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Zapisnik 12. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 29.10.2014 ob 18. uri  

v sejni sobi C13 (I. nad), Dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje 

3. Pregled predloga izbora programov in delitve razpoložljivih proračunskih sredstev za izvajanje 

letnega programa športa 

4. Izbor in potrditev predloga za delegata skupščino OKS 

5. Pregled predloga za vključitev v JD 

6. Mnenje Športne zveze Maribor k prijavi Urada za šport na JR FŠ za gradnjo športnih objektov  

7. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so Škrilec Darja, Lipovšek Silvester, Meško Matjaž, Geršak Marko, Jarc Borut, Golob Darko, 
Lovrenčič Uroš (predsednik). 
 
Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 
 
Ad2: G. Silvo Lipovšek predlaga, da se v zapisniku seje oblikuje sklep o sprejetju novega poslovnika. Drugih 
pripomb na zapisnik 10. seje ni bilo in je bil soglasno potrjen. 
 
Ad3: G. Uroš Lovrenčič pove, da je bil predlog SS Športne zveze glede razdeljevanja sredstev za skupine pri 
strokovni komisiji sprejet samo delno. Urad za šport je podal predlog, da mora zaključno mnenje glede 
razdeljevanja sredstev podati tudi UO ŠZM. G. Silvester Lipovšek pove, da je SS pregledal vso dokumentacijo, 
ki so jo imeli na voljo in hkrati ugotavljali ali društva izpolnjujejo vse navedene zahteve. Prav tako poudari, da 
bi morala ŠZM zavzeti stališče, da se finančna sredstva, ki so namenjena za programe nikakor ne smejo 
zmanjševati.  
Sklep: UO ŠZM se je seznanil z razdelitvijo finančnih sredstev vrednotenja športnih programov za leto 2014 
in pri tem ugotovil, da je v prilogi številka 6 kjer je zapisano vrednotenje športnih prireditev, število točk za 
posamezno prireditev in število dodeljenega denarja v neskladju. UO je bil seznanjen s težavo prekoračitve 
obsega koriščenja vadbenih površin in se soglasno strinja s tem, da se manjko sredstev zagotovi iz drugega 
vira pod izključnim pogojem, da se sredstva za izvajanje programov ne zmanjšujejo. Urad za šport pozivamo, 
da se razpis v prihodnje objavi konec leta 2014 in se razdelitev teh sredstev konča najkasneje do maja 2015. 
Sredstva, ki so namenjena za programe in koriščenje objektov se morajo ločiti. Pri postavki športne prireditve 
je potrebno upoštevati kakovostni razred same prireditve. Želimo da sta v bodoče dva člana UO ŠZM 
udeležena pri razdeljevanju sredstev.  



 
Ad4: UO predlaga g. Uroša Lovrenčiča za delegata za skupščino OKS. 
 
Ad5: G. Uroš Lovrenčič pove da zaradi obilice dela ne zmore več opravljati vseh administrativnih in ostalih 
del, ki jih zahteva ŠZM. Prav tako omeni problem bolniškega staleža g. Franja Izlakarja. Predlaga rešitev z 
zaposlitvijo osebe preko javnih del. Ta oseba bi bila Maja Bezjak, ki prihaja iz Atletskega kluba Poljane in pozna 
delo, ki bi ga opravljala na ŠZM saj ga opravlja tudi na klubu. UO se strinja, da se Maja Bezjak preko javnih del 
lahko zaposli do 31.12.2014 in na decembrski seji UO poda poročilo.  
 
Ad6: G. Uroš Lovrenčič pove, da je bil s strani g. Klemna Bedenika seznanjen, da se bo Urad za šport preko 
MOM na Fundacijo za šport prijavil za gradnjo športnih objektov. Ker konkretnih predlog s strani Urada za 
šport še ni, g. Lovrenčič predlaga, da ko bodo predlogi pripravljeni, člani UO to predebatirajo preko 
korespondenčne seje. 
 
Ad7: G. Silvester Lipovšek predlaga, da se organizira sestanek z društvi in klubi in se predstavi projekt 
panožnih športnih centrov. G. Borut Jarc poda predlog, da se na področju nogometa vključi in pozove tudi 
MNZ Maribor. 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30. 
 
Zapisal: Uroš Lovrenčič 
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