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V Športno zvezo Maribor je vključenih 180 športnih društev in je s tem tudi krovna organizacija in 

reprezentativni organ civilne sfere športa v Mestni občini Maribor. 

Najvišji organ Športne zveze Maribor je Skupščina. Ob Skupščini so delovna telesa Zveze še 15-članski Upravni 

odbor (UO), 3-članski Nadzorni odbor (NO), 7-članski Strokovni svet (SS), 7-članska Komisija za šport otrok in 

mladine (KŠOM), 7-članska Komisija za priznanja, imenovanja in statutarna vprašanja (KPIS). 

Najpogosteje se sestajata UO in SS (okrog 10x letno), ostali po potrebi. 

 

Primarni dejavnosti Športne zveze Maribor sta združevanje društev zaradi lažjega izražanja skupnih interesov 

ter izvajanje dogovorjenih športnih programov in projektov. 

 

Ključni programi Zveze so: 

 

Enkratne športne prireditve 

Odmevna množična prireditev je Športni vikend Maribor, katere se vsako leto udeleži več deset tisoč 

Mariborčanov in smo jo v letu 2020 izvedli že 30. leto zapored. V letu 2020 smo petič izvedli Mariborski mestni 

tek pod sloganom ''Maribor laufa'', ki je bil izpeljan v več dnevih . Ob tem smo izvedli še nekaj manjših 

dogodkov ( Zimski športni vikend, Športne počitnice). Že drugo leto zapored je potekal z projekt Gibaj Maribor 

ki spodbuja meščane k brezplačni vadbi. 

Za izvajanje programov smo v letu 2020 prejeli dotacije Mestne občine Maribor in Fundacije za šport. Prav 

tako smo v te namene pridobili namenska donatorska in sponzorska sredstva. Za izvajanje programa smo 

namenili še lastna sredstva, za uspešno in celovito izvedbo programa ter črpanje sredstev iz javnih virov in 

poplačilo vseh obveznosti do dobaviteljev.  

 

Zaradi specifične situacije vezane na koronavirus v letu 2020 nismo mogli izpeljati prireditve Festival 

mariborskega športa in Športne igre zaposlenih. Prav tako smo morali prilagoditi izvedbo Mariborskega 

mestnega teka (online in delno po posameznih šolah z otroci). Prilagodili smo tudi dejavnosti na športnem 

vikendu (poletnem in zimskem), da so bili v skladu z ukrepi. Kljub temu smo dogodke uspeli izpeljati in tudi 

uspešno počrpati sredstva iz javnih razpisov.  

Delo v pisarni je potekalo nemoteno, društvom smo bili na voljo po predhodnem dogovoru, prav tako pa smo 

jim konec leta bili v pomoč pri prijavi na javni razpis.  

 

 

Športne informacije oz. Založništvo 

Cilj izdajanja športnih informacij je, da se športna in ostala javnost seznanja z dogajanji v mariborskem športu. 

V okviru programa Športne informacije oz. Založništvo smo v letu 2014 ob zaključku izdajanja časopisa 

http://www.szm.si/
mailto:info@szm.si


Mariborski šport pričeli z izdajanjem PDF informatorja Mariborski e-šport, ki izide cca. 6x na leto in ga prejema 

okrog 1000 bralcev v svoje elektronske poštne predale. 

 

Športna pisarna ŠZM 

Športna pisarna ŠZM je operativno telo Športne zveze Maribor, ki kontinuirano izvaja vsa dela in naloge, 

zadane s strani delovnih teles ŠZM, sofinancerjev programov, po statutu in poslovnikih, administratorska dela 

vodenja dokumentacije, spletnih opravil, razpisnih postopkov, ter vsa ostala opravila. Dela sta v letu 2020 

opravljali dva redno zaposlena delavca (eden je bil celo leto v bolniškem staležu) in en pogodbeni izvajalec. 

Sredstva za izvajanje se pridobivajo iz STM Delovanje športne zveze in STM posameznih programov in 

projektov. 

 

Regijska pisarna OKS za Podravje 

Regijska pisarna OKS za Podravje je operativno telo OKS-ZŠZ, ki deluje pod okriljem ŠZM z lastnim STM. 

