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Datum: 07.04.2017 
 

Zapisnik 29. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v četrtek, 06.04.2017 ob 19.00 uri  

v sejni sobi C-13 v Dvorani 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 redne seje in korespondenčne seje 

3. Pregled situacije uvrščanja vadbenih skupin v sistem t.i. selekcijskega športa na predlog ŠZM oziroma na 

podlagi sporazuma (Silvo Lipošek) 

4. Pregled preglednic kategoriziranih športnikov (g. Simon Mihalina) 

5. Poročilo z redne seje Sveta JZ ŠOM (Matjaž Meško, Matjaž Plejić) 

6. Poročilo organizacijskega odbora prireditve Izbor športnika Maribora 2016 (Matjaž Meško) 

7. Predstavitev poročil finančnega poslovanja v letu 2016 (letna bilanca) – (Uroš Lovrenčič) 

8. Poročanje Nadzornega odbora (Jože Dover ali drug član NO) 

9. Zimski športni vikend (Uroš Lovrenčič) 

10. Projekt Erasmus+ (Uroš Lovrenčič) 

11. Sprejem novih članov 

12. Vprašanja in pobude 

AD1: Prisotni so člani UO: Matjaž Meško, Silvo Lipošek, Sergej Ravnikar, Rok Toplak, Darko Golob, Matjaž Plejić, Darja 

Škrilec, Milan Kotnik, Uroš Lovrenčič (predsednik), Aleš Novak (AD Štajerska), Robert Rudelič (AD Štajerska), Maja Bezjak 

(ŠZM). Matjaž Meško predlaga dopolnitev dnevnega reda s točkama  

• Poročilo - Zimski športni vikend in  

• Poročilo - Erasmus+.  

Prav tako opozori, da morajo biti vabila z dnevnim redom in gradivom za seje UO poslana pravočasno in, da naj bodo na 

dnevni red vedno uvrščeni vsi projekti, ki jih izvaja ŠZM. 

Dnevni red je bil (z dopolnitvami) soglasno sprejet. 

 

AD2: Matjaž Plejić opozori, da se mora v zapisniku iz 28. seje, v osmi točki popraviti zapis na temo problematike garderob 

v Športnem parku Tabor, in sicer se mora zapisati kot sklep, ki se ga posreduje Uradu za šport. 

 

Dopolnilo zapisnika 28.seje: 

Sklep: V skladu z dogovorom Upravni odbor ŠZM poziva Urad za šport, da se maksimalno angažirajo za čimprejšnjo 

rešitev situacije in se jih o tem sklepu tudi obvesti. 

 

Zapisnik pretekle seje (s predlaganim dopolnilom) in sklepi korespondenčne seje so bili soglasno sprejeti. 

 

AD3: Silvester Lipošek pove, da so bili glede uvrstitev klubov oz. vadbenih skupin v selekcijski proces na alternativne 

načine izvedeni vsi postopki. Strokovni svet je bil mnenja, da vsi klubi, ki imajo podpisane sporazume o sodelovanju niso 

predmet razprave strokovnega sveta ŠZM, ker po obstoječem pravilniku izpolnjujejo pogoje. To je stvar komisije za 



vrednotenje športnih programov. Pove, da so pozitivno mnenje izdali vsem prosilcem razen KŠ Sani Bečirović, ki po 

njihovem mnenju ne izpolnjuje pogojev. G. Lipošek pove, da je tudi sam obiskal vse te klube in je pripravljen tudi 

odločitev SS če bo potrebno strokovno utemeljiti. Prav tako pove, da je Urad za šport neutemeljeno posegel v mnenje 

SS ŠZM. 

Uroš Lovrenčič pove, da so po zadnji seji UO na ŠZM prišli še dve dodatni vlogi za uvrstitev v selekcijski proces na podlagi 

sporazuma (NK Malečnik in NK Pekre Limbuš). G. Lipošek poudari, da rok za oddajo ni stvar ŠZM, ampak Urada za šport. 

Sploh pa imata ta dva kluba podpisane sporazume in po obstoječem pravilniku izpolnjujeta pogoje, zato zagovarja 

stališče oz. sklepe Strokovnega sveta iz pričetka tega odstavka.  

Bojan Pihlar opozori, da v pravilniku sploh ni navedeno kdo je lahko nosilec panoge.  

Sergej Ravnikar pove, da bi se morala izvajati strožja kontrola nad klubi, ki so sofinancirani iz strani MOM. 

Matjaž Meško predlaga, da v prihodnosti pri odločitvah SS le-ti podajo samo svoje sklepe brez obrazložitev saj so kot 

stroka s strani UO pooblaščeni, da sprejemajo strokovne odločitve. 

 

Sklep: UO je ponovno pritrdil stališču Strokovnega sveta, da je v Pravilniku o sofinanciranju LPŠ v MOM jasno 

opredeljeno, kateri klubi ustrezajo za vključitev v selekcijski proces ter da klubi, ki imajo podpisano sporazum, ne 

potrebujejo dodatne potrditve s strani SS in UO. 

 

AD4: Uroš Lovrenčič pove, da je g. Simon Mihalina iz Urada za šport na ŠZM naslovil mail z gradivom in UO ŠZM zaprosil 

za mnenje (je bilo tudi posredovano vsem članom UO po mailu dne 20.03.2017). Gradivo se je nanašalo na pregled 

kategoriziranih športnikov in uvrstitev v selekcijski proces. Na seji sta bila prisotna tudi predstavnika Atletskega društva 

Štajerska, ki sta povedala, da sicer na klub niso dobili nobenega uradnega dopisa ali sklepa, da so jim pa neuradno 

povedali, da klub ne bo uvrščen v selekcijski proces in da naj se obrnejo na ŠZM po mnenje. G. Novak, predsednik 

Atletskega društva Štajerska pojasni nastalo situacijo in pove, da klubu niso upoštevali vseh pridobljenih kategorizacij 

ampak samo tiste ki so bile dosežene na stadionski atletiki. V pravilniku je namreč navedena samo panoga atletika, ki p 

se po njegovem mnenju ne deli na pod-panoge. 

