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Osnutek zapisnika 19. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 23.12.2015 ob 18.30 uri  

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

 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje 

3. Poročanje predstavnikov v Svetu zavoda ŠOM o aktualni problematiki 

4. Pregled realizacije programov ŠZM v 2015 in predstavitev osnutka Programa dela ŠZM v 2016 

5. Pregled predloga Pravilnika 2016 - Urad za šport 

6. Predstavitev osnutka Finančnega načrta ŠZM v 2016 in kadrovskega načrta 2016 

7. Izbor športnika Maribora 2015 

8. Vprašanja in pobude 

 

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

Meško Matjaž, Geršak Marko, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Upravni odbor je sklepčen. G. Lovrenčič predlaga dopolnitev dnevnega reda, s sedmo točko Izbor športnika 

Maribora. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad3: Predstavnika v Svetu zavoda ŠOM sta opravičila svojo odsotnost na tokratni seji UO, zato o aktualni 

problematiki nista podala poročila. Točka se bo vnesla v dnevni red naslednje seje, kamor se bo pozvalo 

tudi direktorja ŠOM, da predstavi aktualno problematiko.  

 

Ad4: G. Pihlar postavi vprašanje v kakšni korelaciji sta Športna zveza in Regijska pisarna OKS. G. Lovrenčič 

pove, da sta na istem naslovu in da direktno s programi Športne zveze in društvi nima povezave. Predstavi 

programe, ki so se v letu 2015 izvajali in kakšna je bila realizacija. Pripombe članov UO so bile na program 

Toti šport, ki se izvaja že dobrih deset let in kjer se je pojavil problem, da stagnira. Predlog članov UO je, da 

se izvajanje programa na tak način ukine ali pa da se ga v celoti ''prenovi''.  

G. Lipošek pojasni kako poteka sodelovanje z Uradom za šport glede prenove Pravilnika o sofinanciranju LPŠ 

MOM. Pove, da bo razpis o sofinanciranju LPŠ MOM skoraj zagotovo še v letu 2016 izpeljan po starem 

pravilniku in bo novi pripravljen šele za leto 2017. 

G. Pihlar poda pobudo, da naj Športna zveza apelira na Ministrstvo za šolstvo in šport, ki podeljuje koncesije 

za izvajanje zdravniških pregledov, da bi se le-ti lahko izvajali tudi na Inštitutu za medicino v Mariboru, da 

mariborski športniki več ne bi rabili hoditi na preglede v Ljubljano in Celje. 

G. Lipošek doda, da prosi, da se v poročilu o opravljenem delu omeni tudi vloga Športne zveze pri 

pridobivanju nazivov regijskih in panožnih športnih centrov.  



Ad5: Pravilnik je še v izdelavi. G.  Lipošek pove, da se je z g. Kosijem iz Urada za šport dobil na sestanku in 

da sta usklajena tako da si bosta sproti pošiljala predloge za spremembe. G. Golob postavi vprašanje kako 

bo letos z dvanajstinami in g. Lovrenčič pove, da je potrjeno, da začasno financiranje bo in da se bodo klubi 

morali na ta razpis tudi prijavit. 

 

Ad6: G. Lovrenčič pojasni, da je 20.12.2015 Maji Bezjak potekla pogodba preko javnih del. Glede na to, da bi 

v prihodnjem letu finančna sredstva omogočala redno zaposlitev, predsednik poda predlog, da se Majo 

Bezjak redno zaposli za določen čas, za eno leto. G. Pihlar pove da sredstva s strani občine niso zagotovljena 

in opozori, da se mora Športna zveza prav tako prijaviti na razpis.  

Sklep: UO Športne zveze Maribor soglasno sprejme sklep, da je Maja Bezjak primerna oseba za zaposlitev za 

določen čas enega leta na delovno mesto »strokovni sodelavec za športne programe« ter da se jo po 

izvedbi obveznih delovnopravnih postopkov za ta čas tudi zaposli., 

  

Ad7: G. Lovrenčič pove, da bo z naslednjim dnem razposlana dokumentacija klubom za podajo predlogov. 

G. Meško pove, da je izbrana lokacija - UŠC Maribor in da je predviden datum 27.1.2015, ki pa se še lahko 

ob upoštevanju mnogih dejavnikov spremeni. Prav tako pove, da smo k sodelovanju povabili Radio City, ki 

bo poleg povezovalcev prireditve pokril tudi medijsko oglaševanje saj je cilj privabiti čim več ljudi in tudi 

dvorana bo odprta za vsakogar, ki si bo prireditev želel ogledati.  

 

Ad8: G. Pihlar opozori, da je bil na redni letni skupščini sprejet sklep izredne skupščine za december 2015. 

G. Lovrenčič pove, da ne more sklicati skupščine brez poročila NO. G. Pihlar pove, da je obveza NO, da 

pripravi poročila. Predsednik se zaveže, da bo dokumentacijo za NO predal predsedniku NO osebno.   

 

Seja je bila zaključena ob 21.30 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


