
Poročilo o delu SS ŠZM za leto 2017 

 
V letu 2017 je SS ŠZM deloval še pod predsednikom ŠZM Urošem Lovrenčičem. Ves čas smo 

se nekako trudili za izdelavo Pravilnika o sofinanciranju programa v MOM vendar neuspešno. 

V bistvu smo opravljali standardne naloge, ki jih opravlja SS vsako leto. Svoje delo v letu 2017 

smo pričeli v mesecu januarju, kjer smo določali športnika/športnico Maribora, 

najperspektivnejšo športnico/športnika, ekipo Maribora ter trenerja Maribora za leto 2016. 

Izbirali smo v kategorijah: 

 

1. Športnik Maribora 2016  

2. Športnica Maribora 2016  

3. Moška ekipa Maribora 2016  

4. Ženska ekipa Maribora 2016  

5. Trener Maribora 2016  

6. Najboljša športna ekipa v individualnih panogah Maribora 2016 

 

Glasovnica za izbor športnikov Maribora 2016 
 

Športnik Maribora 2016 
 

  TOČKE 

FILIP FLISAR 
(smučarski 

kros) 

Idre Fjall, 1. mesto, svetovni pokal, disciplina smučarski kros 
Inichen, 1. mesto, svetovni pokal, disciplina smučarski kros 
Inichen, 1. mesto, svetovni pokal, disciplina smučarski kros 

 

BOŠTJAN KLINE 
(alpsko 

smučanje) 

Garmisch Partenkirchen, 2. mesto, svetovni pokal, smuk 
Hinterstoder, 2. mesto, svetovni pokal, superveleslalom 
La Parva, 5. mesto, Pokal Južne Amerike, smuk 
Val d'Isere, 5. mesto, svetovni pokal, superveleslalom 
Val d'Isere, 4. mesto, svetovni pokal, smuk 
Državni prvak v smuku 

 

IVAN 
TRAJKOVIČ 

(taekwondo) 

Slovenia open, 1. mesto, svetovni pokal 
Riga open, 1. mesto, svetovni pokal 
Croatia open, 1. mesto, svetovni pokal 
German open, 2. mesto, svetovni pokal 
Polish open, 2. mesto, svetovni pokal 
Russian open, 3. mesto, svetovni pokal 
Greece open, 3. mesto, svetovni pokal 
Istanbul, 3. mesto, evropske olimpijske kvalifikacije 

 

MARTIN BAU 
(plavanje) 

Rio, OI, 36. mesto, 1500M prosto 
London, EP člani, 50-metrski bazen, 15. mesto, 400M prosto 
London, EP člani, 50-metrski bazen, 19. mesto, 800M prosto 
London, EP člani, 50-metrski bazen, 21. mesto, 1500M prosto 

 

ŽAN LUKA 
ZELK0 

(jadranje) 

Evropsko prvenstvo Las Palmas (Španija) 45.mesto med 114. tekovalci 
EUROSAF Palma de Mallorca - kvalifikacije za OI (Španija) 46. mesto med 
152. tekmovalci 
Svetovni pokal Hyeres (Francija) - 25.mesto med 40. tekmovalci 
Svetovni pokal Weymouth (Anglija) - 34. mesto med 40. tekmovalci 
Državno prvenstvo Slovenije 2016 Izola - 1.mesto med 13. tekmovalci 

 

 
 

  

 
 

  

Športnica Maribora 2016 



 

  TOČKE 

ILKA ŠTUHEC 
(alpsko 

smučanje) 

Lake Louise, 1. mesto, svetovni pokal, smuk 
Lake Louise, 1. mesto, svetovni pokal, smuk  
Lake Louise, 5. mesto, svetovni pokal, superveleslalom 
Val d'Isere, 1. mesto, svetovni pokal, kombinacija 
Val d'Isere, 1. mesto, svetovni pokal, smuk 
Državna prvakinja v smuku 

 

SABINA VEIT 
(atletika) 

Rio, OI, 62. mesto, tej na 200M 
Amsterdam, EP za članice, polfinale, 24. mesto, tek na 200M 
DP članice, 2. mesto, 200M 

 

TADEJA 
MAJERIČ 

(tenis) 

Aurangabed, 25.00$ turnir, zmaga 
Lagos, 25.000 turnir, zmaga 
Torun, 25.000$ turnir, finale 
187. mesto WTA lestvica 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

