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ZAPISNIK 20. SEJE PROGRAMSKO – VOLILNE SKUPŠČINE 

ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA, 21.01.2016 

 

ZAPISNIK 

 

20. seje programsko – volilne skupščine ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA, ki je 

bila v četrtek 21.01.2016 ob 17.00 uri v hotelu Diana. 

Vabljeni društva, klubi in zveze, člani Športne zveze Murska Sobota, prejemnik 

priznanja častnega člana Športne zveze Murska Sobota, ter prejemnik plakete (klub). 

Prisotni: Veĉetiĉno kulturno, izobraţevalno in športno društvo Bakovci, Rokoborsko društvo 

Sobota M. Sobota, Športno kulturno društvo Romi, Romska športna zveza Slovenije Pušĉa, 

Ţenski odbojkarski klub M. Sobota, ŠD NK Pušĉa, Romsko društvo nogometna šola Pušĉa, 

Karate klub Murska Sobota, Plesni klub Zeko M. Sobota, ŠD Aerobic M. Sobota, Judo klub 

Štorkljice M. Sobota, Karate klub Mura-Ken M. Sobota, Športno društvo Spinn M. Sobota, 

Športno strelsko društvo M. Sobota, Medobĉinsko društvo splepih in slabovidnih M. Sobota, 

Medobĉinska nogometna zveza M. Sobota, Partizan Bakovci, Športni klub Pomurje Deset M. 

Sobota, Košarkarski klub Radenska Creativ M. Sobota, Društvo paraplegikov Pom. Prelekije 

M. Sobota, Društvo za športno rekreacijo M. Sobota, Zdruţenje atletskih sodnikov M. Sobota, 

Medobĉinsko društvo invalidov M. Sobota, Namiznoteniški klub Sobota M. Sobota, 

Planinsko društvo Mura M. Sobota, Društvo Doc M. Sobota, Atletski klub Panvita M. Sobota, 

Športno društvo celebralne paralize - Sonĉek M. Sobota, Nogometni klub Rakiĉan, 

Medobĉinska zveza KMN M. Sobota, Judo klub M. Sobota, Košarkarski klub Štorklje M. 

Sobota, Potapljaško društvo M. Sobota, Društvo dodgeball Catwoman M. Sobota, Rokometni 

klub Pomurje M. Sobota, ŠD Stork M. Sobota, Kickboxing klub M. Sobota, Plesna šola 

Devţej M. Sobota, Klub malega nogometa Bangladeš M. Sobota, Športno društvo Bakovci, 

Kolesarski klub Pomurje Bakovci, Planinsko društvo Matica M. Sobota, ŠD Kupšinci, Fitnes 

Krpan M. Sobota, Kajak kanu klub Mura Krog, DNŠ Mura M. Sobota, Obĉinska strelska 

zveza M. Sobota, Košarkarsko društvo Sobota M. Sobota, Strelsko društvo Bakovci, 

Smuĉarski klub Prekmurje M. Sobota, ŠD prijateljev ribištva in Kajakaštva Krog, ter Ţenski 

košarkarski klub M. Sobota. 

Na seji so bili prisotni tudi mediji, člani predsedstva Športne zveze Murska Sobota, člani 

nadzornega odbora in drugi predstavniki klubov in društev. Seje pa sta se udeleţila tudi 

gospod dr. Aleksander Jevšek, ţupan Mestne občine Murska Sobota in gospa Nada 

Cvetko Török, univ. dipl. gradb., vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti Mestne 

občine Murska Sobota. 

Dnevni red: 

I. programski del: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov za vodenje skupščine 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Potrditev zapisnika 19. seje skupščine 

4. Podelitev priznanja (častni član ŠZ)  in plakete (klub) 
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5. Poročilo o dejavnosti v letu 2015 s finančnim poročilom ter poročilom nadzornega 

odbora 

6. Razrešnica organom zveze 

 

II. volitve: 

1. Izvolitev organov za vodenje volilne skupščine 

2. Predstavitev programov in list kandidatov za kandidatov za predsednika Športne 

zveze: 

    ANDREJ GOMBOŠI 

    ZORAN KOS 

3. Volitve: predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva ( 6 ), članov 

nadzornega odbora (3)  in disciplinske komisije (3) 

4. Razno 

 

Sejo je odprl in prvi del seje vodil predsednik Športne zveze Murska Sobota gospod Stanko 

Kerĉmar. Uvodoma je pozdravil vse navzoĉe še posebej dr. Aleksandra Jevška, ţupana 

Mestne obĉine Murska Sobota in gospo Nado Cvetko Török univ. dipl. gradb., ki je s 

1.1.2016 prevzela vodenje Oddelka za negospodarske dejavnosti, kamor spada tudi šport, tako 

da se bo tudi ona v bodoĉe udeleţevala športnih tekmovanj, obĉnih zborov ter sej. Predsednik  

je pozdravil tudi vse predstavnike sredstev javnega obvešĉanja, ki ţe leta poroĉajo o športnih 

dogodkih in uspehih. Po potrditvi dnevnega reda je gospod Stanislav Šernek postavil 

vprašanje glede volitev in sicer ali se po novem voli samo 8 ĉlanov predsedstva ali pa 9 tako, 

da se je glede na njegov predlog dodalo podpredsednika, ki ni bil zapisan v dnevnem redu. 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov za vodenje skupščine  

Delovno predsedstvo za I. del seje: Stanko Kerĉmar – predsednik, ĉlana – Franc Donša in 

Sandra Mate. 

Zapisniĉarka: Alenka Karoli 

Overovatelja: Ignac Horvat in Cvetka Vereš. 

Verifikacijska komisija Silvo Kauĉiĉ - predsednik, Dušan Benko in Damjan Anţelj. 

Sklep: 

Prisotni so predloge delovnega predsedstva: zapisničarko, overovatelja in verifikacijsko 

komisijo, soglasno potrdili. 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

Verifikacijska komisija je pregledala vsa pooblastila in podala poročilo. V imenu 

komisije je poročilo podal gospod Silvo Kaučič. Verifikacijska komisija je ugotovila, da 

je od 57 članic, ki so plačale članarino Športni zvezi Murska Sobota, prisotnih 52 in s 

tem tudi oddanih 52 podpisanih pooblastil. 

Sklep: 

Ker je bilo število prisotnih zadostno za sklepčnost, je skupščina lahko v nadaljevanju 

polno veljavno sklepala. Poročilo verifikacijske komisije je bilo soglasno potrjeno. 

3. Potrditev zapisnika 19. seje skupščine 



 
4 

 

V nadaljevanju je predsednik seje dal na potrditev zapisnik 19. seje skupšĉine Športne zveze 

Murska Sobota, ki je bila 25.5.2015 in je bil objavljen v gradivu Soboški šport. Le-to je bilo 

objavljeno tudi na spletni strani Športne zveze Murska Sobota. 

Sklep: 

Zapisnik 19. seje, ki je bila 25.5.2015 je bil soglasno sprejet. 

 

4. Podelitev priznanja (častni član ŠZ)  in plakete (klub) 

V skladu s predlogom ter sklepom, sprejetim na 19. seji, se za dolgoletno delo podeli  naziv 

Častnega člana Športne zveze gospodu Ludviku Zelku, plaketo za 50 let delovanja pa 

Namizno Teniškemu klubu Sobota. 

Podelitev je povezoval gospod Tonĉek Gider, priznanje in plaketo pa sta podelila  ţupan 

Mestne obĉine Murska Sobota mag. Aleksander Jevšek  ter predsednik Športne zveze Murska 

Sobota g. Stanko Kerĉmar. 

Športna zveza Murska Sobota podeljuje priznanja športnim delavcem in drugim 

posameznikom ter športnim klubom, društvom in zvezam, ki izvajajo športno dejavnost in to 

na skupšĉinah. 

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota se je na svoji 17. seji odloĉilo, da na 20. seji 

skupšĉine podeli priznanje "ĉastnemu ĉlanu" in plaketo klubu. 

Priznanje »častni član ŠPORTNE ZVEZE Murska Sobota« za izjemne zasluge in 

doseţke za razvoj športne dejavnosti, prejme: 

LUDVIK ZELKO 

Ludvik Zelko ima za sabo veĉ kot 36 let profesionalnega dela v Obĉinski zvezi za telesno 

kulturo, v Telesnokulturni skupnosti, v Zvezi telesnokulturnih organizacij, in v Mestni obĉini 

Murska Sobota, ter šest let amaterskega dela v Športni zvezi M. Sobota. S tem izpolnjuje 

kriterije in prejema podeljeno priznanje za 42 let neprekinjenega delovanja v športni 

dejavnosti. 

V minulih obdobjih je izvajal letne programske usmeritve v športni dejavnosti nekdanje 

velike obĉine Murska Sobota ter kasneje Mestne obĉine Murska Sobota. Skrbel je tudi za 

ustvarjanje pogojev dela klubov in društev – nabava opreme za vadbo: blazine za rokoborbo, 

judo, karate,  ritmiĉno gimnastiko, drobna orodja in tekoĉa vzdrţevanja v domu Partizan, 

skrbel pa je tudi za nabavo opreme za atletiko. Kot ĉlan gradbenih odborov je sodeloval pri 

številnih investicijskih projektih, od adaptacije doma Partizan, do športnih dvoran  ter 

atletskega stadiona. Organiziral je številne prireditve; turnirje, igre zamejcev, atletska 

tekmovanja, akcije hoje, teka, plavanja, kolesarjenja in iger z ţogo. Bil je ĉlan predsedstev in 

odborov krovnih organizacij za šport  Slovenije in ĉlan strokovnega sveta za šport pri vladi 

Republike Slovenije. Zasluţen je za izvajanje programov športa mladih v Pomurju: Mali 

sonĉek, Zlati sonĉek, Krpan in šolska športna tekmovanja ter številne pobude v športni 

rekreaciji.  

Je dobitnik številnih priznanj: Bloudkove plakete, plakete Olimpijskega komiteja Slovenije, 

zahvalnih listin, plaket in priznanj klubov, društev ter zvez. 
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Plaketo ob 50. obletnici delovanja in pomemben prispevek k razvoju športne dejavnosti 

v naši sredini, prejme: 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA MURSKA SOBOTA  

Ustanovljen je bil leta 1965. leta in je nastal is sekcije za namizni tenis Športnega društva 

Gojenec v soboškem Dijaškem domu. Omeniti pa velja, da zaĉetki namiznega tenisa v Murski 

Sobota segajo v leto 1924. To so bili tudi prvi zaĉetki v Sloveniji  (igra imenovana 

"pingpong"). 

