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ZAPISNIK 22. SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA,
Z DNE 18.04.2018 OB 17.00 URI V HOTELU DIANA

Vabljeni društva, klubi in zveze člani Športne zveze Murska Sobota, prejemniki plaket
Športne zveze Murska Sobota, ter ostali.
Prisotni:
1. Športno kulturno društvo Romi Pušča,
2. Romska športna zveza Slovenije – Pušča,
3. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota,
4. Judo klub Štorkljice,
5. Športni klub Pomurje Deset,
6. Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota,
7. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota,
8. Košarkarski klub Radenska Creativ Sobota,
9. Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota,
10. Rokometni klub Pomurje,
11. Romsko društvo nogometna šola Pušča,
12. Društvo za telesno vzgojo »Partizan« Bakovci,
13. Karate klub Mura-Ken Murska Sobota,
14. Košarkarski klub »Štorklje« veteranke Murska Sobota,
15. Rokoborsko društvo Murska Sobota,
16. Športno strelsko društvo Murska Sobota,
17. Namiznoteniški klub Sobota Murska Sobota,
18. Dodgeball klub Pomurje,
19. Medobčinska nogometna zveza Murska Sobota,
20. Teniški klub Murska Sobota,
21. Občinska strelska zveza Murska Sobota,
22. Smučarski klub Prekmurje,
23. Športno društvo Aerobic klub Murska Sobota,
24. Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije,
25.
Na seji so bili prisotni tudi mediji, člani predsedstva Športne zveze Murska Sobota, člani
nadzornega odbora, drugi predstavniki klubov in društev, ter dobitniki plaket. Seje pa sta
se udeležila tudi župan dr. Aleksander Jevšek in ga. Nada Cvetko Török, univ. dipl. gradb.,
vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota.
Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora in predlog za organe občnega zbora ter izvolitev organov
občnega zbora; Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti
2. Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota
3. Poročilo nadzornega odbora in Disciplinske komisije.
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4.
5.
6.
7.



Potrditev zapisnika 21. seje občnega zbora.
Razprava po poročilih in sprejem sklepov
Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota
Razno,
Beseda gostov,
Ostale informacije