Pisarna opravlja dela in naloge pomoči občinskim športnim zvezam v regiji, društvom in klubom v regiji v tistih 

občinah, kjer ni športne zveze, spodbuja medobčinsko delovanje, razvoj športa, zbira statistične podatke za 

OKS-ZŠZ in ostala dela po pogodbi. Delo vodenja regijske pisarne je v letu 2020 opravljal en pogodbeni 

izvajalec, ki je tudi potrjen s strani OKS-ZŠZ.  V letu 2020 je regijska pisarna zadolžena tudi za projekt OFEM 

2023. 

 

 

K ostalim dejavnostim pa prištevamo še: 

 

Priznanja športnikom in športnim delavcem – Izbor športnika Maribora 

S podelitvijo priznanj ob koncu leta se Športna zveza Maribor oddolži športnikom za dosežene športne uspehe 

in športnim delavcem za uspešno organizacijsko ali strokovno delo. 

Tako smo za leto 2020 podelili sledeče nagrade: 

- najboljše perspektivne športnike 

- najboljšega trenerja 

- najboljše športnike invalide 

- najboljše športnike (posameznike) 

- najboljše ekipe v individualnih športnih panogah 

- najboljše ekipe v ekipnih športnih panogah 

- Cizljeve plakete za minulo delo v športu 

 

 

Končna pojasnila 

 

Še nekaj končnih pojasnil: Športna zveza Maribor prejema za izvajanje svoje športne dejavnosti sredstva iz 

proračuna Mestne občine Maribor, prav tako kandidira s svojimi programi na sredstva Fundacije za šport. Cilj 

programov Športne zveze Maribor je, da s svojimi programi športa omogoča vsem starostnim skupinam, da 

se lahko rekreirajo oz. se ukvarjajo s športom na kakovostni ali vrhunski ravni. Cilj delovanje javnega servisa 

Športne zveze Maribor pa je v skladu s statutom skrb za enakomeren razvoj športa v športnih društvih, 

panožnih strokovnih zvezah in vzgojno izobraževalnih zavodih in univerzi, ki ga uresničuje tako, da 

- opravlja naloge v zvezi z izvajanjem športnih programov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna 

Mestne občine Maribor, 

- zastopa članice Zveze v zadevah skupnega pomena, 

- razvija in krepi stike z drugimi športnimi zvezami doma in v tujini, 



- sodeluje z vsemi zvezami v Republiki Sloveniji, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo, 

- si prizadeva za razvoj športno-rekreativne dejavnosti občanov v okolju, kjer Zveza deluje, 

- se zavzema za organizacijo športnih prireditev in jih tudi organizira, 

- seznanja člane Zveze z novostmi s področja športnih dejavnosti društev, 

- vzpodbuja člane društev, panožnih zvez, vzgojno izobraževalnih zavodov v Mariboru, k aktivnemu 

sodelovanju v športnih tekmovanjih, 

- organizira razna predavanja, seminarje in razne tečaje za člane Zveze, 

- izvaja druge dogovorjene naloge za potrebe mariborskega športa 

- sodeluje pri izbiri športnika leta. 

Računovodske storitve izvaja MD Consultico d.o.o. (kontaktna oseba in izvršni koordinator ga. Mojca Topler, 

GSM 031/597-773, mojca@mdconsultico.si ), kjer so na voljo 

tudi za vsa računovodska pojasnila za naše poslovanje. 

 

Maribor, 22.03.2021 

 

        Športna zveza Maribor 

Maja Bezjak, strokovna sodelavka 

 

 

 

 

 
            
