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Datum: 19.10.2015 
 

Zapisnik 17. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 30.09.2015 ob 18.30 uri  

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

 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje 

3. Sprejem novih članov v Športno zvezo Maribor 

4. Pogovor s predstavniki zainteresirane športne javnosti v Svetu Javnega zavoda Športni objekti Maribor in 

oblikovanje sodelovanja in skupne strategije v prihodnosti 

5. Poročila o izvajanju programov in projektov Športne zveze Maribor v letu 2015 

6. Oblikovanje sklica redne letne skupščine Športne zveze Maribor 

7. Strategija organiziranosti športa v MOM – pobuda 

8. Vprašanja in pobude 

 

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

Borut, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Drugi prisotni: Knez Anton (ŠOM), dr. Turk Rudi (Svet zavoda ŠOM), Doleček Valter (Svet zavoda ŠOM)  

Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 16. seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad3: Športno društvo Ultimate Frisbee Maribor se soglasno sprejme v Športno zvezo Maribor. 

 

Ad4: G. Anton Knez in g. Uroš Lovrenčič se dogovorita, da bosta Športna zveza in Športni objekti 

medsebojno boljše komunicirali in tudi ena drugi v prihodnosti pošiljali vabila za seje.  

G. Lovrenčič pove, da do sedaj komunikacija med predstavnikoma zainteresirane športne javnosti v Svetu 

zavoda in upravnim odborom ŠZM ni potekala tako kot bi morala. G. Turk in g. Doleček predstavita  

problematiko delovanja v Svetu zavoda ŠZM. Svet na svojih sejah velikokrat sprejme sklepe, ki zadevajo 

rešitev problemov, ki nastajajo v mariborskem športu vendar, ko bi bilo treba sklepe izvršiti na mestni 

občini velikokrat denarja za to ni. G. Doleček pove da bi bilo potrebno v mestnem svetu imeti predstavnika, 

ki bi zagovarjal interese športne javnosti kadar gre za obnovo in vzdrževanje športnih objektov. Na sejah 

sveta zavoda velikokrat formalno potrdijo sklepe, ki pa kasneje zaradi omejitev občinskega proračuna in pa 

''neposlušnosti'' na občini niso izvršeni. Člani sveta zavoda se gibljejo v nekem formalnem krogu, kjer pa 

velja dejstvo, da ne morejo ničesar spremeniti. G. Knez poudari, da se morajo Športni objekti, Urad za šport 

in pa Športna zveza bolj povezati in složno ''nastopiti'' proti mestni oblasti.  



G. Knez predstavi tudi problem objektov in nezadovoljstvo nekaterih klubov s termini in razpoložljivimi 

površinami. Predlog je med drugimi tudi ta, da se kluba ne more sprejeti v sistem financiranja če ne dokaže, 

da ima objekt oziroma prostor za vadbo.  

Sklep: Z dr. Turkom in g. Dolečkom, ki sta predstavnika ŠZM v svetu zavoda ŠOM je dosežen dogovor o 

permanentnem in doslednem medsebojnem obveščanju. Obravnavane zadeve na svetu zavoda 

predstavnika predstavita na sejah UO. ŠZM jima pošilja redno tudi vabila na seje UO. 

 

Ad5: G. Lovrenčič predstavi kratka poročila po programih ki tečejo na ŠZM. Ker so nekateri programi vezani 

tudi na OKS, g. Meško postavi vprašanje kaj se zgodi z vodenjem regijske pisarne OKS v primeru če se 

predsedniku ŠZM iz različnih razlogov prekine opravljanje funkcija opravljanja predsedovanja ŠZM. G. 

Lovrenčič pojasni, da vodenje regijske pisarne OKS pripada ŠZM. 

G. Lovrenčič na člane UO naslovi vprašanje ali naj se ŠZM letos prijavi na razpis za šolska športna 

tekmovanja. Mnenje je, da bi ob predpostavki, da so izpolnjeni vsi pogoji (kader, soglasja občin itd.) ŠZM 

morala dati prijavo na razpis. 

 

Ad6: Sklic redne letne skupščine je 20.10.2015 ob 16.30 v sejni sobi Dvorane Tabor.  

 

Ad7: G. Lovrenčič pove, da se Merila, pogoji in kriteriji za vrednotenje letnega programa športa, ki so 

usklajeni z Nacionalnim programom športa in Zakonom o športu ne skladajo s pravilnikom, ki velja v MOM. 

Uradu za šport se predlaga, da se novi pravilnik poskuša čim bolj uskladiti s temi merili vendar je vprašanje 

ali je to mogoče do naslednjega razpisa izpeljati. 

 

Ad8: G. Lovrenčič predstavi dokument o panožnih športnih centrih. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.10. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


