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Z a p i s n i k 

 
 
6. seje UO Športne zveze Maribor, ki je bila dne 29.10. 2013 ob 18.00 uri, v sejni 
sobi Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7. 
 
PRISOTNI ČLANI UO: Uroš Lovrenčič (predsednik), Iztok Ciglarič, Darko Golob, 
Aleš Antolinc, Darja Škrilec, Silvester Lipošek, Branko Tekmec, Marko Geršak, 
Matjaž Meško, Jure Petič. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Andrej Baumam, Borut Jarc, Karl Kelc, 
Mitja Dragšič. 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Mitja Koželj 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Strokovna služba Urada za šport: Marjan Kosi. 
Nadzorni odbor: Jože Raišp 
Franjo Izlakar - ŠZM 
 
D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnika pretekle seje  
3. Predstavitev predloga Letnega programa športa (g. Kosi) 
4. Sprejem novih članov  
5. Poročanje o projektu – glasilo Mariborski šport (poroča g. Kelc) 
6. Poročanje o situaciji »Posojilo AKK« (poroča g. Lovrenčič) 
7. Poročanje o situaciji z računovodskim servisom (poroča g. Lovrenčič) 
8. Poročanje o seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 
9. Imenovanje članov Komisije za šolski šport 
10. Predlog postopka kandidature v svet JZ Športni objekti Maribor 
11. Opredelitev Upravnega odbora ŠZM do vsebine 8.člena PSLPŠ - imenovanje 

komisije za vrednotenje športnih programov 
12. Kandidatura na javni razpis Fundacije za šport (poroča g. Lovrenčič) 
13. Poročanje o nabavi osnovnih sredstev – informatika (poroča g. Lovrenčič) 
14. Pričetek postopka imenovanja inventurne komisije 
15. Pričetek postopka imenovanja komisije za priznanja in nagrade 
16. Pričetek postopka imenovanja odbora za prireditve Športne zveze Maribor v letu 2014 
17. Pričetek postopka imenovanja komisije za nadzor izvajanja športnih programov na 

terenu 
18. Pričetek postopka imenovanja iniciativnega odbora za razvoj športne infrastrukture 
19. Prošnja za pomoč - WKSA 
20. Marketinška vprašanja, koledar 2014 
21. Dogovor o dinamiki sprememb internih aktov in Statuta 
22. Vprašanja in pobude 

 
 
Ad 1 Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda: 
G. Uroš Lovrenčič , predsednik ŠZM je pozdravil prisotne člane UO ŠZM.  
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Glede na navzočnost članov UO ŠZ Maribor na 6. sejo UO ŠZ Maribor, se ugotavlja, 
da je 6. seja UO ŠZ Maribor sklepčna. 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZ Maribor z dnevnim redom. 
 
Sklep 44:  
Člani UO ŠZ Maribor so potrdili dnevni red 6. seje UO ŠZ Maribor. 
 
Ad 2 Pregled zapisnika pretekle seje: 
Člani UO ŠZ Maribor so potrdili osnutek zapisnika 5. seje UO ŠZM. Potekala je 
razprava glede osnutkov zapisnikov za pretekle seje UO ŠZM. 
 
Po razpravi je UO ŠZM sprejel naslednji  
 
Sklep 45: 
Da se zapisniki pošiljajo kot osnutek z vabilom na naslednjo sejo in se potrdijo 
na seji in tako postanejo javni, ter se objavijo na spletni strani ŠZM. Prav tako 
se zapisniki Strokovnega sveta ŠZM pošljejo na naslednjo sejo SS in se 
potrdijo na seji SS ŠZM. 
 
Ad 3 Predstavitev predloga Letnega programa športa: 
G. Marjan Kosi (Urad za šport) je temeljito predstavil predloge Letnega programa športa 
2014 in pozval člane UO ŠZM, da čimprej pripravijo predloge in pripombe na Letni program 
športa 2014, ki ga Urad za šport potem posreduje na Mestni svet. 
 