Sejo je odprl predsednik Športne zveze Murska Sobota gospod Andrej Gomboši, ki je
nagovoril, ter pozdravil vse prisotne še posebej predstavnika Mestne občine Murska Sobota
župana gospoda dr. Aleksandra Jevška in gospo Nado Cvetko Török, univ. dipl. gradb. vodjo
Oddelka za negospodarske dejavnosti Mestne občine Murska Sobota, prejemnike plaket
Športne zveze Murska Sobota, ter ostale goste.
Uvodoma je povedal, da je v skladu z 26. členom statuta »Skupščina ŠZ MS je sklepčna, če je
ob predvidenem začetku skupščine navzočih več kot polovica (1/2) vseh predvidenih
polnopravnih zastopnikov.
Če ob predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 20 (dvajset) minut,
nato skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tretjina (1/3) vseh predvidenih
zastopnikov.«
Se pa ta čas, ko se čaka izkoristi in se beseda da gospodu županu dr. Aleksandru Jevšku za
nagovor zbranih in odgovore na vprašanja.
Gospod dr. Aleksander Jevšek se uvodoma zahvali in prisotne seznani, da bo ostal do konca
seje. Izrazi čestitke vsem športnikom in športnicam za dosežene rezultate v letu 2017-2018 in
pove, da je tudi sam bil na nekaterih od teh prireditev. Pohvalil je vse športnike in športnice,
trenerje in vodje klubov. Izpostavil je, da se je v letu 2018 za šport namenilo 50.000€ več
sredstev, kot prejšnje leto, tako znašajo sredstva, ki se bodo v letu 2018 razdelila med
društva 300.000€. Zvišanje zneska namenjenega za šport se bo poznalo tudi pri sredstvih, ki
jih bodo klubi dobili, v povprečju 20% več kot prejšnje leto. Klubom pa se poskuša pomagati
tudi na druge načine, tudi preko objekta, kjer se tekmovanje odvija, med drugim tudi tako da
se sofinancira izvedbo prireditve. Se pa v občini podpira šport in se letno nameni več kot
samo 300.000€.
Povedal je tudi, da je bil prijetno presenečen, ko je konec lanskega leta dobil rezultate
analize Fakultete za šport iz katere je razvidno, da ima Mestna občina Murska Sobota največ
pokritih površin za šport, kar je pohvalno saj dokazuje koliko se je skozi leta dajalo v gradnjo,
ter obnovo športnih objektov. Dokazuje pa tudi, da so se tako zagotavljali kar dobri pogoji za
delo športnic in športnikov, bo pa občina na tem področju še naprej delovala in izboljševala
pogoje za šport, ter športno vadbo. Vlaganje sredstev v šport pa dokazujejo tudi že izvedene
investicije v letu 2017 in tiste, ki se bodo še izvedle. Nekaj od teh investicij so: garderobe na
nogometnem igrišču Pušča, pri čem so pomagali tudi Nogometna zveza Slovenije in
Fundacija za šport, na stadionu Mure bo otvoritev nove površine z umetno travo, pri čemer
je občina sodelovala, prispevali pa so nekaj sredstev tudi klub, Fundacija za šport in
Nogometna zveza Slovenije. Izvajajo pa se tudi aktivnosti za postavitev reflektorjev, za katere
se bo pridobilo gradbeno dovoljenje. Prišlo pa je tudi do dogovora z Elektrom, ki pomaga pri
menjavi elektro omarice, pričakuje pa se tudi pomoč od Nogometne zveze Slovenije in
Fundacije za šport. Bo pa na tem področju potrebno še precej za narediti in se pogovoriti
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tudi z vodarji, saj je na tem področju vodovarstveno območje in je potrebno vse uskladiti, ter
urediti.
Kot naslednjo zahtevnejšo investicijo je izpostavil teniško dvorano, katera že stoji in je bilo
potrebno stvari uskladiti, ter urediti s Teniškim klubom, da se sredstva predvidenih 100.000€
vložijo na pravilen zakonit način, da ne pride do težav zaradi zakonodaje. Povedal je tudi, da
v Krogu nastaja ob nogometnem igrišču nov večnamenski športni objekt, katere delno
sofinancira občina, delno člani Športnega društva Krog.
Potekajo tudi pogovori z nogometnim klubom Turopolje za asfaltiranje nogometnega igrišča,
ki bo na istem mestu, kot je trenutno. Za upokojence, ki so zelo aktivni se prenavlja balinišče,
v Bakovcih pa se ga pokriva, tako da ga bodo lahko uporabljali tudi, ko bo slabše vreme.
Povedal je tudi, da ima občina za Partizan dokončane projekte za obnovo, saj bo v letu 2019
okrogla obletnica Sokolstva in ga je potrebno do takrat obnoviti.
Končuje pa se tudi izgradnja objekta-garderob v Polani, kjer občina sodeluje skupaj s krajani.
Izpostavil je tudi, da bo 13. junija na Slovenski ulici cilj 1. etape kolesarske dirke po Sloveniji,
ki bo imela start v Lendavi. Je pa to prireditev, ki pomaga tudi pri promociji same regije, zato
je občina pristopila k temu projektu, saj se prenaša tudi na Eurosportu. V juniju bo tudi v
Murski Soboti Evropsko prvenstvo v nogometu vinarjev, kjer je Slovenska ekipa v lanskem
letu dosegla naziv Evropskega prvaka. Pomagalo pa se je tudi pri organizaciji rokometne
tekme Slovenija – Srbija, srednje-Evropskega prvenstva v Dodgeballu, Balkanskega prvenstva
v rokoborbi, so pa v planu še nekatere druge prireditve, ki se bodo še odvijale.
V okviru Trajnostno urbane strategije, v okviru trajnostnih naložb so v načrtu izgradnje
kolesarskih poti in tako izboljšanje povezav za kolesarje.
Zahvalil se je tudi vsem za delo, ki ga opravljajo na področju športa in izrazil svojo pomoč, ter
pomoč občine kolikor bo mogoče pomagat, tako da se lahko društva obrnejo nanj v primeru,
da bi potrebovali pomoč. Lahko se pride na pogovor in da se najde rešitev, vendar se naj
društva obrnejo nanj pravi čas ne tik pred dogodkom, ko se lahko bolj malo naredi. Povedal
je tudi, da so se vse težave reševale sproti.
Predsednik se po nagovoru župana zahvali za vse povedano, ter predlaga pregled dnevnega
reda.
Dnevni red je soglasno sprejet.
1.
Otvoritev občnega zbora in predlog za organe občnega zbora ter izvolitev organov
občnega zbora; Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti
Na seji skupščine je prisotnih 24 predstavnikov klubov, društev in zvez od 49 članov, ki so do
skupščine plačale letno članarino.
Verifikacijska komisija v sestavi Milica Menart in Igor Makari ugotavlja, da je skupščina na
podlagi 18. člena statuta zveze, po pretečenih 30 minutah od predvidenega sklica sklepčna,
saj je prisotnih več kot 1/3 in lahko nadaljuje delo.
Imenovanje delovnega predsedstva seje:
 Predsednik Štefan Puhan, člana Goran Gutalj in Milica Menart,
 Zapisničarka Alenka Karoli
 2 overitelja zapisnika: Stanislav Šernek in Jelka Orban,
 Verifikacijska komisija Milica Menart in Igor Makari.
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Sklep:
Sprejme se predlog za delovno predsedstvo, zapisničarko, overitelja zapisnika in
verifikacijsko komisijo.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Sejo naprej vodi delovno predsedstvo.
2.

Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota

V nadaljevanju seje je predsednik Športne zveze Murska Sobota podal poročilo o delu v letu
2017, ki je objavljeno tudi v knjižici Soboški šport 2017. Povedal je, da se je v letu 2017
uskladil statut Športne zveze z novim zakonom o športu, ob tem je predstavnikom društev
svetoval, da naj tudi sami uskladijo svoje akte z novim zakonom o športu. V pripravi pa je
tudi nov pravilnik o postopku za sofinanciranje LPŠ v MO Murska Sobota. Predsedstvo
Športne zveze je v sodelovanju z vodstvom na MO Murska Sobota začelo aktivno postopati k
spremembam, katerih cilj je, da se ustvari pogoje za sofinanciranje športa v skladu z novim
zakonom. V letu 2017 pa se je tudi ustanovila komisija predstavnikov Športne zveze za
določitev kriterijev in meril za sofinanciranje letnega programa športa v MO Murska Sobota.
Oblikovali so predlog meril za sofinanciranje letnega programa športa, ki je bil poslan
strokovni službi za šport na Mestni občini Murska Sobota. Poudaril je tudi, da je Športna
zveza imela pri reševanju vprašanj na področju športa podporo in razumevanje s strani
predstavnikov MO Murska Sobota, za kar se jim tudi zahvaljuje za dobro sodelovanje. V
skladu s tradicijo se bodo podelila tudi priznanja Športne zveze. Hkrati pa se je zahvalil tudi
vsem za opravljeno delo in pa sodelovanje. Več o delu v lanskem letu je zapisano v knjižici
Soboški šport 2017 na straneh od 9 do 12. V letu 2017 je članarino plačalo 49 društev. V letu
2017 pa je bilo v MO Murska Sobota registriranih tudi 62 kategoriziranih športnikov. Poročilo
o delu je zajeto v knjižici na straneh od 9 do 23. Objavljena pa je bila tudi na spletni strani
Športne zveze Murska Sobota.
Povedal je, da je v knjižici objavljeno tudi finančno poročilo za leto 2017 na strani 25 in 26,
objavljen pa je tudi program za leto 2018. Omenil pa je tudi ponovno zvišanje sredstev
namenjenih za šport, ki so se zvišale za 50.000€.
Delovni predsednik se zahvali predsedniku za podana poročila in predlaga, da se preide na
naslednjo točko.
3.

Poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije

V imenu nadzornega odbora je poročilo podal gospod Rolando Horvat. Sestali so se 9.4.2018 na
sedežu Športne zveze. Sestali so se z namenom, da v skladu s Pravili zveze pregledajo poročila, ter
pripravijo letno poročilo o delu organov zveze, kakor tudi o finančnem poslovanju zveze. Na sestanku
je bil zraven članov še prisoten sekretar Športne zveze Murska Sobota gospod Goran Gutalj. Nadzorni
odbor je ugotovil, da ni odprtih postavk in da so bile vse obveznosti poravnane, ter da so urejena tudi
vsa članstva. Nadzorni odbor je tudi ugotovil, da je Športna zveza racionalno porabila sredstva
predvidena po programu za letu 2017.
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Ker je predsednik disciplinske komisije gospod Jože Ružič odsoten, je v imenu disciplinske komisije
poročilo podal predsednik Športne zveze, ki je povedal, da se disciplinska komisija v prejšnjem letu ni
sestala, saj je delo potekalo dobro, brez pritožb in ni bilo nobenega primera za obravnavanje.

4.

Potrditev zapisnika 21. seje občnega zbora

V nadaljevanju je delovni predsednik dal v razpravo zapisnik 21. seje Občnega zbora, ki je bila
31. maja 2017 in je objavljen v gradivu Soboški šport 2017 na straneh 3 do 8. Gradivo je bilo
objavljeno tudi na spletni strani Športne zveze Murska Sobota. Ker se v razpravo ni prijavil
nihče, se je prešlo na naslednjo točko.
5.

