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Z a p i s n i k 

 
 
11. seje UO Športne zveze Maribor, ki je bila dne 2.10. 2014 ob 18.00 uri, v sejni 
sobi Športnega centra Pristan, Koroška cesta 33. 
 
PRISOTNI ČLANI UO: Uroš Lovrenčič (predsednik), Darko Golob, Darja Škrilec, 
Silvester Lipošek, Jure Petič, Matjaž Meško in Marko Geršak. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Borut Jarc, Mitja Dragšič, Mitja Koželj, Karl 
Kelc in Branko Tekmec. 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Vodja Urada za šport: Klemen Bedenik 
 
 
D N E V N I R E D : 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika pretekle seje 
3. Sprejem novih članov 
4. Prošnja Planinskega društva Maribor Matica za pomoč ob 60-letnici 
5. Prošnja WKSA za pomoč pri izvedbi OŠ Karate lige 1014/15 
6. Določitev predstavnika športne panoge Judo v skupščini 
7. Poročanje o seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 
8. Pregled in potrditev poslovnika Strokovnega sveta ŠZM (priloga) 
9. Mnenje ŠZM o na predlog razdelitve sredstev iz JR LPŠ MOM 2014 
10. Poročanje o opravljenih nadzorih delovanja ŠZM v letu 2014 s strani republiškega 
Inšpektorata (MIZŠ) in Urada za šport 
11. Poročanje o izvedbi 24.ŠVM (Uroš Lovrenčič) 
12. Poročanje o programu Športno popoldne (Uroš Lovrenčič) 
13. Poročanje o programu Toti šport (Uroš Lovrenčič) 
14. Predstavitev aktivnosti na projektu Javna dela in imenovanje komisije 
15. Seznanitev s postopkom predlaganja športnikov za sprejem pri županu 
16. Vprašanja in pobude 
 
Ad 1 Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda: 
G. Uroš Lovrenčič , predsednik ŠZM je pozdravil prisotne člane UO ŠZM.  
Glede na navzočnost članov UO ŠZ Maribor na 11. sejo UO ŠZ Maribor, se ugotavlja, da je 
11. seja UO ŠZ Maribor sklepčna. 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZ Maribor z dnevnim redom. 
 
Člani UO ŠZ Maribor so potrdili dnevni red 11. seje UO ŠZ Maribor. 
 
Ad 2 Pregled zapisnika pretekle seje 
Na dopolnjen in popravljen zapisnik 10. seje ni bilo pripomb in smo ga soglasno sprejeli. 
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Ad 3 Sprejem novih članov v članstvo Športne zveze Maribor. 
Člani UO ŠZM so po pregledu dokumentacije soglasno sprejeli  
 
Sklep: Curling društvo Piramida in Štajerski bridge klub se sprejmeta v Športno zvezo 
Maribor. 
 
Ad 4 Prošnja Planinskega društva Maribor Matica za pomoč ob 60-letnici 
Predsednik g. Lovrenčič je povedal, da je ŠZM dobila od planinskega društva Maribor Matica 
pisno vlogo za pomoč ob 60-letnici njihovega obstoja. 
Po razpravi je UO ŠZM soglasno sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep: Planinskemu društvu Maribor Matica se ne odobri denarna pomoč, ker ŠZM nima 
namenjenih proračunskih sredstev za te namene. Društva naj se v bodoče obrnejo na 
ustrezne institucije, kjer lahko zaprosijo za sredstva (MOM). 
 
 
Ad 5 Prošnja WKSA za pomoč pri izvedbi OŠ Karate lige 1014/15 (nabava pokalov) 
Predsednik Lovrenčič je povedal, da je Zveza WKSA – g. Ljubo Javoršek je zaprosil za 
pomoč pri nabavi pokalov za šolska tekmovanja v karateju 2014/2015. 
Po razpravi je UO ŠZM soglasno sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep: Ker ŠZM v letu 2014/2015 ni bila uspešna na kandidaturi za organizacijo in izvedbo 
šolskih tekmovanj predlaga Zvezi WKSA, da se s prošnjo obrne na izbranega organizatorja 
šolskih športnih tekmovanj in sicer na Športno rekreacijsko društvo Zvezdica Maribor - 
Področni center Maribor. 
 
