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UVOD 

Športna zveza Novo mesto (v nadaljevanju ŠZNM) je samostojno, prostovoljno in neprofitno združenje 
športnih društev in klubov s sedežem na  Mestni občini Novo mesto (v nadaljevanju MONM), ki so 
organizirana v skladu z Zakonom o društvih. 

ŠZNM je članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez Slovenije in je lahko 
članica  mednarodnega športnega združenja v skladu z lastnimi ustanovnimi akti in svojim 
programom. Sodeluje s klubi in društvi, ki so njeni člani, lokalno skupnostjo in občinskim javnim 
zavodom za šport, športnimi asociacijami in subjekti s sedežem v občini ali izven nje v skladu z akti in 
programom dela.  
 
Začetek mandata 2012-2016 

 

V torek, 12. 6. 2012, se je končalo polletno delo začasnega predsedstva za oživitev ŠZNM 

Na pobudo nekaterih klubov in njenega predsednika Marijana Špilerja, je bil decembra 2011 sklican 

sestanek Iniciativnega odbora, namen sklica je bil obuditi delovanje Športne zveze Novo mesto. 

Udeležilo se ga je 38 predstavnikov športnih društev s sedežem v MONM. Izvolili smo začasno 

predsedstvo ŠZNM, ki je imelo poglavitno zadolžitev, da pripravi potrebne  postopkov za  izpeljavo 

volilne skupščine ŠZNM. Predsedstvo je tako pripravilo spremembe statuta, poslovnika in začrtalo 

osnutke programa njenega delovanja. Člani Iniciativnega odbora so si bili enotni v tem, da mora 

ŠZNM postati strokovno združenje novomeških športnih društev, ki bo pomemben dejavnik v MO 

Novo mesto in  bo svojim članom nudilo ustrezno strokovno pomoč ter podporo pri njihovem 

delovanju.   

 

V torek, 12. junija 2012, je bila izpeljana  volilna skupščina, na kateri je bilo razrešeno staro vodstvo in 

izvoljeno novo. Novi predsednik je postal novomeški športni delavec in svetnik v Občinskem svetu MO 

Novo mesto Jiri Volt (Teniški klub Portovald), ki si je v skladno z določili statuta ŠZNM za 

podpredsednika izbral mag. Metoda Jermana (Športno društvo Bushido). 

 

Nagovor kandidata za predsednika Jirija Volta ( v celoti) 

 

Spoštovani člani Športne zveze Novo mesto.  

 

Najprej vas vse lepo pozdravljam. Vesel sem, da ste se vestno poravnali članarino ŠZNM in s tem 

dokazali, da vam ni vseeno kaj se dogaja  kaj se bo dogajalo s športom v Novem mestu. Tukaj pred 

vami stojim  kot kandidat za predsednika športne zveze Novo mesto. Za kandidaturo sem se odločil na 

osnovi dosedanjih izkušenj, ki sem jih pridobil kot aktivni športnik, vodja kluba, izdelovalec strategije 

za šport v Mestni občini Novo mesto in kot član tekmovalne komisije Teniške zveze Slovenije in ne 

nazadnje tudi izkušnja občinskega svetnika mi pomaga spoznati zakulisja, ki jih prej nisem poznal.  

 

Kje vidim priložnost, da zapolnimo razpoke, ki se kažejo v   novomeškem športnem prostoru? 



Ravno v tem, da bo znala ŠZNM zastopati stališča športnih klubov na lokalni ravni, to pa se v tem 

času žal ne dogaja. S tem bo  ŠZNM pripomogla k boljšemu stanju novomeških klubov,  prednostno 

se bo zavzemala, da ne bodo klubi prepuščeni sami sebi, skušala jim bo kolikor bo v njeni moči in 

pristojnosti nuditi ustrezno strokovno pomoč, ki jo bo zagotavljalo strokovno predsedstvo. Ne morem 

vam zagotoviti, da bo novo predsedstvo imelo čarobno palico, s katero se bo lotilo nakopičenih 

problemov, ki so že desetletja prisotni v lokalnem prostoru, lahko pa vam iskreno in zavezujoče 

obljubim, da se bom odpravljanja napak in pomanjkljivosti lotil vestno in pregledno z občutkom za 

pravičnost in prednostne naloge.  

 

Športna zveza in Agencija za šport Novo mesto? 

Večina športnih delavcev in ljudi, ki so posredno povezani s športnimi dejavnostmi se predvsem v 

zadnjem času,  sprašuje v kakšnem razmerju sta Športna zveza Novo mesto in Agencije za šport 

Novo mesto. Ne smemo gledati ti dve ustanovi kot dva nasprotnika, ampak kot dva soigralca v ekipi. 

