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 Zapisnik 24. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 22.06.2016 ob 18.30 uri  

v sejni sobi na Atletskem stadionu Poljane, Engelsova ulica 6, Maribor. 
DNEVNI RED: 

 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje (23. redne) 

3. Pregled izsledkov pretekle korespondenčne seje 

4. Poročanje o prireditvi 26. Športni vikend Maribora 2016 

5. Poročanje predsednika Komisije za razvoj športne infrastrukture o aktivnostih v preteklem 

polletju 

6. Javni razpis LPŠ MOM 2016 – dinamika in razvoj dogodkov 

7. Predstavitev predloga spremembe CGP in spletnih strani 

8. Predstavitev dogodka – 1. Festival Mariborskega športa in 1. Mariborski mestni tek (9. in 

10. september 2016) 

9. Predstavitev aktivnosti na projektu Erasmus+ - AfterMatch 

10. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Pihlar Bojan, Plejić Matjaž, Lipošek Silvester, Golob Darko, Meško Matjaž, Toplak 

Rok, Škrilec Darja (prišla kasneje)  Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Doleček Valter (Svet zavoda ŠOM), Antolinc Aleš, (ŠOM), Žmak Gregor 

Predsednik ugotavlja, da je po prihodu Škrilec Darje UO sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

G. Silvester Lipošek pozove predsednika ŠZM, da se tistim, ki redno na sejah manjkajo brez vnaprejšnjega 

opravičila izda opomine oziroma napiše poziv, da se opredelijo ali bodo člani UO ŠZM tudi v prihodnje saj 

njihov konstanten izostanek povzroča težave s sklepčnostjo. 

 

Ad2: Zapisnik 23. seje je soglasno sprejet. 

 

Ad3: G. Lovrenčič predstavi rezultate korespondenčne seje na temo izredne uvrstitve društev v selektivni 

šport na predlog Športne zveze Maribor. G. Pihlar pove, da je takšno glasovanje neustrezno in da je bilo 

absolutno premalo časa za odločanje. Prav tako poudari, da obstaja pravilnik in kljub temu da je po večini 

mnenj neustrezen se ga bi bilo potrebno držati. G. Meško pove, da glasovanje ni tajno in bi poimenski rezultati 

glasovanja morali biti poslani vsem članom UO. G. Lovrenčič pove, da bodo glasovi opredeljeni v zapisniku 

korespondenčne seje. G. Lipošek pove, da je potrebno člane UO pozvati, da glasujejo, ker se je ponovno 

zgodilo, da sedem članov UO na korespondenčni seji ni glasovalo. 



 

Ad4: G. Lovrenčič pojasni, težave na katere je Športna zveza naletela dva dni pred izvedbo Športnega vikenda 

Maribora. Na občini namreč niso želeli ponuditi gondole po znižani ceni 1€. Tako sta občina oz. njena javna 

podjetja ter ŠZM na koncu dosegli dogovor, da se gondola in avtobus številka 6 za dva dni da v poslovni najem 

ŠZM. 

Športni vikend je potekal brez težav, obiskovalcev je bilo zaradi slabe vremenske napovedi nekaj manj kot 

prejšnja leta. 

 

Sklep: Poročilo o dogodku soglasno sprejeto. Dokončno finančno poročilo bo napisano (Uroš) ko bodo 

poravnane vse dotacije društvom.  

 

Ad5: G. Plejić predstavi poročilo, ki ga je pripravila Komisija za razvoj športne infrastrukture pri ŠZM. Izpostavi 

problem financiranja športnih objektov, kar bi bilo potrebno nujno upoštevati pri oblikovanju novega 

pravilnika. Komisija je tudi mnenja, da bi Urad za šport lahko pomagal klubom pri nižjih cenah za najeme 

telovadnic. Predstavi tudi stanje obstoječe infrastrukture in težave pri pomanjkanju objektov.  

G. Žmak pove, da bodo na Uradu za šport pripravili strategijo in tudi osnutek pravilnika. Oboje bo šlo tudi v 

pregled in obravnavo strokovnemu svetu in upravnemu odboru ŠZM.  

G. Plejić nadaljuje s poročilom in pove, da podpirajo težnjo po tem, da bi tam kjer je to mogoče in kjer so 

klubi sposobni in izkažejo interes objekte v upravljanje sami klubi, ker bi bili boljši upravljalci. 

G. Žmak pove, da je s Športnimi objekti Maribor govoril konkretno na temo nogometnih igrišč v Športnem 

parku Tabor z Športnimi objekti in da so mu zagotovili, da bodo tudi za NK Maribor Tabor poskrbeli za 

primerne pogoje za vadbo, predvsem garderobe. G. Antolinc doda, da v finančnem planu sicer tega ni ampak, 

da se bodo potrudili, da to zagotovijo. 

G. Žmak pove, da so za letos predvidena sredstva, da se sanira bazen do te mere, da je uporaben in primeren 

za uporabo.  

G. Antolinc pojasni, da se pripravlja tudi analiza vseh prostorov po kvadraturi na podlagi katere bo narejen 

tudi stroškovnik. Prav tako poda mnenje na poročilo Komisije za razvoj športne infrastrukture pri Športni zvezi 

Maribor. Ne strinja se z vsemi pavšalnimi ocenami, ker je mnenja, da nekdo, ki s tem ne upravlja o tem ne 

more soditi. Podpira idejo o tem, da bi morala društva tam kjer so sposobna upravljati s športnimi objekti in 

površinami. Ravno v tem kontekstu pove tudi, da je ko predsednik Železničarskega športnega društva izkazal 

interes, da društvo ponovno dobi v upravljanje Športni park Tabor.     

 

Ad6: G. Žmak predstavi časovnico na temo Letnega programa športa. V drugi polovici avgusta oziroma 

začetku septembra bi naj bil razpis tudi končan. 

 

Ad7: G. Meško predstavi ponudbo podjetja Rolan za prenovitev celotne spletne strani in CGP-ja. Obstoječa 

spletna stran je nepregledna, logotip ŠZM pa zastarel in neprepoznaven. Zato je oboje potrebno spremembe. 

Po debati, člani UO podprejo predlog sprememb. 

 

Sklep: Podjetju Rolan naročimo spremembo CGP in prenovo oz. izdelav novih spetnih strani ŠZM.  

 

Ad8: G. Lovrenčič predstavi projekt Festival športa, ki bo na Trgu  Leona Štuklja 9. in 10. septembra. Namen 

te prireditve je, da ob pričetku šolskega leta klubi dobijo možnost predstavitve svoje dejavnosti.  

Projekt Mariborski mestni tek pa je nastal po tem, ko se je projekt Toti šport v vseh teh letih tako ''izpel'', da 

izvajanje ni pokazalo več nobenega napredka. Ideja je ta, da se ponudi Mariborčanom brezplačna tekaška 

prireditev v najlepšem delu mesta Maribor, strogem centru mesta. 



 

Ad9: Projekt je namenjen razvoju dualne kariere športnikov po končani športni karieri. Projekt v katerem 

sodeluje pet držav je del Erasmusa in financiran s strani evropskih sredstev. Med 6. In 8. Junijem je potekalo 

srečanje v Bolgariji katerega sta se udeležila g. Lovrenčič in Maja Bezjak in kjer so partnerji predstavili svoje 

dosedanje delo. 

 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


