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Z a p i s n i k 
 
 
2. seje UO Športne zveze Maribor, ki je bila dne 5.6. 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, 
Aleš Antolinc, Karl Kelc, Mitja Dragšič, Branko Tekmec, Marko Geršak, Jure Petič, 
Borut Jarc 
 
PRISOTNI ČLANI NO: Jože Dover, Jože Rajšp, Donald Keranovič 
 
OPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Andrej Bauman, Matjaž Meško 
NEOPRAVIČENO ODSOTNI ČLANI UO: Mitja Koželj 
 
OSTALI PRISOTNI: Matjaž Plejič (ŽTK), Simon Mihalina (ŠRD Zvezdica) 
 
 
 
D N E V N I R E D : 
 

1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda 
2. Pregled prispele pošte in seznanitev UO 
3. Potrditev zapisnika 1. redne seje UO ŠZM 
4. Potrditev sklepov 1. korespondenčne seje UO ŠZM 
5. Pregled realizacije preteklih sklepov 
6. Poročilo ŠVM (poroča OO 23.ŠVM) 
7. Predstavitev in potrditev predsednika in članov SS 
8. Predstavitev in potrditev predsednika in članov KŠŠ 
9. Predstavitev poteka primopredaje od starega vodstva (poroča Uroš Lovrenčič) 
10. Vprašanja in pobude 
11. Razno 

 
 
Ad 1 
 
G. Uroš Lovrenčič , predsednik ŠZM je pozdravil prisotne člane UO ŠZM.  
 
Glede na navzočnost članov UO ŠZ Maribor na 2. seji UO ŠZ Maribor, se ugotavlja, 
da je 2. seja UO ŠZ Maribor sklepčna. 
 
Ad 2 
- g. Marjan Kosi je dne 03.06.2013 nepreklicno odstopil z mesta vodje regijske 
pisarne OKS. Potrebno je imenovati novo vodjo pisarne oz,. poiskati kandidata za le-
tega; 
- g. Klemen Bedenik nas je po elektronski pošti obvestil, da se bo pričel pripravljati 
Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023. Kot podlaga za pripravo se bo 
uporabilo gradivo "Nacionalni program športa 2011-2020, predlog 21.4. 2010, 
gradivo za razpravo na OKS-ZŠZ"; 
- od Slovenske olimpijske akademije smo prejeli povabilo k izvedbi Mini Olimpijade; 
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- Društvo paraplegikov Severne štajerske je na ŠZM naslovilo prošnjo za pomoč pri 
nabavi športnega invalidskega vozička za košarkaško sekcijo; 
- VK DEM vlaga prijavo na razpis za naziv Nacionalnega športnega centra in nas 
naprošajo da kot ŠZ napišemo pozitivno mnenje k njihovi prijavi za razpis; 
- potrebno je urediti spletno skripto za beleženje spletnih piškotkov na naši spletni 
strani in bo za znesek 36,00 € (z DDV) uredil Rolan: 
- g. Zmago Gomzi in g. Matjaž Ledinek sta nas obvestila, da nimata urejenih pogodb 
za sodelovanje za leto 2013; v skladu s sklepom UO se jima ponudi pogodba do 
31.08.2013. 
 
Ad 3 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZ Maribor z dnevnim redom. 
 
Ad 4 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZ Maribor, da je bila v torek, 28.5.2013 
sklicana 1. korespondenčna seja UO ŠZM preko elektronske pošte in na njej 
soglasno sprejeta sklepa 
 
Sklep 10: 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se sobotno kosilo ob 23. Športnem 
vikendu v hotelu Bolfenk izvede samo v primeru, da bomo imeli tam zgoraj 
primernega sogovornika - župana, ki nam bo lahko dal odgovore na naša 
vprašanja... za vse ostalo se lahko pogovorimo čez teden po pisarnah. Malica 
za vse udeležujoče s strani ŠZM in/ali Urada za šport se izvede v hotelu Arena, 
kjer je odprta naročilnica (za naše ljudi v info točki, reševalce itd...). Ostalih 
gostov se ne vabi, se pa lahko srečamo člani OO in UO po lastni pobudi. 
 
Sklep 11: 
Info točka 23. Športnega vikenda Maribor naj bo postavljena pod Pohorjem, z 
dvočlansko ekipo (Irena in Franjo), opis del in bonitet enak lanskim. 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZ Maribor pri pripravi in oblikovanju 
časopisa Mariborski šport  
 
Po razpravi je bil sprejet  
 
Sklep 12: 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se g. Kelc poveže z novinarji časopisne 
hiše Večer in pridobi informacije, ali so pripravljeni kot prilogo pripravljati 
posebno obliko športnega glasila Mariborski šport. G. Karl Kelc ima polna 
pooblastila za dogovore glede vsebine, sooblikovalcev in marketinga 
(oglaševanja) v prilogi. 
Na naslednji seji UO ŠZM g. Kelc poroča o poteku. 
 