Razprava po poročilih in sprejem sklepov

Delovni predsednik je povedal, da se je slišalo vsa podana poročila, o dogajanju v letu 2017,
ki so bila tudi objavljena in jih tako dal v razpravo.
Prvi se je v razpravo oglasil župan gospod dr. Aleksander Jevšek, ki je povedal, da želi, da
imajo predstavniki društev korektne informacije. Tako je povedal, da je sam pripravil
proračun za šport in ga podal na mestni svet, kot predlog župana, kar lahko potrdi tudi gospa
Nada Cvetko Török.
V razpravo se je oglasil tudi gospod Danilo Kacijan, ki je povedal, da ni boljšega vlaganja
države v kar koli, kot je vlaganje v šport. Izrazil je presenečenje, da je v MO Murska Sobota
največ pokritih vadbenih površin na število prebivalcev, kar ga veseli, hkrati pa ga tudi skrbi
dejstvo kako slabo se v zadnjem času dela na področju športa. Slabo stanje pa je razvidno
tudi iz psiho-fizičnih sposobnosti otrok po Osnovnih šolah, saj je Prekmurje bilo v letu 2017
na zadnjem mestu. Povedal je, da se je potrebno pravilno pogovarjat in tudi temu primerno
sodelovati. Povedal je tudi, da je vesel podatkov, ki jih je podal gospod župan, kaj vse se je
naredilo, je pa tudi sam sodeloval pri kar nekaj projektih in bo sodeloval tudi v prihodnje,
kolikor bo le lahko. Misli pa, da ne bo težav pri pridobivanju dokumentov, čeprav se pri teh
zadevah včasih postopek zaplete. Bodo pa v okviru Nogometne zveze Slovenija prisluhnili pri
urejanju zadev, kot so prisluhnili tudi ostalim regijam in bodo prispevali k reševanju težav v
MO Murska Sobota. Povedal pa je tudi, da se zaveda, da je TVD Partizan objekt, katerega bi
morali res obnoviti, saj so predniki veliko vložili vanj in naj bo to neka vzpodbuda za
prihodnost. Na koncu je čestital vsem, ki delajo v športu, saj se zaveda, da je vedno manj
takih, ki res delajo v športu ne samo kot volonterji ampak kot redni profesionalci. Je pa tudi
sam omenil, da se morajo društva uskladiti z novo zakonodajo, saj se vedno dogajajo kakšne
spremembe na področju športa, upa pa tudi, da bodo v prihodnosti sami športniki dobili
večjo vlogo. Potrebno pa je tudi povezovanje in dogovarjanje. Povedal pa je tudi, da se glede
na trenutno stanje boji, da bodo ti objekti, ki so namenjeni za šport nekoč v prihodnosti
samevali, zato je potrebno malo samokritike in stvari spremeniti.
Gospod Stanislav Šernek je povedal, da je poslušal razpravo, kako imamo pokrite objekte in
vse, ima pa vprašanje glede borilnih športov, ki jih je v MO Murska Sobota kar nekaj kot so
judo, karate, rokoborba, kickboks, ter boks. Zanimalo ga je, če se je kdo kdaj vprašal, kje ti
klubi ali društva delujejo, v kakšnih pogojih in dvoranah. Naštel je kje vse ta društva
trenirajo, je pa hkrati vprašal prisotne če imajo kakšno skupno dvorano, kjer bi lahko borilni
športi trenirali, saj so prinesli največ medalj v občini iz različnih tekmovanj. Povedal je, da
6

