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Zapisnik 14. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v ponedeljek, 27.01.2015 ob 18. uri  

v sejni sobi Kopališča Pristan, Koroška cesta 33, Maribor. 
DNEVNI RED: 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje 

3. Predstavitev predloga LPŠ 2015 (g. Bedenik) 

4. Razprava o predlogu LPŠ 2015 in določitev nadaljnjih aktivnosti 

5. Poročanje o projektih »Športnik leta 2014« (Meško) in »Otroška zima 2014-15« (Lovrenčič) 

6. Sprejem novih članov 

7. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so Škrilec Darja, Lipošek Silvester, Meško Matjaž, Kelc Karl, Golob Darko, Tekmec Branko, Petić 

Jure, Geršak Marko, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Drugi prisotni: Keranović Donald (nadzorni odbor), Rajšp Jože (nadzorni odbor), Bedenik Klemen (Urad za 

šport), Edi Dolinšek (po pooblastilu Mitje Koželja) 

 

Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 13. seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad3: G. Klemen Bedenik predstavi Letni program športa za mestno občino Maribor (predlog zakonski 

obvez), ki ga namerava podati na glasovanje mestnemu svetu v mesecu februarju. Pove da se je v lanskem 

letu spremenil Nacionalni program športa, in sicer v šestih točkah. Najprej predstavi dopolnitve v štirih 

točkah in predlaga, da bi se te spremembe uvedle že letos. 

V razpravi G. Darja Škrilec poda mnenje glede spremembe pri selekcijskem procesu. Predlog je tudi bil, da bi 

se dal novi pravilnik v pregled društvom da bi podala pripombe vendar je to zaradi časovne stiske 

nemogoče. G. Kelc poudari da je potrebno imeti dodelan novi pravilnik in šele potem vnesti spremembe in 

predloge ter spreminjati kar se na to navezuje. G. Lipošek pove da pravilnika v popolnosti ni mogoče 

spremeniti ampak nekatere predloge je potrebno vnesti (Občinske športne šole). G. Klemen Bedenik 



podrobno predstavi postavko Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjeni v kakovostni in vrhunski 

šport. Pove, da je v tej postavki tudi namenjen denar za vrhunski šport.  

G. Klemen Bedenik še Podrobno predstavi novo postavko Občinske športne šole. Gre za preusmeritev 

sredstev iz Športne vzgoje otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport. Financiralo naj bi se 

najmanj 10 trenerjev kjer bib bila povprečna bruto plača trenerja 1400€. G. Lovrenčič postavi vprašanje po 

kakšne ključu bi se izbiralo trenerje in kdo bi bil njihov delodajalec. Delodajalci bi bila društva, razpis bi 

potekal po zgledu NPŠ.  

 

Ad4: G. Kelc poda pripombe na sledeče postavke:  

• Celoletni športni programi obštudijskih športnih dejavnosti,  

• Pilotski programi povezovanja športnih in invalidskih ter dobrodelnih društev in zvez,  

• Programi športnih društev na področju vrhunskega športa invalidov,  

• Zaposlovanje strokovno izobraženega strokovnega kadra za izvedbo gibalnih programov za starejše,  

• Spremljanje pripravljenosti športnikov, svetovanje o športni vadbi in strokovna podpora 

programov, 

• Tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja športa,  

• Druge športne prireditve,  

• Nacionalne športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu.  

 

Z nekaterimi postavkami se ne strinja, da se financirajo, nekaterim pa je dodeljeno premalo sredstev 

(Tiskane strokovne in znanstvene publikacije s področja športa, Druge športne prireditve, Nacionalne 

športno promocijske prireditve za podelitev priznanj v športu).  

Dopolnilo: g. Kelc je 30.1.2015 pripombe dostavil tudi v pisni obliki. Bile so priložene zapisniku. 

 

G. Silvester Lipošek poda poročilo in sklepe iz seje Strokovnega sveta, ki je bila 26.01.2015. Tudi na seji 

strokovnega sveta je bil prisoten g. Klemen Bedenik, ki je podrobno predstavil LPŠ. Strokovni svet je sprejel 

naslednje sklepe: 

Sklep1: Strokovni svet ŠZM se zavzema za to, da se društvom zagotovi izplačilo po dvanajstinah (kot v 

preteklosti) in sicer vsaj v višini 70% lanskoletnega financiranja. 

Strokovni svet je mnenja, da se bo v nasprotnem primeru zrušil celoten sistem delovanja mariborskega 

športa. 

Sklep2: Strokovni svet v predlogu financiranja LPŠ pod točko »Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjene v 

kakovostni in vrhunski šport« apelira predlagatelje, da ostane indeks 100%. 

