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Datum: 18.01.2016 
 

 Zapisnik 20. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 13.01.2016 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. Poročanje predstavnikov v Svetu zavoda ŠOM o aktualni problematiki 

5. Pregled predloga sestave Komisije za razvoj športne infrastrukture 

6. Imenovanje članov v Komisijo za razvoj športne infrastrukture in dodelitev nalog 

7. Pregled predloga sestave Komisije za priznanja, statutarna vprašanja in imenovanja 

8. Imenovanje članov v Komisijo za priznanja, statutarna Komisijo za razvoj športne infrastrukture in 

dodelitev nalog vprašanja in imenovanja in dodelitev nalog 

9. Pregled prispelih predlogov za priznanja za športne uspehe, športnika leta, Cizljeve plakete, 

športnike invalide in ostalo, poročanje delovnih teles o aktivnostih 

10. Vprašanja in pobude 

 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Kelc Karl, Ravnikar Sergej, Pihlar Bojan, Plejič Matjaž, Lipošek Silvester, Kotnik 

Milan, Meško Matjaž, Golob Darko, Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Doleček Valter (Svet zavoda ŠOM), Turk Rudi (Svet zavoda ŠOM), Anton Knez (ŠOM), Simon 

Mihalina (Urad za šport) 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik pretekle seje je soglasno potrjen. 

Sklep: UO Športne zveze Maribor poziva NO, da do 05.02.2016 posredujejo poročili za 2013 in 2014.  

 

Ad3: Sklep: Športno društvo Maraktiv se soglasno sprejme v članstvo Športne zveze Maribor.  

Sklep: Športnemu društvu Trim se vloga za včlanitev zavrne z utemeljitvijo, da nimajo sedeža v Mestni 

občini Maribor. 

 

Ad4: G. Rudi Turk poroča, da so na seji razpravljali o aktualni problematiki kar zadeva infrastukture, 

kadrovskega primankljaja ipd. Ker so nekateri objekti že tako načeti, da ne dosegajo več minimalnih 

standardov glede varnosti so na seji Sveta zavoda ŠOM sprejeli sklep, da ne bodo sprejemali nobenih 

kompromisov glede varnosti in da se naj objekt zapre dokler ne bo saniran. G. Turk pove tudi da je 



nemogoče dobiti tudi sestanek pri županu. G. Knez potrdi besede g. Turka kar zadeva problematiko 

Športnih objektov Maribor. Pove tudi, da je bil na sestanku pri direktorju mestne uprave in hkrati poudari, 

da je Urad za šport tisti brez katerega se aktualnih problemov ne bo dalo rešiti saj so oni pristojna institucija 

za šport v Mestni občini Maribor. Prav tako pove, da so že leta 2013 skupaj s Športno zvezo Maribor 

pripravili strategijo, ki je zajemala sanacijo športnih objektov vendar je do danes, ko je stanje alarmantno ni 

noben upošteval. Nekateri objekti obratujejo le še ''pogojno''. V prihodnjem tednu bo sklican tudi sestanek 

vseh klubov, ki vadijo na športnih objektih v lasti Mestne občine Maribor. Narejen bo tudi zapisnik s podpisi 

vseh prisotnih klubov kateri bo poslan vsem pristojnim organom. G. Knez še pove, da je bila že pobuda na 

mestni svet, da bi le-ta imel sejo samo namenjeno športnim objektom in športu v Mariboru.  

G. Simon Mihalina pove, da še ne ve ali začasno financiranje bo ali ne bo. Urad za šport bo naredil vse, da 

bodo pogodbe o začasnem financiranje izdane čim prej. G. Lipošek na g. Mihalino naslovi vprašanje zakaj ni 

javni razpis objavljen prej in bi se izognili težavam o začasnem financiranju. G. Mihalina pove, da je javni 

razpis lahko objavljen takoj ko bo sprejet letni program športa.  

G. Mihalina pojasni, da so Športne objekte Maribor zaprosili za plan investicijskega vzdrževanja in nakup 

obvezne opreme, ki bi moral biti podkrepljen tudi s strokovno podlago kar pa ta ki so ga prejeli na Uradu za 

šport ni bil. 

G. Lovrenčič povzame, da je ključna težava, da se je mariborski šport znašel v krizni situaciji, neodzivnost 

pristojnih organov (Mestne občine Maribor). 

 

Ad5 in A6: G. Lovrenčič za predsednika Komisije za razvoj športne infrastrukture predlaga g. Matjaža Plejića. 

Ta pove, da želi, da komisija naredi prvo analizo obstoječega stanja na področju športne infrastrukture in pa 

strategijo načrta za naprej ki bi bila v korist mariborskim klubom.  

Za člane komisije so predlagani Matjaž Plejić, Karl Kelc, Mitja Korošec, Ivan Gorjup in Rok Vadnjal.  

Sklep: Predlagane člane se imenuje v Komisijo za razvoj športne infrastrukture. 

 

Ad7 in Ad8: G. Lovrenčič predlaga dopolnitev članstva v Komisiji za priznanja, imenovanja in mandatna 

vprašanja kot predsednika Darka Goloba in kot člane: Bojan Pihlar, Zoran Kačičnik, Miran Vrbanič, Janez 

Šauperl, Sergej Ravnikar ter kot izvršnega člana Majo Bezjak. 

 

Sklep: Predlagane člane se imenuje v Komisijo za priznanja, imenovanja in mandatna vprašanja. 

 

Ad9: Predsednik strokovnega sveta pove da so predloge pregledali in da so ponovno ugotavljali, da je 

potreben novi pravilnik, saj dosedanji ne vključuje vseh mednarodnih tekmovanj. Strokovni svet bo 

upravnemu odboru predložil vse predloge spremembe pravilnika. 

G. Meško pove, da bo prireditev najverjetneje prestavljena v mesec marec. Zaenkrat je dogovorjeno vse 

glede lokacije, v prihodnjih dneh pa se bo fiksiral še datum. Problem je nastal tudi v komunikaciji z Uradom 

za šport saj nismo dobili termina za sestanek.  

  

Ad10: G. Lipošek pove, da se morajo naložiti na spletno stran zapisniki UO in SS.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
Predsednik 

Športne zveze Maribor 
 Uroš Lovrenčič, l.r. 