Po debati je bil UO mnenja, da to ni v njihovi domeni in da je to v celoti stvar komisije in Urada za šport. Darjo Škrilec, 

članico UO in tudi predsednico komisije pozovejo, da zadevo na naslednji seji komisije izpostavi in pozove k rešitvi 

nastale situacije. 

 

Sklep: Upravni odbor Športne zveze Maribor je mnenja, da Atletsko društvo Štajerska v celoti izpolnjuje pogoje iz 

Pravilnika o sofinanciranje Letnega programa športa v MOM za uvrstitev v selekcijski proces. 

 

AD5: Matjaž Meško pove, da sta bili glavni temi preteklih dveh sej pregled letnega poročila za 2016 in plan investicij za 

2017. Letno poročilo za preteklo leto so potrdili, plan investicij pa je odvisen od letnega proračuna in se tudi sproti 

spreminja.  

Matjaž Plejić pove, da sta bila sprejeta tudi dva sklepa. Prvi je ta, da so se odločili, da bodo Matjaža Meška predlagali, 

da ga župan uvrsti v projektno komisijo pri MOM kot strokovnjaka za energetiko. Drugi pa je bil ta, da se pripravi gradivo 

za mestni svet, da se predstavi problematika Športnih objektov in da se v prihodnosti zagotovi več denarja za 

vzdrževanje. 

Matjaž Meško na koncu te točke poudari, da je nujno sodelovanje Športnih objektov, Urada za šport in Športne zveze 

Maribor, ker drugače bo napredek zelo težko izvedljiv. 

 

AD6: Matjaž Meško poda poročilo in pove, da je bila letošnja prireditev izjemno uspešna. G. Kotnik predlaga, da želi v 

prihodnosti sodelovati pri pripravi dogodka v tistem delu, kjer je vključen invalidski šport. Ker je prišlo do določenega 

zamika pri namenskih prilivih s strani Mestne občine Maribor, je UO sprejel sledeče: 

 

Sklep: Ker ŠZM še ni v celoti prejela sredstev za izvedbo prireditve, UO sprejme sklep, da se začasno prerazporedijo 

sredstva iz sekundarnega TRR v višini 3.000 € in se tako poplača izvajalce, sredstva pa se kasneje povrnejo nazaj na 

sekundarni TRR.  

 

AD7: Uroš Lovrenčič na kratko poda poročilo na katero ni bilo pripomb saj so ga člani UO dobili kot gradivo in so ga lahko 

pregledali. 



Sklep: Poročila o poslovanju ŠZM v letu 2016 se potrdijo. 

 

AD8: Uroš Lovrenčič pove, da se je g. Jože Dover opravičil, saj je imel službene obveznosti in se seje ni mogel udeležiti, 

je pa podal njegovo kratko pisno poročilo, ki je bilo tudi dodano v gradivo članom UO. Predsednik NO je namreč pregledal 

vso poslano dokumentacijo, v prihodnjem tednu bo v pisarni še ostalo. V poročilu je omenjeno znatno izboljšanje 

poročanja o poslovanju, prav tako je iz poročila razvidno da ŠZM posluje pozitivno in stabilno. 

 

Sklep: S 1.1.2017 se iz spiska inventarja trajno izbrišejo osnovna sredstva po priloženem seznamu. 

 

AD9: Uroš Lovrenčič pove da je organizacijo Zimskega športnega vikenda tokrat prevzelo podjetje Martura v sodelovanju 

z MOM. Člani UO so mnenja, da bi se tudi ŠZM v prihodnosti morala vključiti v samo organizacijo. 

 

AD10: Uroš Lovrenčič pove, da sta se z Majo v marcu udeležila sestanka s partnerji v Rimu. Projekt prehaja počasi v 

zadnjo fazo in bo končan konec leta 2017. Vsi stroški so pokriti s strani Erasmusa. Darja Škrilec in Darko Golob sta izrazila 

začudenje, zakaj se za izvajanje projekta ne izvršuje dodatno nagrajevanje vključenih, saj gre izrecno za dodatne delovne 

obremenitve zraven rednega dela. O omenjenem bo UO razpravljal ob koncu projekta. 

 

AD11: Zvezo plesnih društev Saltare se sprejme v Športno zvezo Maribor. 

6 glasov ZA 

2 glasova PROTI 

1 glas VZDRŽAN 

 

AD12: Uroš Lovrenčič je pozval UO ŠZM, da pristopimo k pričetku predvolilnih opravil pred letošnjo redno letno 

skupščino, za katero je predlagal datum okrog 10.junija 2017. Po daljši razpravi, ki se je nanašala predvsem na časovno 

dinamiko aktualnih projektov in dogodkov v letu 2017, je UO sprejel sledeč 

 

Sklep: Športna zveza Maribor v prihodnjih tednih prične z evidentiranjem kandidatov ter ostalimi predvolilnimi opravili 

pred letošnjo redno letno skupščino. Skupščina se izvede po zaključku vseh treh velikih letošnjih eventov, t.j. Športnega 

vikenda Maribora, Festivala mariborskega športa in Mariborskega mestnega teka , to je v mesecu septembru 2017. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.45. 

 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