Leta 1965 so v Murski Soboti zaĉeli naĉrtno delati z mladimi pod vodstvom prvega trenerja 

pok. Mirka Ungerja. Trenirali so v telovadnici stare Ekonomske šole in prvi rezultati so se 

pojavili ţe ĉez dve leti. V takratni republiški ligi so bili zelo uspešni. V sezoni 1972-73 je 

klub osvojil prvenstvo in se nato uvrstil v jugoslovansko drugo zvezno ligo, kasneje tudi v 

prvo in   v tej ligi so tekmovali vse do leta 1991. V bivši Jugoslaviji je klub osvojil 16 

naslovov drţavnih prvakov ter 71 naslovov prvakov Slovenije. Igralci NTK Sobote so 

nastopili tudi v drţavni reprezentanci. 

Po podeljenem priznanju in plaketi je vse zbrane nagovoril gospod ţupan dr. Aleksander 

Jevšek, ki je iskreno ĉestital vsem športnikom in športnicam za vse uspehe, ki so jih dosegli v 

letu 2015. Teh uspehov je bilo kar nekaj, tako v individualnih, kot tudi v kolektivnih športih. 

Z nekaterimi športniki se je tudi osebno sreĉal vendar ni nobenega posebej izpostavil, da ne bi 

naredil krivice kateremu izmed njih. Je pa izpostavil 50. letnico Atletskega kluba Murska 

Sobota in Namiznoteniškega kluba Sobota. Zahvalil se je vsem nagrajencem, še posebej 

gospodu Stanku Kerĉmarju, ki je za Športno zvezo Murska Sobota veliko naredil. V 

nadaljevanju je povedal, da znesek namenjen za dejavnosti športnih klubov ostaja enak in 

sicer v višini 200.000 €, bo pa prišlo do sprememb pri samem podeljevanju sredstev. V 

letošnjem letu se bodo finanĉna sredstva podelila po metodologiji, ki jo je priporoĉil tudi 

Olimpijski komite Slovenije, tako da se bo letos prviĉ uporabil sistem podeljevanja po enotni 

metodologiji. Povedal je tudi, da bodo izbrani klubi dobili finanĉna sredstva za celo leto, ko 

bo podpisan sklep o dodelitvi sredstev. Izrazil je zavedanje, da je tak naĉin dodeljevanja 

sredstev za nekatere klube in njihovo delovanje oteţevalna okolišĉina. Hkrati pa je tudi izrazil 

prepriĉanje, da se vsi zavedajo, da v takšni situaciji v kateri se nahajamo, Mestna obĉina 

Murska Sobota ne more biti glavni in edini vir financiranja športa v Mestni obĉini Murska 

Sobota, saj so s strani drţave finanĉno omejeni in tako obĉina dobi manj finanĉnih sredstev, 

kot bi jih po zakonu morala. Svoj govor je ţupan zakljuĉil z optimistiĉnimi napovedmi za 

razvoj športa v Mestni obĉini Murska Sobota. 

Ţupan dr. Aleksander Jevšek je za leto 2016 izpostavil nekaj projektov, ki so ţe v teku in ki se 

bodo zaĉeli izvajati. 

Obĉina je ţe v letu 2015 zaĉela investicijo za popravilo strehe na telovadnici Osnovne šole 

III., kar je potrebno za nemoteno delovanje in uporabo telovadnice. Sama investicija je bila 

ocenjena na 243.000€. 

Nadalje  je povedal, da so dobili v last objekt Telovadnega društva Partizan, kar si štejejo v 

ĉast, hkrati pa se tudi zavedajo obveznosti, ki so jo s tem dobili. V letu 2016 bodo pripravili 

projektno dokumentacijo, tako da bodo v 3 letih obnovili ta zgodovinski objekt in ga 

obnovljenega ter funkcionalnega predali v uporabo ob stoti obletnici Sokolstva. Investicijo 

ocenjujejo okoli milijon evrov. Naĉrtujejo, da bodo del sredstev dobili iz sredstev trajnostno 



 
6 

 

naravnane strategije, preostali del sredstev pa bo financirala obĉina. Izrazil je prepriĉanje, da 

ljudje kot športniki in obĉani ne smemo dopustiti, da ta objekt propade, s tem pa se ga bo 

lahko naslednjim generacijam zapustilo takšnega, kot se ga je dobilo od prejšnjih generacij. 

Izpostavil je, da je v letu 2016 v obĉinskem proraĉunu rezerviranih 108.000€ za 

sofinanciranje teniške dvorane na teniškem igrišĉu v Murski Soboti, kjer bi s svojimi sredstvi 

sodeloval tudi Teniški klub Murska Sobota. Predvidena je izgradnja hale, v kateri se bo lahko 

na 2 do 3 igrišĉih igralo tenis tudi v zimskem ĉasu, saj take dvorane trenutno še nimamo. 

Slednje je ţalostno, ker  število otrok, ki se poleti udeleţujejo teĉajev, v zimskem ĉasu precej 

upade, saj zaradi finanĉnih razlogov vsi ne morejo hoditi na tenis v sosednjo Avstrijo ali pa v 

Radence. 

Na podroĉju plavanja ima Mestna obĉina Murska Sobota pripravljena sredstva za izdelavo 

naĉrta za postavitev zimskega bazena. Na obĉini zavedajo kakšna je to investicija, zato je iz 

finanĉnega vidika teţje izvedljiva v letih 2016 in 2017. V primeru, da ne bo mogoĉe izgraditi 

samega zimskega bazena, bodo poskrbeli za primeren namenski šotor s katerim bodo pokrili 

bazen in s tem v Murski Soboti omogoĉili plavanje tudi pozimi. 

Ţupan je omenil tudi, da je Nogometni klub Pušĉa ţe leta in leta brez garderob. Na Obĉini so 

v lanskem letu pripravili naĉrt za garderobe, v letošnjem letu pa se bo financirala, 3. faza 

objekta tako, da se bo objekt korak po korak zakljuĉil ter predal v uporabo v dveh do treh 

letih, s tem pa se bo klubu omogoĉilo, da bo lahko tekme igral doma. 

Izvedla se bodo še dela na drugih športnih objektih. Vsi se zavedamo kako pomemben je 

šport, tako se bo tudi v nadaljnje delovalo v smeri razvoja športa. Zakljuĉil je z mislijo, da naj 

navzoĉi premislijo koga bodo izvolili, ter izrazil ţeljo, da bodoĉe vodstvo Športne zveze 

Murska Sobota ima posluh za sodelovanje z lokalno skupnostjo in da se bodo veĉkrat oglasili 

pri njemu, ter tako skupaj sodelovali, saj lahko skupaj šport dvignemo na višji nivo. 

 

5. Poročilo o dejavnosti v letu 2015 s finančnim poročilom ter poročilom nadzornega 

odbora 

Poroĉilo o dejavnosti v letu 2015 je objavljeno v gradivu Soboški šport na straneh 2 – 5, 

finanĉno poroĉilo pa na straneh 36 - 38. 

Poroĉilo nadzornega odbora je podal gospod Rolando Horvat, ki je povedal, da se je nadzorni 

odbor sestal 18.1.2016. Sestavljali so ga Rolando Horvat, Koloman Horvat in Geza Kranĉiĉ - 

ĉlani nadzornega odbora in sekretar Športne zveze Murska Sobota - Ludvik Zelko. 

Sestali so se z namenom, da v skladu s pravili zveze pripravijo letno poroĉilo o delu organov 

zveze, kakor tudi o finanĉnem poslovanju zveze. Nadzorni odbor je ugotovil, da ni odprtih 

postavk in da so bile vse obveznosti poravnane. Ugotovljeno pa je bilo tudi, da je Športna 

zveza Murska Sobota racionalno porabila razpoloţljiva sredstva po programu za leto 2011 in 

izpolnila zastavljene programske naloge v letu 2015. 

Predsednik nadzornega odbora je zaradi volitev za novi mandat, v volilnem delu 

skupščine predlagal razrešnico dosedanjim organom Športne zveze: predsedstvu, 

nadzornemu odboru in disciplinski komisiji. 

Pred nadaljnjo razpravo je dosedanji predsednik g. Stanko Kerčmar povedal, da se 

njegovo delo predsednika po 29 letih zaključuje, zaključuje pa se tudi delo g. Ludvika 

Zelka, ki je kot sekretar opravljal to funkcijo 42 let, najprej pri OZTK in ZTKO 

Murska Sobota, ki se je pozneje preimenovala v Športno zvezo Murska Sobota. 
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Sklep: 

Poročila o dejavnosti v letu 2015 od maja do januarja 2016, finančno poročilo in 

poročilo nadzornega odbora so bila soglasno sprejeta. 

6. Razrešnica organom zveze 

Dosedanji predsednik je prosil za razrešnico predsedstvu, nadzornemu odboru in disciplinski 

komisiji. 

Sklep: 

Razrešnica vsem organom Športne zveze Murska Sobota je bila soglasno sprejeta. 

 

Delovni predsednik: 

Stanko Kerĉmar 

II. volitve: 

1. Izvolitev organov za vodenje volilne skupščine 

Delovno predsedstvo v II. delu skupščine: Mitja Ţupanek – predsednik, člana – Franc 

Donša in Sandra Mate. 

Volilna komisija: Štefan Varga - predsednik, člana Marjan Ţekš in Semira Lucu. 

Sklep: 

Prisotni so soglasno potrdili delovno predsedstvo in volilno komisijo. 

Pred nadaljevanjem seje je vse zbrane nagovoril novo izbran predsednik delovnega 

predsedstva gospod Mitja Ţupanek, ki se je kot predsednik Namiznoteniškega kluba Sobota v 

imenu vseh sedanji in vseh nekdanjih ĉlanov zahvalil za podeljeno plaketo, ki jo je klub dobil 

ob 50. letnici delovanja. Hkrati pa je tudi povabil vse zbrane na turnir nekdanjih ĉlanov 

Namiznoteniškega kluba, ki bo 5.3.2016 na Osnovni šoli III in na sveĉanost ob obletnici 

delovanja kluba, ki bo 11.3.2016 v Grajski dvorani. 

Pred nadaljevanjem skupšĉine je predsednik prebral drugi del dnevnega reda in ga dal na 

glasovanje. 

Sklep: 

Vsi zbrani so soglasno potrdili drugi del dnevnega reda. 

2. Predstavitev programov in list kandidatov za kandidatov za predsednika Športne 

zveze: 

    ANDREJ GOMBOŠI 

    ZORAN KOS 

Oba kandidata sta dobila po 5 minut, da sta se lahko predstavila. 

