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Zapisnik ponovljene 16. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v torek, 01.09.2015 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. Predstavitev predloga izbire programov in delitve razpoložljivih sredstev za izvajanje športnih programov 
LPŠ 2015 (razlaga g. Mihalina) 

4. Oblikovanje in potrditev mnenja (točka 3) 

5. Oblikovanje predlogov spremembe zastopnikov v Svetu zavoda ŠOMB 

6. Poročila o izvajanju programov in projektov Športne zveze Maribor v letu 2015 

7. Strategija organiziranosti športa v MOM – pobuda 

8. Vprašanja in pobude 

 
Ad1: Prisotni so Škrilec Darja, Lipošek Silvester, Meško Matjaž, Kelc Karl, Golob Darko, Geršak Marko, Dragšič 

Mitja, Koželj Mitja, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Drugi prisotni: Mihalina Simon (Urad za šport), Keranović Donald (nadzorni odbor),  

Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet. 

 

Ad2: Zapisnik 15. seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad3 in Ad4:  

Mihalina: uvodoma pove, da se je na javni razpis prijavilo 158 društev. Predlog delitve razpoložljivih sredstev 

za izvajanje športnih programov LPŠ 2015 je bil poslan upravnemu odboru Športne zveze Maribor v pregled 

in podajo mnenja. G. Mihalina pozove vse navzoče, da v primeru nejasnosti postavijo čim več vprašanj. Pri 

vprašanjih okrog vrednotenja skupin športa mladih in selektivnega športa navzoči poudarijo in se strinjajo, 

da je nujno potrebno do naslednjega razpisa napisati in pripraviti nov pravilnik o sofinanciranju letnega 

programa športa.  

 

Lovrenčič: predstavi svoje osebno mnenje in zahtevo, da se uporaba športnih objektov definira v novem 



pravilniku skozi dejansko uporabo v enotah, ne pa skozi stroške oziroma zneske. Zaustaviti se mora 

evidentiranje uporabe športnih objektov in površin po prirejenih podatkih. JZ ŠOMB mora najkasneje do 

31.12. podati točne analitične podatke o tem, katere športne površine nudijo mariborskim športnim 

društvom, koliko vadbenih enot (v urah) lahko ponudijo mariborskemu športu in takrat bomo lahko tudi na 

Športni zvezi bolj jasno določili merljive kriterije in parametre ter s tem pomagali reševati probleme, ki 

nastajajo.  

Žal Športna zveza ne more prevzemati odgovornosti za načine in obseg financiranja Javnega zavoda ŠOMB, 

saj je to stvar Mestne občine Maribor kot lastnika in financerja ter ŠOMB kot ponudnika storitev našim 

društvom. Naša naloga je samo, da na podlagi merljivih parametrov ugotovimo, kdo je upravičen do vadbe v 

teh objektih. Mestna občina Maribor in ŠOMB sta dolžna ponuditi ustrezno število ur na ustreznih objektih. 

To pa je izvedljivo smo na podlagi uvedbe sistema virtualnih voucherjev.  

Meško: Glede na debato bomo želeno lahko dosegli samo s popolnoma novim pravilnikom, ne s popravki 

starega.  

Kelc: Pravilnik ni slab, a je toliko ohlapen, da si lahko vsak pravila prireja kot mu paše. Težava pa je v tem, da 

če bi bilo dovolj kapacitet, sploh ne bi bilo konfliktov. Če pa občina nima pripravljenega sistema nadzora, pa 

je to njihova krivda in naj povejo.  

Koželj: pove, da ima ogromno klubov težave saj ure, ki jih imajo na voljo, v praksi ne morejo koristiti saj so 

objekti prezasedeni. Tako se dogaja, da morajo na lastne stroške koristiti športne telovadnice. 

Lipošek: poda pripombo, da v tabeli Selektivni šport ni napisano, koliko skupin so klubi imeli priznanih lani in 

koliko imajo letos. Na to temo postavi tudi vprašanje, da je PK Branik ostal brez skupin plavalne šole prve 

stopnje. Redne 40-urne vadbe pri 7 in 8 let starih otrocih ne gre enačiti s športno vadbo, saj gre tam samo za 

rekreacijo, tu pa za usmeritev v tekmovalni šport.  

