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Datum: 13.10.2017 
 

 Osnutek zapisnika 32. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 11.10.2017 ob 19.00 uri  

v sejni sobi na 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 (31.redne) 

3. Pregled, obravnava in podaja mnenja na razdelilnik Javnega razpisa LPŠ MOM 2017 (šolska športna 

tekmovanja) 

4. Poročilo o izvedbi 2. Mariborskega mestnega teka in Festivala mariborskega športa (Matjaž Meško, Uroš 

Lovrenčič) 

5. Obvestilo o pripravah redne letne skupščine in pregled poteka predvolilnih opravil (Uroš Lovrenčič) 

6. Pregled dopisa člana SS Zorana Kačičnika 

7. Imenovanje volilne komisije 

8. Pregled IOP – odprte terjatve 

9. Sprejem novih članov in obravnava izstopov 

10. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Toplak Rok, Plejić Matjaž, Ravnikar Sergej, Meško Matjaž, Škrilec Darja, Pihlar Bojan, Golob 

Darko, Lovrenčič Uroš (predsednik); ob 19.20 (AD3) je naknadno prišel še Kelc Karl, ob 19.30 (AD4) pa Koželj Mitja in 

Kotnik Milan. 

Odsotni: Silvester Lipošek, Geršak Marko, Tekmec Branko, Jarc Borut 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Žmak Gregor (Urad za šport) 

Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 31. seje je soglasno sprejet.  

 

Ad3: G. Uroš Lovrenčič predstavi dokument, ki je po elektronski pošti prišel na Športno zvezo in le-to poziva k podaji 

mnenja na razdelitev sredstev LPŠ na postavki Šport mladih oziroma športna vzgoja otrok, mladine in študentov. V 

razpravi je člane UO zanimalo predvsem število šolskih športnih tekmovanj in število študentskih športnih tekmovanj. 

Ga. Darja Škrilec pojasni, da je tega ogromno in da so izvajalci samo delno sofinancirani za izvedbo tekmovanj. Prav tako 

pove, da je zelo uspešen program Naučimo se plavati kar potrdi tudi g. Gregor Žmak, ko pove, da imamo v Mariboru 

najvišjo stopnjo plavalne pismenosti.  
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1 VZDRŽAN 

G. Matjaž Meško pove, da je mnenja, da bi ta dokument moral obravnavati strokovni svet in temu mnenju bi sledil in ga 

podprl upravni odbor saj le-ta ni kompetenten za strokovno tematiko. 

 



Sklep: Člani UO Športne zveze Maribor izrekajo pozitivno mnenje predlogu izbora programov in delitve razpoložljivih 

proračunskih sredstev za izvajanje LPŠ 2017 v vsebinah Šport mladih oziroma športna vzgoja otrok, mladine in 

študentov. 

 

Ad4: G. Matjaž Meško poroča, da je bila druga izvedba Mariborskega mestnega teka zelo uspešna. Letos so bili dodani 

tudi otroški teki kar je končno število tekačev dvignilo na 2000. Po teku so bili izjemno pozitivni odzivi tako pri 

udeležencih kot pri sponzorjih kar prireditvi daje dodatno težo.  

G. Uroš Lovrenčič pove, da je Festival mariborskega športa bil prav tako zelo uspešen saj so imela društva in razstavljalci 

zavoljo tega, da so bili letos na teku tudi otroci in šole večjo možnost promocije svojih dejavnosti. 

Prireditev je bila financirana iz strani Mestne občine Maribor, Fundacije za šport, sponzorjev in delno tudi iz sredstev 

Športne zveze Maribor. 

 

Ad5 in Ad6: Člani UO so kot gradivo prejeli tudi dopis g. Zorana Kačičnika v katerem je opozoril na nekatere nepravilnosti 

v postopkih evidentiranja kandidatov za volitve v organe Športne zveze Maribor. V dopisu je navedeno, da je sporno 

navodilo, ki omejuje pravico predlaganja kandidatov za organe zveze na člane zveze, ki imajo do nje poravnane 

obveznosti. Člani UO so prišli do zaključka, da omenjeno določilo ni v skladu s statutom, prav tako ne določilo, ki omejuje 

društvo, da lahko predlagajo samo po enega kandidata v posamezen organ. Upravni odbor sprejme naslednje sklepe: 

 

Sklep: Prvotno evidentiranje se prekliče. 

 

Sklep: Klubi lahko poslane in neodprte kuverte s kandidaturami dvignejo v pisarni ŠZM do srede, 18.10.2017, potem se 

bodo dale uničit. 

 

Sklep: Klubom se takoj jutri ponovno pošljejo popravljeni obrazci.  

 

Sklep: Rok za evidentiranje se podaljša do petka, 20.10.2017. 

 

Sklep: Izbrišejo se sledeči pogoji: 

1: Pravico predlagati kandidata za predsednika in kandidate za člane posameznih organov, ki jih izvoli skupščina Športne 

zveze Maribor, imajo vsa športna društva in drugi člani Športne zveze Maribor, ki imajo do Športne zveze Maribor 

poravnane vse obveznosti. 