UO ŠZM je vzel na znanje in se dogovoril, da bodo pregledali predloge LPŠ 2014 in podali 
predloge in pripombe. 
 
Ad 4 Sprejem novih članov v ŠZM in prošnje društev:  
Sklep 46: UO ŠZM soglaša, da v članstvo se sprejme društvo Mariborski 
orientacijski klub. 
 
Nadalje je potekala razprava za športno šolo Gazela, ki je podalo prošnjo za odpis 
neplačane članarine za leto 2010, 2011 in 2012, ker je bilo društvo v teh treh letih v 
mirovanje. 
 
Sklep 47: Športni šoli Gazela se prošnja za odpis neplačane članarine za leto 
2010, 2011 in 2012 ne odobri v skladu s Statutom Športne zveze Maribor. 
 
Ad 5 Poročanje o projektu – glasilo Mariborski šport: 
Za glasilo Mariborski šport je poročal g. predsednik Uroš L. in predstavil, kako bo potekalo 
sodelovanje med Večerom in ŠZM. Glasilo Mariborski šport bo izhajalo v 34.000 izvodih za 
ceno 1800,00 € + DDV. 
 
Ad 6 Poročanje o situaciji »Posojilo AKK: 
Predsednik Lovrenčič je povedal, da se je 16.10.2013 oglasil pri njemu g. Križman in 
povedal, da imajo AKK blokiran račun in prosil, da jim damo do konca oktobra čas, da 
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sanirajo zadeve ter se dogovorita o vračilu dolga ŠZM. Predlagal je, da se podpiše pogodba 
o vračanju posojila v desetih mesečnih anuitetah. 
Sklep 48: AKK se obvesti, da lahko vrača posojilo v desetih mesečnih 
anuitetah po 400,00€. 
 
Ad 7 Poročanje o situaciji z računovodskim servisom: 
Predsednik Lovrenčič je poročal o razreševanju težave z računovodskim servisom in 
neveljavno pogodbo o poslovnem sodelovanju. 
 
Upravni odbor sprejme naslednji 
Sklep 49: Računovodskemu servisu PC SOF, Irena Ozimič s.p., se ponudi: 
- 100€ za mesečno vodenje računovodstva, do 31.12.2013, vključno z 
oktobrom; 
- 150€ za izdelavo letnega poročila; s prošnjo da se naše poročilo uredi prvo, 
se pravi takoj po 31.12. 
Če dogovor ne bo možen, se do konca leta sodelovanje podaljša, nato pa 
poišče drugega izvajalca. Za reševanje situacije Upravni odbor pooblasti in 
zadolži predsednika Uroša Lovrenčiča. 
 
Ad 8 Poročanje o seji Strokovnega sveta: 
G. Lipošek je povedal, da so se na 1. seji SS sestali 18.10.2013 in da je bilo prisotnih 
11 članov od trinajstih. Na začetku so se predstavili in sprejeli osnovne smernice 
delovanja Strokovnega sveta. Sprejeli so  sklepe in sicer, so določili, da se gradiva 
za SS pošljejo 10 pred sejo in kdaj bodo seje SS. Naslednji projekt je bil, da se 
določijo kriteriji za sprejem novega društva/kluba v ŠZM. Najprej je treba pridobiti 
pravno mnenje.  
Dušan Jurše in Aljaž Vogrinec pripravita poročilo o trenutnem stanju v športu za lažje 
določanje koordinat kje se nahajamo.  
 
Matjaž Rakun in Robert Herga pripravita kriterije za odhod na omenjeno tekmovanje 
 
Glede na to, da se je seji pridružil tudi predsednik ŠZM Uroš Lovrenčič je bilo kar 
nekaj vprašanj s strani članov SS postavljenih njemu. 
 
Kakšna je procedura sprejema športnikov, ki dosežejo odmevni rezultat v svoji 
športni panogi pri županu oziroma direktorju Urada za šport in predsedniku ŠZM? 
 
