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Datum: 14.06.2021  

 

V A B I L O 
 

Vabim vas na redno letno skupščino Športne zveze Maribor, ki bo v četrtek, 24.6.2021 s pričetkom 

ob 18.00 v sejni sobi Hotela Draš, Pohorska ulica 57, 2000 Maribor 

 

1. Sprejem dnevnega reda  

2. Izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije  

3. Poročilo verifikacijske komisije in s tem tudi seznam vseh delegatov  

4. Letna poročila 2020  

5. Poročilo o delu UO ŠZM in razprava  

6. Program dela in finančni načrt za 2021  

7. Predstavitev dokumenta Strategija športa v MOM 

8. Pobude in predlogi  

9. Razno 

 

Gradivo je objavljeno na spletni strani Športne zveze Maribor (www.szm.si). 

 

Prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite! V primeru odsotnosti lahko s podpisanim pooblastilom 

pooblastite drugo osebo. 

 

V skladu z odlokom se lahko skupščine udeležijo osebe, ki izpolnjujejo t.i. PCT pogoje: 

1. negativni rezultat testa na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 72 ur od prejema rezultata (hitri ali 

PCR test)  

2. dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od šest 

mesecev, ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19 (od začetka simptomov ne sme 

miniti več kot šest mesecev)  

3. dokazilo o cepljenju zoper COVID-19 s katerim obiskovalec dokazuje, da je preteklo od prejema: 

- drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer najmanj sedem dni,  

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni,  

- prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca najmanj 21 dni, 

- odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag 

najmanj 14 dni,  

- prvega odmerka cepiva Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca najmanj 21 

dni,  
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- drugega odmerka cepiva Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of 

Epidemiology and Microbiology preteklo najmanj 14 dni, - drugega odmerka cepiva CoronaVac 

proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali  

- drugega odmerka cepiva COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni. 

 4. dokazilo iz zgornje 2. točke, ki so se v obdobju do največ osem mesecev od pozitivnega rezultata 

testa PCR oziroma od začetka simptomov, cepili z enim od cepiv iz 3. točke, pri čemer v primeru 

cepiv iz prve in druge alineje iz prejšnje točke zadostuje en odmerek. 

 

Za vse informacije smo vam na voljo na maja.bezjak@szm.si (041 943 693). 

 

Tomaž Barada 

Predsednik Športne zveze Maribor 

 
 

 

 