Sklep13: 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se g. Gomziju in g. Ledineku ponudi 
podpis pogodbe za nadaljnje sodelovanje pri oblikovanju časopisa Mariborski 
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šport do 31.8. 2013. Lovrenčič pridobi obstoječe pogodbe in z njihovo vsebino 
seznani Upravni odbor. 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZM, glede razrešitve starega Uredniškega 
odbora časopisa Mariborski šport in imenovanje novega 
 
Sklep 14:  
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se stari uredniški odbor razreši in 
imenuje začasni uredniški odbor do 31.8. 2013. V novem uredniškem odboru 
bodo g. Zmago Gomzi, g. Matjaž Ledinek, g. Karl Kelc, g. Uroš Lovrenčič. 
 
G. Uroš Lovrenčič je seznanil člane UO ŠZM glede vabila in udeležbe 31. Skupščine 
OKS-ZŠZ, ki smo ga dobili na ŠZM. 
 
Sklep 15 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se 31. Skupščine OKS-ZŠZ udeleži 
predsednik Športne zveze Maribor g. Lovrenčič ter po potrebi še en član, če je 
to v skladu s pravilniki (preveriti je treba na OKS). 
 
G. Uroš Lovrenčič, je seznanil člane UO ŠZM o odstopu g. Kosija s položaja vodje 
regijske pisarne Maribor in imenovanje novega vodje pisarne. 
 
Sklep 16 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se z začasnim mandatom do 31.8. 2013 
imenuje za novega vodjo regijske pisarne OKS g. Lovrenčiča. 
 
Člani UO ŠZM so razpravi sprejeli še naslednji sklepe: 
 
Sklep 17 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da so prijave za predsednika Strokovnega 
sveta še odprte do 12.06.2013, do 14:00h. Klubi lahko do tega dne še pošljejo 
predloge, do tega dne pa lahko vsi (kandidati za predsednika in kandidati za 
člane SS) še dopolnijo svoje vloge oziroma predstavitve. 
Po tem, ko so vloge in predstavitve zbrane, se posredujejo članom UO ŠZM, ki 
z glasovanjem določijo kandidate, ki so prišli v ožji izbor za predsednika SS 
ŠZM. Slednje pozovemo na sejo UO ŠZMB dne 19.06.2013 ob 19:00h, ki te 
kandidate še ustno zasliši ter nato z glasovanjem izbere in potrdi predsednika. 
Člane SS bo UO ŠZMB določil na osnovi presoje prispelih vlog oziroma 
strokovnih referenc v teh vlogah (koliko let delujejo strokovno v športu, kakšni 
so njihovi dosežki, ali so aktivni tudi izven svoje športne panoge...) . 
 
G. Lovrenčič je seznanil UO ŠZM, da sta za predsednika KŠŠ popolno vlogo oddala 
ga. Darja Škrilec in g. Kamenšek, g. Murausa pa se pozove, da vlogo dopolni. 
 
G. Golob je predlagal, da se o članih Komisije za šolska športna tekmovanja 
posvetujemo z društvom športnih pedagogov. 
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Sklep 18 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da se za imenovanje članov KŠŠ pridobijo 
predlogi Društva športnih pedagogov osnovnih in srednjih šol ter da se po 
elektronski pošti obvesti tudi vse mariborske osnovne in srednje šole.  
 
Sklep 19 
UO ŠZM je soglasno sprejel sklep, da bo primopredaja dokončno zaključena, 
ko bo UO ŠZM s strani NO natančno seznanjen s stanjem od 2009 do danes 
5.6.2013. NO je od UO ŠZM dobil polna pooblastila za razpolaganjem z 
dokumentacijo v mandatu 2009-2013. Člani NO bodo v naslednjih dneh prevzeli 
gradivo in ga temeljito pregledali, po potrebi tudi na drugi lokaciji. O prevzemu 
se predčasno obvesti go. Ireno Pogorelčnik. 
 
Sklep 20 
V članstvo Športne zveze Maribor se z današnjim dnem sprejme Rugby 
Football Club Maribor. 
 
 
 
          Predsednik 
     Zapisal:       Športna zveza Maribor 
Franjo Izlakar l.r.            Uroš Lovrenčič l.r.  