Prvi je prisotne nagovoril gospod Andrej Gomboši, ki je povedal, da je bivši športnik, nekaj 

let pa je tudi delal v športu. Predstavil je svojo poslovno pot in svojo športno pot, kjer se je 

prej udejstvoval kot rokometaš, trenutno pa je predsednik Rokometnega kluba Pomurje. 
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Povedal pa je tudi, da je bil ĉlan upravnega odbora namiznoteniškega kluba LM-KO Lendava, 

trenutno pa je tudi predsednik Zdruţenja 2. rokometne lige in ĉlan predsedstva Rokometne 

zveze Slovenije. Bil pa je tudi ĉlan sveta zavoda OŠ Franceta Prešerna Ĉrenšovci, predsednik 

sveta staršev na OŠ Franceta Prešerna Ĉrenšovci in ĉlan kluba managerjev in podjetnikov 

Lendava. Vseskozi pa je bil in je šport del njegovega vsakdana, saj v prostem ĉasu igra 

rokomet, kolesari, igra tenis, košarko, namizni tenis in squash. Povedal je tudi, da se moramo 

zavedati, da je šport celovito podroĉje, ki mora biti prisotno v vrtcih, šolah, društvih in tudi v 

individualnih dejavnostih obĉanov. Zaveda se, da so interesne dejavnosti v vrtcih in šolah 

temelj za vkljuĉevanje v interesno športno vzgojo in za kasnejši vrhunski šport, ter da je šport 

temeljna pravica vsakega ĉloveka, tako otroka, mladostnika, odraslega ĉloveka, starostnika, 

kot tudi vseh oseb s posebnimi potrebami, saj ima velik vpliv na mladega ĉloveka, kot tudi na 

oblikovanje zdravega ţivljenjski sloga, ter pridobivanje socialnih kompetenc predstavlja 

športna dejavnost otrok in mladine prednostno vsebino Nacionalnega programa športa, prav 

tako pa je tudi pomembna športna dejavnost odraslih, ki ne sme podleĉi diskriminaciji iz 

socialno-ekonomskega statusa. Murska Sobota kot regijsko središĉe ima zraven športne 

tradicije in prepoznavnosti na športnem podroĉju v drţavnem merilu solidno razvito mreţo 

športnih objektov, velik spekter športnih dejavnosti, ter naravna bogastva. Te prednosti zato 

ţelijo izkoristiti in ustvariti sodobne pogoje za izvajanje športnih dejavnosti, ter s tem 

omogoĉiti dostopnost športa skozi turizem ljudem iz okolja. Opozoril pa je tudi, da podatki 

kaţejo, da je šport v Mestni obĉini Murska Sobota v organizacijski krizi, kar vpliva na sam 

razvoj športa in športnih dejavnosti. 

V nadaljevanju se je predstavil še gospod Zoran Kos, ki je na kratko predstavil svojo pot 

šolanja, na katero ga je poneslo tudi profesionalno treniranje juda. Predstavil je, da si ţeli, da 

se za laţje in kvalitetnejše delo ustanovijo tri komisije: komisija za šolski šport, komisija za 

kakovost in vrhunski šport, ter komisija za športno rekreacijo in šport invalidov. Kot osnovne 

cilje je povedal, da so tisti v katerih se delo lahko nemoteno in kvalitetno upravlja, kar se tudi 

pokaţe na mladini, ki ponese ime mesta v druge kraje. Dva cilja, ki ju je izpostavil sta pobude 

za razliĉne športne aktivnosti, saj je potrebno biti moĉen na vseh podroĉjih, tako v posamiĉnih 

športih, kot tudi v ekipnih športih. Poudaril pa je tudi, da se je potrebno povezati tako v 

lokalnem okolju, kot tudi s sosednjimi drţavami, saj se tudi na ta naĉin lahko pride do 

sponzorstev in pa, da se tako razvija tudi podjetništvo. Omenil je oblike športnih udejstvovanj 

za vrtce in šolska športna tekmovanja Osnovnih in Srednjih šol s pomoĉjo katerih se lahko 

otroci primerjajo z vrstniki iz drugih regij v drţavi. Povedal je, da se osnova za šport zaĉne 

graditi v vrtcih in se potem naprej gradi osnovnih šolah, srednjih šolah, ter naprej, kar sledi 

razvoju in perspektivi, ki nas ĉaka od leta 2014 do 2023. S takim naĉinom dela pa ţelijo na 

športnem podroĉju dvigniti uspešnost regije, da bi postala najuspešnejša v sami drţavi. Sama 

regija pa ima tudi kar nekaj vrhunskih športnikov, ki pa trenirajo v drugih regijah zaradi 

boljših razmer, ki so tam, vendar še vedno z veseljem nosijo ime svoje regije v širni svet. 

Dotaknil se je tudi športa invalidov, za katerega je povedal, da je zelo pomembna kategorija 

zaradi zdravja, socializacije in širše. Povedal je tudi, da je bil sam del Paraolimpijske 

reprezentance v Atenah kot pomoĉnik trenerja. V tem ĉasu se je tudi dodatno veliko nauĉil, 

kako pomemben je šport za zdravje, ki je zelo pomembno, zato je tudi mnenja, da bi bilo 

potrebno invalidom omogoĉiti dostop do športnih objektov, kjer bi se lahko športno 

udejstvovali. Pomemben pa je tudi šport starejših, ki je prihodnost, saj se ljudje starajo. 

Zakljuĉil pa je je z mislijo, da je glavna razlika med ljudmi, ki uresniĉujejo sanje in tistimi, ki 

jih ne, je najveĉkrat v delovanju, prvi pridejo od besed k dejanjem, drugi ostanejo pri besedah, 

sam je moţ dejanj. 

Gospa Milica Menart je povedala, da se nahaja na listi gospoda Zorana Kosa, ĉeprav ni niĉ 

podpisala, da bi bila na njegovi listi in jo je zanimalo kako to, da se je znašla na njegovi listi. 
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Gospod Kos ji je odgovoril, da se voli predsednika in odbor, ki bo vodil Športno zvezo, ta 

odbor ki je izvoljen pa naknadno imenuje predstavnike nadzornega odbora in disciplinske 

komisije. Prišlo pa je tudi do tega, da so nekateri kandidati na obeh listah. 

Predsednik je povedal, da ima predsedstvo po Zakonu o športu in Nacionalnem pravilniku 

Olimpijskega komiteja pravico do 15 minutnega odmora za  posvet, zato bi se ob 18:08 seja 

prekinila za 10 minut, da bi se posvetovali o listi. 

Pripombo je podal tudi gospod Ludvik Zelko, ki je povedal, da sta se predsedstvu predstavila 

oba kandidata, ki sta prinesla izpolnjene liste kandidatov, vendar je manjkala lista s podpisi 

pri gospodu Zoranu Kosu. Predsedstvu je postavil vprašanje ali naj te podpise zbira še naprej, 

vendar so se skupaj dogovorili, da tako ostane in se glasuje za listo eno ali listo dva. 

Na nepravilnosti glede liste gospoda Zorana Kosa je opozoril tudi gospod Stanislav Šernek, ki 

je povedal, da lista ni pravilna, saj niso kandidati tako napisani za funkcije, kot so bili 

evidentirani. V razpravo pa se je vkljuĉil tudi predsednik Društva za športno rekreacijo, ki je 

povedal, da so kandidatko evidentirali za ĉlanico Predsedstva neglede na to na kateri listi, zato 

so ţeleli, da se jo voli v organ za katerega so jo predlagali. 

Gospod Andrej Gomboši je povedal, da so se takrat na sestanku na predstavitvi tako 

dogovorili, zato sta bili listi tako sestavljeni. 

Ob 18:15 je bila s strani predsednika odrejena 10 minutna pavza z namenom, da se 

kandidati dogovorijo glede list in bi volitve lahko nemoteno potekale. 

Pred samim nadaljevanje skupščine je gospod Silvo Kaučič, predsednik verifikacijske 

komisije pozval vse prisotne, ki so imeli volilno pravico, da dvignejo roko in se tako 

potrdi sklepčnost. Ker je bilo prisotnih 49 in je bila potrjena sklepčnost se je lahko 

volilna skupščina legalno nadaljevala. 

V nadaljevanju sta bili dani skupšĉini na glasovanje lista ena gospoda Andreja Gombošija in 

lista številka dva gospoda Zorana Kosa. Tako je predsednik gospod Mitja Ţupanek dal na 

glasovanje, ĉe se skupšĉina nadaljuje s tema listama ali pa ne. 

Sklep: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se obe listi dasta na glasovanje. 

Pred prehodom na 3. toĉko drugega dela skupšĉine je predsednik povedal, da so volitve 

organov zveze po 17. ĉlenu statuta praviloma tajne, ima pa skupšĉina pravico, ker sta dve listi, 

da izglasuje, da so te volitve javne, kar je dal tudi na glasovanje. 27 ĉlanov je bilo za izvedbo 

javnih volitev, kar je bila veĉina. 

Gospod Ludvik Zelko je opozoril, da se ta ĉlen nepravilno tolmaĉi, saj morajo biti volitve 

praviloma tajne, kar je tudi v pravilniku zapisano. 

Predsednik gospod Mitja Ţupanek je prebral 17. ĉlen Statuta, kjer piše: »Skupšĉina sprejema 

svoje sklepe z veĉino glasov navzoĉih ĉlanov. Glasovanje je praviloma javno, ĉlani pa se 

lahko odloĉijo tudi za tajni naĉin glasovanja. Volitve organov Zveze so praviloma tajne.  

Povedal je tudi, da je bilo s strani strokovnjaka potrjeno, da morajo biti volitve izpeljane 

tajno, tako da je glasovanje za naĉin izvedbe volitev neveljavno. 

Za mnenje pa se je tudi prosilo gospoda Anţela, ki povedal, da je toĉno jasno napisano, da so 

volitve organov zveze praviloma tajne, javno glasovanje pa se lahko izvede samo za sklepe. 
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Naĉin glasovanja pa lahko skupšĉina doloĉi samo za glasovanje glede sprememb pravil, ĉe bi 

spreminjali sam Statut zveze. Tako, da so se volitve izvedle tajno. 

Na sam naĉin glasovanja pa je opozoril tudi gospod Joţe Stvarnik, ki je povedal, da morajo 

biti same volitve izvedene v skladu s Statutom, saj v nasprotnem primeru novi predsednik ne 

bo registriran na Upravni enoti. 

Sklep: 

Volitve se izvedejo tajno. 

 

3.Volitve: predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva ( 6 ), članov 

nadzornega odbora (3) in disciplinske komisije (3) 

Predsednik je pojasnil, da se voli tako, da se obkroţi številka pred kandidatom in se tako 

izvoli kandidatno listo. 

Volilna komisija pa je na podlagi Pooblastil klicala pooblašĉene predstavnike društev, klubov 

in zvez, ki so dobili volilni list in tako tajno oddali svoj glas. 

Po oddanih vseh glasovih jih je volilna komisija pregledala in prebrala, ter izpolnila Poroĉilo 

volilne komisije. 

