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Z a p i s n i k 
 
 

5. redne seje UO Športne zveze Maribor, ki je bila dne 30.9.2013 ob 18.00 uri,  
v sejni sobi Javnega zavoda Športni objekti Maribor, Koresova ulica 7. 

 
PRISOTNI ČLANI UO: Uroš Lovrenčič (predsednik), dr. Iztok Ciglarič, dr. Darko Golob 
(podpredsednika), Aleš Antolinc, Karl Kelc, Silvester Lipošek, Darja Škrilec, Marko Geršak, Borut 
Jarc (do konca 6.točke), Matjaž Meško (od 2.točke). 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Mitja Dragšič, Marko Geršak 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Andrej Bauman, Mitja Koželj , Jure Petič, Branko Tekmec.  
 
PRISOTNI ČLANI NO: Jože Raišp 
 
OSTALI PRISOTNI: Milan Lazarevič, Večer 
 
D N E V N I R E D : 
 
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled zapisnikov preteklih sej (UO in NO) 
3. Konstituiranje Strokovnega sveta (pojasnila glede članstva) 
4. Konstituiranje Komisije za ŠŠT 
5. Sprejem novih članov in sprejem sklepa o ažuriranju članstva (neplačniki)  
6. Predstavitev sodelovanja z Večerom – glasilo Mariborski šport (poroča g. Kelc) 
7. Poročanje o situaciji »Kazenska ovadba« in sprejem sklepa o nadaljnjih aktivnostih (poroča g. 
Lovrenčič) 
8. Poročanje o situaciji »Posojilo AKK« in sprejem sklepa o nadaljnjih aktivnostih (poroča g. 
Lovrenčič) 
9. Poročanje o sodelovanju z računovodskim servisom (poroča g. Lovrenčič) 
10. Poročilo o udeležbi na ICG Windsor 2013 (poroča g. Lovrenčič) 
11. Poročanje o sklepu Komisije za priznanja in nagrade MOM 
12. Predstavitev idejne zasnove (g. Ciglarič) 
13. Nabava osnovnih sredstev – informatika 
14*. Kadrovska problematika in dodatna finančna sredstva 
15*. Očitki ŠRD Zvezdica na delovanje ŠZM 
16*. Povračilo sredstev za Športno pomlad ter dogovor za vnaprej (Pomlad + Vikend) 
17*. Športnik leta 
18*. Promocija Športne zveze v bodoče in marketinško sodelovanje z JZ ŠOMB 
19. Vprašanja in pobude 
 
 
Ad 1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
 
Ugotovili smo, da smo ob pričetku sklepčni, saj nas je prisotnih 8 od 15 članov UO. 
 
Dnevni red smo dopolnili s petimi točkami (označene z zvezdico) in smo ga soglasno potrdili – z 
opombo, da je treba v bodoče biti bolj prizanesljiv. 
 
 
Ad 2. Pregled zapisnikov preteklih sej (UO in NO) 
 
Člani so pregledali zapisnike UO in NO za nazaj in na njih niso imeli večjih pripomb, so pa upoštevali 
sledeče popravke: 
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Sklep: Zapisniki se pošiljajo z vabilom na naslednjo sejo in se potrdijo na seji ter nato 
postanejo javni ter se objavijo na spletni strani ŠZM. 
 
Sklep: Finančni načrt 2013 je treba z dnem 31.10. rebalansirat in nato sprejeti rebalans na 
prvi seji. Predvsem je potrebno spremljati finančno dinamiko tako na strani planiranih 
prihodkov kot planiranih odhodkov. UO ima cilj, da je planiranje čimbolj natančno in da so 
odstopanja karseda majhna. 
 
Sklep: Pri opisu potrditve predsednika SS se upošteva, da je bilo pri glasovanju na voljo 70 
točk (ne glasov). 
 
Ad 3. Konstituiranje Strokovnega sveta (pojasnila glede članstva) 
 
G. Lipošek je povedal, da seje še ni sklical iz tega razloga, ker je bilo v SS izvoljenih 13 članov 
namesto 11, kot je opredeljeno v statutu. Poziva UO, da se danes opredeli okrog težave in nato bo 
seja SS sklicana kar najhitreje. 
 
