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Zapisnik 18. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v ponedeljek, 16.11.2015 ob 18.30 uri  

v sejni sobi Dvorane Tabor Maribor, Koresova ulica 7, Maribor. 
DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pozdrav novih članov Upravnega odbora 

3. Pregled zapisnika pretekle seje 

4. Sprejem novih članov v Športno zvezo Maribor 

5. Sklep spremembe števila članov Strokovnega sveta in utemeljitev 

6. Obravnava Predloga modela Pravilnika LPŠ (posvet OKS 12.11.2015) 

7. Soglasja h kandidaturam Fundacije za šport 2016 (zbiramo do torka, 10.11.15 - pošljem kot 

korespondenčno gradivo) 

8. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so Škrilec Darja, Lipošek Silvester, Kelc Karl, Golob Darko, Plejič Matjaž, Pihlar Bojan, Kotnik 

Milan, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Drugi prisotni: Mihalina Simon (Urad za šport MOM)  

Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. Na pobudo g. Mihaline se sedma točka dnevnega 

reda prestavi na četrto mesto. Prav tako se na pobudo g. Kelca naprej prestavi peta točka. 

 

Ad2: Predsednik ŠZM, Uroš Lovrenčič predstavi in pozdravi na novo izvoljene člane upravnega odbora. 

 

Ad3: Zapisnik 17. seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad7: G. Lovrenčič članom UO pove, da so na ŠZM tekom tedna prihajale prošnje za izdajo podpore pri 

kandidiranju za sredstva Fundacije za šport. Športna zveza Maribor je pismo podpore izdala vsem društvom 

in klubom. G. Mihalina pove, da je MOM na Fundacijo prijavila štiri projekte: Športni park Tam (igrišča za 

rugby, ameriški nogomet in frizbi), celovita prenova atletskega stadiona, skate park in bazen. Člane UO ŠZM 

g. Mihalina zaprosi, da podajo mnenje oziroma prioritetno listo, kateri projekti so po njihovem mnenju 

najbolj pomembni. Člani UO po konstruktivni debati sprejmejo naslednji 

Sklep: Na pobudo vodje Urada za šport so člani UO ŠZM vse predloge investicij, ki jih je kot projekte MOM 

le-ta prijavila na razpis Fundacije za šport,rangirali v dve skupini. In sicer sta ko dve invseticiji zelo 

pomembni za šport v mestu Maribor bili prepoznani investicija v obnovo 25-metrskega bazena na Pristanu 

in pa celovita obnove atletske steze na Atletskem stadionu Poljane. UO ŠZM soglaša, da če trenutne 

finančne investicije v letnem proračunu ne bodo sprejete, se naj opravi adaptacija objektov do te mere, da 
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bodo ustrezni in funkcionalni za izvajanje športnih dejavnosti. Športni center Tam, obnova skate parka in 

veslaški poligon na Dravi so projekti, ki so rangirani v drugi rang po pomembnosti. 

 

Ad5: G. Uroš Lovrenčič pove, da je na skupščini bilo izglasovana točka spremembe statuta, da se število 

članov strokovnega sveta iz 11 zmanjša na 7. Razlog za to je nesklepčnost zaradi katere predsednik 

strokovnega sveta, g. Silvester Lipošek velikokrat ni mogel izpeljati seje. Soglasno mnenje UO je, da se izloči 

tiste člane strokovnega sveta, ki na seje ne hodijo in niso pripravljeni delati na projektih katere določi 

predsednik SS.  

Sklep: UO sprejme sklep, da člani strokovnega sveta ostanejo Silvester Lipošek (predsednik), Robert 

Grubišič Ćabo (podpredsednik), Robert Herga (član), Dušan Jurše (Član), Zoran Kačičnik (član), Matjaž Rakun 

(član), Aljaž Vogrinec (član). Kristijana Kovačiča in Marka Lešnika se zaradi nizke udeležbe na sejah SS izloči. 

 

Ad4: V Športno zvezo Maribor se soglasno sprejme dve društvi, ki sta oddali potrebno dokumentacijo: 

Društvo vojnih invalidov Maribor in Društvo za rehabilitacijo invalidov Slovenije.  

Zaradi napake se izbriše sklep o izbrisu DTV Partizan Limbuš, ki je bil sprejet na seji 2013. Poslali so vso 

potrebno dokumentacijo o plačilu članarine za leto 2013. 

 

Ad6: G. Lovrenčič pove, da so na OKS-u sestavili Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega 

programa v občini. Model je bil predstavljen na regijskem posvetu v Mariboru, 12.11.2015. Prav tako pove, 

da se je treba odločiti in Uradu za šport dati pobudo o spremembi pravilnika in v kakšnem obsegu. G. 

Lipošek pove, da se na Uradu za šport že dve leti na temo spremembe pravilnika ne zgodi noben korak v tej 

smeri. Zato je že pred časom predlagal, da predlog spremembe pripravi SS ŠZM in ga potem potrjuje UO. 

Dejstvo je, da bo najverjetneje naslednji razpis narejen še po starem pravilniku ampak v prihodnjem letu pa 

mora biti predlog novega pravilnika s strani ŠZM pripravljen.  

Sklep: 

 

Ad8: G. Bojan Pihlar apelira na predsednika ŠZM, da je nujno k medsebojni komunikaciji potrebno pozvati 

tudi Nadzorni odbor ŠZM.  

 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


