športni vikend Maribora
Mariborski mestni tek
Festival mariborskega športa
Zimski športni vikend Maribora

Tomaž Barada, predsednik
Športna zveza Maribor