Mihalina: odgovori, da je komisija presodila, da tukaj ne gre za selektivni šport saj gre za 216-urni program. 

Nekaj jih je bilo takšnih, da jih je komisija premestila v šport mladih. G. Lipošek pove tudi, da so prejšnja leta 

imeli skupine prve stopnje priznane in glede na to, da se pravilnik ni spremenil, so izpolnjeni vsi pogoji, da se 

skupine priznajo. 

 

Sklep: Na predlog člana UO Silvestra Lipoška se seznani Komisijo s pomanjkljivostjo, da so kriteriji pri 

določanju priznanih skupin selektivnega športa pomanjkljivi in da še enkrat presodi, ali tudi skupine »Športna 

šola I.stopnje«, pri Plavalnem klubu Branik, ki jih je predlagal klub na obrazcu ŠP – 2015-8, ustrezajo pogojem 

za uvrstitev v selekcijski proces. To ne velja za dve skupini, ki imata organizirano vadbo samo enkrat tedensko. 

 

Obrazložitev (podana je bila ustno, za vložitev v zapisnik jo je g. Lipošek poslal po mailu): 

»Selekcijski proces plavalnega kluba Branik poteka po določenih zakonitostih in se pričenja s plavalno šolo 

ter konča s prestopom v člansko ekipo. Programe treninga prilagajajo razvoju stroke tako metodološko kot 

tudi z usposabljanjem strokovnega kadra ter vključevanjem le-tega v delo s plavalci. Pri tem skozi športno in 

strokovno prakso iščejo, preverjajo in nadgrajujejo metode, ki omogočajo hitrejše in optimalnejše doseganje 

vrhunskega plavanja v starejših kategorijah. 

Skupina otrok 7-9 let (Športna šola I.stopnje) po dvoletnem učenju plavanja (4-6 let) prične z vadbo v 

trenažnem procesu. Ti otroci so bili uvrščeni v selekcijski proces (po dvoletnem učenju plavanja) na osnovi 

strokovnih testiranj, ki so specifični za plavalce (štiriletni program selekcioniranja je bil s strani kluba podan 

na Urad za šport že v lanskem letu). Narejen je dvoletni program dela, kar omogoči sistematsko spremljanje 

kompletnega razvoja plavalca, preverjanje in izboljševanje metod dela v daljšem časovnem obdobju. 

Omenjena skupina otrok ima zagotovljeno vadbo skozi celotno sezono (43 tednov), z njimi delajo izobraženi 

trenerji ter vsaka skupina zadostuje kriteriju zahtevanega števila otrok (12). Prav tako se plavalci Športne šole 

I.stopnje udeležujejo tekmovanj (šolska, klubski štopingi, troboji (Velenje, Ravne, Maribor)). Torej gre za 



načrtovano izvajanje trenažnega procesa in ga vsekakor ne moremo enačiti z rekreacijo oziroma s »Športom 

mladih«. Nujno moramo v tem obdobju upoštevati tudi načelo postopnosti tedenske izvedbe vadbe. 

Glavni cilj vsakega trenažnega procesa je doseganje načrtovanih športnih rezultatov v zrelem obdobju 

vsakega športnika. Za doseganje tega cilja je potrebno dobro načrtovanje že na samem začetku športne poti. 

V PK Branik to delajo zelo uspešno, kar dokazujejo tudi doseženi rezultati v letošnji sezoni (udeleženec na 

svetovnem članskem prvenstvu (Kazan), dva udeleženca na Mladinskem svetovnem prvenstvu (Singapur), 

štirje udeleženci na mladinskem evropskem prvenstvu (Baku), več naslovov državnih prvakov…). Vse to so 

dosegli z dobro načrtovano selekcijo, ki so/ste jo priznavali vsa leta do sedaj na način, da ste priznavali 

predlagane skupin Športne šole I.stopnje. Ker ni prišlo do spremembe Pravilnika o vrednotenju programov 

menimo, da se je pri določanju priznavanja skupin za PK Branik storila napaka in želimo, da jo ustrezno 

popravite.« 

 

Kelc: predlaga, da se v mnenju obvesti oz. opozori komisijo, da zaradi tehničnih težav in izpada prostorskih 

kapacitet v ŠC Pristan določenim skupinam Plavalnega društva Maribor ni omogočena vsakodnevna vadba, 

ki je ključni pogoj k selektivni vadbi. Pripomba se tiče vadbene skupine na 1.stopnji.  