Med potekom pregleda oddanih glasov in branjem kateri kandidat je dobil koliko glasov, pa je 

nekaj minut izkoristil tudi gospod Danilo Kacjan, ki je nagovoril vse prisotne. Povedal je, da 

ne glede na sam potek volitev, so prisotni sami športniki, ki so vajeni zmage, poraza in da 

vidi, da so zbrani sami tisti ki imajo radi šport. Redki so danes tisti, da bi od 57 ĉlanov prišlo 

52, kar pomeni, da prisotnim ni vseeno. Zahvalil se je tudi dosedanjemu predsedniku za 

njegovo delo ki ga je opravil. Izrazil pa je prepriĉanje, da bi oba kandidata lahko povedala o 

naĉrtih še veĉ, ĉe bi imela vsak po 5 minut veĉ ĉasa za samo predstavitev, tako bi pa lahko 

tudi predstavila še veĉ predlogov, ki jih vsak ima. Izrazil je mnenje, da ţivimo v takšnih ĉasih, 

ko se premalo pogovarjamo, kar nam je osnova. Povedal pa je tudi, da ne glede na to kdo bo 

izvoljen so zmagovalci vsi, saj danes spoštuje vsakega predsednika ali predsednico bilo 

katerega društva, bilo katere zveze, ker je zanj heroj. Povedal je, da zakonodaja, takšna kot jo 

imamo v drţavi probleme samo dodaja, tako je opomnil, da je bilo ţe v letu 2015 opozorjeno 

na nekatere probleme, ki so se jim za letošnje leto novi samo še dodali. Sam od drţave ne 

priĉakuje niĉ kaj veliko, da bi mu pomagala, edino kar priĉakuje pa je to, da ga ne bo ovirala. 

Na ţalost drţava namesto, da bi pomagala samo oteţuje delovanje. Povedal je, da so dandanes 

vsi predsedniki bilo katerega društva javni funkcionarji na amaterski bazi, ki na koncu 

odgovarjajo na profesionalni osnovi nenazadnje tudi s svojim premoţenjem. Opozoril je, da 

se v bistvu drţava premalo zaveda, kaj pomeni šport ali pa se tega noĉe zavedati. Izrazil je 

bojazen, da se tega drţava noĉe zavedat, saj so za letošnje leto naĉrtovane davĉne blagajne in 

še kakšna druga novost, ĉesar se doloĉeni ne zavedajo. Opozoril je tudi, da drţava na obĉine 

samo nalaga obveznosti, kar se bo izrazilo tudi na tem, da bomo na koncu imeli samo lepe 

objekte, ki jih ne bomo mogli uporabljati, saj bo vse to predrago. Povedal je tudi, da je lansko 

leto predlagal, da se naredi ĉistopis ĉlanov Športne zveze Murska Sobota, kar se na ţalost ni 

izvedlo, zato to priĉakuje od novega vodstva. S tem pa bo tudi drţavi potrebno povedati, da jo 

imamo zelo radi, kot ima ona nas, vendar nam drugega ne preostane, kot da bomo morali 

razpisati drţavljansko nepokoršĉino. Tako, da v bistvu, ĉe ne bo izvajalcev, ĉe ne bo ljudi, ki 

imajo radi šport ne glede nato za katerega se gre, ne bo niĉesar. Sam se zaveda, da v njegovih 

37 letih, ki jih ţivi v Pomurju tako nizko še nikoli nismo bili, saj nam gospodarstvo veliko ne 

more pomagati. Omenil je to, kar je povedal gospod ţupan, da se bo vlagalo v objekte, to pa 
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tudi vse kar imamo. Mnenja je, da si Murska Sobota in okolica zasluţijo veĉ, saj imajo ljudje 

v teh krajih zelo radi šport bolj kot kjer drugje, kar se tudi vidi v kolikih klubih se ljudje 

ukvarjajo s športom. Na vseh je, da pomagamo športu, saj bo tako uspešen, kolikor mu bomo 

lahko pomagali in uspešni bomo vsi skupaj toliko, kolikor bomo sodelovali, saj se nam z 

nesodelovanjem vsem skupaj slabo piše. Zakljuĉil je z mislijo, da ne glede na to kdo bo 

zmagal, smo zmagovalci vsi. Potrebovali bomo drug drugega, zato predvsem bodimo 

pokonĉni, hrabri in se ne bojmo. 

 

Predsednik volilne komisije, ki so jo sestavljali Štefan Varga - predsednik, člana Marjan 

Ţekš in Semira Lucu je podal poročilo, da je komisija na 20. Seji programsko - volilne 

skupščine Športne zveze Murska Sobota pregledala volilne listke. Ugotovili so, da je od 

oddanih 52 volilnih listkov bilo pravilno oddanih 51, 1 pa je bil nepravilno oddan. Na 

podlagi oddanih glasov je lista 1 Andreja Gombošija dobila 31 glasov, lista 2 Zorana 

Kosa pa 20 glasov. Iz rezultatov je razvidno, da je novi predsednik Športne zveze 

Murska Sobota z 31 glasovi postal Andrej Gomboši, Otroška ulica 7 9232 Črenšovci. 

Novo predsedstvo, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo sestavljajo: 

1. Predsedstvo: 

1. ANDREJ GOMBOŠI - predsednik 
2. IGOR MAKARI - podpredsednik 

3. GORAN GUTALJ - sekretar 

4. ŠTEFAN PUHAN - član predsedstva 
5. ROMAN RATKAI - član predsedstva 
6. PETER JUTRŠNIK - član predsedstva 

7. JELKA ORBAN - član predsedstva 
8. MILICA MENART - član predsedstva 

9. STANISLAV ŠERNEK - član predsedstva 

2. Nadzorni odbor: 

1. ROLANDO HORVAT - član 

2. KOLOMAN HORVAT - član 

3. TOMAŢ DUNDEK - član 

3. Disciplinska komisija: 

1. JOŢE RUŢIČ - član 

2. DEJAN ŠERNEK - član 

3. JASNA DJORDJEVIĆ - član 

 

Sklep: 

Zakoniti zastopnik Športne zveze Murska Sobota za mandatno obdobje 2016 - 2020 je 

Andrej Gomboši, Otroška ulica 7 9232 Črenšovci. 

Novo izvoljeni predsednik se je zahvalil vsem za zaupanje, gospodu Kacjanu za spodbudne 

besede in prejšnjemu vodstvu za njegovo dosedanje delo in zato, da so pustili Športno zvezo v 

dobrem stanju. Zaveda se odgovornosti, ki jo je dobil z izvolitvijo, tako bodo tudi pregledali 

stvari in se na primeren naĉin lotili sprememb. Prizadevali si bodo, da bodo pridobili ĉim veĉ 

finanĉnih sredstev in tako normalne pogoje za delovanje svojim ĉlanom, ter ĉlanicam. 
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4. Razno 

Ker se pod toĉko razno ni prijavil k razpravi nihĉe, je predsednik delovnega predsedstva 

zakljuĉil sejo, ter ĉestital novemu vodstvu in vsem društvom, ter klubom zaţelel vse dobro v 

letu 2016. 

Skupščina je bila zaključena ob 18:59 uri. 

Delovni predsednik: 

Mitja Ţupanek 

Zapisniĉarka: 

Alenka Karoli 

Overitelja: 

Ignac Horvat 

Cvetka Vereš 
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POROČILO  O 

ŠPORTNI DEJAVNOSTI V LETU 2016 

 

1.  SKUPŠČINA 

20. seja programsko – volilne skupščine Športne zveze  Murska Sobota, je bila v četrtek 

21.01.2016 ob 17.00 uri v hotelu Diana.  

Na skupšĉini je izvoljeno novo predsedstvo, nadzorni odbor, disciplinska komisija v sestavi:  

Predsedstvo: 

ANDREJ GOMBOŠI – predsednik, IGOR MAKARI – podpredsednik, GORAN GUTALJ – 

sekretar, ŠTEFAN PUHAN - ĉlan predsedstva, ROMAN RATKAI - ĉlan predsedstva, PETER 

JUTRŠNIK - ĉlan predsedstva, JELKA ORBAN - ĉlan predsedstva, MILICA MENART - 

ĉlan predsedstva, STANISLAV ŠERNEK - ĉlan predsedstva 

Nadzorni odbor: 

ROLANDO HORVAT, KOLOMAN HORVAT , TOMAŢ DUNDEK  

Disciplinska komisija: 

JOŢE RUŢIĈ, DEJAN ŠERNEK,  JASNA DJORDJEVIĆ 

 

2. PREDSEDSTVO 

1. seja predsedstva 18. 4. 2016 

Dnevni red: 

1. Obravnava  volilne skupšĉine in poroĉilo o prevzemu dokumentacije in pooblastil od starega 

vodstva ŠZ-MS                                                                                                                                                         

2. Obravnava finanĉnega naĉrta za leto 2016 in prijave na razpis LPŠ 2016 

3. Seznanitev s  stroški uporabe dvoran  v MOMS za društva, ki dobijo sredstva za sofinanciranje 

programov športa na razpisu LPŠ.                                                                                                                        

4. Informacija o razgovoru z ţupanom O delu ŠZ-MS ter iskanju skupnih smernic o nadaljnjem  

izvajanju programov v MOMS 

5. Razno  

 

2. seja predsedstva 1. 12. 2016 

Dnevni red: 

1. .Obravnava ter potrditev zapisnika I. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 

2. Predlog novega Statuta Športne zveze M. Sobota                                                                                       

3. Predlog novega pravilnika LPŠ                                                                                                                         

4. Razprava o pravilniku za športnike leta, predlog za spremembe.                                                               

5. Predlog liste za športnike leta 2016                                                                                                               

6. Razno 
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3. seja predsedstva  

Dnevni red: 20. 12. 2016 

1. .Obravnava ter potrditev zapisnika II. seje predsedstva Športne zveze Murska Sobota 

2. Potrditev predloga novega Statuta Športne zveze Murska Sobota                                                         

3. Potrditev predloga novega Pravilnika za LPŠ MOMS                                                                                        

4. Izbor športnika leta 2016-glasovanje                                                                                                              

5. Predlog o spremembah pravilnika za izbor športnika-ce leta                                                                   

6. Predlog za dobitnike plaket Športne zveze Murska Sobota za leto 2016                                     

7. Razno 

 

4. Predstavitev pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje  LPŠ na lokalni 

ravni 

V pripravi je sprejetje novega pravilnika o postopku in merilih za sofinanciranje  LPŠ v 

Mestni občini Murska Sobota, zato smo v predsedstvu Športne zveze v sodelovanju z 

vodstvom na MOMS začeli aktivno pristopati k spremembam, katerih cilj je, da se 

ustvarijo zakonski pogoji za sofinanciranje programov športa v MOMS v skladu z 

novim nacionalnim programom športa, ki je sprejet na drţavni ravni.  

Pravilnik je predsedstvu ŠZ MS predstavil ter ga razloţil g. Branko Ţnidaršiĉ ĉlan 

strokovnega sveta za šport pri vladi RS. 