Sklep: UO pripravi predlog za skupščino, da se število članov SS poveča na 13, kar se bo 
upoštevalo pri sprejetju novega statuta ŠZM. S tem sklepom je 13-članska zasedba 
Strokovnega sveta legitimna. V Statut je treba uvesti določilo glede določanja 
podpredsednikov.  
 
Ad 4. Konstituiranje Komisije za ŠŠT 
 
Predlog ge. Škrilec da se v članstvo v komisijo vključi osebe, ki delajo ne samo v šolskem športu, 
ampak tudi tiste ki delajo v vrtcih, univerzi, splošni športni dejavnosti z otroci in mladino.  
 
Sklep: Ga. Škrilec bo sestavo komisije Upravnemu odboru v potrditev predložila na naslednji 
seji. 
 
Ad 5. Sprejem novih članov in sprejem sklepa o ažuriranju članstva (neplačniki)  
 
Sklep: v članstvo se sprejme društvo OK Pro Volley. 8/1/0 
 
Sklep: v Statutu je treba opredeliti pogoje, pod katerimi se društva LAHKO včlanijo v Športno 
zvezo Maribor. Strokovni svet bo v prihodnosti v ta namen pripravil strokovne kriterije.  
 
ŠZM ima 184 članov, za leto 2013 nima članarine poravnane 27 društev, še 26 društev pa za dve 
leti ali več.  
 
Sklep: Vsa društva ponovno in zadnjič obvestimo o neporavnanih obveznostih in jih 
pozovemo da jih morajo poravnati do 31.10., nato jih na podlagi statuta črtamo iz članstva.. 
 
Ad 6. Predstavitev sodelovanja z Večerom – glasilo Mariborski šport (poroča g. Kelc) 
 
G. Kelc je predstavil dokončno ponudbo Večera.  
 
Sklep: Upravni odbor se je odločil za verzijo na štirih straneh, kot priloga "Focus", vsak drugi 
ponedeljek v mesecu. Obvesti se vsa društva in klube o možnosti oglaševanja in predstavitve 
v tiskanih medijih. Uredniški kontakt g. Lazarevič, tehnični kontakt g. Kelc. Kot fotograf 
ostane g. Ledinek. Za sodelovanje se pozove še g. Gomzija. Uredi se posebni elektronski 
naslov v ta namen. 
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Ad 7. Poročanje o situaciji »Kazenska ovadba« in sprejem sklepa o nadaljnjih 
aktivnostih (poroča g. Lovrenčič) 
 
Lovrenčič je predstavil dokumente, s katerimi ŠZM trenutno razpolaga, in obrazložil trenutno 
situacijo okrog vložene kazenske ovadbe. Na Odvetništvu Osim so pojasnili, da zaključne 
informacije iz ODT še niso prejeli. 
 
Sklep: Člani upravnega odbora so bili v celoti seznanjeni s situacijo in bomo počakali na 
poročilo ODT. 
 
Ad 8. Poročanje o situaciji »Posojilo AKK« in sprejem sklepa o nadaljnjih aktivnostih (poroča 
g. Lovrenčič) 
 
Lovrenčič je predstavil dokumente, s katerimi ŠZM trenutno razpolaga, glede posojila s strni ŠZM 
na ŠK KŠ Mario Primorac, sedaj AKK. Ker posojilojemalec ni poravnal nič svojih obveznosti, je 
Lovrenčič predstavil oba dopisa oz. opomina k razrešitvi.  
 
Sklep: pooblasti se Lovrenčiča, da v primeru neodzivnosti posojilojemalca sproži sodni 
postopek oziroma izvršbo. Če se posojilojemalec odzove, pa najdejo skupaj ustrezno rešitev. 
 