Uroš Lovrenčič; pobuda in informacija se posreduje Uradu za šport, ki vlogo 
posreduje županu. Župan pa določi termin. 
 
Kako je z zaposlitvijo potrebnega kadra na ŠZM? 
 
Uroš: že dva meseca poskušam zadevo urediti, vendar neuspešno 
 
Glede na to, da SS šteje 13 članov, statut ŠZM pa določa 11 članov; ali delujemo 
legitimno in legalno? 
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Uroš: konkreten odgovor vam bom posredoval po naslednji seji UO ŠZM oziroma po 
pridobljenem pravnem mnenju. UO je na prvi seji sprejel sklep, da strokovni svet 
sestavlja 13 članov. Prav tako so potrdili tri podpredsednike. 
 
Bila je predlagana rešitev, da se do spremembe statuta (v skrajni sili) dva glasova 
članov začasno zamrzneta. Oba ostajata člana SS vendar brez možnosti glasovanja. 
 
Ad 9 Imenovanje članov Komisije za šolska športna tekmovanja 
Predsednica ga. Darja Škrilec je povedala, da je izbrala svojo ekipo Komisije za 
šolski šport. 
Člani komisije za šolski šport so:  
1. Darja Škrilec - Predsednica 
2. Alenka Zemljič          
3. Sonja Škoberne 
4. Jerica Puklavec 
5. Branko Mihalič 
6. Edi Roj 
7. Marjan Pušnik 
8. Nataša Čavničar 
9. Simon Mihalina – vodja področnega centra 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
 
Sklep 50: UO ŠZM soglasno potrdi člane komisije za šolska športna 
tekmovanja. 
 
Ad 10 Predlog postopka kandidature v svet JZ Športni objekti Maribor: 
Predsednik g. Lovrenčič je predstavil predlog postopka kandidature v svet JZ ŠOM in 
po razpravi je bil sprejet 
 
Sklep 51: Ker se mandat izteče v kratkem se bo za kandidaturo novih članov  v 
svet JZ Športni objekti Maribor razpravljalo pred iztekom mandata naslednje 
leto. 
 
Ad 11 Opredelitev Upravnega odbora ŠZM do vsebine 8.člena PSLPŠ - imenovanje 
komisije za vrednotenje športnih programov 
ŠZM razume komisijo, ki je opredeljena v osmem členu členu Pravilnika, kot 
organ, ki pomaga županstvu in ki skrbi za to, da so vse formalnosti izvedene v 
skladu z razpisnimi pogoji in da tečejo v skladu z veljavnimi pravili. Komisija se 
ne ukvarja z vsebinskimi vprašanji ali problemi. 
Mnenje UO ŠZM je, da je za predlaganje in sprejetje odločitev pristojna Športna 
zveza Maribor. 
Športna zveza Maribor predstavlja organizirano civilno združbo na področju 
športa in obenem tudi predstavlja šport kot tak, oziroma je tisti subjekt, ki se 
pogaja z deležniki javnega denarja, je tudi tisti subjekt, ki v imenu športa in 
formira pravila in pravilnike ter druge dokumente na osnovi katerih so javna 
sredstva pravično in optimalno razdeljena.  
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Iz tega sledi, da je ŠZM tisti organ, ki sprejema in določa kriterije, strokovna 
komisija pa jih potrdi in potem ravna v skladu s predloženimi dejstvi. 
 
 
Ad 12 Kandidatura na javni razpis Fundacije za šport (poroča g. Lovrenčič) 
Predsednik g. Lovrenčič je povedal, da je ŠZM prijavila pet programov na razpis 
Fundacije za šport v letu 2014 in sicer: 

- Športne počitnice Maribora, 
- Športni vikend Maribora, 
- Športno popoldne mladih, 
- Toti šport, 
- Poletna vaterpolska šola mariborski otok 2014 

 
Nadalje je potekala razprava na katere programe oz. projekte bi bilo priporočljivo se 
prijaviti na naslednji razpis FŠ v naslednjem letu. 
UO ŠZM se je strinjal, da bi bilo dobro kandidirati tudi za tehnično opremo (merilno 
opremo. 
 