Predstavitev ĉlanom predsedstva Športne zveze Murska Sobota je bila opravljena 10. 1. 2017 (torek) v 

sejni sobi TVD Partizan ob 18.00 uri.  

5. Statut Športne zveze Murska Sobota 

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je pristopilo k prenovi starega statuta ŠZ MS 

ki je bil v veljavi od 1996 leta.    

Novi statut ŠZ MS bo potrebno uskladiti z vsemi pravnimi določili, potrebnimi za 

pravilno delovanje ŠZ MS.  

                                                                                        Članstvo v Športni zvezi Murska 

Sobota 

Športna društva, klubi in zveze se kot osnovne športne organizacije prostovoljno zdruţujejo v 

Športno zvezo Murska Sobota.  

V športno zvezo Murska Sobota je po plaĉilu letni ĉlanarini v 2015 bilo registriranih 57 

ĉlanov: 

1. VEĈETIĈNO KULTURNO, IZOBRAŢ. IN ŠPORTNO DRUŠTVO BAKOVCI  

2. ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA        

3. ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO ROMI       

4. ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE       

5. ŢENSKI ODBOJKARSKI KLUB M. SOBOTA       

6. ŠD NK PUŠĈA          

7. ROMSKO DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA PUŠĈA     . 

8. KARATE KLUB MURSKA SOBOTA        

9. PLESNI KLUB ZEKO M. SOBOTA        

10. ŠD AEROBIC KLUB M. SOBOTA       

11. JUDO KLUB ŠTORKLJICE        

12. KARATE KLUB MURA-KEN        
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13. ŠPORTNO DRUŠTVO SPINN         

14. ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO M. SOBOTA      

15. MEDOBĈIN. DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH      

16. MEDOBĈINSKA NOGOMETNA ZVEZA M. SOBOTA      

17. PARTIZAN BAKOVCI          

18. TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA        

19. ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET        

20. KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV       

21. DRUŠTVO PARAPLEGIKOV POM. PRLEKIJE       

22. DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO M. SOBOTA     

23. ROK ŠIFTAR – START POLANA        

24. ZDRUŢENJE ATLETSKIH SODNIKOV M.S.       

25. MEDOBĈINSKO DRUŠTVO INVALIDOV M.S.       

26. NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA        

27. PLANINSKO DRUŠTVO MURA         

28. RIBIŠKA DRUŢINA M. SOBOTA        

29. DRUŠTVO DOC M. SOBOTA         

30. ATLETSKI KLUB PANVITA         

31. ŠPORTNO DRUŠTVO CELEBRALNE – SONĈEK      

32. NOGOMETNI KLUB RAKIĈAN         

33. ŠRC NEMĈAVCI           

34. MEDOBĈINSKA ZVEZA KMN M.S.        

35. JUDO KLUB M. SOBOTA         

36. KOŠARKARSKI KLUB ŠTORKLJE        

37. POTAPLJAŠKO DRUŠTVO M. SOBOTA       

38. DRUŠTVO DODGEBALL CATWOMAN        

39. DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA        

40. ROKOMETNI KLUB POMURJE        

41. ŠD STORK M. SOBOTA          

42. KICKBOXING KLUB M. S.        

43. PLESNA ŠOLA DEVŢEJ M.S.         

44. KLUB MALEGA NOGOMETA BANGLADEŠ       

45. ŠPORTNO DRUŠTVO BAKOVCI        

46. KOLESARSKI KLUB POMURJE         

47. PLANINSKO DRUŠTVO MATICA        

48. ŠD KUPŠINCI           

49. FITNES BABIĈ           

50. KAJAK KANU KLUB MURA KROG        

51. DNŠ MURA           

52. OBĈINSKA STRELSKA ZVEZA M.S.       

53. KOŠARKARSKO DRUŠTVO SOBOTA        

54. STRELSKO DRUŠTVO BAKOVCI       

55. SMUĈARSKI KLUB M. SOBOTA 

56. ŠD PRIJATELJEV RIBIŠTVA IN KAJAKAŠTVA KROG     

57. ŢENSKI KOŠARKARSKI KLUB M. SOBOTA  
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Kategorizirani športniki v Mestni občini Murska Sobota 

  

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI  PO ŠPORTNIH PANOGAH 2016 

 

Panoga SR MR PR DR MLR SKUPAJ 

ATLETIKA - CESTNI TEK 0 0 0 1 0 1 

ATLETIKA - STADIONSKA 0 0 1 3 8 12 

GIMNASTIKA - VELIKA PROŽNA PONJAVA 0 0 0 0 1 1 

GOLBAL 0 0 0 1 0 1 

JUDO 0 0 0 0 1 1 

KEGLJANJE 0 0 0 0 1 1 

KICKBOKS - WAKO 0 0 0 2 0 2 

KOŠARKA - GLUHI 0 0 0 1 0 1 

LETALSTVO - AKROBATSKO LETENJE 0 1 0 0 0 1 

LETALSTVO - MODELARSTVO 0 1 0 0 0 1 

NAMIZNI TENIS 0 0 0 1 1 2 

ODBOJKA 0 0 2 9 0 11 

PLES - MODERNI TEKMOVALNI PLESI 1 0 1 0 0 2 

ROKOBORBA - GRŠKO RIMSKI SLOG 0 0 0 7 5 12 

ROKOBORBA - PROSTI SLOG 0 0 0 1 0 1 

STRELSTVO 1 1 0 3 1 7 

ŠAH - HITROPOTEZNI 0 0 1 3 0 4 

ŠAH - POSPEŠENI 0 0 2 0 1 3 

ŠAH - STANDARDNI 0 0 0 0 4 4 

TENIS 0 1 0 0 0 1 

TENIS - GLUHI 0 0 0 1 0 1 

SKUPAJ 2 4 7 33 23 69 
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Športniki leta 2016 v Mestni občini Murska Sobota 

BLAŢA ČEH  

OŠ III MURSKA SOBOTA 

je uĉenka 8. a razreda Osnovne šole III Murska Sobota. Je ena izmed najboljših košarkaric v 

svoji starostni kategoriji. Poleg svojega izbranega športa (košarke), je izjemna tudi v atletiki. 

Na Osnovni šoli III Murska Sobota je športni vzor vsem uĉencem in uĉenkam. 

 

MAJA ČOPI 

OŠ II MURSKA SOBOTA 

Maja Ĉopi je uĉenka 8. razreda Osnovne šole II Murska Sobota. Ţe kot majhna deklica se je 

zanimala za razliĉne športe, najbolj pri srcu pa ji je bila gimnastika, ki jo je zaĉela trenirati pri 

štirih letih. Njena neizmerna volja, disciplina, zadovoljstvo in uţivanje na treningih so prinesli 

tudi odliĉne rezultate na tekmovanjih. 

 

VID LUNEŢNIK 

OŠ I MURSKA SOBOTA 

 

Uĉenec Vid Luneţnik je v sezoni 2016 obiskoval 8. razred Osnovne šole I Murska Sobota. Ţe 

deveto leto trenira judo v Judo klubu Murska Sobota in pri tem dosega odliĉne rezultate. V 

letu 2016 je sodeloval na pokalnih tekmovanjih za slovenski pokal in osvajal kolajne od 

prvega do tretjega mesta. Veliko je tekmoval tudi v tujini: v Avstriji, na Madţarskem, v Italiji 

in na Hrvaškem. Na vseh teh tekmovanjih je dosegal odliĉne rezultate.  

JURE SOČIČ  

OŠ III MURSKA SOBOTA 

Jure Soĉiĉ je uĉenec 9. a razreda Osnovne šole III Murska Sobota. Njegova športa sta 

strelstvo (zraĉna puška) in nogomet. Kljub temu, da  je v preteklem letu staknil nogometno 

poškodbo, je še naprej vztrajal v strelstvu. 

 

Osnovna šola v Mestni občini Murska Sobota z najboljšimi rezultati v šolskem športu v 

letu 2016 

OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA 

Kot šola velikokrat organizirajo razliĉna športna tekmovanja: šolska, medobĉinska, podroĉna, 

ĉertfinalna, polfinalna in finalna, saj je pomembno, da vsi uĉenci spoznavajo razliĉna 

podroĉja športnega udejstvovanja. Spoznavajo pomen gibanja, igro, pravila, pri tem pa 

vzpodbujajo tudi sošolce in prijatelje.  

OŠ IV  

ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM 

Na Osnovni šoli IV Murska Sobota vzgajajo in izobraţujejo otroke s posebnimi potrebami iz 

celotnega Pomurja. Imajo 103 uĉencev. V skrbi za njihov zdrav razvoj, športu namenjajo 

posebno pozornost in dajejo gibanju  uĉencev velik poudarek.  
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Najboljše športnice v Mestni občini M. Sobota 2016 

ASJA BENČEC 

Asja Benĉec je ĉlanica Društva za športno rekreacijo Murska Sobota in je kategorizirana 

športnica mladinskega razreda. Rojena je leta 2001 in je dijakinja  Gimnazije v Murski Soboti 

– športni oddelek.   

Asja Benĉec je ĉlanica mladinske reprezentance Slovenije v skokih na velikem trampolinu. Je 

drţavna prvakinja in zmagovalka skupnega Pokala Slovenije med mladinkami. 

Kot prva Slovenka se je udeleţila evropskega prvenstva v Trampolinu v Španiji, ima dve 

bronasti medalji z mednarodnih tekmovanj in je udeleţenka evropskega prvenstva v Team-

Gymu kot ĉlanica reprezentance. 

TJAŠA GAZDAG  

Tjaša Gazdag je veĉkratna drţavna prvakinja med posameznicami v disco dancu. Je ena 

najuspešnejših plesalk disco danca v Sloveniji. Svoje znanje in izkušnje ţe predaja mlajšim 

generacijam. Letošnji najveĉji uspeh je poleg naslova drţavne in pokalne prvakinje tudi finale 

in konĉno 5. mesto na evropskem prvenstvu, ki ga je osvojila v kategoriji dvojic s soplesalko 

Janjo Gomboc. 

FIONA ZEČIRI 

Fiona Zeĉiri je rojena leta 1998 in je tekmovalka karate kluba Murska Sobota ter tekmovalka 

reprezentance WKSA Slovenija. Karate trenira 11 let, letos pa je opravila tudi izpit za 

mojstrski-ĉrni pas. Z vztrajnim delom in mentorstvom g. Milana Zadravca je dosegla odliĉne 

rezultate na domaĉi in mednarodni ravni. 

Najboljši športniki v Mestni občini M. Sobota v letu 2016 

JURE KUHAR 

Jure Kuhar se je rodil 15. 4. 1984, z rokoborbo pa se ukvarja ţe 25 let in je najboljši slovenski 

rokoborec zadnjih 10 let. Je kategorizirani športnik drţavnega razreda. 

