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 Zapisnik 30. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 10.05.2017 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 seje (29.redne)  

3. Poročilo 7. seje KRŠI (Matjaž Plejić) 

4. Potrditev rokovnika predvolilnih opravil 

5. Obvestilo o pripravah in izvedbi 27. Športnega vikenda Maribora (Uroš Lovrenčič) 

6. Vprašanja in pobude 

AD1: Prisotni so člani UO: Matjaž Meško, Rok Toplak, Darko Golob, Matjaž Plejić, Milan Kotnik, Bojan 

Pihlar, Karl Kelc, Uroš Lovrenčič (predsednik) 

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

 

Predsednik je predlagal odstranitev šeste točke (Sprejem novih članov), saj ni prišla nobena vloga. 

Dnevni red je bil s spremembo soglasno sprejet. 

 

AD2: Zapisnik seje je bil soglasno potrjen. 

 

AD3: Matjaž Plejić poda poročilo o seji, ki jo je imela Komisija za razvoj športne infrastrukture ŠZM 

v petek, 5.5.2017. Na seji sta bila prisotna tudi Gregor Žmak iz Urada za šport in Bojan Strajnar, član 

projektnega sveta pri Mestni občini Maribor. Tema seje je bilo predvsem investicijsko vzdrževanje 

objektov in opreme za prihodnji dve leti saj so znani neuradni rezultati razpisa Fundacije za šport. 

Sprejeti so bili trije sklepi (zapisnik je na voljo in vpogled v pisarni ŠZM), ki so bili predloženi v 

potrditev Upravnemu odboru, in sicer: 

 

Sklep: ŠZM na Urad za šport (UzŠ) naslovi dopis, v katerem odgovorne pozove, da pri projektih - 

objektih, ki jih bo v 2017 in/ali 2018 sofinancirala FŠO in dofinancirala MOM (sanacija srednji bazen 

v Kopališču Pristan, umetna trava v ŠP Tabor, tekmovalni smučarski poligon in fitnes v Dvorani 

Tabor) UzŠ sodeluje s ŠZM na ta način, da UO ŠZM za vsak ločeni projekt predlaga predstavnika s 

strani uporabnikov, ki bo sodeloval pri pripravi in izvedbi popisov ter druge potrebne dokumentacije 

za pripravo razpisov skupaj z odgovornimi na MOM. 



Sklep: Upravni odbor podpira projekt sanacije in dograditve obstoječe teniške dvorane na TK Branik, 

vendar ob predpostavki, da se pred samo izvedbo razrešijo nerazčiščena razmerja lastništva med 

ZMŠD in MOM. 

Sklep: Upravni odbor ŠZM pozove Urad za šport, da se angažira pri zagotavljanju osnovnošolskih 

telovadnic za potrebe vadbe klubov oziroma ureditvi situacije, ki je za klube sedaj izredno neugodna. 

 

Upravni odbor je vse tri zapisane sklepe soglasno potrdil.  

 

Prav tako je KRŠI sprejela sklep, da ŠZM pridobi DIIP-e vseh zgoraj omenjenih projektov, za lastni 

vpogled in uporabo. Uroš Lovrenčič jih je pridobil takoj naslednji dan in so na voljo in vpogled v 

pisarni ŠZM. 

 

AD4:  

Sklep: do naslednje seje UO pisarna ŠZM pripravi, objavi in razpošlje pozive oziroma obrazce za 

kandidature za volitve novega vodstva ŠZM v naslednjem mandatu, in sicer za sejo skupščine, ki bo 

predvidoma v septembru 2017, v skladu s Statutom ŠZM in Poslovnikom skupščine ŠZM. 

 

Upravni odbor je sklep soglasno potrdil.  

 

AD5: Uroš Lovrenčič pove, da so priprave na Športni vikend v teku, da ima v naslednjem tednu 

sestanke z vsemi partnerji (Marprom, Terme, Športni objekti itd.)  ter da je sestanek s klubi in 

drugimi izvajalci planiran za torek, 15.5.2017. 

 

AD6: Uroš Lovrenčič ponovno predstavi problematiko DTV Partizan Limbuš. Na ŠZM so naslovili 

prošnjo za pomoč pri nakupu nove peči. Upravni odbor ŠZM z 7 glasovi ZA in 1 PROTI sprejel sledeči 

 

Sklep: ŠZM prosilcu nakaže 500 € v zameno za 50 ur vadbe v objektu in s tem pomaga pri nakupu 

peči. Omenjeno kvoto ur bo razporedil oz. razdelil UO. 

 

Matjaž Meško še izpostavi, da ker gre to iz sklada, v katerega se stekajo sejnine tistih članov UO 

ŠZM, ki so se jim odpovedali, bi se po njegovem mnenju o doniranju teh sredstev morali odločati 

izključno oni. 

 

Uroš Lovrenčič pove, da je Franjo Izlakar na ŠZM naslovil prošnjo za dodelitev solidarnostne bolniške 

pomoči, ker je bil na bolniškem staležu več kot tri mesece neprekinjeno. UO ŠZM s 3 glasovi ZA, 4 

PROTI in 1 VZDRŽANIM odloči, da mu omenjene pomoči ne dodeli. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


