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Zapisnik 15. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v torek, 31.03.2015 ob 18. uri  

v sejni sobi Dvorane Tabor, Koresova ul.7, Maribor. 
DNEVNI RED: 

1.       Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2.       Pregled zapisnika pretekle seje 

3.       Predstavitev predloga LPŠ 2015 (g. Mihalina) in postavk proračuna MOM 2015 

4.       Razprava o predlogu LPŠ 2015 in določitev nadaljnjih aktivnosti 

5.       Pregled (internih) predlogov članov komisije za izbor in vrednotenje športnih programov  

6.       Pregled poročil o delu v letu 2014 

7.       Poročilo dela Komisije za prireditve (Športnik leta 2014) 

8.       Poročilo dela Komisije za priznanja (nov poslovnik) 

9.       Pobuda Sveta invalidov (priloga) 

10. Odziv na pismo župana 

11. Sprejem novih članov 

12.   Vprašanja in pobude 

 
AD1 
Prisotni: Silvester Lipošek, Matjaž Meško, Marko Geršak, Karl Kelc, Darko Golob, Jure Petić, Darja Škrilec (od 
3. točke dalje), Uroš Lovrenčič (predsednik), Maja Bezjak (zapisnik) 
Ostali prisotni: Simon Mihalina (Urad za šport), Marjan Kosi (Urad za šport), Zoran Milovanovič (Radio 
Maribor), Matjaž Plejič (ŽTK) 
Predsednik ugotavlja, da je UO sklepčen. 
Dopolnitev dnevnega reda z dvema točkama: 

- Strategija organiziranosti športa v MOM 

- Sprejem novih članov 

Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
AD2 
Na zapisnik 14. seje ni bilo pripomb. Zapisnik je bil soglasno potrjen. 
 
AD3 
G. Simon Mihalina predstavi letni program športa. Pove da je predlagan letni program športa sestavljen na 
podlagi zakona o športu in na podlagi veljavnega pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v MOM. 
Usmeritve pa so bile povzete na podlagi nacionalnega programa športa v RS za leto 2015/2023. G. Mihalina 
pove tudi, da je kolikor je bilo zakonsko dovoljeno tudi upoštevano mnenje Športne zveze  Maribor (mnenje 
strokovnega sveta). Zneski v letnem programu športa so okvirni in narejeni v skladu z realnimi finančnimi 
zmožnostmi MOM. V nekaterih delih se letni program športa razlikuje s sprejetim proračunom MOM v prvem 
branju. Razlika je predvsem pri medmestnem sodelovanju. G. Mihalina pove, da se bodo na Uradu za šport 



potrdili v drugem branju pridobiti dodatna sredstva, ki bi se namenila za selektivno usmerjevalni šport in za 
investicijsko vzdrževanje objektov in opreme.  
 
AD4 
Po debati med prisotnimi člani UO sprejme naslednji sklep: 
Sklep:  Upravni odbor Športne zveze Maribor je po pregledu predloga Letnega programa športa in izseka 

Predloga letnega proračuna MOM (prvo branje) sprejel sklep, da se z vsebinsko zasnovo Letnega programa 
športa strinja, z zneskovnimi podatki pa pod pogojem, da se do drugega branja proračuna predlog na 
posameznih postavkah, posebej pa na področjih 4.3. do 4.6.5 popravi na zneske, ki so vsaj v enaki višini kot v 
lanskem letu. 
Upravni odbor ŠZM pozdravlja prizadevanja Mestne občine Maribor in Urada za šport  k povečanim zneskom 
pri investicijskem vzdrževanju in ga v celoti podpiramo, saj je že nekaj let izjemno potrebno, a ne 
odobravamo, da na račun zmanjšanja sredstev za programe. 
 
G. Simon Mihalina da tudi pobudo, da se novi pravilnik o financiranju letnega programa športa v MOM 
pripravi v sodelovanju s Športno zvezo Maribor. 
 
AD5 
Sklep:  Kandidati Športne zveze Maribor za sestavo Komisije za vrednotenje programov razpisa Letnega 
programa športa 2015 so: 
-Darja Škrilec, 
-dr. Dolfe Rajtmajer,  
-Danilo Šalamon,  
-Renato Kuzman,  
-Zoran Kačičnik 
 
AD6 
G. Uroš Lovrenčič predstavi poročila po programih.  
 
AD7 
Finančno in vsebinsko poročilo poda g. Matjaž Meško. Pove, da je po nekaj letih spet bila organizacija 
prireditve zaupana Športni zvezi Maribor, financer pa je bila MOM. Prireditev je bila malo drugače zasnovana 
kot prejšnja leta saj jo je zraven Zorana Turka sproščeno povezoval tudi Boštjan Čukur.  
 
AD8 
G. Darko Golob predstavi predlog novega poslovnika za Cizljeve plakete in Cizljeve nagrade. G. Golob pove, 
da so poslovnik so dodelali in bolj natančno opredelili kriterije za prejemnike Cizljevih plaket in nagrad. 
 
AD9 
Svet invalidov je dne 2.3.2015 poslal po elektronski pošti sklep sprejet na 26. seji Sveta invalidov MOM, da 
daje pobudo ŠZM, da dopolni Poslovnik o delu komisije za priznanja in druge akte ŠZM tako, da se med 
prejemnike priznanj enakopravno vključi področje športa invalidov. Upravni odbor ugotavlja, da so športniki 
invalidi enakopravni ostalim športnikom. Ker sami najbolje poznajo šport invalidov morajo pravilnik oblikovati 
sami, ŠZM pa ga bo potrdila in vključila v obstoječega. 
 
AD10 
Vprašanj in pobud ni bilo. 
 
AD11 – dodatna točka 
G. Silvo Lipošek predlaga, da se Športna zveza Maribor v najkrajšem možnem času odzove na pismo – odgovor 
župana o pobudi, da prispeva predloge o organiziranosti športa v Mariboru v prihodnosti. 
 
AD12 – dodatna točka 



Zvezo borilnih športov se soglasno sprejme v ŠZM. 
 
 

Seja je bila zaključena ob 21.45. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