 

TILEN DŢAFIĆ 

Tilen Dţafić, rojen 28. 9. 1996, ţivi v Ĉernelavcih in je študent na Fakulteti za elektrotehniko, 

raĉunalništvo in informatiko v Mariboru. S kickboxingom se je zaĉel ukvarjati leta 2013 kot 

dijak v srednji šoli in od takrat nastopa v disciplini kicklight kot ĉlan Kickboxing kluba 

Murska Sobota.  

 

GORAZD FLISAR 

Gorazd Flisar, rojen 14. 2. 1985, je Soboĉanec in je produkt odbojkarske šole Panvita 

Pomgrad. Igra na poziciji centralnega blokerja za ĉlansko ekipo Panvite Pomgrad. Gorazd 

skozi vsa leta sodi med najboljše blokerje slovenske odbojkarske lige. Svojo kariero je kljub 

ponudbam iz tujine posvetil domaĉemu prvoligašu Panviti Pomgrad iz Murske Sobote. 

 

DOSEŢKI V LETU 2016 NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV 

BOŠTJAN VOGRINČIČ 

Boštjan Vogrinĉiĉ, rojen leta 1975, je kategorizirani športnik drţavnega razreda, prihaja iz 

Murske Sobote.  
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Od leta 1991 se ukvarja z goalballom. Sodeloval je na štirih para-olimpijskih igrah, štirih 

svetovnih prvenstvih ter veĉ evropskih prvenstvih. 

DAMJAN ŠEBJAN 

Damjan Šebjan je rojen 16. 9. 1973 v Murski Soboti. Kot ĉlan slovenske košarkarske 

reprezentance gluhih je osvojil številna priznanja. 

  

Najboljše športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2016 med posamičnimi 

športi 

ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 

Rokoborsko društvo Sobota deluje ţe 40 let in dosega odliĉne rezultate na domaĉih in 

mednarodnih tekmovanjih. 

Tekmovalci Rokoborskega društva Sobota so v letu 2016 nastopili na 29 tekmovanjih in 

skupaj osvojili kar 93 medalj. 

PLESNI KLUB ZEKO 

Za Plesni klub Zeko je bilo leto 2016 rekordno po številu osvojenih naslovov drţavnega 

prvaka, kot tudi po številu medalj tako iz evropskih, kot tudi iz svetovnih prvenstev. Plesni 

klub Zeko se je v letu 2016 udeleţil 15-ih tekmovanj vseh kakovostnih rangov. Osvojili so 91 

medalj na vseh tekmovanjih. 

 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO RADENSKA – POMGRAD 

MURSKA SOBOTA 

V letu 2016 je Šahovsko društvo Radenska Pomgrad na tekmovanju Šahovske zveze 

Slovenije proglašeno za najboljši klub. Ţe tretje leto zapored so osvojili prvo mesto v 

absolutni konkurenci. Pri toĉkovanju se upoštevajo doseţeni ekipni rezultati v vseh 

kategorijah, od najmlajših do ĉlanov, tako za moške, kot tudi za ţenske. Osvojili so pet 

naslovov drţavnih prvakov, in sicer v hitropoteznem šahu ĉlani, mladinci in mladinke ter v 

pospešenem šahu mladinci in mladinke. Ĉlanice so osvojile drugo mesto v hitropoteznem in 

pospešenem šahu. Ĉlani so dosegli še dve tretji mesti in sicer v poĉasnem šahu na pokalnem 

tekmovanju ter v pospešenem šahu. 

 

Najboljše moške športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2016 med 

kolektivnimi športi 

ODBOJKARSKI KLUB PANVITA POMGRAD 

OK Panvita Pomgrad iz Murske Sobote se ponaša z veĉ desetletno tradicijo ter aktivno deluje 

in utrjuje tradicijo odbojke v Pomurju. Ĉlanska ekipa Panvita Pomgrad nastopa v prvi drţavni 

odbojkarski ligi, v kateri zaseda visoka mesta. 

 

DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA 

DNŠ Mura je vstopila v sezono 2016/2017 z velikimi ambicijami in cilji, saj je bila v pretekli 

sezoni opravljena sanacija kluba, kar je omogoĉilo postavitev pogojev, ki zagotavljajo 

normalno delovanje in razvoj na vseh podroĉjih kluba. 
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KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV 

KK RADENSKA CREATIV SOBOTA sodeluje v tekmovanjih pod okriljem Košarkarske 

zveze Slovenije z vsemi 7 selekcijami, od U9, U11, U13, U15, U17, U19 ter ĉlani. Klub ima 

137 registriranih igralcev, ki tekmujejo v uradnih tekmovanjih. Poleg klubskih selekcij deluje 

pod okriljem kluba tudi celoletna košarkarska šola, v katero je vkljuĉenih preko 100 otrok iz 

celotnega Pomurja.  

 

ŢENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA 

Murskosoboška ţenska odbojka v zadnjem desetletju konstantno napreduje. Pri mlajših 

selekcijah so stalnica v A ligah, kar pomeni, da se konstantno uvršĉajo med najboljših 24 ekip 

v drţavi. V sezoni 20150/2016 pa so stopili še korak naprej, saj so se pri mali odbojki uvrstili 

na finalni turnir in zasedli konĉno 3. mesto v drţavi.  

 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA ŢENSKA EKIPA 

V Murski Soboti se namizni tenis igra ţe od leta 1924. Leta 1930 je bilo v Murski Soboti tudi 

prvo uradno prvenstvo Jugoslavije, kjer so igralci in igralke takratne Mure osvojili 4 naslove 

od petih moţnih. Sam klub pa obstaja od leta 1965. V 51-ih letih je klub dosegel vidne 

rezultate doma in v tujini. 

 

PETER PODLUNŠEK 

Peter Podlunšek je bil rojen 25. 5. 1970. Kot modelar in pilot modelov letal, je na letališĉe 

Aerokluba Murska Sobota prišel ţe kot mladostnik. Takoj, ko so mu leta to omogoĉala, je 

svojo strast za letenjem nadaljeval kot pilot jadralnih letal, pozneje motornih in konĉno 

akrobatskih letal. V tekmovalnem, akrobatskem letenju je osemkrat postal drţavni 

prvak, krona tekmovalnega udejstvovanja v akrobatskem letenju pa je bil vstop v najhitrejšo, 

motoristiĉno tekmovanje na svetu, Red BullAir Race WorldChampionship. V letu 2015 je v 

razredu Challenger finale v Las Vegasu zakljuĉil na drugem mestu in si s tem priboril 

vstopnico v elitni razred tega tekmovanja, razred Master. S svojo ekipo PP37, z domovanjem 

na letališĉu v Murski Soboti, vstopa v letu 2017 tako v svojo drugo tekmovalno sezono 

letalske Formule 1. 
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DOBITNIKI PLAKET ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA 2016 

 

Janez Pugelj  9. 7. 1932   Vrtna Ul. 3. 9000 Murska Sobota 

Janez Pugelj se je društvu upokojencev prikljuĉil leta 1984, kasneje leta 1986, ko se je 

upokojil, se je  tudi vĉlanil.  Ves ĉas od vkljuĉitve  je vsestransko športno aktiven.  

O Janezu Puglju lahko povemo, da je oseba, ki je zasluţna za ustanovitev, organizacijo in 

aktivno delovanje številnih športnih dejavnosti v Društvu upokojencev Murska Sobota. Tako 

kot je bil vsestransko aktiven nekoĉ, tako je še danes, kljub svoji starosti. 

Stanislav Šernek  6. 4. 1961   Stara Ul. 6. 9000 Murska Sobota 

Med svojimi kolegi v svetu je Stanislav Šernek spoštovan in cenjen. Prejel je ţe veĉ priznanj, 

vrhunec pa je dosegel letos, ko je bil na Svetovnem prvenstvu v Las Vegasu proglašen za 

dobitnika Zlate pišĉalke in s tem za najboljšega sodnika leta. Prav zaradi tega priznanja je tudi 

dobitnik najveĉjega drţavnega priznanja na podroĉju športa BLOUDKOVA PLAKETA za 

2015! 

Aktivno se vkljuĉuje v delo v matiĉnem klubu in je tudi aktualni predsednik kluba. Je ĉlan 

predsedstva Športne zveze Murska Sobota 

Dušan Ulaga  9. 11. 1965     Čopova Ul. 13.  9000 Murska Sobota 

Dušan Ulaga je bil dolgoletni igralec KK Radenska Creativ Po konĉani igralski karieri je 

nadaljeval z delom v klubu kot trener mlajših selekcij in tudi ĉlanske ekipe v I. B drţavni ligi. 

Opravljal je tudi naloge sekretarja kluba vse do lanskega leta. 

Predsedstvo KK Radenske Creativ ga predlaga za dobitnika plakete zaradi prispevka k 

razvoju košarke v Murski Soboti ter dolgoletnega igranja za klub ter uspešnega opravljanja 

razliĉnih funkcij v KK Radenski Creativ. 

Karolina Dravec  28. 8. 1946     Mirna Ul. 11.   9000 Murska Sobota 

DŠR Murska Sobota predlaga, da Športna zveza Murska Sobota podeli plaketo Športne zveze 

Karolini Dravec za izjemne uspehe pri razvoju športne rekreacije upokojenk, ki delujejo kot 

sekcija znotraj Društva za športno rekreacijo. Program poteka pod strokovnim vodstvom 

dolgoletne športne delavke Irene Flegar,  

Karolina Dravec pa ima najveĉ zaslug, da so za izvajanje programa zagotovljeni tehniĉni 

pogoji in da je v športno rekreacijo vkljuĉenih ĉim veĉ upokojenk. Odlikuje jo predvsem 

njeno prostovoljno in nesebiĉno delo, preţeto z bogatimi organizacijskimi sposobnostmi in z 

obĉutkom za motivacijo upokojenk, ki z veseljem prihajajo k vadbi. 
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Marijan Sukič  21. 1. 1953    Vidonci 6   9264 Grad 

Marijan Sukiĉ je vrsto let delal kot uĉitelj športne vzgoje na Osnovni šoli III, kot tudi na 

Osnovni šoli IV v Murski Soboti. 

V tem ĉasu se je dokazal in izkazal predvsem na podroĉju organizacije in udejstvovanja v 

šolskih športnih tekmovanjih. Pod njegovo taktirko so uĉenci Osnovne šole III na drţavnih 

tekmovanjih v nogometu trikrat osvojili tretje mesto, z uĉenkami Osnovne šole III Murska 

Sobota pa je bil v nogometu drţavni prvak kar štirikrat. 

Drţavni prvak v šolskih športnih tekmovanjih v nogometu je  postal tudi z uĉenci s posebnimi 

potrebami, ki se izobraţujejo na Osnovni šoli IV v Murski Soboti. 

