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Datum: 27.10.2016 
 

 Zapisnik 25. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 26.10.2016 ob 18.30 uri  

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

D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje (24.redne) 

3. Pregled zapisnikov korespondenčnih sej 

4. Pregled rezultatov razpisa LPŠ MOM 2016  

5. Pregled stališč Upravnega odbora ŠZM glede priprave novega Pravilnika, določitev nalog 

Strokovnemu svetu ŠZM 

6. Poročilo s seje KRŠI, pregled predloga investicij JZ ŠOM, ostala problematika športnih objektov 

7. Seznanitev članov UO s spremembo članov Sveta zavoda JZ ŠOM 

8. Delo športne pisarne, kadrovske rešitve 

9. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Pihlar Bojan, Plejić Matjaž, Lipošek Silvester, Koželj Mitja, Meško Matjaž, Škrilec 

Darja, Ravnikar Sergej, Kotnik Milan (prišel kasneje), Lovrenčič Uroš (predsednik). 

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

(UŠ), Mihalina Simon (UŠ), Kolšek Anja (UŠ) 

Predsednik predlaga, da se točka 6. in 7. zamenjata. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 24. seje je soglasno sprejet. 

 

Ad3: Zapisnika korespondenčne seje in 3. izredne seje sta soglasno sprejeta. 
 

G. Pihlar postavi vprašanje zakaj se seja ne snema. G. Lovrenčič pojasni, da se seja ne snema na željo prisotnih 

iz Urada za šport. Vodja Urada za šport, g. Žmak pojasni, da v kolikor člani UO ŠZM želijo njihovo prisotnost 

zaradi preteklih slabih izkušenj zahtevajo, da se del seje ko so prisotni oni, ne snemajo. 

 

Ad4: G. Lovrenčič postavi vprašanje kje je prišlo do odstopanj od razdelilnika, ki so ga člani UO dobili v vpogled 

meseca junija. G. Žmak pojasni, da je res prišlo do odstopanj in sicer v znesku 100.000 € na selektivnem športu 

in 30.000 € na športu mladih. Sprememba je nastala pri uskladitvi proračuna saj so plačila za uporabo 

objektov v mesecu novembru in decembru izplačana šele januarja in februarja naslednje leto. Prav tako je 

težava, da se je na MOM v tem času menjalo že tri direktorje mestne uprave, ki so pa imeli vsak svojo vizijo 

rebalansa proračuna in noben se ni skladal s prejšnjim. Na trditve, da je bil znesek iz 100.000 € namenjen za 



potrebe na Mariborskem Pohorju, g. Žmak odgovarja, da temu ni tako, saj je ta denar šel iz postavke, ki je 

popolnoma ločena od športnih programov. 

G. Lipoška zanima, po katerem kriteriju so se različnim klubom in društvom sredstva zmanjševala? G. Žmak 

pove, da so bila klubom in društvom sredstva dodeljena samo in izključno po merilih obstoječega pravilnika. 

 

Financiranje Športnih objektov??? 

(z Majo nisva mogla definirati odgovora Urada, zakaj ni možno spremeniti načina financiranja) – pripis Uroš 

 

G. Pihlarja zanima kdo odgovarja na pritožbe. Ga. Kolšek pove, da pritožbe na prvi stopnji obravnavana 

Komisija za vrednotenje športnih programov, na drugi stopnji pa župan, ki ima za to oblikovano svojo 

komisijo. Pove da so bile zavržene vloge tiste, ki niso izpolnjevale osnovnih pogojev za sofinanciranje, 

zavrnjene pa tiste, ki niso ustrezale merilom in kriterijem iz pravilnika. 

 

Ad5: Člane UO ŠZM zanima kakšna je časovnica za pripravo novega pravilnika. Po razpravi se člani UO ŠZM in 

prisotni iz Urada za šport strinjajo s predlogom predstavnikov Urada, da je nesmiselno pripraviti novi pravilnik 

še v letošnjem letu, saj bo zaradi pomanjkanja časa le-ta najverjetneje neustrezen. Dogovor je zato takšen, 

da se do decembrske seje mestnega sveta pripravijo predlogi ključnih sprememb, novi pravilnik pa se v celoti 

pripravi v prihodnjem letu. 