Športna moška ekipa Maribora 2016 
 

 TOČKE 

NOGOMETNI KLUB MARIBOR BRANIK  

FUTSAL KLUB PROEN MARIBOR  

ROKOMETNI KLUB MARIBOR BRANIK  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Športna ženska ekipa Maribora 2016 
 

 TOČKE 

ODBOJKARSKI KLUB NOVA KBM BRANIK  

ŽENSKI ROKOMETNI KLUB BRANIK  

HOKEJSKO DRSALNI KLUB MARIBOR  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Športna ekipa Maribora v individualnih športnih panogah 2016 
 

  TOČKE 

ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR – 
ŽENSKA EKIPA 

1. mesto, državna liga (drugo leto zapored)  

ŽELEZNIČARSKI TENIŠKI KLUB MARIBOR – 
MOŠKA EKIPA 

1. mesto, državna liga (tretje leto zapored)  



KEGLJAŠKI KLUB KONSTRUKTOR 
MARIBOR 

3. mesto v državnem prvenstvu 
2. mesto na svetovnem pokalu 

1/8 finala Lige prvakov 

 

 
 

  

 
 

  

 

Trener Maribora 2016 
 

 TOČKE 

DARKO MILANIČ  

ROBERT GRDOVIĆ  

GREGA KOŠTOMAJ  

PETER PEN  

BRUNO NAJDIČ  

  

 

Rezultati našega glasovanja: 

 

 

 

Marec 2017: UO ŠZM (prenehanje mandata prejšnjega UO) je na svoji zadnji seji zadolžil SS, 

da sprejme sklepe v zvezi s podanimi vlogami društev, ki bi želela biti vključena v sistem 

financiranja selektivnega športa, kljub temu, da ne izpolnjujejo vseh pogojev. V sistem 

financiranja si želijo priti na predlog ŠZM kot to dopušča Pravilnik o sofinanciranju programa 

športa v MOM. 

 

Društva, ki so poslala vlogo Športni zvezi Maribor: 

 

AKK Branik Maribor 

KK Borut Besedić 

KŠ Sani Bečirović 

DŠRG Branik 

ŠD Center 

ŠD Studenci 

NK Maribor Tabor 

Judo klub Železničar 

NK Dogoše 

 

Vsako vlogo smo obravnavali posebej in ob tem sprejeli najprej dva splošna sklepa: 

 

1.sklep 

 

Vloge bomo obravnavali neglede na to, kdaj so bile posredovane ŠZM. Sprejemali bomo 

strokovne odločitve, glede pravočasnosti oddaje vlog pa naj odloči UO ŠZM. 
 

2.sklep 

 

Društva, ki imajo podpisane »dogovore o sodelovanju« z vodilnim klubom športne panoge 

ob dejstvu, da omenjeni izpolnjuje pogoje iz 26.člena Pravilnika o sofinanciranju letnega 



programa športa v MOM,  izpolnjujejo pogoj za uvrstitev v financiranje selektivnega 

športa. 

 

Obravnava vlog: 

 

AKK Branik Maribor 

 

V vlogi nas seznanjajo s tem, da tekmujejo v vseh selekcijah U9, U11, U13, U15 do U17 – 

kadeti in U19 – mladinci ter s člansko ekipo vključeni v uradni sistem tekmovanja Košarkarske 

zveze Slovenije. V lanskem letu je klub tekmoval v 2.slovenski ligi in zasedel 2.mesto. Je tudi 

nosilec panoge, ki ima podpisan dogovor o sodelovanju s KK Borut Besedić. Mladinska ekipa 

U19 je nastopala v 1. A SKL. Tudi kadetski ekipi U15 in U17 v letošnji sezoni nastopata v 1.A 

SKL oziroma 1.B SKL. Svojo košarkarsko šolo imajo organizirano na osmih osnovnih šolah v 

Mariboru. Vključenih imajo cca 150 otrok. Ves vadbeni proces (od članske ekipe do najmlajših 

selekcij) vodijo za to usposobljeni trenerji. 

 

Iz navedenega je jasno razvidno, da prevzema AKK dejansko vlogo nosilca panoge (košarke). 

Zaradi interesa nadaljnjega razvoja košarke v MOM sprejmemo sklep: 

 

3.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da uvrsti AKK Branik v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

 

KK Borut Besedić 

 

Klub nas seznanja z dejstvom, da že štirinajst let uspešno deluje na področju košarke v MOM. 