Marijan Sukiĉ je vrsto let uspešno sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi šolskih športnih 

tekmovanj, ki so se izvajala na obmoĉju podroĉnega centra Pomurje. 

 

DELAVSKE ŠPORTNE IGRE MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 

Rezultati: 

 

    KEGLJANJE   

1. MESTO MDI M. SOBOTA 

2. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

3. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

 

    MALI  

    NOGOMET 

1. MESTO TELEKOM 

2. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

3. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

 

 

    NAMIZNI      

    TENIS 

1. MESTO ŠD CARINIK 

2. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

 

 

    ODBOJKA 

1. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

2. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

3. MESTO TELEKOM 

 

 

    TENIS 

1. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

2. MESTO ŠD CARINIK  

 

 

  STRELJANJE   

  ZP. 

1. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

2. MESTO DU M. SOBOTA 

3. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

 

 

  RIBOLOV 

1. MESTO MDI M. SOBOTA 

2. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

 

 

  ŠAH 

1. MESTO DU M. SOBOTA 

2. MESTO OBMOČNA OBRTNA ZBORNICA 

3. MESTO MDI M. SOBOTA 
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KONČNA UVRSTITEV: DŠI 2016 

1 MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT    

2. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

3. TELEKOM 

 

 

 

 

 

 

 

  PIKADO 

1. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 

2. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

3. MESTO MDI M. SOBOTA 

 

 

  BOWLING 

     MOŠKI 

1. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 2 

2. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

3. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 1 

4. MESTO TELEKOM 

ŢENSKE 

      1. MESTO OBMOČNI POLICIJSKI SINDIKAT 

      2. MESTO TELEKOM 

      3. MESTO DOM STAREJŠIH RAKIČAN 
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MALI SONČEK 2015-16 VRTEC MURSKA SOBOTA 

sodelujoči  

 Vzgojiteljica:  2-3 let 3-4-let 4-5 let 5-6 let knjiţice 

2015-16 

1. Majda KROPEC 14     

2. Nataša GUTMAN 12    3 

3. Gabriela 

KOSEDNAR 

18     

4. Zora KANTAR  19   1 

5. Jadranka CASAR  5 15   2 

6. Anica FARTEK  1 19   2 

7. Danica ŢEKŠ   4  16 1 

8. Valentina NEMEC    21 1 

9. Joţefa BAĈIĈ   10 9 2 

10. Katarina 

ROZMARIĈ 

6 5   4 

11.  Frida CÖR 14     

12. Anica MESARIĈ    21  

13. Lidija TRATNJEK    23  

14 Tatjana ŠIŠKO 14     

15. Tina 

BRANŠPERGER 

  21   

16. Marta PINTARIĈ   21  3 

17. Vera VOGRINĈIĈ  17    

18. Marija ŢIŢEK 7 8    

19. Zdenka SOĈIĈ 

TKALEC 

 8 9 4 2 

20. Cvetka GAŠPAR 8    8 

21. Renata BALAŢIC   7 15  

22. Ivanka ŠEBJANIĈ 7 11 1  12 

23. Anita NOVAK 4    4 

24. Viktorija 

KONTREC 

14    14 

25. Dana ROŠKAR 14 3   3 

26. Renata HOZJAN    24 2 

27. Dragica BOGATIN  5 16   

28. Branka CASAR  3 18   

29. Cvetka SEREC 5 13   6 

30. Borut ANŢELJ   10 9 5 

31. Zdenka BARBER    22 1 

32. Barbara MAJC 8 10   13 

33. Sanja SINIC 5    5 
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34. Mateja SRAKA 7 8 2  7 

35. Olga TITAN   9 12  

 SKUPAJ PO 

STAROSTI 

157 116 162 176 101 

     SKUPAJ 

OTROK 

712 

 

 

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 

ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2016 

 

 PRIHODKI:  

1. Sofinanciranje LPŠ MO M. Sobota 17.900,00 

2. Fundacija za šport    5.700,00 

3. Članarine klubov, društev in zvez      840,00 

4. DŠI-sofinanciranje   1.230,00 

5. Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj občin in šol- PC 
Pomurje 

  1.544,68 

6. Zavod za šport RS Planica    4.340,51 

7. Donacije, nadomestila in ostali prihodki   1.300,06 
 SKUPAJ PRIHODKI: 32.855,25 
   

 ODHODKI:  

1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok do 6 let (Mali sonček) 1.100,00  

2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  6-15 let občinska, 
medobčinska in področna športna tekmovanja 

3.000,00 

3. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok do 6 let 
Naučimo se plavati  

754,75  

4. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok  6-15 let;  
Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati 

1.100,00  

5. Delovanje športne zveze  

5.1 Amatersko delo sekretarja ŠZ 3.799,94 

5.2 Računovodske storitve 1.200,00 

5.3 Vzdrževanje spletne strani, strežnik, domena 1.619,56 

5.4 Materialni stroški   3.838,78 

5.5 Potni stroški in stroški predsedstva ŠZ 1.267,63 

5.6 Športna rekreacija nabava opreme in stroški materiala    918,14 

5.7 Stroški izvedbe DŠI in Krosa občinskih reprezentanc 2.017,70 

5.8 Stroški tiskarskih storitev in izdelava knjižice     749,90 

5.9 Naročnine, članarine, drugi stroški nadomestilo za stavbno 
zemljišče, digitalno potrdilo, vzdrževanje opreme 

   204,92 

6.0 Izvedba programa Z gibanjem v počitnice 5.400,00 
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7. Področni center Pomurje  

7.1 PC- stroški vodenja 1.830,00 

7.2 Koordinacija ŠŠT srednje šole PC Pomurje    500,00  

7.3 Koordinacija ŠŠT osnovne šole PC Pomurje    800,00 

7.4 Koordinacija, vodenje programa Naučimo se plavati     400,00 

7.5 Koordinacija vodenje programa Hura prosti čas    300,00 
   

 SKUPAJ ODHODKI:  30.801,32 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2017 

 

 

IZVEDBA OSREDNJIH NALOG V ŠPORTNI ZVEZI MURSKA SOBOTA 

 

- priprava gradiva za seje predsedstva ŠZ MS, 

- priprava gradiva za letne skupšĉine ŠZ MS, 

- uresniĉevanje sklepov sprejetih na sejah predsedstva in skupšĉine, 

- aktivnosti za uresniĉevanje zastavljenih ciljev za MOMS za programe v šolskem 

športu Mali sonĉek, Zlati sonĉek, Krpan in akciji Nauĉimo se plavati.  

- športni rekreaciji, spremljanje šolskih obĉinskih in medobĉinskih tekmovanj, 

- skrb za pripravo programov na podroĉju športne rekreacije ter izvedb akcij in 

prireditev v razliĉnih športnih dejavnostih. 

 

Tudi v letu 2017 bomo na letni skupšĉini podelili plakete Športne zveze M. Sobota  

posameznikom, klubom, društvom in zvezam. 

 

V prvi polovici decembra 2017 bo predsedstvo pripravilo ter izvedlo glasovanje o izboru za 

najboljše športnice, športnike, kolektivne in posamiĉne športe, najboljše v šolskem športu ter 

v sodelovanju z ZKTŠ M. Sobota ponovno organiziralo prireditev ŠPORTNI DOSEŢKI. 
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Interesni programi športa otrok in mladine 

 

V Zakonu o športu in Nacionalnem programu športa v RS so interesni programi športa otrok 

in mladine del športne vzgoje, ki poteka zunaj obveznega vzgojno-izobraţevalnega programa. 

Na drţavni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo programe »Mali sonĉek«, »Zlati 

sonĉek«, »Krpan«, »Nauĉimo se plavati«, »Šolska športna tekmovanja in prireditve« ter 

»Hura, prosti ĉas«. Z njimi uresniĉujemo razliĉne cilje interesne športne vzgoje, kot so 

razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport, 

spoštovanje »fair playja«, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja itd. Njihova znaĉilnost so 

široka ponudba razliĉnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija. 

 

Področni center (PC) Pomurje  

vodi področni koordinator, koordinatorji programov pa usklajujejo enega ali veĉ 

interesnih programov športa otrok in mladine.  Vodja podroĉnega centra PC Pomurje je Goran 

Gutalj. 

Koordinatorji programov: Mali sonĉek, Zlati sonĉek in Krpan – Goran Gutalj, šolska športna 

tekmovanja OŠ – Peter Jutršnik, šolska športna tekmovanja ŠŠ - Ivo Ropoša, program 

Nauĉimo se plavati – Zoran Kos,  Hura, prosti ĉas –Peter Jutršnik. 

 

Vodja področnega centra opravlja naslednje naloge: 

• usklajuje celostno promocijo interesnih programov športa otrok 

in mladine, 

• spodbuja vkljuĉevanje šol, društev, lokalnih skupnosti itd. v interesne 

programe športa otrok in mladine, 

• se dogovarja o financiranju programov s strani lokalnih skupnosti, 

• zbira in analizira podatke o vkljuĉenosti otrok v programe, 

• skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica 

ter izvajalci. 

1. Športni program »Mali sonček«  

je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je 

obogatitev programa na podroĉju gibanja v vrtcu, s sodobnimi gibalnimi/športnimi vsebinami. 

Poudarek daje igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok NI! 

Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vkljuĉen v program, zato ga prejmejo vsi otroci, 

seveda po ustreznem procesu.  
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Sestavljen je iz štirih stopenj: 

»Mali sonĉek« – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti, 

»Mali sonĉek« – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti, 

»Mali sonĉek« – oranţni: za otroke od 4. do 5. leta starosti, 

»Mali sonĉek« – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti. 

 

»Mali sonĉek« otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo 

programa pa s priznanjem. Vsebine programa (voţnja s poganjalĉki, igre brez meja, rolanje, 

ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na 

tekmovalnosti 

Bistvo gibalnega/športnega programa »Mali sonĉek« ni tekmovanje, temveĉ igra, pravi cilj ni 

osvajanje priznanja in nagrade, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu 

in ne storilnost, zato je program izveden tako, da je vabljiv in uresniĉljiv tudi za manj 

zmogljive otroke. Izvajalci najveĉ pozornosti posvetijo igri in vadbi, prijetni in prilagojeni 

otroku. Otrok naj uţiva v gibanju in naj se veseli svojega napredka! Tekmuje naj sam s sabo, 

ponosen naj bo na svoje razvijajoĉe se sposobnosti in gibalno znanje. Postopoma bo postal 

spretnejši, moĉnejši, hitrejši, bolj vzdrţljiv, vedno veĉ gibalnih nalog bo lahko opravil 

samostojno. Otrok se bo postopoma nauĉil zaznavati svoj napredek in ga doţivljati kot uspeh, 

ne glede na doseţke vrstnikov.  

