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Z a p i s n i k 

 
 
7. seje UO Športne zveze Maribor, ki je bila dne 15.1. 2014 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, Karl Kelc, Darja Škrilec, Silvester Lipošek in Branko Tekmec, Matjaž 
Meško. 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Marko Geršak, Borut Jarc, Mitja Dragšič. 
 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Mitja Koželj, Andrej Bauman, Jure Petič. 
 
OSTALI PRISOTNI: 
Strokovna služba Urada za šport: Simon Mihalina, Goran Rajić 
JZ ŠOM: Tone Knez 
Mediji: Zoran Milovanovič  
 
 
D N E V N I R E D : 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Opredelitev UO ŠZM do članstva v Svetu zavoda Športni objekti Maribor  
3. Poročilo komisije za pregled športnih objektov 
4. Evidentiranje in imenovanje kandidatov za člane komisije za vrednotenje športnih prog.  
5. Pregled predloga Letnega programa športa 2014 in evidentiranje pripomb  
6. Poročanje o seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 
7. Poročanje o seji KŠŠ (poroča ga. Škrilec) 
8. Poročanje o spremembi izvajalca računovodskih storitev (poroča g. Lovrenčič)  
9. Potrjevanje članov odbora za prireditve Športne zveze Maribor v letu 2014 
10. Potrjevanje članov komisije za nadzor izvajanja športnih programov na terenu 
11. Pregled zapisnika pretekle seje 
12. Poročanje o postopku vključitve programa JD 
13. 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 7. sejo UO ŠZ Maribor, se ugotavlja, 
da je 7. 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 7. seje UO ŠZ Maribor. 
 
Ad 2 Opredelitev UO ŠZM do članstva v Svetu zavoda Športni objekti Maribor: 
Predsednik g. Lovrenčič je predstavil opredelitev in predlog postopka kandidature v 
svet JZ ŠOM. 
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Nadalje je potekala razširjena razprava glede članov v svetu zavoda Športni objekti 
Maribor. 
UO ŠZM je večinsko odločil, da ne bo sprejel novega sklepa o članstvu v svet 
zavoda ŠOM. Tako, da ostane sklep št. 51 iz šeste seje UO ŠZM, z dopolnitvijo, da 
predstavniki zainteresirane javnosti v svetu JZ Športni objekti Maribor ostanejo do 
konca mandata oz. morebitnega odpoklica. 
 
Ad 3 Poročilo komisije za pregled športnih objektov 
Predsednik komisije Iztok Ciglarič je izkoristil prisotnost gostov in predstavil Poročilo komisije 
za pregled športnih objektov. 
 
Ad 4 Evidentiranje in imenovanje kandidatov za člane komisije za vrednotenje 
športnih programov: 
Po razpravi je bil sprejet 
Sklep 54: UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da bo ŠZM svoje predloge za kandidate 
podala na naslednji seji UO ŠZM, ki bo 5.2.2014. 
 
Ad 5 Pregled predloga Letnega programa športa in evidentiranje pripomb 
Predsednik Lovrenčič je predstavil pregled Letnega programa športa 2014 in povedal, da je s 
strani UO ŠZM prišla ena pisna pripomba in sicer glede imena Zlati sonček. Predsednik je 
zaprosil g. Simona Mihalino, vodjo Urada za šport za prestavitev LPŠ 2014. 
G. Simon Mihalina je povedal, da smo že eden LPŠ pregledovali (stari) in da novejši ni 
bistveno programsko spremenjen. Programi so napisani v skladu s pravilnikom o 
sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor. 
Nadalje je potekala razprava glede Letnega programa športa 2014 
. 
Ad 6 Poročanje o seji Strokovnega sveta:  
Predsednik SS ŠZM je poročal o 2. seji SS, ki je bila 19.12.2013 in povedal, da je na seji g. 
Šušteršič Bojan je Strokovnemu svetu predstavil projekt »Toti šport«, ki ga izvaja agencija 
»Mopa«. Poudaril je, da je nosilec projekta MOM oziroma Urad za šport. 
Predsednik Lipošek predlaga, da se UO ŠZM opredeli do tega vprašanja in v tem primeru 
določi nalogo SS. 
Prav tako so obravnavali  Prošnjo PD Planika za povračilo stroškov izobraževanja in sprejeli 
sklep da do prošnje PD Planika naj se opredeli UO ŠZM, saj SS teh pristojnosti nima. 
Nadalje so Pregledali dela na dogovorjenih projektih in pod točko razno smo od predsednika 
ŠZM dobili »Letni program športa v MOM za leto 2014«, ki ga bodo pregledali in ga predelali 
na naslednji seji SS. 
Seja je bila zaključena ob 20.30 
 
