
                           
Športna zveza Maribor 
Ulica Vita Kraigherja 8 

SI-2000 Maribor 
02/2300-473, 480 

e: info@szm.si 
w: www.sz-maribor.com 

 
 

 
Datum:   12.02.2014 
 
 
 

Zapisnik  8.redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v sredo, 05.02.2014 ob 18.uri  

v sejni sobi Športnega centra Pristan, Ob bregu 20, Maribor. 
 
D N E V N I  R E D : 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika 6. redne seje  
3. Pregled zapisnika 7. redne seje 
4. Poročanje o 3.seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 
5. Potrjevanje spiska prejemnikov za Cizljeve plakete (poroča g. Golob) 
6. Potrjevanje prejemnika priznanja za perspektivnega športnika (poroča g. Lipošek) 
7. Potrjevanje spiska športnikov za priznanja za športne dosežke v letu 2013  
8. Imenovanje kandidatov za člane komisije za vrednotenje športnih programov 
9. Poročanje o postopku vključitve programa JD 
10. Dogovor o dinamiki obveščanja javnosti o aktivnostih ŠZM 
11. Formiranje koledarja aktivnosti 2014  
12. Pregled programa Toti šport 2014 
13. Vprašanja in pobude 
 
Ad1: Prisotni so Ciglarič Iztok, Golob Darko, Lipošek Silvester, Škrilec Darja, Petič Jure, Dragšič Mitja, 
Antolinc Aleš, Meško Matjaž, Raišp Jože, Lovrenčič Uroš, Tekmec Branko. 
Opravičeno odsotni: Jarc Borut, Kelc Karl, Geršak Marko, Bauman Andrej, Koželj Mitja 
Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
Ad2: na dopolnjen in popravljen zapisnik 6.seje ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili. 
 
Ad3: na dopolnjen in popravljen zapisnik 7.seje ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili. 
 
Ad4: Silvo Lipošek nas je na pričetku obvestil, da se člana Strokovnega sveta Ferdinand Arnuš in 
Teobald Pajnik ne odzivata na vabila in elektronska sporočila. Ker imamo težavo s prevelikim številom 
članov Strokovnega sveta, poziva Upravni odbor k rešitvi težave. 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze odpokliče Ferdinanda Arnuša in Teobalda Pajnika iz članstva s 
Strokovnem svetu Športne zveze Maribor. soglasno potrdi seznam športnikov – prejemnikov priznanj 
za športne dosežke 2013. O sklepu jih obvestimo ob potrditvi pravnomočnosti. 
 
Nato je Silvo Lipošek je predstavil ugotovitve Strokovnega sveta in nas seznanil, da je Pravilnik zelo 



pomanjkljiv in da je potrebna temeljita prenova le tega. V Pravilnik namreč niso vključeni niti vsi večji 
športni dogodki, niti starostne kategorije. Sklepi so predočeni v kasnejših točkah.  
  
Predočil nam je, da je bil seznam športnikov narejen površno in da so morali pregledati praktično 
vsakega od več kot dvesto športnikov posebej. Pri vsakem so temeljito preverili pogoje in kriterij in 
izločili tiste, ki jim priznanje ne pripada. Priložil nam je popravljen seznam, ki ga lahko posredujemo 
naprej.  
 
Strokovni svet je sprejel naslednje sklepe: 

- SS potrjuje seznam predlaganih športnikov; 

- Izjemoma se podelijo tudi tisti ki so sodelovali na EOYF; 

- Pravilnik se v 72.členu mora temeljito dopolniti; 

- Glede na to, da vsi člani niso dobili materiala, so glasovanje izvedli korespondenčno. 

Naslednja točka na seji se je nanašala na Letni program športa MOM 2014 in ugotovili so, da 
v Letnem program športa MOM 2015 ni resne analize, ni trenutnega stanja, ni primerjalne 
analize, ni najti nekih konkretnih ciljev, kar so temeljni elementi letnega programa športa 
nasploh.  
 
