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Datum: 28.04.2016 
 

 Zapisnik 22. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 13.04.2016 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 zaključnih poročil o poslovanju ŠZM v letu 2015 

4.       Kratka predstavitev ugotovitev NO o poslovanju ŠZM v letih 2013 in 2014 

5.       Poročanje predsednika Strokovnega sveta ŠZM 

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

7.       Poročanje predsednika Komisije za razvoj športne infrastrukture 

8.       Poročanje predsednika Upravnega odbora o dinamiki reševanja težav na relaciji MOM – UŠ – JZ 

ŠOM – ŠZM (sestanek 11.03.2016) 

9.       Pregled programa dela ŠZM v letu 2016 

10.   Pregled finančnega načrta ŠZM v letu 2016 

11.   Vprašanja in pobude 

 

 

Ad1: Prisotni so člani UO: Pihlar Bojan, Plejič Matjaž, Lipošek Silvester, Golob Darko, Škrilec Darja, Koželj 

Mitja,  Lovrenčič Uroš (predsednik). 

Ostali prisotni: Bezjak Maja (zapisnik), Turk Rudi (Svet zavoda ŠOM), Anton Knez (ŠOM). 

Predsednik ugotavlja, da UO ni sklepčen.  

 

Razprava: 

G. Knez podpira delo Komisije za razvoj športne infrastrukture pri Športni zvezi Maribor vendar predlaga, da 

bi morali imeti v tej komisiji tudi lastnik (ŠOM, Urad za šport) svojega predstavnika saj bi tako lažje dosegli 

želeni cilj pri vodilnih na Mestni občini Maribor.  

G. Turk predstavi dogajanje v Svetu zavoda ŠOM. 17.3.2016 je bila seja Sveta zavoda ŠOM. Seja je bila na 

sredini prekinjena saj so jo morali zapustiti vsi prisotni zunanji člani. Odločili so se, da bodo v paketu 

odstopili, če se v kratkem času ne bodo zadeve spremenile oziroma premaknile naprej. Zahteve so takoj 

zapisali in jih posredovali MOM ter zahtevali sestanek. 

G. Knez pove, da imajo na Športnih objektih pripravljene kupe dokumentov, plane vzdrževanja vendar 

predlogi pri vodilnih na mestni občini vedno znova naletijo na gluha ušesa.  

Člani UO ponovno opozorijo, da klubi in objekti ponovno niso dobili sredstev kot je bilo dogovorjeno na 

sestanku z županom, da bo drugi del nakazan za prve mesece v celoti v prvem tednu aprila. 



Izpostavi se tudi problem sklepčnosti na sejah. Predlog je, da se člane UO, ki ne morejo redno prihajati na 

seje v čim krajšem možnem času zamenja. 

 

G. Lovrenčič pove, da je nadzorni odbor pregledal vso dokumentacijo za leti 2013 in 2014 ter napisal 

poročilo. Prisotnim članom upravnega odbora predstavi poslovno poročilo za leto 2015 in pove, da ga bo 

predal nadzornemu odboru.   

 

Seja je bila zaključena ob 20.00 

Zapisala: Maja Bezjak 

 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 

 


