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Datum: 25.03.2017 
 

 Zapisnik 28. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 15.02.2017 ob 19.00 uri  

v sejni sobi C-13 v Dvorani Tabor, Koresova ulica 7, Maribor. 
 

D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje (27.redne) 

3. Poročilo s konstitutivne seje Sveta JZ ŠOM (Meško, Plejič) 

4. Seznanitev s sklepi Strokovnega sveta – perspektivni športniki in najboljši športniki za IŠM 2016 

5. Pregled in potrditev sklepov Strokovnega sveta – soglasja ŠZM za uvrstitev v selekcijski proces 

6. Pregled in potrditev sklepov Komisije za volitve, imenovanja in statutarna vprašanja 

7. Pregled Javnega razpisa za sofinanciranje programov športa v MOM 2017 

8. Pregled stanja načrtovanih investicij v letu 2017-2018 

9. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Pihlar Bojan, Plejić Matjaž, Toplak Rok, Koželj Mitja, Meško Matjaž, Škrilec Darja, Lipošek 

Silvester, Kotnik Milan, Ravnikar Sergej, Golob Darko, Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Antolinc Aleš (ŠOM), Mihalina Simon (UŠ), Korošec Mitja (KRŠI), Kokol Klemen (TK 

Branik) 

Predsednik predlaga da se točki 7 in 8 prestavita na začetek seje. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 27. seje je soglasno sprejet.  

G. Plejič postavi vprašanje ali je možno v času do skupščine pripraviti nov statut. G. Pihlar je mnenja, da je časa premalo 

saj se mora statut dati v obravnavo. G. Meško pove da se statut lahko pripravi kadarkoli in se da v obravnavo na 

skupščini. Ali bo nov statut pripravljen do skupščine ali ne člani UO niso dorekli. 

 

Ad7: Predsednik pove, da je g. Mihalina na voljo za vprašanja. G. Mihalina pove da je to predlog proračuna LPŠ in da so 

te postavke identične kot jih bo župan predlagal na mestnem svetu.  

G. Meško vpraša ali obstaja možnost da se za prireditev Izbor športnika Maribora nameni več sredstev saj če želimo 

prireditev izpeljati na višjem nivoju kot lani je sredstev premalo. G. Mihalina pove da bodo to možnost preučili saj je 

mnenja, da je prireditev vsako leto boljša.  

G. Lipošek vpraša zakaj niso članska državna prvenstva v sistemu financiranja saj na teh prvenstvih po navadi tekmuje 

nekaj sto športnikov? Na drugi strani pa so se povečala sredstva za šolska in univerzitetna športna tekmovanja. G. 

Mihalina pove da so se sredstva na tej postavki povišala, ker se ne financirajo več samo priznanja ampak zraven tudi 

organizacija tekmovanja. Državna prvenstva pa so bila vodena pod promocijsko dejavnost kamor so spadali tudi jubileji 

klubov in se je ob vsem ostalem na to pozabilo. G. Lipošek pove, da se članska prvenstva v prihodnosti potemtakem v 

Mariboru več ne bodo organizirala saj so prevelik strošek.  

Prav tako je predlog članov UO, da se mora urediti delež od turizma, ki bi bil namenjen za šport saj le-ta s svojo 

dejavnostjo največ pripomore k zasedenosti hotelov in promociji turizma v Mariboru. 

 



Sklep: UO ŠZM predlaga, da se povečajo sredstva za mednarodna tekmovanja saj so to sredstva za promocijo mesta.  

 

Sklep: UO ŠZM  pozove Urad za šport, da ponovno preverijo o možnostih dviga sredstev na naslednjih postavkah: 

- tekmovanja v evropskih in svetovnih pokalih 

- organizacija članskih državnih prvenstev 

- organizacija prireditve Izbor športnika Maribora 2015 

 

Ad8: G. Antolinc pove da se plan, ki je bil podan na prejšnji seji ni bistveno spremenil. Ena izmed pomembnejših postavk 

je sanacija stare tribune v Ljudskem vrtu. Športni objekti so se s soglasjem MOM prijavili na Fundacijo za šport z 

naslednjimi projekti: 

- nogometno igrišče z umetno travo v Športnem parku Tabor 

- sanacija srednjega bazena v Kopališču Pristan 

- igrišče v Tamu za ameriški nogomet in ragbi 

- fitnes v Dvorani Tabor 

G. Mihalina pove, da so se ŠOM prijavili skupaj v sodelovanju z MOM saj imajo ŠOM večje možnosti, da bodo uspešni na 

razpisu. Je pa potrebno počakati na rezultate razpisa na Fundaciji, da se lahko sredstva ustrezno razdelijo. 

G. Plejić izpostavi problem garderob za nogometaše v Športnem parku Tabor. Oba predstavnika, Urada za šport in 

športnih objektov Maribor se zavzameta, da bodo poskušali problematiko rešiti v najkrajšem možnem času.  

 

Ad3: G. Meško in g. Plejić povesta, da so imeli ustanovno sejo, da je bil za predsednika izvoljen Mišo Stevanović, za 

podpredsednika pa Matjaž Meško. O problematiki bodo razpravljali na naslednjih sejah. 

 

Ad4: Strokovni svet je na seji izbral perspektivna športnika in glasoval za najboljše v posameznih kategorijah. Kot 

perspektivna sta bila imenovana Katja Fain (plavanje) in Jaka Čas (veslanje). 

 

Ad5: Predsednik pove, da je bilo na mestnem svetu decembra sprejeto, da morajo vsi ki želijo za uvrstitev v selekcijski 

proces na predlog ŠZM ali imajo podpisan dogovor, za mnenje zaprositi najkasneje osem dni po izidu razpisa.  

G. Lipošek pove, da bo sklical sejo strokovnega sveta in sklepe posredoval predsedniku, ki jih bo potem korespondenčno 

posredoval članom UO. 

 

Ad6: Potrjeni so bili vsi štirje predlogi za Cizljeva priznanja. 

 

Ad9: Predsednik pove, je ponovno prišla vloga za včlanitev od Zveza plesnih društev Saltare, ki so vlogo poslali že 2015. 

Člani UO so se odločili, da bodo vlogo pregledali in o njej razpravljali na naslednji seji.  

 

DTV Partizan Limbuš je na ŠZM naslovil vlogo za pomoč pri nakupu peči. Člani UO so vlogo zavrnili. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.30. 

 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