posluša podatke o pokritosti dvoran, ter da se veliko govori o vloženih sredstvih v nogomet,
ne pa toliko v druge športe, zato misli, da je čas, da tudi borilni športi dobijo svojo dvorano.
Je pa poudaril, da je presenečen nad delovanjem vodstva Športne zveze, kako konstruktivno
so sodelovali in soglasno sprejemali sklepe, hkrati pa je tudi izrazil zahvalo predsedniku
Športne zveze in sekretarju, ter članom predsedstva za lepo sodelovanje in ga je veselilo, da
je lahko tudi sam sodeloval.
Gospod Peter Juteršnik pa je podal repliko na podatke o rezultatih o podatkih o športu iz
2016, ter 2017, ko več nismo bili na zadnjem mestu ampak na predzadnjem mestu, vendar to
ne velja za MO, ki je na višjem mestu in je tako nekje na sredini. Se pa zaveda, da toliko
slabše stanje naredi tudi dejstvo, da so se nekateri otroci preselili iz urbanih središč na
podeželje. Se je pa samo stanje v občini popravilo. Hkrati pa je tudi dodal, da so šolski
objekti, še posebej dvorane v Murski Soboti, niso primerne za izvedbo večjih športnih
prireditev, saj so zastarele in ne izpolnjujejo novih standardov, tako da jih bo potrebno
modernizirati. Predsednik ŠZ je povedal, da na to, kjer bo potekala določena tekma ima vpliv,
tudi RTV SLO, ki ima ekskluzivno pravico za prenos tekme in lahko pove, da iz določene
dvorane ne bodo prenašali, je pa tudi osnovni pogoj za prenose, da so tribune v dvorani z
dveh strani, potrebno pa je upoštevati še nekatere druge zahteve, ki so postavljene pri večjih
dogodkih. Gospod Juteršnik je še dodal, da so včasih takšni večji dogodki bili tudi dober vir za
samo financiranje kluba
Predsednik Športne zveze je izpostavil tudi primer Final four pokala Slovenije v rokometu, v
Ljutomeru, ki so ga v Ljutomer dobili bolj zaradi same zasnove projekta, kot pa zaradi same
ustreznosti dvorane, ki je ustrezna samo na pol, kar bo tudi vplivalo na število ljudi, ki si bodo
lahko ogledali sam dogodek v živo.
Gospod župan je povedal, da kar se objektov tiče, v katerih se izvajajo vadbe, se zaveda, da
je v Murski Soboti kar nekaj disciplin, ki rabijo svoje objekte, ne pa samo določene. Dodal pa
je tudi, da se zaradi rezultata analize ne bo ustavil razvoj športa. Zaveda pa se, da mesto
potrebuje eno primerno veliko dvorano za javne prireditve in za športne prireditve, kjer se
bodo lahko te prireditve odvijale. Dvorana pa je potrebna tudi, ker je trenutna organizacija
prireditev po šolah in šolskih dvoranah čisto neprimerna. Tako je povabil vse prisotne, da
skupaj začnejo iskati rešitev, kje in kako bi se lahko to izvedlo, tako da se lahko tak projekt
izgradnje primerne dvorane za Mursko Soboto zastavi za prihodnost, saj se bo mesto Murska
Sobota v prihodnosti razvijala, zato je potrebno gledati za naprej. Povedal pa je tudi, da je
šolska infrastruktura, kjer se odvijajo marsikatere prireditve namenjena za šolstvo in učence
ne pa za vse drugo.
Gospod Rožman se je v začetku zahvalil za dobro sodelovanje v lanskem letu, saj so dobili
pomoč, ko so jo potrebovali. Omenil je kako je včasih država prispevala za izgradnjo dvoran,
pri katerih so prispevale tudi občine. Zaveda se, da imamo veliko tekmovanj, večje šole še
več kot manjše, po drugi strani pa se ugotavlja, da se premalo gibljemo. Za naslednje leto je
predlagal, da se skupaj z zdravstveno sfero ugotovi, kaj vpliva na takšno stanje kot je, če je to
prehrana ali telovadba ali pa kaj drugega, pri čem bi lahko zdravstvo pomagalo. Lahko pa se
tudi zgodi, da učenci pridobijo opravičilo in tako ne telovadijo. Predlagal pa je tudi, da se da
določena sredstva društvom in se tako omogoči izobraževanja za mentorje in vaditelje, kar
se lahko tudi dobro obrestuje.
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V razpravo se je oglasila tudi gospa Trajbarič, ki je povedala, da se bo v četrtek 19.4.2018 v
Mariboru odvijal Kros in ker učitelji nimajo posluha, ter so vsi zasedeni, bo sama peljala
svojega otroka na ta Kros. Povedala pa je tudi, da je sama težava tudi v učiteljih, saj se vlaga
veliko v ekipne športne, v posamične kot je tudi atletika pa ne toliko. Ko je govor se večino
govori o košarki, nogometu in odbojki, ki pa niso edini športi na šoli. Peša pa tudi pri
organizaciji prevoza otrok na same športne prireditve in pri zasnovanju ekipe pri
individualnih športih. Težava pa je tudi pri tem, da ni poslušnosti za otroke, ki pa si želijo
tekmovati in iti na tekmovanje. Zaveda se, da je v ekipnih športih veliko dogajanja, ve pa
tudi, da so otroci željni tekmovanja, ne pa samo sodelovanja v ekipnih športih. Z vsem
povedanim se je strinjal tudi predsednik ŠZ, saj je na marsikateri šoli, razen na nekaj, ki so
svetle izjeme res težava v samih športnih učiteljih, ki jim niti ni za interesne dejavnosti otrok.
Opazi pa se tudi razlika med tem kot je bilo in kakršno je trenutno stanje, saj so včasih učitelji
več svojega časa posvetili otrokom in delu z njimi, bili pa so tudi trenerji, kar se tudi pozna na
stanju kakršno trenutno je.
Oglasil se je tudi Mitja Županek iz Kluba namiznega tenisa, ki je povedal, da je klub kandidiral
za kvalifikacije za zadnjo tekmo za Evropsko prvenstvo v novembru in bodo do konca meseca
maja izvedeli, če so dobili organizacijo dogodka.
Sklep:
Sprejme se poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota, finančno poročilo Športne
zveze za leto 2017, poročilo Nadzornega odbora Športne zveze Murska Sobota in poročilo
disciplinske komisije.
Sklep je bil soglasno potrjen.
Sklep:
Sprejme se zapisnik 21. seje Občnega zbora.
Sklep je bil soglasno potrjen.
6.

Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota

Podelitev je usmerjal Mario Čep, plakete pa so podelili, župan Mestne občine Murska Sobota
dr. Aleksander Jevšek, predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši in sekretar
Goran Gutalj.
Dobitniki plakete Športne zveze Murska Sobota 2017 so:
 Jože Husar, Društvo Nogometna šola MURA,
 Štefan Majc, ŠSD Murska Sobota in
 Franc Borovnjak,Društvo paraplegikov Prekmurja in Prlekije.
Dobitnika plakete za častnega člana Športne zveze Murska Sobota pa sta:
 Stanislav Šernek in
 Danilo Kacijan.
Danilo Kacijan se je v imenu vseh dobitnikov plaket in naziva častnega člana zahvalil vsem za
izkazano podporo.
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Več o prejemnikih plaket in o njihovem delu piše v brošuri Soboški šport 2017 na 18 in 19
strani.