Se pa strinjam s tem, da bi morala Agencija za šport Novo mesto včasih več narediti in to ne samo v 

zvezi z denarjem. 

Zakon o športu opredeljuje, da se interesi lokalne skupnosti na področju športa lahko izvajajo preko 

ustreznega  javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je MO Novo mesto ali preko ŠZNM. V 

novomeški občini že od leta 1993 deluje javni zavod Agencija za šport Novo mesto, ki upravlja s 

športnimi objekti v lasti   MO Novo mesto. Agencija za šport  izvaja tudi letni program športa, ki ga 

opredeljuje nacionalni program športa, oziroma Zakon o športu. Letni program športa sprejema 

občinski svet MO Novo mesto. Ravno tukaj vidim priložnost ŠZNM, da zapolni praznino -  to je pomoč 

klubom, saj je to osnovna naloga vsake športne zveze.  

Moj program bo temeljil predvsem na treh načelih: pomoč, rešitev in trajnost. 

Poglavitna naloga predsedstva  ŠZNM pa je iskanje trajnih rešitev, ki bi zagotavljale večjo stabilnost 
novomeškega športa na vseh ravneh in ne le  gašenje lokalnih požarov. 
Kot institucija moramo nastopati povezano, pošteno in nesebično, da bomo lahko čez nekaj let opazili 
vidni napredek. 

Olimpijski komite Slovenije                    
Prizadeval se bom tudi, da bo povezovanje z Olimpijskim komitejem Slovenije še boljše kot doslej. Pri 
odločanju o podelitvi nagrad ki jih podeljuje Olimpijski komite (Bloudkove priznanja) pa bi morala 
sodelovati tudi  ŠZNM. 
Z zglednim sodelovanjem vseh članov  ŠZNM bomo zastavljene cilje lažje dosegli in tako družno 
pripomogli  k razvoju novomeškega športa, in mu tako dvignili pomembnost in veljavo.  
Z zavzetim predsedstvom,  dobrimi strokovnimi sodelavci in z vašo pomočjo bomo zagotovo dosegli 
zastavljeni cilj. 
 
 
Vesel sem tudi, da so kandidati za člane predsedstva dobri strokovnjaki na svojem področju, saj bo z 
njimi delati v veselje. 
Zahvaljujem se vam za pozornost in vsakega vabim k sodelovanju, saj bomo le z vašo pomočjo in s 
skupnimi močmi dosegli pričakovan cilj. 
 
  
Hvala, 
Jiri Volt 
 
 



 

Mestna občina Novo mesto-Športna zveza Novo mesto  mandat 2012-2016 

Športna zveza Novo mesto je v mandatu 2012-2016 aktivno sodelovala z Mestno občino Novo mesto 
in to na področij: MONM. 

- Pomoč klubom s sedežem v MONM. 

- Pravilnik za dodeljevanje sredstev v MONM . 

- Proračun MONM, 2013, 2014, 2015, 2016. 

Vsakodnevna in tekoča problematika  

ŠZNM je skoraj v vsakotedenskem kontaktu z MONM in njenim oddelkom za šport. Na tej  ravni 
poskušamo uskladiti vsakodnevne težave klubov in društev. Gre za vzdrževanje športnih objektov, 
uporaba športnih objektov, proračun itd. 

Prav pri vsakoletnem proračunu, ki je interes večine klubov, je ŠZNM uspelo v letih 2015 in 2016 
povečati postavko za skoraj 70.000,00 EUR. Mestna občina Novo mesto namreč pri vsakoletnem 
sprejemanju proračuna potrebuje mnenje ŠZNM (12. člen Zakona o športu), ki se tako   
poskušala  aktivno boriti za povečanje omenjene postavke. Prav višina sredstev je osnova za delo 
vsakega kluba v naši občini. Menim, da smo sploh v zadnjih letih bili uspešni.  

Sam sem tudi kot občinski svetnik aktivno sodeloval pri reševanju športne  problematike v MONM in 
ocenjujem, da se je v zadnjem obdobju kar nekaj zadev spremenilo na boljše. Dokončanje Športne 
dvorane OŠ Stopiče, sanacija ŠD Marof, dokončanje garderobno sanitarnega objekta za tenis in 
kegljišče, preplastitev atletskega stadiona Portovald, povečanje števila otroških igrišč v Novem mestu 
in še nekaj manjših projektov. Seveda ni bila ŠZNM nosilka pri uresničevanju teh projektov vendar je 
igrala aktivno vlogo brez katere bi zadeve šle lahko v napačno smer. Veseli me dejstvo, da so  
sredstva  za delovanje športnih klubov  nakazana bistveno prej kot je bila to praksa v preteklosti. 

