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Datum: 06.05.2016 
 

 Zapisnik 23. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 04.05.2016 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. Pregled zaključnih poročil o poslovanju ŠZM v letu 2015 – sprejem sklepov 

4. Kratka predstavitev ugotovitev NO o poslovanju ŠZM v letih 2013 in 2014 – sprejem sklepov 

5. Poročanje predsednika Komisije za prireditve o prireditvi Izbor športnika Maribora 2015 

6. Poročanje predsednika Komisije za razvoj športne infrastrukture in sprejem aktivnosti v prihodnosti 

(ŠP Tabor, NK Pobrežje, Poligon na prostem) 

7. Javni razpis LPŠ MOM 2016 

8. Delavnica – pravilna prijava na razpis LPŠ MOM 2016 

9. Vloge društev za soglasje JR LPŠ MOM 2016 

10. Skupščina 2016 - pobude 

11. Vprašanja in pobude 

 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Pihlar Bojan, Plejič Matjaž, Lipošek Silvester, Golob Darko, Škrilec Darja, Koželj 

Mitja, Meško Matjaž, Kotnik Milan, Ravnikar Sergej,  Lovrenčič Uroš (predsednik). 

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

Predsednik ugotavlja, da je UO sklepčen.  

 

Ad2: Zapisnika 21. in 22. seje sta soglasno sprejeta. 

 

Ad3: G. Lovrenčič predstavi poslovno poročilo za leto 2015. Na poročilo ni bilo pripomb. Pove tudi, da je 

plačilo davka za celo leto 564 €. G. Meško postavi vprašanje zakaj ima ŠZM odprta dva TR računa. G. 

Lovrenčič pojasni, da se na drugega – humanitarnega stekajo sredstva od sejnin ki se jim člani UO odpovejo 

in da se nanj preusmerjajo članarine društev. 

 

Ad4: G. Lovrenčič predstavi poročilo nadzornega odbora o poslovanju ŠZM 2013 in 2014. Na poročilo ni bilo 

pripomb. Zagotovi, da bo poročilo za leto 2015 do skupščine pripravljeno. 

 

Ad5: G. Meško predstavi poročilo o izvedbi prireditve Izbor športnika Maribora 2015. Pove, da se v 

organizacijskem odboru zavedajo, da bi bilo potrebno prireditev izvesti veliko prej vendar so bila sredstva s 



strani Urada za šport odobrena šele v sredini februarja, prav tako pa se je bilo potrebno prilagajati 

športnikom saj je cilj, da so  na prireditvi v čim večjem številu.  

 

Ad6: G. Plejić, predsednik KRŠI pove da so bili člani komisije zelo aktivni. Naredili so detaljno analizo 

financiranja objektov, prav tako analizo stanja objektov. Poročilo bo v celoti pripravljeno na naslednji seji 

UO. Na podlagi pripravljenega projekta za Športni park Tabor je komisija zaprosila za termin pri županu in 

ga tudi dobili. Sestanka so se udeležili g. Lovrenčič, g. Plejić in g. Gorjup. Župan je dejal, da podpira vsako 

rešitev, ki je boljša od obstoječe.  

G. Korošec iz NK Maribor Tabor predstavi projekt – model upravljanja Športnega parka Tabor, ki so ga 

pripravili v sodelovanju z podjetjem Hopa. Člani UO projekt v celoti podprejo, prav tako tiskovno 

konferenco, ki bo na to temo organizirana v sredo, 11.5.2016 na travnatih površinah Športnega parka 

Tabor.  

G. Lovrenčič pove, je bil na sestanku s trenutnim predsednikom NK Pobrežje, ki je izkazal interes, da njihove 

površine za vadbo odstopijo ameriškemu nogometu, rugbyu in frizbiju, ki zdaj opravljajo vadbo v ŠP Tabor.  

Prav tako pojasni, da je bila možnost v sodelovanju z OKS, da se v Mariboru postavi poligon na prostem, če 

bi občina odstopila javno zemljišče. Ker v tem času odgovorov iz občine ni bilo je ta projekt trenutno v 

mirovanju. V LPŠ je tudi postavka fitnes na prostem vendar so člani enotnega mnenja, da je treba vložiti 

denar v obnovo fitnesa v Dvorani Tabor, ki je v izredno slabem stanju in postavitev fitnesa v ŠD Lukna, ki sta 

nujno potrebna za treninge vrhunskih športnikov. 

 

Ad7, Ad8: G. Lovrenčič pove, da je bil objavljen razpis za sofinanciranje Letnega programa športa v MOM. 

Na Uradu za šport je zaprosil za strokovnega sodelavca, ki bi v organizaciji ŠZM predaval na delavnici ''Kako 

se prijaviti na razpis'' vendar iz Urada za šport na to temo ni bilo nobenega odgovora. 

 

Ad9: Na Športno zvezo Maribor je prišla prošnja KD Borut Besedić – Čiro za sprejetje v selektivni šport na 

predlog Športne zveze Maribor. G. Lipošek poudari, da bo strokovni svet težko odločal o prispelih vlogah, 

ker je premalo časa in pove da je na to opozarjal že lani. G. Meško je mnenja, da se bi moral UO od tega 

distancirati saj nima kompetenc da bi o tem odločal in poudari, da bi se pri pripravi novega pravilnika 

moralo to nujno upoštevati. Po razpravi se člani UO soglasno odločijo, da omenjeno društvo predlagajo za 

uvrstitev v selektivni šport, o vseh ostalih vlogah, ki bodo prispele pa se odloča korespondenčno. 

 

Sklep: 

 

Ad10: Skupščina je predvidena 10.5.2016. Vabila so razposlana, predsednik pa zagotovi, da bodo poročila 

pripravljena pravočasno. 

 

Ad11: G. Lovrenčič obvesti člane UO, da je prišlo  s strani ZPIZ-a obvestilo, da je bil za Franjota Izlakarja 

vložen predlog za uveljavitev pravic iz invalidskega zavarovanja.  

 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
Predsednik 

Športne zveze Maribor 
 Uroš Lovrenčič, l.r. 


