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Datum: 14.06.2017 
 

 Zapisnik 31. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v torek, 13.06.2017 ob 19.00 uri  

v sejni sobi na C-13 Dvorane 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 (30.redne) 

3. Pregled, obravnava in podaja mnenja na razdelilnik Javnega razpisa LPŠ MOM 2017 

4. Poročilo o izvedbi 27. Športnega vikenda Maribora (Uroš Lovrenčič) 

5. Obvestilo o pripravah in izvedbi MMT in FMŠ 2017 (Uroš Lovrenčič in Matjaž Meško) 

6. Pregled poteka predvolilnih opravil 

7. Sprejem novih članov in obravnava izstopov 

8. Pregled IOP – odprte terjatve 

9. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Plejić Matjaž, Toplak Rok, Koželj Mitja, Meško Matjaž, Škrilec Darja, Ravnikar Sergej, 

Lipošek Silvester, Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Korošec Mitja (KRŠI) 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 30. seje je soglasno sprejet.  

 

Ad3: Ker UO Športne zveze Maribor gradiva s strani Urada za šport do seje ni prejel, so člani po daljši razpravi 

sprejeli naslednji sklep: 

 

Upravni odbor Športne zveze Maribor zaradi nepravočasno dostave gradiva (predloga izbora programov in 

delitve sredstev) v skladu  z 11.členom Pravilnika o omenjenem gradivu ne more odločati. Iz istega razloga 

na gradivo v skladu z 11.členom Pravilnika ne more podati mnenja. 

O omenjeni situaciji predsednik obvesti župana in vodstvo občine, saj situacija ni v skladu s pisnim  

dogovorom z županom iz leta 2016. 

Upravni odbor bo o predlogu izbora programov in delitve sredstev lahko odločal šele, ko bo prejel gradivo. 

Odločitev bo sprejel na korespondenčnih sejah, kar bo dodatno zavleklo postopek. 

Upravni odbor poziva župana, da v bodoče imenuje takšno komisijo, ki bo operativna, strokovna, temeljita 

in pravočasna. Letošnja po našem mnenju namreč to ni. 

 

 



 

 
 

Ad4: Uroš Lovrenčič predloži ustno vsebinsko in pisno finančno poročilo o izvedbi 27. Športnega vikenda 

Maribora. Na poročilo ni bilo pripomb. 

 

Ad5: Matjaž Meško pove da priprave na Mariborski mestni tek potekajo po ustaljenem planu in da se 

organizacijski odbor v sestavi Matjaž Meško, Uroš Lovrenčič, Maja Bezjak, Mitja Šeško in Domen Žnidarič 

sestaja na štirinajst dni oziroma po potrebi tudi pogosteje. 

Uroš Lovrenčič pove, da bo Festival mariborskega športa potekal v enaki obliki kot lani, ko so se društva imela 

možnost predstaviti na Trgu Leona Štuklja. 

  

Ad6: Ko bo gradivo v celoti pripravljeno (predvidoma v roku enega tedna) bo posredovano delegatom (najprej 

poročila za 2016, takoj zatem pa predvolilna gradiva za skupščino 2017. Volilna skupščina je predvidena v 

septembru. 

 

Ad7: Za sprejem novih članov ni prišla nobena vloga. Za izbris iz članstva ŠZM so iz različnih razlogov 

predlagana naslednja društva: 

 

- Kolesarsko pohodniško društvo, Hej gremo naprej (izstopajo iz članstva ŠZM na lastno željo) 

- Športna šola Gazela (izbris iz registra) 

- Športno potapljaško društvo Sokol Norik Sub (izbris iz registra) 

- Društvo ritmične gimnastike Gumica (izpis iz registra) 

- Smučarski klub Branik Maribor (v stečaju) 

- Plesno društvo Samba (v stečaju) 

- Športno društvo Yin-Yang (v stečaju) 

- ŽŠD – Kickboxing klub Maribor (ni samostojna pravna oseba) 

Vsa društva imajo tudi eno ali več zapadlih neplačanih članarin iz preteklih let.  
 
Sklep:  
V skladu s 15.členom Statuta ŠZM Upravni odbor z dnem 13.06.2017 iz članstva črta zgoraj 
navedena društva. Do 30.06.2017 naj se v Športni pisarni ažurirajo vse ustrezne evidence v skladu 
s tem izbrisom.  
 
Ad8: Dokumentacija IOP bo poslana korespondenčno, ker z računovodstvom nismo uskladili IOP in 
nakazil v preteklih 14 dneh. 
 
Ad9: Darja Škrilec predlaga, da se zaradi prihajajočih dopustov klube obvesti, da v primeru da bodo 
predsedniki julija odsotni, da napišejo pooblastila saj je velika verjetnost, da bodo dobili sklepe o 
sofinanciranju. 
 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 