Športna zveza Novo mesto aktivno sodeluje pri pripravi strategije razvoja Mestne občine Novo mesto do 
leta 2030.  
Osebno menim, da je sodelovanje z MONM na visoki ravni in ga je kot takega potrebno krepiti še 
naprej. Tukaj gre predvsem zahvala Ivici Menger in vodstvu občine. 

Fundacija za šport - Športna zveza Novo mesto mandat 2012-2016 

Že na samem začetku delovanja sem posvetil veliko pozornost prav sodelovanju s Fundacijo za šport. 
Preko te organizacije so namreč sofinancirani  športni projekti na katere se lahko prijavijo športna 
društva, športne zveze, nevladne organizacije, itd. Vsako leto smo znova obveščali klube in društva, 
da se lahko prijavijo na razpis, pri tem pa nimajo nobenih gmotnih stroškov. V zadnjih dveh letih ŠZ 
NM zadrži 10 odstotkov za svoje delovanje, preostali denar je nakazan na račun posameznega kluba, 
ki se je uspešno prijavil na razpis. Od leta 2012 - 2016 smo sodelovali pri devetih mi projektih in uspeli 
z šestimi, ki so bili sofinancirani z  18.700,00 EUR. 

Za omenjeno področje je skrbel tajnik zveze Matjaž Kuzma. (poročilo tajnika se nahaja na koncu 
poročila). 

 

 

 

 



 

Agencija za šport Novo mesto - Športna zveza Novo mesto mandat 2012-2016 

Ne smemo gledati ti dve ustanovi kot dva nasprotnika, ampak kot dva soigralca v ekipi. Se pa strinjam 
s tem, da bi morala Agencija za šport Novo mesto včasih več narediti in to ne samo v zvezi z 
denarjem…to je stavek iz mojega nagovora. 
Agencija za šport Novo mesto je poseben člen v novomeškem športu. Skrbi namreč za izvajanje LPŠ 
v predšolski, šolski in srednješolski shemi. Z letno pogodbo z MONM vzdržuje športne objekte, ki jih 
od nje dobi v upravljanje Sodelovanje z Agencijo za šport je bilo včasih napeto. ŠZNM je reševala 
težave nogometnega kluba, atletskega kluba, teniškega kluba, odbojkarskega kluba,kegljaškega kluba 
in ostalih. Težave so se vedno nanašale na vzdrževanje in skrb za športne objekte. Poudariti je 
potrebno, da se težave kot posledice tovrstnih težav kažejo tudi kot preobremenitev posameznih 
športnih objektov. 
Trudil sem se skupaj s predsedstvom pri izboljšanju športne prireditve Športnik leta, ki jo kot osrednjo 
prireditev organizira agencija. V omenjenem mandatu mi je uspelo na nivoju občine doseči, da ima ŠZ 
NM svojega predstavnika v javnem zavodu Agencije za šport. Omenjeno funkcijo zaseda Igor Primc.  
 
Poročilo Igorja Primca se nahaja spodaj.  
 
Športna zveza Novo mesto je v mandatu 2012-2016 sodelovala z Agencijo za šport Novo mesto 
korektno. 

Olimpijski komitent Slovenije -Športna zveza Novo mesto mandat 2012-2016 

Športna zveza Novo mesto je nosilka regijske pisarne  OKS za Dolenjsko regijo. Sem spadajo občine 
oz. Športne zveze, Črnomelj, Metlika, Trebnje (glej razpredelnico  spodaj). 
Sodelovanje z OKS ZŠZ je na zelo visoki ravni. Prav v tem mandatu pod vodstvom gospoda . 
Gabrovca je šport na lokalni ravni dosegel vzpon. OKS tako materialno kot tudi finančno podpira šport 
na lokalni ravni in je to eden od glavnih finančnih virov ŠZNM.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Članstvo mandat 2012-2016 

Če bi sodili po podatkih glede članstva bi lahko rekli, da je bil mandat neuspešen. Osebno menim, da 
imajo preko Športne zveze Novo mesto korist tako člani zveze, kot  nečlani. V prihodnjem mandatu je 
potrebno povečati število članov, kar bo pozitivno vplivalo na medklubske odnose. Dogovor o tem bi 
potekal na ravni občine. Društva morajo prepoznati prednosti vključevanja v članstvo ŠZNM  

V spodnjih razpredelnicah so navedeni podatki o članstvu po letih v obdobju 2012-2016.  