7.

Razno

Pod točko razno je delovni predsednik najprej dal besedo gostom, tako je pozdravil gospo
Nado Cvetko Török in ji predal besedo.
Uvodoma se je zahvalila za sodelovanje v preteklem letu, najbolj pa pri pripravi novega
odloka o pogojih, ter kriterijih za sofinanciranje letnega programa športa. Zahvalila pa se je
tudi novi komisiji, za eno letno sodelovanje in pomoč pri pripravi novih meril, ki so tudi
sestavni del odloka. Izpostavila je, da je bil v prejšnjem letu sprejet nov zakon o športu, ter
nacionalni načrt športa, ki sta dala usmeritve za naprej o tem kaj se bo dogajalo v športu, kaj
so prioritete in kakšna naj bodo merila za razdelitev javnih sredstev. Bo pa ta odlok šel na
prvo obravnavo na mestni svet, predhodno pa je tudi bil dan v javno obravnavo, v času
katere ni prispela nobena pripomba. Povedala pa je tudi, da sta s predstavnikom Zavoda za
kulturo, turizem in šport gospodom Goranom Gutaljem pazila, da je sam odlok v skladu z do
sedaj sprejetimi akti. Zaključen pa je bil tudi Javni razpis in so bila razdeljena sredstva, tako
da so začeli pisati sklepe, ki bodo razposlani. Obenem je vse prisotne tudi prosila, da čim prej
prevzamejo sklepe, da ne bo prihajalo do zamud, do katerih prihaja, ko društva ne dvignejo
pošte in je potrebno čakati zakonski rok 15 dni, po katerem se lahko pošto da v nabiralnik.
Tako je že v času trajanja samega razpisa, ko nekdo ni dvignil pošte in se je vse samo
zavleklo. Tako je opozorila naj se pošta dvigne čim prej, da bo lahko prej zadeva
pravnomočna in bo tudi prej prišlo do podpisa samih pogodb. Opozorila pa je tudi na novi
zakon o športu, ki prinaša veliko novosti in pa tudi odgovornosti, tako priporoča, da se zakon
dobro prebere, saj je z njim tudi večja odgovornost na samih predsednikih društev. Potrebno
pa je tudi paziti glede sredstev dobljenih na javnem razpisu, ki jih je potrebno tudi javno
objaviti, predvsem pa je potrebno tudi javno objaviti vadnine, ki se jih tudi zniža na podlagi
pridobljenih sredstev iz Javnih razpisov.
Povedala je tudi, da je novost odloka tudi, da lahko javna sredstva dobijo predvsem društva,
ki imajo zagotovljen strokovni kader. Namen pa je tudi bil skozi to zagotoviti, da bodo vsi ki
pristopijo k vadbi ustrezno strokovno vodeni.
Dotaknila se je tudi že podanih podatkov in povedala, da je po eni strani dobro, da imamo
toliko in takšne pokrite površine, po drugi strani pa je to slabo pri pridobivanju sredstev.
Opravljena raziskava Fakultete za šport je tudi pokazala, da je na tem območju enkrat več
pokritih površin v katerih vadijo naši Osnovnošolci, kot pa je to povprečje drugod po državi,
je pa povprečje višje tudi pri površinah na prebivalca. Velikost pokritih površin pa se šteje
tudi za minus na razpisih, saj se smatra, da so zagotovljeni dobri pogoji. Se pa tudi vidi, da te
površine ne dosegajo določenih normativov in tudi niso primerne za vse športe, da bi se jih
izvajalo tam. Svetovala je hkrati, da se klubi, ki se lahko, naj se preusmerijo tudi v dvorano v
Bakovcih, ki ni toliko zasedena, kot sta preobremenjeni OŠ I in III.
Gospod Peter Juteršnik je povedal, da sta OŠ III in OŠ I obe dobili priznanji kot najbolj športni
šoli v Sloveniji, kar ni samo zaradi dela v odbojki in košarki, ampak zaradi raznovrstnosti dela
v športu. Poudaril je tudi, da s samo dvema panogama, na takšnem razpisu ne moreš zbrati
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toliko točk, kot je bilo zbranih, na število katerih tudi vpliva število izpeljanih prireditev, ki se
jih organizira veliko.
Gospod Rožman je povedal, da je lepo slišati podana poročila, vendar ve, da so telovadnice
polno zasedene. Poudaril pa je tudi, da bi se glede izobraževanja lahko dalo več sredstev ne
samo 20%, saj imajo tako društva večji izdatek. Podal pa je tudi pobudo, kot so včasih imeli
teden športa, da bi se povabilo predstavnike 11 krajevnih skupnosti mestne četrti, da bi se