. 
Ad 6 Določitev predstavnika športne panoge Judo v skupščini:  
Predsednik g. Lovrenčič je povedal, da je na naslov ŠZM prišlo pismo z obrazcem za 
spremembo predstavnika na Skupščini ŠZM za športno panogo judo. Obrazec je bil 
podpisan in ožigosan s strani judo kluba Železničar, judo kluba Branik z željo o spremembi 
predstavnika judo panoge na Skupščini. Za novega predstavnika juda naj bi bil izvoljen g. 
Darko Mušič. Po spremembi predstavnika nas je opozoril g. Jenuš z judo šole Maribor, ki je 
bil dosedanji zakoniti predstavnik juda na Skupščini Športne zveze Maribora 
Povedal je, da v Mariboru delujejo štirje judo klubi in sicer: judo klub Železničar, judo klub 
Branik, judo šola Maribor in Ju-Jitsu klub ADK Maribor, ki so člani judo zveze Slovenije. Tako 
je g. Jenuš opozoril, da g. Mušič ne more biti novi predstavnik juda na Skupščini ŠZM, ker 
se ni večina od štirih judo klubov strinjala za novega predstavnika juda. Športna zveza je od 
Judo zveze pridobila uradni dokument, kdo vse je član judo zveze Slovenije. Kot je razvidno 
iz dokumenta so to štirje judo klubi. 
 
Po razpravi je UO ŠZM sprejel naslednji sklep: 
 
Sklep: Na osnovi pridobljene informacije s strani Judo zveze Slovenije, da so v Mariboru 
štirje aktivni klubi juda člani Judo zveze Slovenije. Vsled pozivamo vse štiri klube, da podajo 
predlog imena za svojega predstavnika juda na Skupščini Športne zveze Maribor. Novi 
predstavnik juda bo tisti, ki bo imel večino glasov (3) od štirih (4). 
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Ad 7 Poročanje o seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 
G. Lipošek je poročal o seji Strokovnega sveta in povedal, da so obravnavali in sprejeli novi 
poslovnik o delovanju Strokovnega sveta ŠZM, ki ga dajejo v potrditev UO ŠZM. Povedal je 
še, da je bila zadnja seja SS 4. septembra 2014, kjer so bili s strani Komisije za šport in 
predsednika ŠZM pozvani za podajo strokovnega mnenja glede izbora vadbenih skupin, 
predloga uvrstitve štirih klubov v selektivni šport in predloga števila vadbenih skupin v 
kolektivnih športih. Pripomni tudi, da se njihovega mnenja na seji Komisije za šport ni 
upoštevalo. 
G. Lipošek je pripomnil, da imajo na seji SS večkrat problem s sklepčnostjo in prisotnostjo 
članov SS. Izstopni izjavi sta podala g. Ferdo Arnuš in Stojan Puhalj. 
 
Ad 8 Pregled in potrditev poslovnika Strokovnega sveta ŠZM 
Predsednik, g. Lovrenčič je predstavil novi poslovnik Strokovnega sveta ŠZM  
UO ŠZM in g. Klemen Bedenik so pohvalili osnutek pravilnika SS in povedali, da je pravilnik 
dobro napisan in pripravljen. 
 
Sklep: UO ŠZM potrdi poslovni pravilnik Strokovnega sveta ŠZM. 
 
 
Ad 9 Mnenje ŠZM o na predlog razdelitve sredstev iz JR LPŠ MOM 2014 
G. Klemen Bedenik, vodja Urada za šport je povedal, da je na zadnji seji UO na katero je bil 
povabljen predstavil delovanje Urada za šport. Na uradu za šport so se z organizirali in 
razdelili delo na štiri segmente in sicer: programi, objekti, strategija in projekti.  
 