Ad 13 Poročanje o nabavi osnovnih sredstev – informatika (poroča g. Lovrenčič) 
Predsednik g. Lovrenčič je povedal, da je ŠZM za svoje potrebe kupila dva 
računalnika in sicer HP-ja. Prav tako smo nabavili programsko oprema Office preko 
nevladne organizacije. 
 
Ad 14 Pričetek postopka imenovanja inventurne komisije 
 
UO ŠZM soglasno imenuje in potrdi člane inventurne komisije kot sledi: 

- G. Karl Kelc – predsednik, 
- Ga. Irena Pogorelčnik – članica in  
- G. Franjo Izlakar – član 

 
Ad 15 Pričetek postopka imenovanja komisije za priznanja in nagrade 
 
UO ŠZM soglasno imenuje in potrdi člane komisije za priznanja in nagrade kot sledi: 

- G. Darko golob – predsednik, 
- G. Jure Petič – član in 
- G. Silvo Lipošek – član 

 
Ad 16  Pričetek postopka imenovanja odbora za prireditve Športne zveze Maribor v letu 
2014 
 
UO ŠZM predlaga in sprejme, da se točka 16 prestavi na naslednjo sejo UO. 
 
Ad 17 Pričetek postopka imenovanja komisije za nadzor izvajanja športnih programov na 
terenu 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
Sklep 52: UO ŠZM soglasno imenuje predsednika  g. Iztoka Ciglariča za komisijo za 
nadzor izvajanja športnih programov na terenu. G. Iztok Ciglarič bo na naslednji seji 
UO ŠZM podal predloge za sestavo članov komisije. 
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Ad 18 Pričetek postopka imenovanja iniciativnega odbora za razvoj športne infrastrukture 
UO ŠZM soglasno imenuje in potrdi člane iniciativnega odbora za razvoj športne 
infrastrukture: 

- G. Iztok Ciglarič – predsednik, 
- G. Aleš Antolinc in  
- G. Branko Tekmec 

 
Ad 19 Prošnja za pomoč WKSA 
Zveza WKSA – g. Ljubo Javoršek je zaprosil za pomoč pri nabavi pokalov za šolska 
tekmovanja v karateju v vrednosti 500,00€. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji  
Sklep 53: Ker ŠZM v letu 2013/2014 ni bila uspešna na kandidaturi za 
organizacijo in izvedbo šolskih tekmovanj predlaga Zvezi WKSA, da se obrne 
na izbranega organizatorja šolskih športnih tekmovanj in sicer na  
Športno rekreacijsko društvo Zvezdica Maribor - Področni center Maribor. 
 
Ad 20  Marketinška vprašanja, koledar 2014 
G. Antolinc je predlagal izdelavo športnega koledarja za leto 2014 skupaj z JZ Športni objekti 
Maribor v nakladi 1000 koledarjev s osnovnimi podatki ŠZM in JZ ŠOM ter odmevnejšimi 
športnimi prireditvami v Mariboru. 
 
Pripravi se plan za nadaljne marketinške dejavnosti kot so Športni vikend in druge aktivnosti 
v letu 2014 v domeni ŠZM. 
 
Ad 21 Dogovor o dinamiki sprememb internih aktov in Statuta 
Predsednik g. Lovrenčič je člane Upravnega odbora seznanil z aktivnostmi okrog urejanja 
aktov in pravilnikov Športne zveze Maribor. Predlogi aktov bodo obravnavani v prihodnje, 
najkasneje pa do skupščine 2014. 
 
 
Ad 22 Vprašanja in pobude 
Pod točko 22 ni bilo posebnih vprašanj. 
 
          Predsednik 
 Zapisal:        Športna zveza Maribor 
Franjo Izlakar l.r.                     Uroš Lovrenčič l.r.  
 


