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PROGRAM DELA ZA 2021 

 

ŠZM je v program dela za leto 2021 vključil tri ključne točke 

1. Aktivno sodelovanje z Mestno občino Maribor in Uradom za šport  

2. Nadgradnja in izvedba projektov pod okriljem ŠZM 

3. Priprava na projekt OFEM 

Zagotovitev dodanih virov financiranja iz naslova lastnih dejavnosti. 

 

 

Aktivno sodelovanje z Mestno občino Maribor in Uradom za šport  

ŠZM bo aktivno sodelovala s ključnimi akterji, ki krojijo usodo mariborskega športa. 

V minulem letu je ŠZM aktivno sodelovala pri izvedbi razpisa LPŠ za leto 2020: 

- ŠZM je imela predstavnika v komisiji za razdeljevanje sredstev iz naslova LPŠ (Zoran Kačičnik) 

ter tri predstavnike v komisiji za pripravo Strategije športa v MOM (Tomaž Barada, Silvester 

Lipošek in Peter Sitar) 

- Pisarna ŠZM se je aktivno vključila v pomoč društvom pri prijavi na razpis 2020 

V letu 2021 si želimo da ŠZM: 

- v sodelovanju z Uradom za šport sodeluje pri pripravi razpisa LPŠ; 

- skupaj z Uradom za šport pripravi javno razpravo na temo Strategije športa v MOM in doseže 

sprejem dokumenta v mestnem svetu MOM; 

- na podlagi sprejete strategije začne z izvedbo postopkov, ki bodo zavedeni v novi strategij. 

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 in izvedba projektov pod okriljem ŠZM 

ŠZM je za leto 2021 v svoj program dela navedla izvedbo devet dogodkov/projektov, od katerih smo 

do sedaj izvedli enega  (Liga Maribor) in projekt Gibaj Maribor, ki poteka celo leto: 

Izbor športnika Maribora 

29. Športni vikend Maribora 

Mariborski mestni tek 

Športne igre zaposlenih 

http://www.szm.si/
mailto:info@szm.si


 

 

Festival Mariborskega športa v času Evropskega tedna športa 

Zimski športni vikend Maribora – Otvoritev smučarske sezone na Pohorju 

Liga Maribor 

Program brezplačne vadbe za odrasle Gibaj Maribor 

Prihod olimpijske bakle 

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. 

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

področju organizacije dogodkov. 

 

 

Tomaž Barada 

Predsednik Športne zveze Maribor 

 