Poudaril je tudi, da se na uradu ukvarjajo s problemi za nazaj in da se stvari počasi 
kristalizirajo in izboljšujejo. Na javni razpis za leto 2014 je prispelo  okoli 150 vlog. Odpiranje 
vlog se je začelo na drugi seji komisije, 2. junija 2014 in pregledali vse vloge in cca. 60 
društev pozvali k dopolnitvi vlog. Prav tako so pozvali vsa društva, ki ne izpolnjujejo pogoje 
na področju selektivnega športa da ali nam dostavijo dogovor o prehodu športnikov za 
kolektivne športne panoge ali pa dostavijo dokumentacijo. Uredili so tudi začasno 
sofinanciranje za nekatera društva. 
 
Glede na nejasnosti pravilnika se je komisija odločila, da uvrsti v program selektivnega 
športa vsa štiri društva, ki so prejela pozitivno mnenje Športne zveze Maribor v izogib 
pritožbam. 
 
G. Bedenik je povedal, da bodo ŠZM poslali poziv za sestavo članov delovne skupine za 
pripravo delovnega pravilnika.  
 
UO ŠZM sprejme naslednji ugotovitveni sklep: 
 
Sklep: Celotni javni razpis za športne programe 2014 traja predolgo zato se na Mestno 
upravo oziroma v kabinet župana s strani Športne zveze Maribor, kot krovne 
organizacije športa pošlje priporočeno pismo, v katerem se pozove k takojšnji 
razrešitvi, to je razdelitvi sredstev za športna društva.  
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Ad 10 Poročanje o opravljenih nadzorih delovanja ŠZM v letu 2014 s strani 
republiškega inšpektorata (MIZŠ) in Urada za šport 
G. Lovrenčič je poročal o nadzorih delovanja ŠZM s strani Republiškega inšpektorata in 
Urada za šport in povedal da inšpektorat ni ugotovil kršitev ampak pomanjkljivosti. 
Inšpektorica je ugotovila, da so pri namenski uporabi javnih sredstev bili zahtevki dani na 
Mestno občino Maribor in Fundacijo za šport RS. 
 
Drugi nadzor o uporabi javnih sredstev pa smo dobili s strani Urada za šport MOM. Nadzor je 
vršila ga. Saša Ajdnik. V ta namen smo pripravili vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana s 
strani Urada za šport. Nadzor je ugotovil nekaj pomanjkljivosti pri pogodbah akcij Toti šport 
2013. 
 
Ad 11 Poročanje o izvedbi 24. ŠVM (Uroš Lovrenčič) 
G. Lovrenčič je poročal o izvedbi 24. Športnega vikenda Maribora, ki je potekal, 6. in 7. junija 
2014. Po podatkih ki jih imamo se je te tradicionalne prireditve udeležilo cca. 50 tisoč ljudi. 
Fizično se je lahko štelo samo na Pohorski vzpenjači in sicer 8780 prvi dan in 7300 drugi dan 
obiskov. To sta dva absolutna rekorda. Povedal je tudi, da je že določen datum za 25. 
Športni vikend 2015 in sicer 6. in 7. junija. Naslednji ŠVM bomo poskušali pripraviti z 
rekreativnim kolesarskim maratonom Zagreb – Maribor s sodelovanjem z Zavodom za 
turizem Maribor. G. Lovrenčič je povedal, da je bil 24. ŠVM količinsko izveden s približno 30 
% več in 8 % večjega finančnega vložka. Celotni strošek 24. ŠVM 2014 je bil okrog         
14. 850,00 €. 
Organizacijsko je 24. ŠVM 2014 bil uspešno izpeljan. 
 
Nadalje je potekala razprava o naslednjih Športnih vikendih, kaj bi bilo dobro še postoriti in 
ljudem ponuditi še bolj zanimiva dneva na športnih prizoriščih Maribora. 
 