G. Koželj izpostavi problem števila klubov. Prav zaradi tega bi bilo v novem pravilniku potrebno določiti nosilca 

panoge ter panoge rangirati po pomembnosti, množičnosti, pomenu za mesto Maribor ipd. Prav tako 

predlaga kot možno rešitev tudi to, da pravilnik morda pripravijo zunanji izvajalci.  

G. Plejić predlaga, da se morata uskladiti ŠZM in Urad za šport ter se dogovoriti o vsebini in zavzeti skupne 

smernice. 

G. Mihalina opozori, da je pri pripravi pravilnika potrebno upoštevati tudi Nacionalni program športa, ki ga je 

potrebno dobro poznati in prav zaradi tega je nemogoče, da se do konca tega koledarskega leta pripravi 

popolnoma novi pravilnik. 

G. Žmak predlaga tudi, da bi bili v Komisiji za nadzor nad izvajanjem športnih programov tudi trije člani ŠZM. 

 

Sklep: Strokovni svet ŠZM v štirinajstih dneh predlaga spremembe obstoječega pravilnika in jih v dogovoru z 

Upravnim odborom posreduje Uradu za šport. Urad za šport in ŠZM se dogovorita za skupen sestanek ter 

uskladita predloge. 

 

Ad6: G. Žmak predstavi investicije za leto 2016. G. Plejić postavi vprašanje, kakšna je situacija z atletskim 

stadionom. G. Žmak in ga. Borovnik povesta, da je pogodba z izvajalci podpisana in da se bodo dela začela v 

kratkem.  

G. Meško vpraša, kakšna je situacija z izgradnjo srednjega bazena v Kopališču Pristan in zakaj se ni izvedla 

sanacija, če je bila planirana za leto 2016. G. Žmak razloži, da ni bilo zadostnih finančnih sredstev in da na 

Uradu za šport delajo vse v smeri, da bi bazen sanirali prihodnje leto. 

Plan investicij za leti 2017 / 2018 so prisotni dobili šele na seji ( v pisarno ŠZM je prišel popoldne pred sejo) 

zato g. Antolinc predlaga da ga pregledajo do naslednje seje. Prisotni so se s predlogom strinjali. 

 

Ad7: G. Lovrenčič pove, da članom Sveta zavoda Športnih objektov Maribor konec tega koledarskega leta 

poteče mandat. Športna zveza je bila pozvana, da predlaga dva kandidata, predstavnika ŠZM. Prisotni se 

strinjajo, da do naslednje seje razmislijo o kandidatih, pripravijo predloge in jih takrat izglasujejo. 

 

Ad8: Predsednik pojasni, da je Franjo Izlakar dobil do konca koledarskega leta odobreni 4-urni bolniški stalež. 

Na komisijo na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa še čaka. Prav tako člane UO seznani z tem, 



da Maji Bezjak decembra poteče pogodba in da se želi sam po novem letu iz športne pisarne postopoma 

umakniti ter določen del nalog prepustiti zaposlenemu. Prav tako predlaga, da ŠZM da na Zavod za 

zaposlovanje ponovno vlogo za zaposlitev ene osebe preko programa Javnih del. Po debati so se člani UO 

odločili, da bodo sklepali o kadrovski problematiki na naslednji seji, glede prijave na razpis JD pa ni zadržkov. 

 

Ad9: G. Meško opozori, da je bil ob prevzemu mandata dogovor, da se seje sklicuje enkrat mesečno in ne na 

vsaka dva ali celo tri ali štiri mesece. Prav tako je potrebno ob vsakem sklicu seje dodati vabilo z dnevnim 

redom in pripadajočim gradivom. G. Plejić doda, da če so na seji prisotni tudi tisti, ki niso člani UO, je potrebno 

z njimi pravočasno – pred sklicem seje uskladiti prisotnost. 

 

Prav tako oba pripomnita, da je potrebno kot točko dnevnega reda dodati tudi poročila prireditev, ki jih ŠZM 

izvaja. Tokrat na dnevnem redu ni bilo Mariborskega mestnega teka, ki ga je ŠZM več kot uspešno izvedla v 

septembru in je bil največja tekaška prireditev letošnjega leta v Mariboru. 

 

Naslednja seja je predvidena za 23.11.2016. 

 

Seja je bila zaključena ob 22.00. 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