 



 

 

 

 
 



 

Finančno stanje mandat 2012-2016 

ŠZ NM je v obdobju 2012-2016  poslovala pozitivno. Ta trenutek je na računu 10.500 €. Ko sem 
prevzel ŠZ NM je bilo stanje 2.300,00 €. Ne smemo pozabiti, da je skozi račun ŠZNM steklo kar nekaj 
sredstev, ki smo jih nakazali klubom. Spodaj je navedena razpredelnica poslovanja. Ta trenutek 
pridobiva ŠZNM tudi denar za delovanje regijske pisarne s strani OKS. V proračunu 2016 in 2017 nam 
je uspelo zagotoviti proračunsko postavko s katere se lahko sofinancirajo projekti ŠZNM.  

Zaradi bistvenega prihranka pri vodenju transakcijskega računa smo 2015  poslovanje ŠZNM prenesli 
na Delavsko hranilnico Novo mesto. 

 

Proračunska postavka 

 

 



  

 



Poročila: 
- Igor Primc- član sveta Agencije za šport 
- Matjaž Kuzma – tajnik ŠZNM 

POROČILO  ČLANA  SVETA  AGENCIJE  ZA  ŠPORT  NOVO  MESTO 

1. V času ko sem bil član sveta zavoda kot predstavnik ŠZNM, je bilo sklicanih 10 sej zavoda. Prisoten 
sem bil na 8. sejah zavoda, kjer sem zagovarjal interese športne zveze.  

2. Povprečno so bile sklicane 2.- 3. seje letno in sicer: 

- ob sprejemanju finančnega in letnega poročila dela (marec, april),  
- ob sprejemanju načrta - programa dela Agencije za šport (november),  

Letos je bila zaradi rušenja strehe drsališča in kasnejših poročil o dogodku sklicana tudi izredna seja 
sveta Zavoda (februar) na pobudo občinskih članov sveta zavoda. 

3. Zavod je vestno opravljal naloge iz letnih načrtov dela (predšolski šport, šolski in obšolski šport, 
športne rekreacije, vzdrževanja športnih objektov, drugo strokovno delo v športu), v nekaj zadnjih letih 
pa poleg tradicionalnih športnih prireditev izvedel nekatere nove projekte na področju propagande 
športa kot so Krka živi, Skoki v Krko in jesenski košarkarski turnir. Na področju vzdrževanja športnih 
objektov so opravili veliko dela in tudi vodili največjo investicijo tega mandata prenovo zastarele 
atletske steze. Skratka delo Zavoda je bilo v tem segmentu prepoznavno. 

4. Zagotovo je bil poleg ostalega največja želja Športne zveze pridobivanje novih športnih površin. V 
tem mandatu je bila dokončan servisni objekt za tenis in kegljišče na Loki, zgrajenih nekaj novih 
otroških igrišč ter 2 novi košarkarski igrišči, ponoven zagon umetne stene za plezanje ter postavitev 
zunanjih fitnes naprav.   

5. Svet zavoda se je v tem mandatu ukvarjal s reševanjem nekaterih odprtih zadev iz preteklosti. 
Nekatere so bile ugotovljene ob inšpekcijskem nadzoru v prejšnjem mandatu: 

- sprememba statuta, 
- pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji, 
- splošni pravilnik za DŠI, 
- cenik uporabe športnih objektov. 

Trenutno se svet Zavoda ukvarja z Razpisom za oddajo gostinskega lokala v Marofu, saj pogodba s 
1.10.2016 poteče dosedanjemu najemniku.  

6. Finančna sredstva je Zavod večinoma pridobil s pogodbo in na Razpisih MO NM. Slabih 10 % pa 
tudi s tržno dejavnostjo, ki se je v tem mandatu povečala. Še vedno od ustanovitelja MO ni prejel 
jasnih navodil oz. usmeritev glede načina izvajanja tržne dejavnosti. Javni zavod namreč temu ni 
namenjen. 

Finančni prihodki in odhodki Zavoda so se gibali okrog 1 milijona evrov. Z javnimi sredstvi je Zavod 
ravnal dokaj gospodarno, terjatve do klubov ki so bile v preteklem obdobju precej višje, pa je uspel 
prepoloviti. Trenutno ima Zavod zapadlih obveznosti več kot odprtih terjatev, vendar je bila šele pred 
kratkim podpisana pogodba z ustanoviteljico, tako da se bodo zadeve v kratkem uredile. 

