
PREGLED DELA 
ZA OBDOBJE 
2018 – 2021



ŠPORTNA ZVEZA



Jeseni 2017 je vodenje Športne zveze Maribor prevzel Tomaž Barada s svojo ekipo, ki so ji člani 
skupščine izkazali večinsko zaupanje.

Glavni cilji novega vodstva ŠZM za prihodnje mandatno obdobje so bili:
Check-circle pridobitev novih virov financiranja ŠZM ob ustaljenih javnih virih financiranja;

Check-circle aktivna vloga ŠZM pri zagotavljanju višjih sredstev namenjenih za programe športa iz naslova 
proračunskih sredstev mestne občine Maribor in tesno sodelovanje z vodstvom MOM;

Check-circle aktivna vloga ŠZM pri izvedbi in posodobitvi razpisa Letnega programa športa za celotno mandatno 
obdobje;

Check-circle aktivnejše vključevanje društev in članov ŠZM v programe ter aktivnosti delovanja ŠZM;

Check-circle nadgradnja delovanja regijske pisarne OKS v Štajerski regiji;

Check-circle povečati obseg programskega delovanja ŠZM na področju športa v Mariboru in v regiji. 

ŠPORTNA ZVEZA MARIBOR



2018



Že v prvem letu mandatnega obdobja je 
delovanje ŠZM postalo izredno aktivno na vseh 
področjih športa v Mariboru.

Organizacija dogodkov pod okriljem ŠZM:

• ŠPORTNI VIKEND MARIBORA

• MARIBORSKI MESTNI TEK

• FESTIVAL ŠPORTA

• IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA

• ŠPORTNE POČITNICE

• ZIMSKI ŠPORTNI VIKEND

Organizacija dogodkov v sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije:

• WORLD CHALLENGE DAY

• SLOVENSKA BAKLA (več kot 3000 obiskovalcev)

Ostalo:

Prav tako smo sodelovali pri promociji in 
organizaciji dogodkov v času, ko je Maribor 
pridobil naziv EVROPSKO MESTO ŠPORTA.

Vodstvo ŠZM je vzpostavilo aktiven delovni 
odnos z vodstvom MOM in vodstvom Urada za 
šport pri MOM.

ŠZM V LETU 2018



2019



Zastavljeni cilji iz leta 2018 so se začeli udejanjati, 
predvsem je bila ključna vloga ŠZM pri pripravi 
nove aplikacije razpisa Letnega programa športa 
za leto 2020, pri kateri je aktivno sodelovalo več 
članov različnih odborov ŠZM. 

Na področju organizacije dogodkov pa je 
zagotovo izstopal Mariborski mestni tek, 
ki je dobil novo podobo in osveženo traso. 
Teka se je udeležilo več kot 700 udeležencev, 
otroškega Ajdinega teka pa 3000 mariborskih 
osnovnošolcev.

Organizacija dogodkov pod okriljem ŠZM:

• ŠPORTNI VIKEND MARIBORA

• MARIBORSKI MESTNI TEK

• FESTIVAL ŠPORTA

• IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA

• ŠPORTNE POČITNICE

• ZIMSKI ŠPORTNI VIKEND

Ostalo:

Prav tako smo v letu 2019 začeli s programom 
GIBAJ MARIBOR (brezplačna rekreacija odraslih) 
in ŠPORTNA JESEN SKOZI VSE LETO, ki je 
namenjena gibalni dejavnosti starejših, v celoti 
pa so jo izvajala društva, članice ŠZM.

ŠZM V LETU 2019



2020



Žal je tudi delovanje ŠZM skoraj v celoti 
zaustavila epidemija Covid 19. Vso energijo smo 
posvetili zagotavljanju finančne in druge pomoči 
društvom, ki jih je epidemija najhuje prizadela. 
Na podlagi naše pobude je Mestna občina 
Maribor zagotovila predčasno financiranje iz 
naslova razpisa Letnega program športa MOM 
in na ta način vsaj delno pripomogli, da nekatera 
društva niso v celoti podlegla posledicam 
epidemije. Trudili smo se in vsaj okrnjeno izvedli 
določene športne dogodke, ter si prizadevali, da 
se športe aktivnosti v Mariboru niso prekinile.

Ob tem pa je potrebno izpostaviti izredno 
pozitivno novico leta 2020, in sicer pridobitev 
izvedbe Evropskega olimpijskega festivala 
mladih, EYOF 2023, ki ga bomo gostili v 

Mariboru. Kandidaturo smo prevzeli od 
mesta Koper, ki je od projekta odstopilo, 
pobudo za selitev v Maribor in vse aktivnosti 
ob kandidaturi pa je vodil Tomaž Barada, s 
pomočjo OKS, MOM in ekipo ŠZM.

Organizacija dogodkov pod okriljem ŠZM:

• ŠPORTNI VIKEND MARIBORA

• MARIBORSKI MESTNI TEK

• IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA

• ŠPORTNE POČITNICE

• ZIMSKI ŠPORTNI VIKEND

 *Dogodka FESTIVAL ŠPORTA nismo uspeli 
organizirati zaradi omejitev.

ŠZM V LETU 2020



2021



Že izvedeni dogodki v 2021 pod okriljem ŠZM:

• ŠPORTNI VIKEND MARIBORA

• MARIBORSKI MESTNI TEK

• IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA

Organizacija dogodkov v sodelovanju z 
Olimpijskim komitejem Slovenije:
Slovenska bakla 2021, osrednji dogodek 
promocijskih aktivnosti olimpijskih iger v Tokiu. 
ŠZM in regijska pisarna OKS Maribor sta povezala 
vse občine in športne zveze v regiji, s finalnim 
dogodkom v Mariboru. 

ŠZM V LETU 2021



2016 2017 2018 2019 2020 2021*

Sponzorska 
sredstva 2.520 10.773,66 43.631,48 44.642,87 18.515 9.000

Mestna občina 
Maribor 42.880 67.551 93.379,37 133.493,85 97.773 108.792,30

Fundacija za 
šport 15.883,90 11.297 14.690 21.100 23.200 28.700

€ 61.283,90 € 89.621,66 € 151.700,85 € 199.236,72 € 139.488,00 € 146.492,30

* do 30.9.2021



Struktura 
financiranja 
Športne zveze 
Maribor po 
letih in sklopih 
financiranja.

* do 30.9.2021



Check-circle povečanje sponzorskih sredstev v letih 2018 
in 2019 za več kot štirikrat

Check-circle povečanje sredstev pridobljenih s strani 
razpisa LPŠ - Mestne občine Maribor 

Check-circle povečanje sredstev pridobljenih s strani 
razpisa Fundacije za šport, kar je predvsem 
posledica tega, da smo v naše programe 
vključili več novih dogodkov in da smo začeli 
izvajati nove programe, s pomočjo razširitve 
mreže izvajalcev z društvi, člani ŠZM

Check-circle aktivno vključevanje v pripravo novega odloka 
in pripravo Letnega programa športa, kjer 
smo v vseh komisijah imeli naše predstavnike

Check-circle organizirana pomoč društvom pri prijavi na 
razpis in pri črpanju sredstev

Check-circle pridobitev izvedbe Evropskega olimpijskega 
festivala mladih, EYOF 2023 v Mariboru

DOSEŽENI CILJI V 
OBDOBJU 2018 - 2021