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020 
 

UVOD 
 
Društvo je aktivno, delujoče društvo. 
Pri izdelavi računovodskih izkazov so upoštevana določila SRS 33 (2016), Zakon o društvih, Pravilnik 
o materialno finančnem poslovanju društva,  ZGD, kjer je potrebno ter Pravila skrbnega 
računovodenja (PSR). 
Društvo vodi knjige po sistemu dvostavnega knjigovodstva. 
Amortizacija je obračunana v okviru zakonskih določb, ne glede na rezultat društva. Uporabljena je 
metoda enakomernega časovnega amortiziranja po posameznem osnovnem sredstvu. Obračunana 
amortizacija ni višja od davčno priznanih stopenj. 
Nobene metode vrednotenja niso bile spremenjene glede na prejšnje leto. 
Prihodki in odhodki so prikazani v obdobju, ko so le ti nastali, ne glede na plačilo. Odhodki in prihodki 
se vodijo v poslovnih knjigah po dejavnosti zveze, po stroškovnih mestih, sredstva in vire sredstev 
pa za Športno zvezo kot celoto. Stroškovna mesta so bila v letu 2018 postavljena na novo. 
Vsak dogodek je vrednoten posamezno. 
Začetna bilanca se ujema s končno bilanco predhodnega leta. 
V letu 2019 sta bili za nedoločen, polni delovni čas zaposleni dve osebi. Od tega je bila ena oseba v 
bolniškem staležu neprekinjeno celo leto. 
 
 
AKTIVNA STROŠKOVNA MESTA V LETU 2019 
 

ŠIFRA SM NAZIV 

100 Delovanje Športne zveze 

101 Erasmus 

102 Regijska pisarna 

103 Športni vikend Maribora 

104 Mariborski mestni tek 

105 Festival športa 

106 Športne informacije 

107 Izbor športnika leta 

109 Medmestno sodelovanje 

112 Športne počitnice Maribora 

115 Zimski ŠVM 

117 Gibaj Maribor 

118 Šport starejših 
 

OSNOVNA SREDSTVA 

 

Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo vrednost opreme, ki se nahaja na lokaciji v Mariboru. 
 
Osnovna sredstva se vodijo po modelu nabavne vrednosti, amortizacija je obračunana na podlagi 
enakomernega časovnega amortiziranja. Letna amortizacija za opremo je 20% za računalnike in 
računalniško opremo je 25% in 33,33% in ne presega davčno predpisane stopnje amortiziranja. 
Inventar do vrednosti 500,00 eur se vodi v registru osnovnih sredstev, vendar se ne amortizira. 
Predstavlja v celoti strošek tekočega leta, v katerem je bil nabavljen. 



Stanje na dan 31.12.2020   3101,59 

 

 

KRATKOROČNE TERJATVE: 
 
Kratkoročne terjatve predstavljajo: 

- Terjatve do članov društva iz naslova neplačane članarine v znesku 2615,00 eur. Od tega že 
zapadlo 2615,00 eur. 

- Terjatve do kupcev oz. naročnikov v višini 16086,34. Od tega zapadlo 4031,34 eur.  
- Terjatve do Zavoda za zdravstveno zavarovanje RS iz naslova refundacije boleznin 

zaposlenih, v višini 522,07 eur. 
- Terjatve do sredstev fundacije v znesku 12587,00 eur. 
- Terjatve do sredstev MOM v znesku 6000,00 eur. 
- Terjatve do zaposlenega v znesku 23,30 eur (na dan tega poročila že poravnano) 
- Terjatve za vplačane akontacije za davek na dohodke iz pridobitne dejavnosti v znesku 

269,24 eur. 
- Kratkoročne terjatev za podpisane donacijske pogodbe v znesku 1050,00 eur. 

 
 
Skupaj terjatev  na dan 31.12.2020 je 39.352,95eur. 
 

DRUŠTVENI SKLAD: 
 

- Ustanovitvena in kasnejše vloge v znesku 4.307,27 eur. 
- Prenesen nerazporejen presežek prihodkov nad odhodki preteklih let v znesku 14.655,72 
- Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2014 v znesku -5.399,89 eur 
- Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 v znesku 16.789,38 eur 
- Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2016 v znesku 239,73 eur 
- Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017 v znesku -17313,55 eur 
- Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2018 v znesku -12955,65 eur 
- Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 v znesku – 11019,85 eur 
- Presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 v znesku – 4481,34 eur 

 

Društveni sklad na dan 31.12.2020 znaša 6861,52 eur.  
 

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI: 
 
Kratkoročne obveznosti sestavljajo: 

- Na dan 31.12.22020 obveznosti do dobaviteljev v znesku 18240,19 eur. Od tega zapadle 
obveznosti v znesku 417697,61eur. 