Smatrajo, da je ta postavka v proračunu najpomembnejši segment v razvoju športa. Je tisto jedro, ki privlači 

otroke in mladino za ukvarjanje z vrhunskim športom. 

Sklep3: Strokovni svet podpira uvajanje novih vsebin v sistem financiranja kot je to program »Panožne 

športne šole«. 

Glede predloga povečanja števila članov in nove opredelitve vloge strokovne komisije (predlog 5 članov 

ŠZM in 5 članov ostali) menijo, da naj bo to v pristojnosti Strokovnega sveta. 

Glede predloga sprememb pogojev za uvrstitev v selekcijski proces je Strokovni svet sprejel: 

Sklep4:  

a) Merilo za uvrstitev v selekcijski proces ostane na 8% 

b) Podpisan dogovor o prehodu športnikov se izloči 

c) Predlog za izredno evidentiranje v selekcijski proces poda Strokovni svet ŠZM 

 



Upravni odbor sprejme in potrdi sklepe Strokovnega sveta. 

 

Ker je Urad za šport prosil za mnenje o predlogu LPŠ MOM za 2015 Upravni odbor Športne zveze Maribor 

se le-ta soglasno odloči, da se s podanim predlogom LPŠ ne strinja. 

 

Ga. Darja Škrilec poda sklepe, ki jih je sprejela Komisija za šport otrok in mladine na 2. korespondenčni seji: 

Sklep št. 1: Komisija soglasno sprejema sklep, da se morajo 10 urni plavalni tečaji v prvem razredu izvajati v 

neokrnjeni obliki kot doslej, saj je osnovna pravica vsakega otroka, da gre skozi proces učenja plavanja in se 

nauči plavati. MOM mora zagotoviti sredstva za plavalne tečaje, saj se bo v nasprotnem primeru stopnja 

plavalcev zelo znižala in bodo s tem ogrožena življenja naši šolarjev. 

Sklep št. 2: Komisija soglasno sprejema sklep, da se sredstva v časih, ko se v osnovnih in srednjih šolah 

srečujemo s problemom zmanjševanja gibalnih sposobnosti otrok, za program ŠŠT ne smejo zmanjševati. 

Ob tem je potrebno poudariti, da se program ŠŠT izvaja na zavidljivi strokovni ravni in bi imelo krčenje 

sredstev negativne posledica. V programe ŠŠT je v letu 2013/2014 bilo vključenih več kot 6.000 učencev in 

dijakov. 

Sklep št. 3: Komisija soglasno sprejema sklep, da se ob prvi spremembi pravilnika doda oz. nadgradi 

sofinanciranje ŠŠT za srednje šole in sicer, da MOM nameni sredstva tudi za stroške izvedbe srednješolskih 

športnih tekmovanj. 

Sklep št. 4: V postavki PROSTOČASNA ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE pod št.: 6.1.2.1.3. ZLATI 

SONČEK in pod št.: 6.1.2.1.5. KRPAN, v letu 2014 ni bilo namenjenih in porabljenih nobenih sredstev, zato 

komisija sprejme sklep, da se sredstva namenijo postavki ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA pod št.6.1.2.2. za 

leto 2015. 

Upravni odbor sprejme in potrdi sklepe Komisije za šport otrok in mladine. 

 

Ad5: G. Meško pove da se bo pripravil natančen razrez stroškov za prireditev Športnik leta in se predstavil 

Uradu za šport. G. Lovrenčič pove, da je projekt Športna zima zaradi nesodelovanja Urada v letošnji sezoni 

za eno leto prepuščen Uradu za šport. 

 

Ad6: G. Lovrenčič pove da je Triatlon klub 3KM poslal prijavo in zahtevane podatke za članstvo v ŠZM. 

Društvo se soglasno sprejme v ŠZM. 

 

Ad7: G. Silvester Lipošek pove, da so kriteriji za ICG pripravljeni in se jih lahko posreduje Uradu za šport. 

Prav tako predstavi mnenje g. Zorana Kačičnika o oblikovanju statuta.  

G. Uroš Lovrenčič pove, da je bil z AKK Branik podpisan dogovor o obročnem odplačevanju dolga do ŠZM 

vendar se AKK Branik podpisanega dogovora ne drži. AKK se pošlje zadnji opomin, nato se ponovno izvede 

izvršba na TRR. 

G. Lovrenčič pove, da je podal na Športne objekte predlog, da se na nov parket v Dvorani Tabor nariše 

logotip ŠZM. UO se s tem strinja in predlog podpira. 

 

Seja je bila zaključena ob 20.30. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