SS je sprejel naslednja sklepa: 

- Strokovni svet ŠZM se je seznanil z Letnim programom športa MOM 2014 

- Strokovni svet ŠZM insistira, da se ga aktivno vključi v kreiranje LPŠ 2015,in to že takoj. 

Po debati okrog imenovanja kandidatov za sestavo komisije za vrednotenje LPŠ MOM 2015 pa 
je strokovni svet sprejel sklep: 

- Strokovni svet ŠZM ne želi predlagati članov komisije. 

Ad5: Darko Golob je poročal s seje Komisije za priznanja, ki je izbrala deset prejemnikov 
Cizljevih priznanj za športne dosežke.  
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze soglasno potrdi seznam prejemnikov Cizljevih priznanj za 
športne dosežke 2013. 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze zadolži Komisijo za priznanja, da do drugega leta temeljito 
pregleda kriterije za podeljevanje Cizljevih priznanj za vnaprej. 
 
Ad6: Za perspektivna športnika Maribora 2013 je Strokovni svet predlagal: 

- Žiga Zarič, 7. mesto na svetovnem mladinskem prvenstvu (veslanje) 

- Tjaša Stajnko, 5 mesto na EOYF (kopje) 

Sklep: Upravni odbor Športne zveze soglasno potrdi prejemnikov priznanj za perspektivna 
športnika Maribora v letu 2013. 
 
Ad7: Glede na poročilo v 4.točki je Upravni odbor soglasno sprejel: 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze soglasno potrdi seznam športnikov – prejemnikov priznanj za 
športne dosežke 2013. 
 
Ad8: Imenovanje kandidatov za člane komisije za vrednotenje športnih programov 
 



Upravni odbor je sestavil spisek kandidatov za sestavo Komisije za vrednotenje programov na razpisu 
letnega programa športa 2014.  
 
Sklep:  Kandidati Športne zveze Maribor za sestavo Komije za vrednotenje programov razpisa Letnega 
programa športa 2014 so: 

- Silvester Lipošek, 

- Darja Škrilec, 

- doc.dr. Miha Marinšek,  

- dr. Dolfe Rajtmajer,  

- Danilo Šalamon,  

- Renato Kuzman,  

- Dušan Jurše. 

Kandidatno listo se pošlje naslednji dan zjutraj na Urad za šport, direktorju Mestne uprave in v kabinet 
župana. 
 
Ad9: Poročanje o postopku vključitve programa JD 
 
Uroš Lovrenčič je poročal o dinamiki vključevanja novih sodelavcev v programe ŠZM. Realizacija bo 
možna, ko bodo zagotovljena ustrezna namenska sredstva. 
 
Ker sredstev ni namenjenih niti za redno delovanje, kaj šele za razširjene programe, je UO sprejel 
sledeči: 
 
Sklep: Upravni odbor poziva Mestno občino Maribor, direktorja Mestne uprave in Kabinet župana, da 
v najkrajšem možnem času poskrbi, da bodo Športni zvezi Maribor omogočena zadostna finančna in 
materialna sredstva za redno delovanje. Uslužbenci Urada za šport namreč po veljavni zakonodaji in 
formalno-pravnih preprek ne smejo in ne morejo opravljati del in nalog niti za Športno zvezo niti za 
društva in klube. 
 
Ad10: Dogovor o dinamiki obveščanja javnosti o aktivnostih ŠZM 
Obravnavanje točke se prenese na naslednjo sejo. 
 
Ad11: Formiranje koledarja aktivnosti 2014  
Obravnavanje točke se prenese na naslednjo sejo. 
 
Ad12: Pregled programa Toti šport 2014 
Obravnavanje točke se prenese na naslednjo sejo. 
 
Ad13: Vprašanja in pobude 
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.20. 
 
Zapisal: Uroš Lovrenčič 
 
 
 Predsednik 
 Športne zveze Maribor 
  Uroš Lovrenčič, l.r. 

  


