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PROGRAM DELA ZA OBDOBJE 2018/2019 

 

ŠZM je za prvo leto mandatnega obdobja 2018-2022, pripravilo programski načrt dela, ki je 

sestavljen iz naslednjih ključnih točk 

1. Ureditev in dopolnitev temeljnih aktov ŠZM 

2. Aktivno sodelovanje z Mestno občino Maribor, Uradom za šport in zavodom Športni objekti 

Maribor 

3. Nadgradnja poslovodsko organizacijske strukture ŠZM in izvedba projektov pod okriljem 

ŠZM 

Zagotovitev dodanih virov financiranja iz naslova lastnih dejavnosti 

 

Ureditev in dopolnitev temeljnih aktov ŠZM 

ŠZM je pripravila osnutek novega statuta ŠZM, in sicer v skladu in izhodišči zakona o športu,  zakona 

o društvih, ter pobudah, predlogih in zahtevah v ŠZM združenih društev, zvez in drugih organizacij 

in organov.   

Gradivo bo predano v obravnavo na redni skupščini ŠZM 31.05.2018. 

Nov, posodobljen statut ŠZM prinaša vsem organom ŠZM možnost transparentnega dela in 

odločanja o ključnih odločitvah delovanja ŠZM. 

 

Aktivno sodelovanje z Mestno občino Maribor, Uradom za šport in zavodom Športni objekti 

Maribor 

ŠZM bo v navedenem obdobju aktivno sodelovala s ključnimi akterji, ki krojijo usodo mariborskega 

športa. 

V minulih mesecih je ŠZM aktivno sodelovala pri izvedbi razpisa LPŠ za leto 2018, ključni cilji ŠZM pa 

so: 

- Da skupaj z odgovornimi izvede postopek dopolnitve in spremembe kriterijev pravil za novi 

Pravilnik o sofinanciranju LPŠ v MOM, ki bo stopil v veljavo skupaj z razpisom LPŠ za leto 

2019; 

- Skupaj s PIP (Pravo informacijsko pisarno) omogočimo članicam ŠZM brezplačno pravno 

pomoč na področju Zakona o športu in na področju notranje organiziranosti članic; 

- Da v sodelovanju z Uradom za šport izvede delavnico, kjer si bodo lahko potencialni 

prijavitelji pridobili informacije, ki jim bodo v pomoč pri prijavi na razpis;  

- Da skupaj z odgovornimi na MOM pripravi predlog strategije športa v Mestni občini Maribor; 

- Da skupaj z odgovornimi doseže sprejem omenjene strategije v mestnem svetu MOM; 

- Da na podlagi sprejete strategije začne z izvedbo postopkov, ki bodo zavedeni v novi strategij. 
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Vse navedeno je potrebno nujno izvesti zaradi lažjega uresničevanja javnega interesa na področju 

športa z zagotavljanjem sredstev za izvedbo letnega programa športa, načrtovanjem, gradnjo in 

vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih objektov in površin za šport v naravi v lasti lokalne 

skupnosti, ter s spodbujanjem in zagotavljanjem pogojev za opravljanje in razvoj športnih 

dejavnosti.  

 

Nadgradnja poslovodsko organizacijske strukture ŠZM in izvedba projektov pod okriljem ŠZM 

ŠZM ugotavlja nujnost ureditve razmer zaposlenih na ŠZM in aktivno iskanje novih prostorov ŠZM, 

saj za uresničevanje vseh navedenih programskih ciljev ŠZM  trenutno nima zadostnega števila 

ustreznih kadrov. 

Ob tem aktivno deluje v prostorih ŠZM tudi regijska pisarna OKS. 

ŠZM je za leto 2018 v svoj program dela navedla izvedbo šest dogodkov/projektov, od katerih smo 

do sedaj izvedli dva (Izbor Športnika leta mesta Maribor za leto 2017 in Prihod Olimpijske bakle v 

Maribor), v drugi polovici leta pa bomo izvedli še naslednje: 

30.05.2018 / Tafisa World Challenge Day 2018 

02-03.06.2018 / 28. Športni vikend Maribora 

07-08.09.2018 / Mariborski mestni tek 

22.09.2018 Športne igre zaposlenih 

23.-30.09.2018 / Festival Mariborskega športa v času Evropskega tedna športa 

15.-16.12.2018 / Zimski športni vikend Maribora – Otvoritev smučarske sezone na Pohorju 

*za izvedbo dveh dodatnih dogodkov smo se odločili za organizacijo v sklopu promocijskih 

aktivnostih, Maribor - Evropsko mesto športa 2018, skupaj z MOM in OKS 

ŠZM sodeluje v promocijskih aktivnostih, Maribor -  Evropsko mesto športa 2018, kot eden ključnih 

partnerjev MOM, saj ob izvedbi določenih projektov, skrbimo tudi za komunikacijo dogodkov na 

socialnem omrežju FB, ter smo pripravili spletno stran mariborsport.si 

Večina navedenih projektov, je bila uspešno prijavljena na razpise LPŠ v MOM in Fundacije za šport. 

 

Zagotovitev dodanih virov financiranja iz naslova lastnih dejavnosti 

ŠZM si bo še nadalje izdatno prizadevala zagotoviti dodatne vire financiranja, predvsem skozi lastne 

dejavnosti. 

V prvi polovici leta 2018, je ŠZM uspela zagotoviti dodatna sredstva financiranja delovanja ŠZM, in 

sicer v višini 40% sredstev, ki jih prejema za delovanje iz naslova LPŠ.  

Dodatna sredstva je ŠZM zagotovila na podlagi sponzorskega sodelovanja s poslovnimi partnerji, na 

področju organizacije dogodkov. 
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