čim čimprej srečali, vsaj enkrat na leto in se dogovorili o programih, ki bi se skupaj
organizirali, kakšne igre kot so bile včasih. Povedal pa je tudi, da kot društvo sodelujejo tudi s
paraplegiki, zato to priložnost tudi izkoristi, da pove, da bodo junija na OŠ I imeli Slovensko
srečanje, ter Državno tekmovanje, hkrati pa je tudi povabil vse udeležence seje, da pridejo
na tekmovanje. Predlagal pa je tudi okroglo mizo, da se učitelji srečajo in skupaj pridejo do
ideje, kaj bi lahko prispevali k izboljšanju stanja.
Gospod Štefan Celec pa je gospoda župana prosil za malo podrobnejšo obrazložitev o obnovi
Partizana, saj so Strelci zainteresirani za obnovo in jih zanima, kako bo v bodoče, saj imajo
tudi sami dobre športnike, kateri dobivajo ponudbe od drugih klubov, ki imajo mnogo boljše
pogoje.
Gospod Makari pa je dodal, da vse zanima, kaj se bo dogajalo v Partizanu v tej obnovi,
predvsem pa kam najemnike uvrstiti v času obnove, saj se zaveda, da bo obnova trajala nekaj
časa, zato rabijo prostore za trening za ta čas. Strinjal se je z gospodom Celecem, da prihajajo
ponudbe od društev, ki imajo boljše pogoje za treniranje in že elektronske tarče. Dodal pa je
tudi, da je Murska Sobota včasih bila na samem vrhu v strelstvu, v regiji, zdaj pa je na repu,
zato ga zanima, kaj je načrtovano, saj se tudi zelo uspešno dela z mladino, ter kam naj gredo
v letu 2019 v času prenove.
Na zastavljeni vprašanji je podal odgovor gospod župan, ki je povedal, da sami vedo koliko je
društev in kam vlagajo svoja sredstva. Povedal je tudi, da ima občina v proračunu za leto
2018 namenjenih za šport 1.200.000€. Sam si ne želi, da bi kdor koli kam odšel, želi pa si, da
so vsi, ko se delajo stvari strpni in se skupaj usedejo, ter dogovorijo. Sam točno ne ve, kam
bodo strelci šli v času prenove, je pa narejen načrt za popolno prenovo strelišča v TVD
Partizanu. Vse je splanirano in narisano, po najnovejših merilih, ter z najnovejšo opremo in
elektronskimi tarčami. Za konec leta oziroma začetek naslednjega leta, je tudi načrtovana
finančna konstrukcija za izvedbo tega projekta in ko bo vse tako daleč, se bodo skupaj usedli
vsi najemniki in pogovorili kam bo kdo šel. Se bodo pa poiskale rešitve za vse športe, kar se
bo reševalo takrat, ko bo projekt tako daleč. Bo pa celotna adaptacija Partizana trajala lahko
pol leta, lahko več, vendar toliko kot bo potrebno. Je pa terminski plan načrtovan za pol leta,
vrednost pa ocenjena na več kot milijon. Ima pa ta objekt tudi svoj pomen, saj je tudi pod
spomeniškim varstvom in nam je lahko v ponos, ter ga prepustimo v dobrem stanju
zanamcem, se pa tudi v njem izvaja vadba in je tako dobro zaseden. Povedal je tudi, da je
strelišče načrtovano, da bo še naprej ostalo v tej stavbi, je pa kot skrbnica tega projekta
obnove določena gospa Nada Cvetko Török, ki je k županovemu odgovoru dodala, da so se
skupaj usedli z najemniki in projektantom. Je pa bilo vse z vsemi usklajevano kaj in kako bo,
je pa sama dokumentacija tudi dosegljiva na vpogled kako in kaj bo. Bo pa v času prenove
potrebno poiskati nadomestne lokacije, kot so to že poprej tudi druga društva uredila, ko so
potekale prenove.
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Gospod župan je predlagal, da se ne čaka z vsem na občino, ampak se že zdaj začnejo iskati
rešitve in lokacije, bo pa občina pomagala društvom pri stroških za ta čas ko bo potekala
prenova. Se pa trenutno še ne ve točen čas pričetka obnov, saj obnova spada v mehanizem
trajnostnih naložb, v okviru katerega je bil ta projekt tudi prijavljen. Se je pa samo črpanje
Evropskih sredstev za prijavljene projekte upočasnilo in zavleklo, kar vpliva na potek izvedbe.
Bodo pa najemnike obvestili nekaj mesecev prej preden se bodo pričela dela, tako da bodo
izvedeli vse pravočasno.
K razpravi se je oglasila tudi gospa Milica Menart ki je povedala, da ima Društvo za športno