2: Posamezni predlagatelji iz predhodnega sklepa lahko predlagajo enega kandidata za predsednika in po enega 

kandidata kandidate za člana vsakega posameznega organa, ki ga izvoli skupščina Športne zveze Maribor in sicer izmed 

posameznikov, ki so njihovi člani. Športna društva, organizirana v zveze, ki imajo status pravnih oseb, imajo pravico 

evidentirati tudi posameznike, ki so člani teh zvez. 

 

Sklep: Kuverto je potrebno poslati po priporočeni pošti na »Športna zveza Maribor, Volitve 2017-ne odpiraj, Ulica Vita 

Kraigherja 8, SI-2000 Maribor« najkasneje do petka, 20.10.2017, obvezno pa je potrebno na sprednji ali zadnji strani 

navesti celotni naziv pošiljatelja kandidature.  

 

Člani upravnega odbora soglasno izberejo odbor, ki bo zadolžena za odpiranje prispelih pošiljk in pripravo 

dokumentacije. V ta odbor imenujejo Majo Bezjak (strokovna opravila), Sergeja Ravnikarja in Mirana Vrbanića. Po 

odpiranju odbor pripravi tabelo evidentiranih kandidatov in predlagatelje z vsemi potrebnimi podatki ter jo objavi na 

spletni strani Športne zveze Maribor in pošlje vsem pristojnim organom in članom ŠZM po elektronski pošti. 

 

Sklep: Upravni odbor je kot svoje delovno telo imenoval Odbor za evidentiranje kandidatur za volilno skupščino 2017 v 

sestavi: 

Sergej Ravnikar, predsednik; 

Miran Vrbanić, član; 

Maja Bezjak, članica. 

 

G. Uroš Lovrenčič pove, da bo skupščino Športne zveze Maribor sklical v terminu okrog 8. novembra 2017. 



 

Ad7: Volilna komisija se bo v skladu s poslovnikom izvolila na skupščini, zato na to temo ni bilo razprave. 

 

Ad8: Po pregledu IOP člani UO sprejmejo naslednji: 

 

Sklep: Vsem članom, ki imajo neporavnane obveznosti, se takoj pošlje opomine z rokom plačila 20.10.2017. V primeru 

neplačila se jih na naslednji seji UO predlaga, da jih Skupščina izbriše iz članstva Športne zveze Maribor. 

 

Ad9: Športna zveza ni prejela nobene nove vloge za članstvo. 

 

Ad10: G. Gregor Žmak pove, da se na Uradu za šport in na splošno v mestu Maribor v športu veliko stvari odvija. Tako 

bo Maribor še letos prihodnje leto gostil poleg že obstoječih velikih tekmovanj tudi Svetovno prvenstvo v sabljanju in 

Svetovno veteransko prvenstvo v košarki. Poudarja, da so prav zaradi športa več kot polovico vsega časa zasedene 

hotelske kapacitete v mestu in, da je prav zaradi športa tudi turizem v mestu na boljšem. Zaradi tega bi se v prihodnosti 

nujno morala šport in turizem povezati, da bi tudi denar, ki priteka iz tega naslova šel nazaj v šport kar se strinjajo tudi 

vsi prisotni. 

Prav tako je v teku predlog zamenjave nepremičnin med Termami Maribor in MOM. Želja je, da bi MOM dobila 

Langerjevo vilo v kateri bi bil ''sedež športa'' (Urad za šport in Športna zveza), v zameno pa bi MOM dala zemljišče pod 

pod Pohorjem. 

G. Žmak prav tako pove, da so v teku vsi postopki za investicije za katere sta MOM in ŠOM pridobila sredstva na Fundaciji 

za šport.  

Maribor je za leto 2018 pridobil naziv Evropsko mesto športa. Cilj pa je, da že obstoječe prireditve dvignemo na višji nivo 

in, da se organizira še kaj kar bi že tako športnemu mestu dodalo še dodatno vrednost. 

 

G. Matjaž Meško poda kratko poročilo iz seje Sveta zavoda kjer sta bili glavi točki pregled poslovanja in pa ogled športnih 

objektov. Objekti so po večini potrebni celovite obnove, nekateri pa so zaradi neracionalnega upravljanja tudi v velikem 

finančnem minusu. Prav zaradi tega je Svet zavoda že drugič v projektni svet MOM predlagal Matjaža Meška, ki bi 

svetoval pri energetski sanaciji katere so potrebni vsi obstoječi objekti. 

 

G. Mitja Koželj, da je v Dvorani Lukna skoraj nemogoče izvajati treninge odbojke in da je nujno potrebno zasenčenje 

stekel. G. Žmak pove, da bodo omenjen problem obravnavali in se potrudili poiskati rešitev oziroma sredstva.  

 

Seja je bila zaključena ob 22.10. 

 

 

Zapisala: Maja Bezjak 

 

 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič 
 