Imajo podpisan dogovor o sodelovanju z AKK Branik, kar se je pokazalo v preteklosti kot 

pozitivno, saj je kar nekaj igralcev nadaljevalo svojo kariero v omenjenem klubu. V poslani 

vlogi je priložen program dela kot tudi poročilo o delu za preteklo leto. V programu kluba imajo 

zastopane vse stopnje športnih šol (I, II, III, IV in V), ki tekmujejo pod okriljem KZS. Delo v 

klubu poteka po začrtanih ciljih, ki jih športniki dosegajo po navodilih in vadbi, ki jo vodi za to 

usposobljeni kader. Sprejmemo naslednji sklep: 

 

 

 

4.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da uvrsti KK Borut Besedić v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

KŠ Sani Bečirević 

 

Klub nas seznanja, da bodo v sezoni 2016/17 tekmovali pod okriljem KZS v kategorijah U9, 

U11, U13 in U15. Košarkarsko šolo izvajajo na devetih osnovnih šolah za otroke od prvega do 

četrtega razreda. Za izvajanje tega programa KŠ Sani Bečirevć zaračunava vadnino medtem ko 

pa AKK Branik Maribor in KK Borut Besdić tega ne zaračunavajo. V lanski sezoni so začeli 

izvajati tudi program igrive košarke za predšolske otroke. Priložijo tudi program dela in 

razvojni program mladinskega pogona. Za strokovno delo skrbijo usposobljeni kader. Pri 



omenjenem programu mladinskega pogona je omenjeno, da igralcem omogočajo nastopanje za 

druge klube Štajerske regije, kar pomeni tudi izven MOM. Po zagotovilih nekaterih članov 

vodstva AKK Branik in KK Borut Besedić v letošnjem letu KŠ Sani Bečirović nima 

sklenjenega dogovora o sodelovanju z nobenim omenjenim klubom. Tako kot imajo zapisano 

v programu mladinskih selekcij košarkarje usmerjajo po celotni štajerski regiji. Zato 

predlagamo naslednji sklep: 

 

5.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da KŠ Sani Bečirević ne uvrsti v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

Društvo za športno ritmično gimnastiko (DŠRG Branik) – ritmika Maribor 

 

V vlogi društvo omenja, da je tradicija društva v Mariborskem športnem prostoru dolgoletna in 

neprekinjena, zaznamovana z lepimi športnimi uspehi in uporabo profesionalnega pristopa k 

realizaciji načrtovanega programa. Ugotavljajo, da je zanimanje za treniranje ritmične 

gimnastike vsako leto večje. Vse več časa namenijo tudi promociji tega športa tudi z udeležbo 

na raznih družabnih in športnih prireditvah. V društvu redno trenira 80 deklic, ki se udeležujejo 

državnih in mednarodnih tekmovanj.  

Glavna trenerka je Sviatlana Luzanava iz Belorusije, ki že trinajst let skrbi za strokovno delo v 

društvu (kar pomeni kontinuiteto dela). V kategoriji kadetinj imajo članico državne 

reprezentance Lauro Baraktaraj, ki se je z rezultati že uvrstila na EP. Mladinki Zala Grager in 

Lara Atelšek Hozjan pa sta kategorizirani tekmovalki po kriterijih OKS. 

V vlogi pošljejo tudi poročilo o delu in štiriletni program (2016-2020) dela. So organizatorji 

tudi več državnih prvenstev in mednarodnega turnirja. 

 

Glede na več omenjenih dejstev in pa predvsem dejstva, da je DŠRG Branik Maribor, klub za 

ritmično gimnastiko do sedaj nesporno izpolnjeval pogoje iz kategorizacij športnikov v panogi, 

ter je z vsemi selekcijami že vsa leta vključen v vsa uradna tekmovanja Gimnastične zveze 

Slovenije predlagamo naslednji sklep: 

 

6.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da DŠRG Branik Maribor uvrsti v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

 

 

ŠD Center 

 

Športno društvo Center Maribor je društvo s 110 letno tradicijo v katerem so se kalili najboljši 

slovenski in mariborski športniki. Vseskozi so njihovi športniki člani državnih reprezentanc 

tako v članski, mladinski in mlajših kategorijah. Žal je v zadnjih treh letih prenehalo s svojo 

športno kariero pet športnikov, ki so bili stalni člani A-članske državne reprezentance ali pa so 

reprezentanco zastopali na mednarodnih tekmovanjih. Zaradi omenjenega dejstva društvo ne 

izpolnjuje pogoja 8% kategoriziranih športnikov v športni panogi. 