2. Športni program »Zlati sonček« 

je namenjen otrokom, starim od pet do osem let, je obogatitev otrokovega prostega ĉasa s 

športnimi vsebinami v vseh letnih ĉasih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo 

daljše ĉasovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je 

program zasnovan tako, da je vabljiv in uresniĉljiv tudi za otroke z manj znanja in 

sposobnosti. 

Športni program »Krpan«  

je namenjen otrokom drugega triletja OŠ oziroma otrokom, starim od devet do enajst let. 

Tudi pri tem programu ni cilj tekmovanje in pridobitev medalje, temveĉ redna vadba, ki z 

osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti 

ĉas.  

Namen obeh programov Zlati sonček in Krpan je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost, 

predvsem pa v njih vzpodbuditi ţeljo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih 

obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo ţeljo po športnem 

udejstvovanju. Sodobni naĉin ţivljenja zahteva, da namenimo veĉ pozornosti ustrezni koliĉini 

gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s podroĉij 

umskega, gibalnega, ĉustvenega in socialnega razvoja otrok. Niĉesar ne smemo opušĉati ali 

zapostavljati. Najveĉ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in 

prilagojena otroku. programoma lahko popestrimo redni vzgojno-izobraţevalni proces in dela 

v društvih, zaradi privlaĉnih vsebin, kot so rolanje, smuĉanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, 
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spretnosti z ţogo, pa ju vkljuĉujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom (»Hura, prosti 

ĉas«). 

V devetnajstih letih izvajanja se je v programa uspešno vkljuĉilo ţe veĉ kot milijon otrok.  

Novosti: 

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega 

finanĉnega mehanizma sta bila pripravljena prilagojena programa Zlati sonĉek in Krpan za 

otroke s posebnimi potrebami.  

3. Program »Naučimo se plavati« 

Osnovni namen je poveĉati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine. 

Program zajema plavalne teĉaje in preverjanje znanja plavanja ter sega v predšolsko, 

osnovnošolsko in tudi srednješolsko obdobje. 

 Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraţa tudi v drţavnem sofinanciranju 

nekaterih plavalnih vsebin in programov, s katerimi imajo slovenski otroci v obdobju 

odrašĉanja kar nekaj moţnosti nauĉiti se plavati. Ţe v predšolskem obdobju v okviru 

programa »Mali sonĉek« in v prvem razredu osnovne šole v okviru »Zlatega sonĉka« je 

otrokom na voljo deseturni plavalni teĉaj prilagajanja na vodo. V šoli lahko nudijo veliko 

pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni teĉaj v drugem ali tretjem razredu, šolo v 

naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni 

teĉaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s 

plavalno vsebino. Ĉe kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje 

plavanja, lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni teĉaj za neplavalce in tako nauĉi 

plavati tudi tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa 

uĉenja plavanja. 

4. »Šolska športna tekmovanja in prireditve«  

so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka, 

so povezovalni element med uĉenci, uĉitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na 

lokalni ravni, športnimi društvi in panoţnimi zvezami. Namenjena so tako uĉencem in 

dijakom, vkljuĉenim v redni proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še 

ni ena od ţivljenjskih vrednot. 

Namen in cilji 

Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, ĉe so uĉenke, uĉenci, 

dijakinje in dijaki (v nadaljevanju uĉenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni na 

tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le doseţek, za mlade izgublja pravi 

smisel. Šport v šoli je dobra priloţnost za druţenje ter povezovanje šole, uĉencev, staršev in 

društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in 

društvenim športom ter povezava med mnoţiĉnimi in v kakovostni šport usmerjenimi 

programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panoţne zveze. Spodbujati velja vzgojne moţnosti 

šolskih športnih tekmovanj, ki se kaţejo v uĉinkovitejšem otrokovem samonadzoru, 

samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje, borbenost, 

spoštovanje vloţenega truda) ter v ustreznejšem etiĉnem in estetskem presojanju dogajanja. 
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Organizacijska izhodišča 

• V šolska športna tekmovanja ţelimo vkljuĉiti veĉ mladih, ki niso 

vkljuĉeni v klubska tekmovanja. 

• Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj organizirajo 

razredna in šolska tekmovanja ter se nato vkljuĉijo v 

obĉinsko, podroĉno in drţavno tekmovanje. 

• V organizacijo in izpeljavo tekmovanj ţelimo pritegniti uĉence, 

dijake, pedagoške delavce, starše, predstavnike društev in lokalnih 

skupnosti. 

• Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi uĉenci, športnimi 

pedagogi in ravnateljem ob pomoĉi odgovornih za šport na lokalni 

ravni in predstavniki nacionalnih panoţnih športnih zvez. 

• Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj eno obĉinsko tekmovanje. 

• Vsako podroĉje oziroma šola s podroĉja naj izpelje vsaj eno tekmovanje 

na drţavni ravni. 

5. Program »Hura, prosti čas«, 

je namenjen predvsem mladim, ki ţelijo svoj prosti ĉas ob koncu tedna in med poĉitnicami 

preţiveti na športnih površinah in v druţbi svojih vrstnikov. Prednost programa je predvsem v 

tem, da si mladi sami izbirajo vsebine, ĉas udeleţbe in naĉin vkljuĉevanja v program. 

 

Cilji: 

• poveĉati število aktivnih udeleţencev v interesnih programih športa otrok in mladine v 

prostem ĉasu, 

• poveĉati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje, 

• poveĉati sodelovanje institucij, ki delujejo na podroĉju programov športa otrok in mladine 

(šole, društva, panoţne zveze, lokalne skupnosti ...) in zagotavljati ustrezna finanĉna sredstva. 
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ŠPORTNA REKREACIJA IN PRIREDITVE: 

 

1. DELAVSKE ŠPORTNE IGRE  

2. VETER V LASEH - S ŠPORTOM PROTI DROGI-sodelovanje z DŠR M. Sobota 

3. SOORGANIZACIJA PRIREDITEV SOBOŠKI TEK, SPOMINSKI TEK in 

MIKLAVŢEV POHOD v sodelovanju z ZKTŠ M. Sobota 

4. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC 

 

V letu 2020 bo 100-ta obletnica organiziranega športa v MO MS. V skladu s tem bomo ţe v 

letu 2017 pristopili k aktivnostim za pripravo in izdelavo knjige, v kateri bodo zajeti vsi 

pomembni športni dogodki v Mestni občini Murska Sobota v obdobju med 1918 ter 

2018 letom. 

Športna zveza Murska Sobota bo tudi v letu 2017 usmerjena k promociji športa kot zdravega 

naĉina ţivljenja v vseh starostnih obdobjih. V ta namen bo Športna zveza Murska Sobota na 

podroĉju športa še naprej sodelovala z Zavodom za kulturo, turizem in šport  Murska 

Sobota pri soorganizaciji ter  izvedbi tradicionalnih športnih prireditev. 

Na podroĉju športne vzgoje otrok in mladine bo Športna zveza Murska Sobota še naprej 

skrbela, v sodelovanju z ustreznimi institucijami, za vsebinsko, kadrovsko in materialno 

izboljšanje interesne športne vzgoje. Tako bomo z razliĉnimi propagandnimi akcijami in 

animacijskimi programi v letu 2017 še naprej skušali dvigovati  motivacijo otrok in mladine 

za aktivno ukvarjanje s športom. 

Osnovni cilj ostaja torej dobra ponudba v šolskem športu (šport otrok in mladine) in 

športni rekreaciji ter vključevanje občanov vseh starostnih kategorij. 

Tudi v letu 2017 bomo upoštevali novi Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023, in 

sledili njegovim temeljnim ciljem: 

- poveĉati deleţ športno dejavnih odraslih obĉanov na 70% 

- v skupnem deleţu poveĉati deleţ redno športno dejavnih odraslih obĉanov za 5 

odstotnih toĉk 

- poveĉati deleţ športno dejavnih prebivalcev obĉine v strokovno vodenih programih za 

3 odstotne toĉke  

- poveĉati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3% 

- obdrţati število vrhunskih športnikov v MOMS 

ter poveĉati prepoznavnost športa v MOMS kot pomembnega druţbenega podsistema. 

Kar se tiĉe poslovanja Športne zveze M. Sobota, bo le to v letu 2017 podvrţeno prilagajanju 

številnim spremembam, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje na drţavni ravni.  
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Nov Zakon o športu bo predvidoma sprejet v sredini leta 2017, v veljavo pa naj bi stopil s 

1.1. 2018. Številne spremembe, ki se predvidevajo z zaĉetkom veljavnosti novega zakona, 

bomo v letu 2017 z aktivnim sodelovanjem s predstavniki športnih društev, klubov in zvez, 

skušali uspešno implementirati v  odloke, pravilnike in ostale predpise na podroĉju športa na 

lokalni ravni.  

V skladu z zakonskimi spremembami na drţavni ravni bo Športna zveza M. Sobota 

nadaljevala postopke za sprejem novega Pravilnika o postopku in merilih za 

sofinanciranje LPŠ v MOMS. Osnutek novega pravilnika je poslan vsem društvom, ki se 

prijavljajo na razpis LPŠ v MOMS, vendar pa so društva podala predlog, da prepušĉajo 

oblikovanje meril strokovnim sluţbam. Glede na navedeno je predsedstvo ŠZ MS 

obravnavalo novi pravilnik LPŠ, pripravilo dokonĉen predlog pravilnika LPŠ ter v 

sodelovanju s g. Ţnidariĉ Brankom, ĉlanom strokovnega sveta vlade RS za šport, organiziralo 

prezentacijo meril za vrednotenje LPŠ.  

V letu 2017 bo sprejet tudi nov statut  Športne zveze M. Sobota, k pripravi katerega osnutka 

smo zaradi sprememb zakonodaje na drţavni ravni, aktivno pristopili ţe v letu 2016. 

Vsebinsko je predlog novega statuta povzet po temeljni listini Olimpijskega komiteja 

Slovenije. Rok za podajo mnenj in predlogov k vsebini osnutka statuta je bil do 6. 1. 2017, 

osnutek statuta z morebitnimi spremembami in dopolnitvami pa bo objavljen na spletni strani 

ŠZ MS do skupšĉine ŠZ MS. 

V letu 2017 so se zaĉele aktivnosti za pripravo publikacije 100 let organiziranega športa v 

Murski Soboti. Prve pobude za ustanovitev športnega kluba oz. organizacije za športno 

udejstvovanje so bile podane ţe v letu 1919, takoj po prvi svetovni vojni, telovadno in ljudsko 

prosvetno društvo Sokol pa je bilo ustanovljeno 18.03.1920. Tako ţelimo do tega datuma 

zbrati ter oblikovati arhivsko gradivo, ki bo podlaga za izdajo knjige ob 100 obletnici športne 

dejavnosti v naši obĉini. 

 

. 