Urnik uporabe po posameznih površinah sicer operativno določajo pri ŠOMB. 

 

Dragšič: enaka pripomba, da tudi smučarji lahko trenirajo le od 7h do 8.30, s tem da je potrebno poravnati 

vse dodatne stroške strojnikov, reflektorjev itd. 

 

Pri postavki »invalidski šport« smo soglasno potrdili sestavo 39 ekip, so pa se člani UO vprašali kako lahko 

smučarji trenirajo 40 tednov v letu. Prav tako predlagamo, da v kolikor se bo vršil nadzor (terenski ali kak 

drug) nad izvajanjem sofinanciranih športnih programov, naj bo tudi kategorija invalidskega športa povržena 

enakemu nadzoru kot vsi drugi.  

 

Pri postavki »šport nad 63 let smo sprejeli skupno pripombo, da se ob pripravi novega pravilnika upoštevajo 

bolj človeški kriteriji. 

 

Pri postavki športne prireditve se navzoči strinjajo, da bi bilo potrebno, da se nameni več denarja za športne 

prireditve, ki so pomembne in promovirajo mesto Maribor (npr. Zlata lisica).  

 

Dodatna sredstva za podporo najbolj odmevnim prireditvam je potrebno pritegniti oz. pridobiti iz sklada za 

promocijo mesta, ne iz športnega poola. Prav tako je potrebno v pravilniku nastaviti bolj pravični način 

razdeljevanja med prireditvami glede na pozitivni učinke, ki ga naredijo mestu in športu. 

 

Ob pomanjkanju športnih objektov na splošno pozivamo Urad za šport in Mestno občino Maribor, da v sistem 

usmerjene športne vadbe, sofinanciranje s strani MOM, vključijo tudi šolske telovadnice in ostale objekte, ki 

bi lahko služile temu namenu. 

 

Upravni odbor ponovno vztraja na izdelavi novega pravilnika o sofinanciranju programov LPŠ, kjer bodo 

izbrisane vse anomalije, ki nam grenijo delo, kjer bodo ustrezno popravljeni parametri in kjer bo koriščenje 

športnih objektov ovrednoteno skozi točkovne vrednosti ter se s tem popolnoma zaustavi vrednotenje 

uporabe skozi prikazovanje finančnih tokov društev. Vse navedeno ob doslednem upoštevanju Nacionalnega 

programa športa.  

 

 



Sklep: Upravni odbor Športne zveze Maribor podaja pozitivno mnenje k predlogu izbire programov in 

delitve razpoložljivih sredstev za izvajanje športnih programov LPŠ 2015.  

Komisijo za vrednotenje, Urad za šport, Mestno občino Maribor in ostale deležnike pozivamo, da v celoti 

upoštevajo naša priporočila.  

 

Ad5: G. Lovrenčič predstavi pobudo o zamenjavi enega člana Sveta zavoda Športni objekti Maribor, ki ga je v 

preteklosti predlagala Športna zveza Maribor. Razlog je, da ni dvosmerne komunikacije med njim in Športno 

zvezo Maribor, ča prav bi moral zagovarjati naša stališča na sejah Sveta ter obenem poročati na sejah 

Upravnega odbora. Člani UO predlagajo, da se omenjenega člana pozove, da Upravnemu odboru poda 

poročilo in se Upravni odbor po tem odloči ali je potreba po zamenjavi. 

 

Sklep: g. Valterja Dolečka pisno pozovemo, da Upravnemu odboru poda poročilo o minulem delu v Svetu 

JZ ŠOMB in ga povabimo na naslednjo sejo. 

 

Ad6: Poročilo – dokument še ni v celoti pripravljen in ga bo g. Lovrenčič članom UO posredoval naknadno. 

 

Ad7: G. Lipošek poudari, da se je potrebno odzvati na poziv župana in sestaviti strategijo športa v MOM. 

 

Ad8: Člani UO sklenejo, da se čez tri tedne dobijo na sestanku UO in da bo predsednik pripravil vse potrebne 

dokumente, da se lahko skliče skupščina. Predvideni termin je 14.10.2015 +/- nekaj dni. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.40. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