Ad 9. Poročanje o sodelovanju z računovodskim servisom (poroča g. Lovrenčič) 
 
Lovrenčič je predstavil pogodbo (neveljavno) in dokumente, okrog sodelovanja z računovodskim 
servisom. 
 
Sklep: go. Ireno Ozimič se obvesti o prenehanju sodelovanja in pozove k razlagi situacije. 
Sprejme se ponudbe za novega izvajalca.  
 
Ad 10. Poročilo o udeležbi na ICG Windsor 2013 (poroča g. Lovrenčič) 
 
Lovrenčič je predstavil poročilo iz ICG 2013. 
 
Sklep: Poročilo v celoti in soglasno sprejeto, s pripisom da je potrebno pri takih in podobnih 
poročilih opredeliti, kakšni so bili planirani stroški aktivnosti in kakšni so bili realizirani 
stroški. 
 
V debati se je upravni odbor tudi strinjal z mnenjem g. Ciglariča, da se Športna zveza skozi svoje 
organe in delovna telesa v bodoče opredeli o merilih za sodelovanje na ICG. 
 
Ad 11. Poročanje o sklepu Komisije za priznanja in nagrade MOM 
 
Lovrenčič je predstavil obvestilo Mestne uprave Športni zvezi o tem, da bo g. Ernest Preac prejel 
srebrni grb mesta Maribor. Upravni odbor je obvestilo sprejel. 
 
Ad 12. Predstavitev idejne zasnove (g. Ciglarič) 
 
G. Ciglarič je predstavil idejno zasnovo pokrite dvorane in celostne ureditve v Športnem parku 
Tabor. 
 
Sklep: ŠZM je zainteresirana za razvoj športne infrastrukture in vseh pripadajočih subjektov 
in želi, da se jo pri razvoju smatra kot enakovrednega partnerja Mestni občini ali kateremukoli 
drugemu subjektu. 
 
Ad 13. Nabava osnovnih sredstev – informatika 
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Sklep: nabavi se potrebna informacijska oprema za delovanje strokovne pisarne. 
 
Ad 14*. Kadrovska problematika in dodatna finančna sredstva 
 
Lovrenčič je predstavil situacijo o operativnem izvajanju dejavnosti na sami Športni zvezi. 
 
Sklep: Nadaljevanje aktivnosti v smeri polne prisotnosti in delovne obveze Lovrenčič kot 
strokovnega delavca se smatra kot zelo smotrno, zato se nadaljuje do 31.12.2013. 
 
Sklep: Za udeležbe na sejah Upravnega odbora in Nadzornega odbora ŠZM se od zaključka 
tozadevne seje naprej spet uvede povračilo sejnine za vse prisotne. 
 
Ad 15*. Očitki ŠRD Zvezdica na delovanje ŠZM 
 
Člani so bili v pisni obliki seznanjeni z dopisom ŠRD Zvezdica, prejetem po elektronski pošti dne 
11.09.2013. 
 
Ad 16*. Povračilo sredstev za Športno pomlad ter dogovor za vnaprej (Pomlad + Vikend) 
 
Vsako leto do sedaj je uredniški odbor sprejel sklep, da se za časopisno izdajo za Športno pomlad 
nameni popolnoma enak znesek kot za izdajo Športnega vikenda. 
 
Sklep: Upravni odbor je odobril plačilo objave v časniku Večer za Športno pomlad v znesku 
2840,11 €. 
 
Ad 17*. Športnik leta 
 
Točka se prenese na naslednjo sejo. 
 
Ad 18*. Promocija Športne zveze v bodoče in marketinško sodelovanje z JZ ŠOMB 
 
Točka se prenese na naslednjo sejo. 
 
Ad 19. Vprašanja in pobude 
 
Točka se prenese na naslednjo sejo. 
 
Seja je bila končana ob 21.55 
 
Seja se je končala ob 21.55. Manjkajoče točke bodo uvrščene na dnevni red 
naslednje redne seje. 
 
 
          Predsednik 
 Zapisal:        Športna zveza Maribor 
 Lovrenčič Uroš l.r.        Uroš Lovrenčič l.r.  
  


