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Z a p i s n i k 
 
 
4. redne seje UO Športne zveze Maribor, ki je potekala dne 26.6.2013 ob 19.00 uri, 
v sejni sobi Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7. 
 
PRISOTNI ČLANI UO: Uroš Lovrenčič (predsednik), Iztok Ciglarič, Darko Golob, Karl 
Kelc, Branko Tekmec, Marko Geršak, Jure Petič 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Mitja Dragšič, Darja Škrilec, Matjaž Meško  
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Borut Jarc, Mitja Koželj, Andrej Bauman, 
Aleš Antolinc 
 
OSTALI PRISOTNI: Robert Grubišić Čabo, Teo Pajnik, Silvester Lipošek (kandidati 
za predsednika SS), opravičil se je Kristijan Kovačič 
 
 
 
D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Predstavitev kandidatov in potrditev predsednika SS 
3. Priprava in potrditev finančnega načrta ŠZM za leto 2013 
4. Vprašanja in pobude 

 
 
Ad 1 
 
 
G. Uroš Lovrenčič , predsednik ŠZM je pozdravil prisotne člane UO ŠZM. Ugotovili 
smo, da se je seje udeležilo samo sedem članov UO in s tem ne moremo doseči 
sklepčnosti. 
 
 
Ad 2 
 
V skladu s sklepom 3.seje smo na 4.sejo povabili kandidate za predsednika 
Strokovnega sveta. Pisno sta se opravičila g. Kovačič, ki je bil službeno zadržan, ter 
g. Arnuš, ki je odstopil od kandidature za predsednika Strokovnega sveta. Pred vrsto 
so se posamično predstavili g. Grubišič Čabo, g. Pajnik in g. Lipušek, ki so nato tudi 
posamično odgovarjali na vprašanja. Za g. Kovačiča smo upoštevali njegovo res 
izčrpno predstavitev, ki nam jo je že pred enim mesecem posredoval pisno. Po 
opravljenih predstavitvah in temeljiti debati smo opravili tajno točkovanje in kandidati 
so prejeli sledeče število točk: 
 
Silvo Lipušek 19 točk 
Kristjan Kovačič 18 točk 
Teo Pajnik 17 točk 
Robert Grubišič Čabo 16 točk. 
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Ker upravni odbor ni sklepčen, se predlog sklepa v naslednjih dneh posreduje na 
korespondenčno sejo.  
 
Ad 3 
 
 
Po opozorilu Nadzornega odbora smo pristopili k oblikovanju Finančnega načrta ŠZM 
za leto 2013, saj nismo našli nobene informacije, da bi bil v letošnjem letu sprejet. 
 
Predlog FN: 
 

Planirani prihodki Od:     
        

Toti Šport MOM-ŠP2013 15320 €   
Športni vikend Maribora MOM-ŠP2013 20000 €   

Športno popoldne MOM-ŠP2013 17500 €   
Delovanje ŠŽM MOM-ŠP2013 30000 €   

Športne informacije MOM-ŠP2013 20000 €   
        

Športno popoldne Fundacija za šport 7200 €   
Športne počitnice Maribora Fundacija za šport 7200 €   

Toti šport Fundacija za šport 7000 €   
Članarine   2600 €   

Ostali prihodki, donacije   2000 €   
        

Skupaj planirani prihodki   128820 €   
        
        

Planirani odhodki       
        

Toti Šport    15320 € 
Športni vikend Maribora     20000 € 

Športno popoldne     25000 € 
Delovanje ŠŽM     36500 € 

Športne informacije     20000 € 
Ostali odhodki     12000 € 

        
Skupaj planirani odhodki     128820 € 

 
 
Ker upravni odbor ni sklepčen, se predlog sklepa v naslednjih dneh posreduje na 
korespondenčno sejo.  
 
Ad 4 
 
Pred enim tednom smo v roke prejeli dokumente, ki dokazujejo, da so pri izvajanju 
programa Šolska Športna tekmovanja 2012 nastali večji izpadi prilivov Športne zveze 
Maribor, točneje je govora o cca. 13.500€. Uroš Lovrenčič je predstavil dokumente, ki 
so trenutno na voljo.  
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Ker upravni odbor ni sklepčen, se predlog sklepa o nadaljnjih aktivnostih v naslednjih 
dneh posreduje na korespondenčno sejo.  
 
 
Organi Športne zveze Maribora so v preteklih mesecih sprejeli kar nekaj sklepov, 
odločitev, zadolžitev in podobnega, ki pa se vsi niso izvajali pravočasno in v celoti. 
Glavna težava leži v kronični kadrovski podhranjenosti Zveze. Trenutno je na ŠZM 
zaposlen samo Franjo Izlakar, ki je trenutno zaradi poškodbena bolniškem staležu, 
pri računovodskih zadevah pa nam pomaga ga. Irena Pogorevčnik. Ker ostalo delo 
zaostaja, je predlog članov Upravnega odbora tak, da bo od 01.07.2013 naprej 
strokovno organizacijsko delo na Zvezi opravljal tudi predsednik ŠZM Uroš 
Lovrenčič. 
 
Ker upravni odbor ni sklepčen, se predlog sklepa o nadaljnjih aktivnostih v naslednjih 
dneh posreduje na korespondenčno sejo.  
 
 
Seja je bila zaključena ob 21.30 
 
 
 
 
          Predsednik 
 Zapisal:       Športna zveza Maribor 
Franjo Izlakar      Uroš Lovrenčič l.r.  
  
  
  
  
  