Da se v športni šoli ŠD Center Maribor dela kvalitetno priča dejstvo, da so v letu 2016 na pokalu 

Slovenije in državnem prvenstvu osvojili 36 medalj, od tega 20 zmag prav v kadetski kategoriji. 

Na državnem prvenstvu 2016 so imeli najuspešnejšega tekmovalca v kategoriji do 15 let in 



najuspešnejšo tekmovalko v kategoriji kadetinj. Trenutno imajo v mladinski reprezentanci dva 

telovadca v razširjeni kadetski reprezentanci prav tako dva telovadca in v kadetski ženski 

reprezentanci eno tekmovalko. 

Za strokovno delo skrbi za to usposobljeni kader. Priložena sta tudi program dela in poročilo o 

delu v preteklem letu. Za uvrstitev društva v sofinanciranje selektivnega športa na predlog ŠZM 

prosijo prvič. Predlagamo naslednji sklep: 

 

  7.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da ŠD Center Maribor uvrsti v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

ŠD Studenci 

 

ŠD Studenci imajo od leta 2014 status regijskega panožnega športnega centra. S športno 

gimnastiko (žensko) se ukvarjajo več kot 90 let. V zadnjih sedmih letih so z načrtnim in 

strokovnim delom v otroških in mladinskih športnih šolah dvignili nivo doseženih rezultatov. 

Dve športnici izpolnjujeta, glede na kriterije OKS, pogoje državnega razreda. Ukvarjajo se 

samo z žensko gimnastiko. Njihove tekmovalke so se udeleževale tudi največjih tekmovanj kot 

so svetovna prvenstva, evropska prvenstva, Sredozemske igre, Univerziada… 

Za strokovno delo v društvu skrbi za to usposobljen kader. Predlagamo naslednji sklep: 

 

 8.sklep 

 

Strokovni svet predlaga UO ŠZM, da ŠD Studence uvrsti v sistem financiranja 

selektivnega športa. 

 

Judo klub Železničar – podpisano pogodbo o sodelovanju z Judo klubom Broker (izpolnjuje 

pogoje) 

NK Maribor Tabor – podpisano pogodbo z NK Maribor (izpolnjuje pogoje) 

NK Dogoše – podpisano pogodbo z NK Maribor (izpolnjuje pogoje) 

 

 

 

Na osnovi podanih pripomb Urada za šport na sprejeti 2.sklep zadnje seje SS ŠZM in našo 

ugotovitev, da so pripombe »na mestu« smo člani SS ŠZM izpeljali korespondenco o novem 

predlaganem sklepu, ki smo ga dali v potrditev UO ŠZM. Sklep se glasi: 

 

SKLEP 

 

Društva, ki imajo podpisane »dogovore o sodelovanju« z vodilnim klubom športne panoge 

ob dejstvu, da vodilni klub posamezne športne panoge izpolnjuje pogoje iz Pravilnika o 

sofinanciranju letnega programa športa v MOM,  izpolnjujejo pogoj za uvrstitev v 

financiranje selektivnega športa. 

 

Za izpolnjevanje pogojev vodilnih klubov športne panoge se smatra da izpolnjujejo naslednje 

člene Pravilnika o sofinanciranju LPŠ v MOM: 

 

1.2.1. Individualne športne panoge 

26 / 27.člen 



 

1.2.2 Kolektivne športne panoge 

33 / 34.člen 

 

1.2.3 Individualne športne panoge, ki imajo ekipna tekmovanja 

39.člen 

 

Kljub temu da sta SS ŠZM in UO ŠZM dala KŠ Sani Bečirević negativno mnenje glede 

vključitve v sistem financiranja je le-ta bil v ta sistem uvrščen. Obrazložitve glede tega nismo 

dobili in tudi ne na osnovi katerega določila je Komisija sprejela takšno odločitev. 
 

To je bilo tudi zadnje dejanje v delovanju SS ŠZM v sestavi Rakun Matjaž, Grubišič Robert, 

Herga Robi Kačičnik Zoki, Vogrinec Aljaž, Jurša Duašan in Silvester Lipošek, sajje sledila 

izvolitev novega vodstva ŠZM. 

 

 

 

Maribor, 09.05.2018                                                             Predsednik SS ŠZM 

                                                                                                Silvester Lipošek 

 

 

 


