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Datum: 22.02.2019 
 

 Zapisnik 12. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v četrtek, 21.02.2019 ob 19.00 uri  

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

 
 DNEVNI RED:  

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Mnenje na predlog sprememb izbora programov in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje 

Letnega programa športa v Mestni občini Maribor za leto 2019 ter Odloka o izbiri in sofinanciranju dejavnosti 

izvajalcev Letnega programa športa v Mestni občini Maribor 

3. Razno 

 
Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Klemen Tasič, Matjaž Plejić, Andrej Bauman, Silvester Lipošek, 

Matjaž Meško, Boštjan Tancer, Sebastijan Harc, Neva Čuček, Tomaž Barada (predsednik) 

Odsotni: Darja Škrilec, Darko Mušič, Zoran Kačičnik, Mitja Koželj 

Ostali prisotni: Anja Kolšek (Urad Za šport), Simona Retelj (Urad za šport) 

Dnevni red je soglasno potrjen. 

 

Ad2: Na seji je bil prisoten predstavni Akademskega vaterpolo kluba Branik, ki je pojasnil, da so se v klubu zgodile 

spremembe in, da so začeli delati z mladimi ter postavljati stvari na novo. Zato ne razumejo zakaj je panoga uvrščena v 

drugo skupino športov. Tomaž Barada pojasni, da so pri razvrstitvah panog v razrede upoštevali predpisane smernice. 

Pove tudi , da je v prihodnje mogoče prehajanje panog med razredi v primerih ko se izkaže, da so izpolnjeni pogoji. 

 

Mitja Korošec predstavi spremembe obeh dokumentov (dokumenta sta javno dostopna). 

 

Boštjan Tancer vpraša kako bo rešeno vprašanje smučišča. Anja Kolšek pojasni, da bo sofinancirana tudi vadba na 

smučišču ki je v LPŠ opredeljeno pri ostalih športnih objektih v lasti MOM. 

 

Upravni odbor Športne zveze Maribor soglasno sprejme naslednji: 

 

Sklep 1/12: Športna zveza Maribor daje pozitivno mnenje na predlog sprememb in dopolnitev izbora programov in 

delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje Letnega programa športa v Mestni občini Maribor in  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. 

 

Dopolnitev k sklepu: Upravni odbor Športne zveze Maribor apelira na Mestno občino Maribor, da preuči možnost 

začasnega sofinanciranja do zaključka razpisa in, da v prihodnje pravočasno zagotovi objavo javnega razpisa in 

posledično sofinanciranje športa v Mestni občini Maribor. 

 

Ad3: Sebastijan Harc predstavi dogodek, predstavo ''Dvojna napaka'', ki jo organizira Združenje športnih društev Branik. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30 
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Zapisala: Maja Bezjak 

    
Tomaž Barada, predsednik 

Športna zveza Maribor 
 

 


