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Datum: 24.11.2016 
 

 Zapisnik 26. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 23.11.2016 ob 19.00 uri  

v sejni sobi na Atletskem stadionu Poljane, Engelsova ulica 6, Maribor. 
 

D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje (25.redne) 

3. Poročanje o izvedbi FMŠ in MMT (9. in 10. september 2016) 

4. Izbor in imenovanje kandidatov za člane Sveta zavoda JZ ŠOM 

5. Delo športne pisarne in kadrovska situacija 

6. Poročilo s seje KRŠI, pregled predloga investicij JZ ŠOM, ostala problematika športnih objektov 

7. Vprašanja in pobude 

 

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

Kelc Karl, Kotnik Milan, Golob Darko, Lovrenčič Uroš (predsednik). 

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

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 25. seje je soglasno sprejet. Predsednik pove, da bo k zapisniku dodana dopolnitev. 

 

Ad3: G. Meško poroča o izvedbi Mariborskega mestnega teka. Pove, da se je Komisija za prireditve ŠZM zaradi 

stagniranja programa splošne rekreacije, Toti šport odločila, da izvede eno množično tekaško prireditev v 

centru mesta. K sodelovanju smo povabili ekipo Protime, ki je prevzela meritve, prijave in logistiko. Prav 

zaradi dobrega sodelovanja računamo na le-to tudi v prihodnje. Izjemno pozitivne odzive smo dobili tudi od 

pokroviteljev, ki so potrdili, da bodo sodelovali tudi v prihodnje. Prav tako je bil organizacijski odbor na 

sestanku pri županu, ki je izrazil podporo prireditvi in potrdil, da bo mesto sodelovalo tudi v prihodnje.  

G. Lovrenčič predstavi Festival mariborskega športa, ki je potekal sočasno s tekom in kjer se je na Trgu Leona 

Štuklja predstavilo več kot 20 mariborskih največjih športnih društev. Pove, da je festival odlično sovpadal s 

tekom in da si želimo, da bi tudi v prihodnje bilo tako. 

G. Pihlar predlaga, da se prireditev kar takoj uvrsti v Letni program športa in postane obveza tudi za naslednje 

leto. 
 

Ad4: G. Lovrenčič pove, da je Športna zveza Maribor prejela s strani Javnega zavoda Športni objekti Maribor 

vlogo za imenovanje predstavnikov uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet Javnega zavoda 

Športni objekti Maribor saj dvema predstavnikoma uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svetu JZ 

ŠOM po sklepu 10003-30/2012 090208 SM z dne 12.12.2012 poteče mandat. 



Predsednik predlaga 3 kandidate, in sicer: Lovrenčič Uroš, Meško Matjaž in Plejić Matjaž. 

Glasovanje je bilo sledeče: 

Lovrenčič Uroš: 3 glasovi 

Plejić Matjaž: 6 glasov 

Meško Matjaž: 7 glasov 

2 glasovnici sta bili VZDRŽAN. 

 

Sklep: Upravni odbor je po izvedbi glasovanja soglasno sprejel sklep, da za kandidate za imenovanje v Svet 

zavoda predlagamo sledeče: 

- Matjaž Meško, član UO ŠZM in predsednik Odbora za prireditve ŠZM; 

- mag. Matjaž Plejić, član UO ŠZM in predsednik Komisije za razvoj športne infrastrukture ŠZM 

 

Ad5: G. Lovrenčič pove da je Franjo Izlakar trenutno na štiriurni bolniški (do konca decembra) in da ima 

30.11.2016 obravnavo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije pri senatu invalidske 

komisije. Bezjak Maji 28.12.2016 poteče pogodba o zaposlitvi za določen čas in predlaga podaljšanje za eno 

leto. G. Meško na podlagi dosedanjega dela in referenc predlaga zaposlitev za nedoločen čas. Po razpravi in 

glasovanju člani UO sprejmejo naslednji  

 

Sklep: Z 29.12.2016 se Bezjak Majo zaposli za nedoločen čas. 

7 glasov ZA 

1 glas PROTI (Lovrenčič) 

2 glasova VZDRŽAN  

 

Sklep: Strokovni svet ŠZM v štirinajstih dneh predlaga spremembe obstoječega pravilnika in jih v dogovoru z 

Upravnim odborom posreduje Uradu za šport. Urad za šport in ŠZM se dogovorita za skupen sestanek ter 

uskladita predloge. 

 

Ad6: G. Plejić pove, da se je komisija sestala in da niso sprejeli nobenega sklepa. 

 

Ad7: Naslednja seja je predvidena za 18.12.2016. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