Ad 12 Poročanje o programu Športno popoldne (Uroš Lovrenčič) 
Predsednik Lovrenčič je povedal, da je bil program Športno popoldne do zdaj financiran iz 
dveh virov in sicer s strani Mestne občine Maribor in Fundacije za šport. To leto smo s strani  
Fundacije za šport RS izvedeli, da ne bomo financirani za program Športno popoldne saj pri 
izvajanju programa ni bilo vidnega napredka. 
 
Letos bomo pri prijavi na razpis Fundacije za šport za leto 2015 pripravili in popravili na novo 
program Športno popoldne z novo koordinatorko. Prejšnji koordinator, ki je skrbel za program 
za ŠP g. Šoštarič je prenehal opravljati svoje delo v mesecu marcu 2014. Druga težava je 
pomanjkanje financ, tretja pa, da so vzgojitelji, ki so za nas izvajali ta program imeli 
podpisano podjemno pogodbo, kjer pa se je obdavčitev  prejemkov zvišala iz 25 % na 75 do 
120 %. 
  
Ad 13 Poročanje o programu Toti šport (Uroš Lovrenčič) 
Debata o programu Toti šport je tekla že pri točki 11, saj spada pod okrilje iste komisije. 
Posebnih sklepov nismo sprejeli. 
 
 
Ad 14 Predstavitev aktivnosti na projektu Javna dela in imenovanje komisije 
G. Lovrenčič je povedal da so aktivnosti pri projektu vključitve v javna dela v poteku in da so 
nam na Zavodu za zaposlovanje odobrili za mesto profesorja športne vzgoje dva kandidata 
za mesto informatika pa nismo našli. Na njihov predlog smo za mesto informatika ponudbo 
umaknili. Od komisije smo dobili potrjeno, da lahko dobimo pomoč še za enega zaposlenega 
s V. stopnjo izobrazbe za pomoč pri administraciji. 
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Kandidati za zaposlitev preko javnih del (VIII.st) so tako: 

- Miha Germ, rojen 29.1.1981 v Mariboru, prof. športne vzgoje, 
- Ekaterina Faskhutdinova, rojena 7.8.1982, učitelj telovadbe, športni trener, plesni 

koreograf 
G. Lovrenčič je predlagal, da se potrdi in sprejme projekt vključitve v javna dela, ki smo ga 
dobili od Zavoda za zaposlovanje OE Maribor. Člani UO so bili mnenja, da je potrebno 
sestaviti podrobnejši predlog vključitve oziroma opis del in nalog. Točka bo ponovno na 
dnevnem redu naslednje seje UO (do konca oktobra). 
 
 
Ad 15 Seznanitev s postopkom predlaganja športnikov za sprejem pri županu 
G. Lovrenčič je povedal, da je pravi postopek za predlaganje športnikov za sprejem pri 
županu tak, da Športna zveza pošlje predlog za sprejem v službo protokola na MOM in ob 
enem obvesti Urad za šport. Ob tem Športna zveza pošlje predlog Upravnemu odboru ŠZM, 
ki ga potrdi. 
 
G. Lovrenčič je predstavil predloge športnikov za sprejem pri županu: 
 
1. predlog je AJDA OPEKA- svetovna kolesarska prvakinja (KD Branik) 
2. predlog je Jahalni klub Maribor 
3. predlog je moška ekipa ŽTK – osvojila naslov državnih prvakov 
 
Sklep: Na osnovi pridobljenih informacij je UO v skladu s pooblastili sprejel sklep, da vsi 
navedeni izpolnjujejo potrebne pogoje in da se vse tri športne subjekte predlaga kabinetu 
župana za sprejem pri županu. 
 
Pod točko 16 ni bilo posebnih vprašanj. 
 
Seja se je zaključila 21.10 uri 
 
          Predsednik 
 Zapisal:        Športna zveza Maribor 
Franjo Izlakar l.r.                     Uroš Lovrenčič l.r.  
 


