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Datum: 22.12.2017
Zapisnik 2. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v sredo, 20.12.2017 ob 19.00 uri
v Gostilni Anderlič, Za Kalvarijo 10, Maribor.

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 1. seje UO Športne zveze Maribor
3. Imenovanje Strokovnega sveta in Komisije za šport otrok in mladine Športne zveze Maribor
4. Potek priprav za prireditvi Olimpijska bakla in Izbor športnika Maribora 2017
5. Pregled opravljenega dela na področju trženja / novi poslovni partnerji
6. Predstavitev predloga dopolnil k Zakonu o športu, iz strani OKS – ZŠZ / Strokovni svet športa za vse
7. Sprejem novih članov (društev)
8. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Klemen Tasič, Zoran Kačičnik, Matjaž Plejić, Matjaž Meško, Iztok Kvas, Neva Čuček, Mitja
Koželj, Sebastijan Harc, Darja Škrilec, Silvester Lipošek, Darko Mušič, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Mitja Korošec, Boštjan Tancer, Andrej Bauman
Ostali prisotni: Maja Bezjak (zapisnik)
Dnevni red je soglasno potrjen.
Ad2: Zapisnik 1. seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor je soglasno potrjen.
Ad3: Predsednik pojasni, da je bilo ugotovljeno, da spremembe Statuta Športne zveze Maribor, ki so bile sprejete na
skupščini, dne 20.10.2015, niso bile oddane na Upravno enoto Maribor, zato smo to naredili v pretekih dneh. Upravni
odbor sprejme naslednji:
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.
Ad 4: Predsednik pove, daje na temo prireditve ''Slovenska bakla'', na Mestni občini Maribor imel sestanek z ravnatelji
osnovnih šol in jih tako povabil, da na dogodek pripeljejo otroke. Za njih bodo organizirani nagradni natečaji, nagrade
za šole ki bodo pripeljale največ otrok, športni izzivi ipd. Na prireditvi bomo podelili tudi nagrade šolam, ki so bile
najboljše tri po športnih dosežkih v preteklem šolskem letu. Prireditve, ki bo hkrati tudi uradna naznanitev naziva
''Evropsko mesto športa'' , se bo udeležilo tudi kar nekaj visokih gostov. Poleg športnikov, ki bodo nosili baklo pride tudi
g. Janez Kocijančič, g. Bogdan Gabrovec in župan Andrej Fištravec.
Prireditev ''Izbor športnika Maribora 2017'' bomo organizirali v nedeljo, 28.01.2018 saj je na ta dan večina najboljših
športnikov doma. Prireditev bo v Hotelu Habakuk. Zaradi prostorskih omejitev se bo nagrade podelilo samo tistim v
glavnih kategorijah, nagrade za športne dosežke pa bomo športnikom podelili na Festivalu športa. Upravni odbor
sprejme naslednja:
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.
Ad 5: Predsednik pove, da smo natisnili mapo kjer so predstavljene možnosti sodelovanja za partnerje. Prav tako doda,
da potekajo dogovori glede sodelovanje z več partnerji in da bo več znanega v novem letu.
Ad 6: Iztok Kvas predstavi spremembe oziroma dopolnitve Zakona o športu in pa sklepe 27. seje Strokovnega sveta
športa za vse OKS – ZŠZ (predlog sprememb je priloga tega zapisnika). Upravni odbor sprejme naslednja:
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.
Ad 7: Upravni odbor ugotavlja, da se podatki, ki jih je društvo (Smučarski klub Pohorje) navedlo v vlogi za včlanitev
neskladni s podatki ki so navedeni v uradnih evidencah. Zato se jih pozove k obrazložitvi oziroma dopolnitvi.
Ad 8: Predsednik pove, da so obstoječi akti zastareli in, da je potrebno večino njih spremeniti in urediti. Upravni odbor
sprejme naslednji:
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.

Seja je bila zaključena ob 21.30.
Zapisala: Maja Bezjak
Predsednik
Športne zveze Maribor
Tomaž Barada