Ad 7 Poročanje o seji KŠŠ (poroča ga. Škrilec) 
Ga. Darja Škrilec je poročala o komisiji za šolski šport in povedala, da so na seji odločili za 
preimenovanje imena komisije in predlaga predlog UO ŠZM, da se imenuje komisija za šport 
otrok in mladine. 
Sklep 55: UO ŠZM sprejme predlog komisije, da se na Skupščini ŠZM ob spremembi 
statuta spremeni naziv komisije v Komisija za šport otrok in mladine.  
 
Ad 8 Poročanje o spremembi izvajalca računovodskih storitev (poroča g. 
Lovrenčič) 
Predsednik Lovrenčič povedal, da smo z 31.12.2013 zaključili sodelovanje z računovodskim 
servisom PC Soft. Pri iskanju novih ponudb smo dobili štiri ponudbe in najugodnejša 
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ponudba je bila od servisa MD Consultico s.p. in sicer 150,00 € za celotni računovodski 
servis. 
 
Po razpravi je bil sprejet naslednji 
Sklep 56: UO ŠZM je soglasno potrdil, da bo računovodski servis MD Consultico s.p. 
opravljal računovodske storitve za Športno zvezo Maribor od 1.1.2014 dalje. 
 
Ad 9 Potrjevanje članov odbora za prireditve Športne zveze Maribor v letu 2014 
V.d. predsednik odbora za prireditve Športne zveze Maribor g. Aleš Antolinc je predlagal, da 
se potrdi še dva člane in sicer ga. Darjo Škrilec in g. Markota Geršaka. 
 
UO ŠZM soglasno potrdi še dva člana in sicer ga. Darjo Škrilec in g. Markota Geršaka. 
 
Ad 10 Potrjevanje članov komisije za nadzor izvajanja športnih programov na terenu 
UO ŠZM soglasno potrdi člane odbora za preglednost izvajanja športnih programov. 
Potrjeni člani so: 

1. Dr. Iztok Ciglarič 
2. Silvester Lipošek 
3. Karl Kelc 
4. Jože Raišp 
5. Dr. Darko Golob 

 
Ad 11 Pregled zapisnika pretekle seje 
Zapisnik 6. seje UOŠZM ni bil podan v potrjevanje. 
 
Ad 12 Poročanje o postopku vključitve programa v javna dela 
Predsednik Lovrenčič je povedal, da je 31.12.2013 prijavil ponudbo za vključitev v javna dela 
pri Uradu za šport in dobil 6.1.2014 podpisano od strani Mestne občine Maribor ter 
posredoval Zavodu za zaposlovanje za tri delovna mesta preko javnih del. In sicer za dva 
profesorja športne vzgoje in enega za inženirja informatike. Financiranje delavcev je 15% iz 
lastnih virov in 85% pa pokrije Zavod za zaposlovanje Slovenije. 
 
Ker še vedno ni zagotovljena strokovna kadrovska zapolnitev v športni pisarni Športne zveze 
Maribor, so člani UP sprejeli: 
 
Sklep 57: Vodenje športne pisarne opravlja Uroš Lovrenčič v enaki obliki kot doslej za 
nedoločen čas. 
 
Sklep 58: UO ŠZM je sprejel sklep, da se prijavimo oz. kandidiramo na razpis za javna dela, 
ki ni obvezujoč in počakamo ter pripravimo pregled stanja kaj sploh potrebujemo in koga. 
 
Ad 13 Vprašanja in pobude 
Pod točko 22 ni bilo posebnih vprašanj. 
 
Seja se je zaključila 21.20 uri 
 
          Predsednik 
 Zapisal:        Športna zveza Maribor 
Franjo Izlakar l.r.                     Uroš Lovrenčič l.r.  
 


