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Datum: 21.12.2016 
 

 Zapisnik 27. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 21.12.2016 ob 19.00 uri  

v Hotelu Draš, Pohorska ulica 57, Maribor. 
 

D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje (4.izredne) 

3. Predstavitev dela in programa 2017 

4. Sprejem novih članov (ASK Branik, Športno društvo Favorit) in poročil IOP 

5. Predstavitev spletnih strani – osebni podatki in profili članov, društev 

6. Vprašanja in pobude (slavnostna proslava, Zlata lisica) 

 

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

Kelc Karl, Kotnik Milan, Golob Darko, Ravnikar Sergej, Lipošek Silvo Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Žmak Gregor (UŠ), Mihalina Simon (UŠ) 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 4. izredne seje je soglasno sprejet.  

 

Ad3: G. Lovrenčič predstavi program dela za leto 2017 in izpostavi ključne programe in projekte. 

 

G. Meško pove, da so se začele priprave za prireditev Izbor športnika Maribora, ki bo predvidoma 20. 

februarja v Dvorani Lukna. Na tem mestu se zahvali tudi Uradu za šport, ki je v Letnem programu športa uspel 

zagotoviti enaka sredstva kot lani kar pomeni izvedbo prireditve na visokem nivoju saj gre za edino prireditev 

namenjeno športnikom in njihovim dosežkom v preteklem letu. 

 

G. Lovrenčič pove, da je letos na sporedu volilna skupščina in, da želi, da se do takrat pripravi tudi nov statut. 

G. Pihlar je mnenja, da zaradi časovno predpisanih rokov sprejema statuta, do naslednje skupščine ne bo 

mogoče pripraviti. 

 

G. Meško pove, da se pripravlja celostna prenova Športnega vikenda tako po programski strani kot prenova 

celotnega CGP-ja. 

 

G. Lovrenčič pove, da je Športna zveza Maribora na Fundacijo za šport prijavila izvedbo Finale štajerske 

poslovno nogometne lige in v primeru, da bomo uspešni bomo projekt izvedli skupaj z nogometno zvezo 

Slovenije. 



 

Mariborski mestni tek in festival mariborske športa sta predvidena za 9. septembra 2017. 

 

G. Žmak pove, da si Urad za šport prizadeva, da bi letos izpeljal še dva projekta. Na Mariborskem otoku bi po 

vzoru ''Iger brez meja'' potekale City Games in pa na Glavnem trgu Mariborski Beach Volley festival. 
 

Ad4: V Športno zvezo Maribor se soglasno sprejme Alpski smučarski klub Branik in Športno društvo Favorit.  

 

Poslani so bili IOP-ji in predlog članov UO je, da se po dveh neplačanih članarinah društvo izbriše iz članstva 

v ŠZM. Prav tako se društva, ki več ne obstajajo izbriše. 

 

Ad5: G. Lovrenčič pove da je končana prenova spletne strani in bo v naslednjih dneh tudi aktivna. Prav tako 

CGP prenova Športne zveze Maribor. 

 

Ad6: Vsi člani UO so po elektronski ali navadni pošti prejeli vabila za Zlato lisico. Predsednik navzoče povabi, 

da se udeležijo dogodka. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.00. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