rekreacijo veliko ur v Partizanu in se veselijo te obnove. Zaveda se, da ne bo to enostavno
vse otroke spraviti na drugo lokacijo, zato bi bilo potrebno že sedaj začeti iskati lokacijo in
začeti dogovore, kje bi lahko v tistem času bili in da naj društva ne čakajo do zadnjega, da bi
na hitro iskali ustrezno lokacijo. Zdi se ji to še posebej pomembno saj bo obnova v času
tekmovalne sezone, na katero se morajo otroci ustrezno pripravljati. Povedala je tudi, da so
se pogovarjali, da bi se lahko na vrtu naredila dodatna stavba, ki bi jo tudi lahko uporabljali
za borilne športe. Zdi pa se ji pomembno, da se vse dobro izkoristi, saj otroci lažje gredo na
aktivnosti v mestu, kot pa zunaj mesta.
Župan je povedal, da kar se tiče dodatnega objekta, je bilo sprojektirano kegljišče, je pa
vprašanje kako bo s finančnimi sredstvi, če bo mogoče vse narediti. Zdi pa se mu pomembno,
da bi se naredilo kegljišče saj ga v Prekmurju ni, najbližje je v Radencih, pa še to v ne
najboljše stanju, se pa zaveda kako popularen je ta šport še posebej med starejšimi, invalidi
in rekreativci. Včasih je bilo 5 kegljišč danes pa na žalost nobeno, zato se je s kegljači
zasnoval načrt kegljišča na dvorišču TVD Partizana. Prenovila pa se bo tudi asfaltna površina
rokometnega igrišča, bo pa to steklo, ko se bo pričela popolna prenova objekta od strehe
navzdol, zato se v tem času ne bo dalo uporabljati tega objekta, ker bo prenova intenzivna.
Je pa gospa Menart povedala, da niso bili o tem, da bi bilo postavljeno kegljišče obveščeni in
se ji zdi, da bi bilo boljše, da bi bilo raje nekaj za otroke, saj Partizan obiskujejo bolj otroci kot
odrasli.
K povedanemu se je oglasila gospa Nada Cvetko Török, ki je povedala, da so slišali o
dogovorih za kegljišče, je pa bil podan tudi predlog, da bi nad kegljiščem bil tudi prostor za
DŠR, samo je projektant naredil preverbo in ni mogoče, da bi se to tudi izvedlo da bi bili
dodatni prostori nad kegljiščem. Misli pa, da za DŠR ne bi smela biti težava najti nadomestne
prostore za čas obnove, saj so tudi trenutne telovadnice, v katerih vadijo bolj manjše, druge
manjše dvorane pa niso toliko zasedene, tako da bodo lažje našli prostor, kot pa kolektivni
športi, ki potrebujejo večje prostore.
Ker se v razpravo ni oglasil več nihče je delovni predsednik zaključil razpravo pod točko
razno.
Predsednik Športne zveze se je zahvalil vsem za delo, ki ga opravljajo in jih vzpodbudil, da naj
ne obupajo, zaveda pa se, da predsedniki društev nosijo veliko odgovornost in naredijo
veliko za društva. Zaveda pa se tudi, da če ne bi toliko naredili, kot naredijo, ne bi imeli vsega
kar imajo, otroci pa bi še več časa preživeli v domačih prostorih pred tablicami in računalniki.
Zahvalo je podal tudi delovni predsednik, ki se je zahvalil za udeležbo in zaželel veliko sreče
za naprej, tako na tekmovanjih, kot pri objektih in še pri marsičem.
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Skupščina je bila zaključena ob 18:44 uri.
Zapisničarka:
predsednik:
Alenka Karoli

Delovni
Štefan Puhan

Overitelja zapisnika:
Stanislav Šernek
Jelka Orban

POROČILO O
ŠPORTNI DEJAVNOSTI V LETU 2018
1. SKUPŠČINA
22. seja redne skupščine Športne zveze Murska Sobota je bila v sredo 18. 4. 2018 ob
17.00 uri v hotelu Diana.
Predsedstvo:
ANDREJ GOMBOŠI – predsednik, IGOR MAKARI – podpredsednik, GORAN GUTALJ – sekretar,
ŠTEFAN PUHAN - član predsedstva, ROMAN RATKAI - član predsedstva, PETER JUTRŠNIK član predsedstva, JELKA ORBAN - član predsedstva, MILICA MENART - član predsedstva,
STANISLAV ŠERNEK - član predsedstva
Nadzorni odbor:
ROLANDO HORVAT , KOLOMAN HORVAT , TOMAŽ DUNDEK
Disciplinska komisija:
JOŽE RUŽIČ, DEJAN ŠERNEK, JASNA DJORDJEVID

2. PREDSEDSTVO
8. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 20. 3. 2018
Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 7. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Plan dela ŠZ MS v 2018
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3. