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Zapisnik 13. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v ponedeljek, 15.12.2014 ob 18. uri  

v sejni sobi C13 (I. nad), Dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
 

2. Pregled zapisnika pretekle seje  
 

3. Pregled izhodišč proračuna Mestne občine Maribor 2015-16 (postavka šport) in določitev  
nadaljnjih aktivnosti  

 
4. Določitev datuma redne letne skupščine in rokovnika opravil  

 
5. Poročanje o projektih »Športnik leta 2014« in »Otroška zima 2014-15«  

 
6. Sprejem novih članov  

 
7. Vprašanja in pobude 

 
Ad1: Prisotni so Škrilec Darja, Lipovšek Silvester, Meško Matjaž, Kelc Karl, Golob Darko, Tekmec Branko, 
Petič Jure, Lovrenčič Uroš (predsednik). 
Drugi prisotni: Robert Grubišić Čabo (strokovni svet) 
 
Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Ad2: G. Silvo Lipovšek predlaga, da se v zapisniku 11. seje oblikuje sklep o sprejetju novega poslovnika. V 
zapisniku 11. seje bo tako narejen popravek in izoblikovan zahtevan sklep. Drugih pripomb na zapisnik 12. 
seje ni bilo in je bil soglasno potrjen. 
 
Ad3: G. Uroš Lovrenčič podrobno predstavi izhodišča mestnega proračuna, ki so bila predstavljena na 
spletni strani MOM in poslana v pregled mestnim svetnikom. G. Silvester Lipovšek izpostavi problem, da iz 
napisanih izhodišč ni razvidno koliko denarja je namenjenega za projekte in koliko za programe. Predsednik 
pozove člane UO, da dajo predlog o tem na kakšen način bo ŠZM reagirala na izhodišče proračuna. G. Jure 
Petič predlaga da se, da odgovornim jasno vedeti, da ŠZM ne bo popustila in se zahteva vseh 100%, kasneje 
se je ŠZM pripravljena pogajati. Oblikuje se odgovor na izhodišča proračuna – obvestilo za javnost in se ga 
razpošlje vsem odgovornim, društvom, klubom in medijem. 
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Ad4: Člani UO predlagajo, da če je mogoče in zakonsko dovoljeno se združita skupščini za leto 2013 in 2014 
in se pripravijo poročila UO, NO in SS za obe leti. Hkrati se dopolni in dodela statut. Predlog je, da bi se 
skupščini izvedli v začetku meseca marca. 
 
Ad5: G. Meško poda poročilo iz sestanka z Klemnom Bedenikom na temi Športnik leta in Športna zima. 
Glede na to, da je za prireditev Športnik leta namenjeno samo 4500€ je predlog članov UO, da se prireditev 
zaradi premajhnih finančnih sredstev ne izpelje, ker bi ''metala slabo luč'' na ŠZM. G. Lovrenčič predstavi 
finančni plan projekta Športna zima in pove, da je z Uradom za šport in Marpromom vse dogovorjeno in da 
bodo v prihodnjih dneh šle v tisk prijavnice, ki se bodo razdelile po osnovnih šolah v Mariboru.  
 
Ad6: G. Franjo Izlakar pove da sta dve društvi poslala prijavo in zahtevane podatke za članstvo v ŠZM. To sta 
ŠRD Ponirek in Društvo Zdravo življenje. Obe društvi se soglasno sprejme v ŠZM. 
 
Ad7: G. Lovrenčič pove, da je bil izid glasovanja za predsednika OKS na regionalnem sestanku izenačen in da 
niso uspeli izoblikovati enotnega mnenja.  
G. Silvester Lipovšek, ga. Darja Škrilec in g. Uroš Lovrenčič so se javno opredelili da se odpovedujejo 
sejninam. 
 
Seja je bila zaključena ob 20.30. 
 
Zapisala: Maja Bezjak 
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