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Športna zveza Maribor
Ulica Vita Kraigherja 8
SI-2000 Maribor
Tel: 02/2300-480
www.szm.si; info@szm.si

Datum: 10.06.2020
Zapisnik 15. redne seje Upravnega odbora Športne zveze Maribor,
ki je potekala v sredo, 06.05.2020 ob 17.00 uri
v Športnem centru Barada

DNEVNI RED:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev dnevnega reda
2. Pregled in potrditev zapisnika 14. seje UO
3. Pregled aktivnosti in sprejetje ukrepov OKS/ŠZM, za omilitev posledic epidemije novega
koronavirusa na področju športa
4. Pregled trenutnega poteka Javnega razpisa LPŠ 2020 in razpisa za dodelitev finančne pomoči
športnim društvom
5. Pregled trenutnih ukrepov in postopnega sproščanja ukrepov na področju športno – rekreativnih
aktivnosti na prostem in na površinah za šport v naravi, trenežnih procesov Vlade RS
6. Predvidena organizacija športnih dogodkov, ki jih organizira ŠZM (odpovedi, novi termini) in potek
priprav na organizacijo EYOF 2023 / pregled aktivnosti
8. Razno
Ad1: Prisotni so člani UO: Iztok Kvas, Matjaž Plejič, Silvester Lipošek, Sebastijan Harc, Matjaž Meško, Mitja Koželj, Boštjan
Tancer, Andrej Bauman, Neva Čuček, Darko Mušič, Zoran Kačičnik, Tomaž Barada (predsednik)
Odsotni: Darja Škrilec, Mitja Korošec, Klemen Tasič
Ostali prisotni: Anja Kolšek (Urad za šport)
Predlog spremembe dnevnega reda: najprej obravnavamo Ad4, da lahko g. Zarič gre.
Ad2: Zapisnik 14. seje je potrjen soglasno.
Ad3: Predsednik pove, da so na OKS-u ves čas v kontaktu z pristojnim ministrstvom in vlado in da je bil podan tudi poziv,
da se mora v protikoronske ukrepe vključiti tudi področje športa in športnih delavcev. Pove tudi, da se bodo statusi za
kategorizacije podaljšali saj kategorizacij ni mogoče in še za nekatere športe jih ne bo mogoče doseči.
Ad4: Anja Kolšek iz Urada za šport pove, da so sklepi interventnega javnega razpisa v pripravi in bo v kratkem zaključen.
Zaključek rednega javnega razpisa bo končan kasneje kot je bilo planirano saj so se zaradi epidemije podaljšali roki, prav
tako je bil podaljšan rok za dopolnitve. Predvideva se da bo končan konec junija.
Člani UO ŠZM sprejmejo naslednji
Sklep: Člani UO ŠZM predlagajo, da se vsa nerealizirana sredstva iz LPŠ ohranijo v športu. MOM in UŠ se skupaj z ŠZM
dogovorijo o metodologiji razdelitve teh sredstev za namene športnih programov v letu 2020.
Ad5: Predsednik pove, da se pričakuje, da se bodo ukrepi v prihodnjih dneh sprostili in da se bodo ob posebnih pogojih
lahko pričeli vsi trenažni procesi in vadbe. Prav tako postopna izvedba tekmovanj.
Ad6: Športna zveza Maribor je zaradi epidemije bila primorana zaenkrat odpovedati Športni vikend Maribora, ki ga pa
bo, v kolikor bodo to dopuščale razmere izpeljala jeseni. Vsi ostali dogodki zaenkrat ostajajo v planu kot so.
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Iztok Kvas pove, da se pripravlja potrebna dokumentacija za EYOF (skupaj z MOM in OKS). Prav tako pričakujejo
predstavnika Evropskega olimpijskega komiteja, ki bo prišel na ogled športnih objektov. Moral bi priti že marca vendar
je zaradi epidemije bil njegov obisk odpovedan.
Ad6: Pod to točko ni bilo razprave.
Seja je bila zaključena ob 18.30
Zapisala: Maja Bezjak
Tomaž Barada, predsednik
Športna zveza Maribor