- Obveznosti iz naslova plač za mesec december 2020 v znesku 1687,62 eur (Plačano 
10.01.2021) 

- Obveznost iz naslova davkov in prispevkov plač za mesec december 2020 v znesku 683,13 
eur (Plačano 10.01.2021) 

- Obveznost za plačilo GSM aparata na obroke 230,11 eur. Od tega 0,00 zapadlo. 
- Obveznost iz naslova prejetega posojila 7500,00 eur. 
- Obveznost do Nove KBM iz naslova koriščenja limita v znesku 8415,84 
- Obveznost do Nove KBM d.d. za obresti 65,98 eur.  



 
Skupaj obveznosti na dan 31.12.2020 je 36900,24 eur. 
 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA: 

 

Prihodki društva so nastali iz naslova pridobitne in nepridobitne dejavnosti. 
Prihodki iz naslova pridobitne dejavnosti so v znesku 29.985,00 eur. Nastali so iz naslova 
sponzoriranja podjetij na prireditvah in prihodkov od izvedbe tečaja smučanja in ostalih storitev. 
Prihodki iz naslova nepridobitne dejavnosti so v znesku 135041,10 eur. Sestavljeni so iz članarin, 
donacij, dotacij in subvencij, 
 
 
Vsi prihodki so bili v letu 2020 nižji za 22,78% eur v primerjavi s preteklim letom, kar je posledica 
epidemije Covid 19 in ukrepov zaradi epidemije Covid 19. Zveza v 2020 ni realizirala kar nekaj 
načrtovanih dogodkov, kar se je močno poznalo predvsem na sponzorskih sredstvih. 
 
 
RAZMERJE PRIHODKOV V LETU 2020 
 
Na podlagi pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. L. RS, št. 109/2007) 
znaša prihodek društva iz pridobitne dejavnosti 29985,00 eur. Vsi ostali prihodki so prihodki 
nepridobitne dejavnosti in zanašajo 135041,10 eur. 
 
Nepridobitna dejavnost predstavlja 81,83% vseh prihodkov, v letu 2019 76,82% 
Pridobitna dejavnost predstavlja 18,17% vseh prihodkov, v letu 2019 23,18% 
 

Razlika presežka odhodkov nad prihodki v letu 2020 je  4481,34 eur. 
 
 V letu 2020 je 16,26% manj odhodkov kot v preteklem letu.  Ker so prihodki v letu nižji za 22,78% je 
zveza ustvarila presežek odhodkov nad prihodki. 
 
Povečanje prihodkov v primerjavi z odhodki vpliva na poslovni izid, ki je ob koncu leta negativen. 
 

OSTALA POJASNILA 
 

ZAPOSLITEV: 
Število zaposlenih ostaja nespremenjeno.  
Na 31.12.2020 sta zaposleni dve osebi za nedoločen, polni delovni čas. 
Od tega je ena oseba v bolniškem staležu neprekinjeno od 17.04.2018 naprej. 
V letu 2020, se z dnem 22.2.2020 zaradi invalidske  upokojitve za polovični delovni čas, spremeni 
zaposlitev ene osebe, v delovno obveznost 20 ur na teden. 
 
OSNOVNA SREDSTVA: 
V letu 2020 društvo ni vlagalo v osnovna sredstva z vrednostjo nad 500,00 eur. 
 
SKLAD: 
Društveni sklad se je zmanjšal iz  11342,86 eur na 6861,52 eur, zaradi negativnega poslovanja v letu 
2020 
 



Že v letu 2015 je bilo ukinjeno blagajniško poslovanje. Društvo posluje samo preko transakcijskega 
računa. 
 
INTERVENTNA ZAKONODAJA (PKP): 
Zveza je iz naslova interventne zakonodaje: 

- Prejelo zaščitne maske v vrednosti 190,32 eur 
- Oprostitev plačila PIZ prispevkov za zaposlene, ki so delali v času prvega vala epidemije v 

vrednosti 842,68 eur. 
- Zveza je v prvem valu epidemije zaposlenim izplača krizni dodatek v višini 518,18 eur. 

 
 
 
Maribor, 30.03.2021 
 
 
 

Mojca Topler 
MD CONSULTICO, d.o.o. 

 


