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Zapisnik 16. korespondenčne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor 
 
 

DNEVNI RED:  

 

1. Prošnja za Urad za šport glede plačila akontacij 
 
OBRAZLOŽITEV:  
Zavedamo se, da je trenutna situacija povzročila zastoj pri reševanju vlog razpisa za sofinanciranje LPŠ na 
Uradu za šport MOM in posledično premaknila izdajo sklepov in prvih nakazil za nedoločen čas.  Zaradi 
tega, se bodo mnoga društva ponovno znašla v izredno težkem položaju,  saj ob tem, da še ne bodo prejeli 
nakazil iz naslova LPŠ 2020, ne bodo imeli prihodka iz naslova mesečnih vadnin, s katerimi pokrivajo 
osnovne stroške delovanja in mnogi med njimi tudi stroške zaposlenih.  
 
Ob tem, smo opravili tudi razgovor z v.d. Urada za šport, Anjo Kolšek, ki je potrdila, da tudi direktorica 
mestne uprave razmišlja v tej smeri, oz. da bodo vsekakor poskušali najti ustrezno rešitev, ki bi bila v korist 
društev. 
 
Zato predlagamo, da UO ŠZM na MOM naslovi prošnjo s konkretnim predlogom, in sicer izplačila klubom v 
obliki akontacij, ki bi društvom pomagala prebroditi čas, do zaključka razpisa.  
 
V imenu predsednika vam v nadaljevanju posredujem predlog sklepa, ki pa ga prosim dopolnite oz. dodajte 
vaše pripombe in predloge.  
 
Prosim, če to naredite do ponedeljka, 22.3.2020, do 12.00 ure.  
 
Oblikovan končni sklep vam bomo posredovali na glasovanje, predsednik bo pa dopis poslal na MOM. 
 
Predlog sklepa: Zavedamo se, da so se zaradi trenutne epidemije in posledic ki jih je le-ta prinesla športna 
društva in klubi znašli v izjemno težki situaciji, ko so morali prekiniti vse vadbene in trenažne procese, ter 
zapreti svoja vrata za nedoločen čas. Ker je v teku razpis za sofinanciranje programov LPŠ, katerega 
zaključek se bo predvidoma za nekaj časa podaljšal, se bodo društva in klubi znašli v izredno težkem 
finančnem položaju.  
Vadba v društvih je trenutno prekinjena, prav tako ni prihodkov iz naslova vadnin, ki pa predstavljajo enega 
redkih prihodkov društev, s katerim lahko poravnajo osnovne stroške in pa nemalo njih tudi plače 
zaposlenih. 
V interesu vseh je, da se šport v mestu nadaljuje, da ne bo društva ali kluba, ki bi bilo primorano zaradi 
krizne situacije zapreti svoja vrata, da strokovni delavci ne bi ostali brez dela, saj so ravno oni tisti, ki so ob 
športnikih najbolj zaslužni, da šport v mestu živi. 
Upravni odbor Športne zveze Maribor zato na Mestno občino Maribor in Urad za šport naslavlja predlog, da 
se preuči možnost plačila akontacij oziroma začasnega sofinanciranja, ki bi društvom in klubom omogočila 
vsaj osnovno delovanje. 
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Sklep 1/15K: Upravni odbor Športne zveze Maribor daje pozitivno mnenje na predlog Letnega programa 
športa MOM 2021. 
 
Zoran Kačičnik je podal naslednjo pripombo: 'Jaz bi samo izpostavil, da v LPŠ ni predvidene sistemske 
rešitve za pomoč klubom pri pripravah in postopku kandidiranja na javni razpis. Z vidika zahtevnosti tega 
opravila, kadrovske podhranjenosti društev in urada se mi zdi to nujen korak, saj se bomo v nasprotnem 
primeru pri naslednjem razpisu pogovarjali o istih problemih kot letos.' 
 
 

V času sklica seje so nam iz Urada za šport sporočili da sta direktorica MOM in podžupan že odobrila 

predlog interventnega razpisa tako da smo sejo prekinili. 
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