7. Menim, da sem kot predstavnik ŠZNM  na sejah sveta zavoda tvorno sodeloval in zagovarjal njene 
interese  

Zapisal:       Novo mesto, 31.5.2016 

Igor Primc, prof.   

 



Poročilo o delu tajnika Športne zveze Novo mesto v obdobju od oktobra 2012 do aprila 2016 

Spoštovani, 

spodaj podpisani Matjaž Kuzma, potrjujem, da sem v času od oktobra 2012 do aprila 2016 opravljal 
delo tajnika Športne zveze Novo mesto. 

Med delovne naloge, ki so bile opredeljene v pogodbi o sodelovanju, so štele: 

- operativno izvajanje sklepov organov ŠZ NM  
- koordiniranje delo organov ŠZNM in društev pri izvajanju skupnih programov, 
- pripravljanje strokovnega gradiva za seje organov ŠZNM,  
- izvajanje aktivnosti v zvezi z javnimi razpisi za društva – članice ŠZNM,  
- izvajanje ovrednotenega delovnega programa ŠZNM,  
- organiziranje dela in skrbi za zakonitost finančnega in materialnega poslovanja ŠZNM,  
- opravljanje drugih nalog, ki jih določi skupščina, Svet ali predsednik ŠZNM, 
- vodenje regijske pisarne OKS-ZŠZM v Novem mestu (do 2014), 
- sodelovanje pri projektih ŠZNM,   
- delovanje v splošno korist ŠZNM in njenih članic.  
 

Predvsem bi poudaril uspešno izvajanje prijav in ostalih postopkov  pri pridobivanju sredstev preko 
vsakoletnega javnega razpisa Fundacije za šport ter v letu 2016 promocijo mlajših selekcij športnih 
društev – članic, ob njihovih največjih uspehih (osvojitev naslova državnih prvakov). Upam, da se bo 
trend promocije mladih domačih športnikov nadaljeval tudi v bodoče. 

 

S spoštovanjem, 

Matjaž KUZMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



Logotip predstavlja sledeče: 

Zasnova znaka se naslanja na tri s športom povezane misli:  
 
1. razvoj športnika je postopen - zato spirala - logaritmična; 
 
2. "hitreje, višje, močneje", z olimpizmom povezana misel, prežema praktično vse športe - zato tri 
spirale;  
 
3. za šport je potrebna strast - zato rdeča barva  
 
Napis se oblikovno podreja znaku. 

 

 

 

ZAKLJUČEK   

V omenjenem mandatu sem in še vedno zastopam funkcijo občinskega svetnika Mestne občine Novo 
mesto. Tukaj dodam sledeče. Nikoli nisem v političnem ,,boju,,  izkoriščal naslov predsednika ŠZNM. 
Dejstvo, je tudi to, da sem bil v časih politično obremenjen pri raznih odločitvah. Vendar smatram, da 
je in bila moje politična funkcija v korist ŠZ NM oz. Novomeškemu športu. 

Prepričan sem, da mi je kot predsedniku ŠZNM uspelo izpeljati načrtovano zastavljen cilj čeprav se mi 
je tu in tam prikradle manjše napake  ( pa saj veste: kdo ne dela ne greši). 

V nagovoru sem obljubil, da bom utemeljil svoje delo na treh načelih: pomoč, rešitev in trajnost 
 
Navajam dejstva z katerimi utemeljujem ta tri načela. 

-imamo vpliv na proračun in dogajanje v MONM, 
-sodelujemo z Fundacijo za šport in Olimpijskim komitejem Slovenije, 
-pomagamo klubom, ki izrazijo to potrebo, 
-imamo svojega člana v svetu javnega zavoda Agencije za šport Novo mesto,  
-sedanjo vodstvo občine nas ima kot partnerja na področju športa,  
-smo partner vsem organizacijam na področju športa, 
-kot regijska pisarna imamo aktivno vlogo pri OKS oz. naši regiji.  

Navedena dokumentirana dejstva dovolj zgovorno opravičujejo nujnost dosedanjega predvsem pa 
bodočega obstoja Športne zveze Novo mesto.  Na koncu svojega mandata v katerem sem si za njeno 
uspešno delovanje prizadeval po svojih močeh in sposobnostih pa želim novemu vodstvu veliko 
uspeha pri nadaljnjem delu na področju športa.   

 

Predsednik ŠZNM v obdobju 2012 - 2016 
Jiri Volt 


