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Datum: 28.09.2020
Zapisnik 16. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v četrtek, 24.09.2020 ob 17.00 uri
v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 15. seje UO
3. Mnenje na predlog izbora programov in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje Letnega programa
športa v Mestni občini Maribor za leto 2021
4. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Mitja Korošec, Matjaž Meško, Matjaž Plejič, Sebastijan Harc, Mitja Koželj, Boštjan
Tancer, Darko Mušič, Zoran Kačičnik, Darja Škrilec, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Silvester Lipošek, Klemen Tasič, Andrej Bauman, Neva Čuček
Ostali prisotni: Darko Zarič (Urad za šport)
Ad2: Zapisnik 15. seje je potrjen soglasno.
Ad3:Darko Zarič predstavi Letni program športa 2021 v primerjavi z letom 2020.
Darko Mušič pove, da je potrebna strategija športa v MOM.
Matjaža Plejića zanima kako je z objavo rezultatov razpisa 2020. Darko Zarič pove, da se mora počakati, ker so v
reševanju še pritožbe.
Zoran Kačičnik, da bi morala razpis za LPŠ preden gre v objavo pregledati in dati mnenje in soglasje Športna zveza
Maribor. Darko Zarič pojasni, da to ni v skladu z Zakonom o športu, lahko pa Športna zveza pregleda razpis za leto 2020
in da nanj pripombe, ki jih bodo na Uradu za šport predebatirali in v kolikor bo možno tudi upoštevali.
Zoran Kačičnik predlaga, da se mora organizirati svetovanje za društva pri prijavi na razpis. Darko Zarič pove, da je za to
namenjenih nekaj več sredstev na Postavki delovanja Športne zveze Maribor in v dogovoru z podžupanom bi društvom
pri prijavi bila v pomoč pisarna Športne zveze Maribor. Za pomoč pri prijavi bo s strani Športne zveze Maribor na
razpolago v pisarni Maja Bezjak. V kolikor bo karkoli nejasnega bomo sodelovali z Uradom za šport.
Po razpravi, člani Upravnega odbora sklenejo, da bodo mnenje sprejeli na korespondenčni seji.
Ad4: Pod točko razno ni bilo debate.
Zapisala: Maja Bezjak
Tomaž Barada, predsednik
Športna zveza Maribor

