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Datum:  
 

Predlog zapisnika 21. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 02.03.2016 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. Pregled predloga Letnega programa športa v MOM 2016 

4. Razprava po pregledu in oblikovanje mnenja 

5. Začasno financiranje športa v MOM 

6. Poročanje predsednika Strokovnega sveta ŠZM 

7. Poročanje predsednika Komisije za priznanja, imenovanja in statutarna vprašanja 

8. Poročanje predsednika Komisije za prireditve o prireditvi Izbor športnika Maribora 2015 

9. Poročanje predsednika Komisije za razvoj športne infrastrukture 

10. Vprašanja in pobude 

 

Ad1: Prisotni so Kelc Karl, Golob Darko, Škrilec Darja, Meško Matjaž, Pihlar Bojan, Plejić Matjaž, Lipošek 

Silvester, Kotnik Milan, Lovrenčič Uroš (predsednik), Bezjak Maja (zapisnik). 

Drugi prisotni: Mihalina Simon (Urad za šport MOM), Knez Anton (ŠOM), Grubišić Ćabo Robert (SS), Korošec 

Mitja (KRŠI)  

Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno sprejet.  

 

Ad2: Zapisnik 20. seje je bil soglasno potrjen. 

 

Ad3: G. Simon Mihalina predstavi razlike v Letnem programu športa, ki so se glede na lansko leto, letos 

spremenile. Poudari, da nobeni od postavk, ki zadevajo programe ni izgubila bistven obseg sredstev. Za 

dobrih 20 % se je povišala postavka investicijsko vzdrževanje, ki je predvideno za Športne objekte Maribor. 

V planu je obnova atletske steze, ki bo s strani MOM sofinancirano v višini 390.000 €, za ostale športne 

objekte pa je predvideno 430.000 €. Pri programih se je zvišala postavka Športna vzgoja otrok in mladine. 

Selektivni šport ostaja na enakem obsegu sredstev kot lani. Povečala se je tudi postavka Šport invalidov, 

kjer je predvidena tudi sprememba pravilnika. Povečana je tudi postavka Športne prireditve, in sicer za 

5000 € in sicer predvsem za namene prireditve Festival mariborskega športa. Za šolanje in izpopolnjevanje 

kadrov je namenjeno 3500 € kar je več kot lani. Znižala se je postavka Evropska in svetovna prvenstva saj je 

letos v Mariboru evidentirano samo eno evropsko prvenstvo. Sprememba pravilnika predvideva, da se v to 

postavko vključijo tudi evropski in svetovni pokali. Povečala so se tudi sredstva za Športno zvezo v namene 

sofinanciranja plače strokovnega delavca. 



 

Ad4: G. Silvester Lipošek opozori, da bi si želeli tabelo kjer je podrobno razdelano koliko so posamezni 

programi dobili sredstev lani in koliko letos, da bi se dalo lažje primerjati. Prav tako opozori, da ni sredstev 

namenjenih za vrhunske športnike, ki stanejo največ. Vse kar dobijo je športni objekt. Vse ostalo je na plečih 

klubov. G. Lipošek prav tako opozori, da v načrtu investicijskega vzdrževanja ni bazena, ki je nujno 

potreben. Prav tako ni bilo nobenega pojasnila zakaj je bil bazen umaknjen iz seznama za kandidaturo za 

sredstva pri Fundaciji za šport kljub temu, da je bil s strani UO ŠZM predlagan kot prioriteta. 

G. Mihalina pojasni, da trenutno enostavno ni sredstev s katerimi bi se lahko omogočila obnova bazena. Če 

se bo pojavila najmanjša možnost, da bi bilo sredstev dovolj, da bi se lahko bazen saniral, bodo na občini to 

tudi storili. Pove tudi, da Mestna občina omogoča prostorske pogoje za vrhunski šport. G. Lipošek pove, da 

vrhunski športnik potrebuje kakovostnega trenerja, prehrano, opremo, priprave ipd. Nekaj se sicer 

sofinancira s strani matičnih zvez vendar definitivno premalo s strani občine.  

G. Plejić postavi vprašanje kako je mogoče, da se žičniške naprave financirajo iz sredstev športa in ali je 

mogoče, da se tekom leta na občini ponovno zgodi, da ko bo potreben denar za žičniške naprave bo le-ta 

spet šel iz proračuna namenjenega za šport. G. Mihalina pojasni, da je se je prav iz tega letos dvignila 

postavka investicijsko vzdrževanje ker je lani šel nepredvideno visok znesek za žičniške naprave iz proračuna 

namenjenega športu. 

Sklep: UO sprejme sklep, da se predlog Letnega programa športa podpre vendar, da se pri pripravi novega 

pravilnika upošteva vse dane pripombe. 

 

Ad5: G. Mihalina pove, da bodo klubi in društva v naslednjih dneh dobili pogodbe za začasno sofinanciranje, 

in sicer v višini 30% lanskih sredstev. En del bo nakazan v marci, en pa v aprilu. Prioritetno je, da se v 

najkrajšem možnem času nakažejo sredstva JZ ŠOM. Točnega terminskega plana izplačil in postopka Urad 

za šport še nima, saj je šele na dan seje dobil potrditev o začasnem sofinanciranju. G. Knez pove, da če JZ 

denarja ne bo dobil pravočasno, bodo primorani objekte zapreti. 

 

Ad6: Predsednik Strokovnega sveta, g. Lipošek pove, da so na seji obravnavali prispele predloge za 

priznanja za športne uspehe, razdelili so točke za izbor najboljših športnikov in izbrali perspektivnega in 

perspektivno športnico. Ponovno, kot že leto prej, je poudaril, da je nujno potreben nov pravilnik za 

podelitev priznanj za športne uspehe. Za pripravo le-tega je zadolžil člana SS, Roberta Hergo.  

UO potrdi mnenje strokovnega sveta. 

 

Ad7: G. Golob pove, da se je komisija sestala, da pregleda prispele predloge za Cizljeve plakete. Pove da so 

prejeli 9 predlogov, 8 so jih potrdili in enega zavrnili. Hkrati so si zadali nalogo, da v najkrajšem možnem 

času začnejo pripravljati nov statut. 

UO potrdi mnenje komisiju o izboru predlogov za Cizljeve plakete. 

 

Ad8: G. Meško poroča, da priprave na prireditev Izbor športnika Maribora poteka po planu. Zelo je k temu 

pripomoglo povišanje sredstev kar bo samo prireditev dvignilo na še višji nivo. Prireditev se bo letos 

odvijala  v UŠC Leona Štuklja, v sredo, 16.3.2016, s pričetkom ob 20.00 uri. 

 

Ad9: g. Plejić pove da se je komisija sestala že večkrat in da se bodo prioritetno lotili analize stanja športnih 

objektov. Za dokumentacijo so zaprosili tudi že člane Sveta zavoda ŠOM. Komisija predlaga zamenjavo 

svojih članov, tj. g. Turka in g. Dolečka. G. Knez pojasni situacijo v Svetu zavoda kjer so na občino že večkrat 

''pritisnili'' in pripravili vso potrebno dokumentacijo in investicijski načrt vzdrževanja vendar tam nikdar 



nimajo posluha. Večina članov UO meni, da zamenjava dveh članov trenutno ni smotrna saj se mandat 

izteče čez dobrega pol leta. 

Ad10: Pobuda UO je, da se v najkrajšem možnem času skliče skupščina. G. Lovrenčič pove, da so bili člani 

nadzornega sveta v pisarni kjer so pregledovali dokumentacijo in da pričakuje njihovo poročilo. 

 

Seja je bila zaključena ob 21.15. 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


