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Zapisnik 10.redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,  
ki je potekala v torek, 27.05.2014 ob 18.uri  

v sejni sobi C13 (I.nad), Dvorana Tabor, Koresova ul. 7, Maribor. 
 
DNEVNI RED: 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 

2. Pregled zapisnika pretekle seje in preteklih sklepov 

3. Predstavitev novega vodje Urada za šport 

4. Poročanje o izbiri članov komisije za vrednotenje športnih programov 

5. Pregled bilančnih poročil za leto 2013 

6. Pregled predloga finančnega načrta v letu 2014 

7. Poročanje o seji Strokovnega sveta (poroča g. Lipošek) 

8. Poročanje o dosedanjem financiranju (Uroš Lovrenčič) 

9. Poročanje o kadrovskih spremembah v delovnih telesih ŠZM (Uroš Lovrenčič) 

10. Poročanje o programu Športno popoldne (Uroš Lovrenčič) 

11. Poročanje o programu Toti šport (Uroš Lovrenčič) 

12. Vprašanja in pobude 

 

Sejo smo pričeli z minuto molka v spomin na dr. Iztoka Ciglariča, ki je preminil pred kratkim. 

 

Ad1: Prisotni so Golob Darko, Lipošek Silvester, Škrilec Darja, Petič Jure, Dragšič Mitja, Meško Matjaž, 
Lovrenčič Uroš, Kelc Karl, Tekmec Branko. 
Opravičeno odsotni: Jarc Borut, Geršak Marko, Koželj Mitja 
Ostali prisotni: mag. Klemen Bedenik, g. Simon Mihalina (oba Urad za šport) 
 
Upravni odbor je sklepčen. Dnevni red je soglasno potrjen. 
 
Ad2: na dopolnjen in popravljen zapisnik 9.seje ni bilo pripomb in smo ga soglasno potrdili. 
 
Ad3: predstavil se nam je g. Klemen Bedenik, novi vodja Urada za šport, ter povedal nekaj o sebi, svojem 
preteklem delu in načrtih za delovanje Urada v bodoče ter o smernicah sodelovanja s Športno Zvezo 
Maribor. 
 
Ad4: Članom UO je bilo predstavljena sestava Komisije za vrednotenje športnih programov za Letni razpis za 
sofinanciranje letnega programa športa Maribor. 
 



Komisija sestavljajo: mag. Katja koren Miklavec (predsednica) ter Darja Škrilec in Marjana Mežnar (članici) 
in Danilo Šalamun ter Dimitrij (Mitja) Hlastec (člana). 
Člani UO so z rahlim negodovanjem ugotovili, da je bilo našemu predlogu ugodeno samo dvo-petinsko, a 
pritožb ne bomo posredovali. Zaželeli so jim uspešno delo. 
 
Ad5: Predsednik Lovrenčič je članom UO predstavil bilančna poročila za leto 2013. Le-ta izkazujejo delni 
finančni primanjkljaj, a ob upoštevanju dejstev, da je bil že v pričetku leta postavljen nerealen finančni načrt 
in da je prišlo do močnih kadrovskih sprememb in velikega primanjkljaja drugih resoursov, je finančni 
rezultat v realnih okvirih oziroma celo nad pričakovanim rezultatom. 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze potrdi bilančna poročila za leto 2013. 
 
Ad6: Uroš Lovrenčič je predstavil finančni načrt, ki ga je pripravil ob upoštevanju realnih prihodkov in 
odhodkov te rob predvidevanju zneskov, pričakovanih iz strani javnih sredstev. V rezervi imamo še nekaj 
sredstev, ki bodo pridobljena s strani donatorjev in sponzorjev in ker zneskov še ne poznamo, bodo ta 
sredstva (ob upoštevanju dejanske porabe) vključena v rebalans pred koncem leta. 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze potrdi finančna poročila za leto 2014. 
 
Ad7: Poročilo o delu Strokovnega sveta je podal g. Silvo Lipošek. Nanj člani UO niso imeli večjih pripomb. 
Posebej nas je opozoril, da je v SS večna težava z udeležbo, sklepčnostjo in sestavo SS in da bodo v kratkem 
podali v potrditev na UO nov poslovnik SS. 
 
Ad8: Uroš Lovrenčič je predstavil potek financiranja. Programi se izvajajo redno, pesti nas težava da še ne 
poznamo rezultatov razpisa LPŠ. 
 
Ad9: Uroš Lovrenčič je poročal, da sta od pretekle seje dostavila svojo odstopno izjavo Andrej Bauman in 
Aleš Antolinc, oba člana UO, oba iz osebnih razlogov in brez zamer. Nekaj dni pred sejo je žal preminil dr. 
Iztok Ciglarič, podpredsednik UO ŠZM. 
 
Sklep: Upravni odbor Športne zveze sprejme sklep, da z dnem seje vsem trem preneha članstvo v UO. 
Nadomestne člane bomo volili na naslednji redni skupščini.  
 
Ad10: Uroš Lovrenčič je poročal o poteku programa Športno popoldne, ki se izteka z 8.6.2014. Program žal 
ni dobil sofinanciranja s strani Fundacije za šport in se bo od septembra naprej izvajal samo v primeru, da 
bodo zagotovljena dodatna sredstva s katerega od javnih virov. 
 
Ad11: Uroš Lovrenčič je poročal o poteku programa Toti šport, ki poteka skozi vse leto. Program teče brez 
zapletov. Ker je letos sodelovanje med ŠZM in izvajalcem Mopa dosti boljše kot pretekla leta, se popravlja 
tudi število udeležencev. 
 
Ad11: Pri tej točki ni bilo obravnavanih vsebin, ker se je seja zavlekla do predvidenih 4 ur. 
 
Seja je bila zaključena ob 22.05. 
 
Zapisal: Uroš Lovrenčič 
 
 

Predsednik 
Športne zveze Maribor 

 Uroš Lovrenčič, l.r. 


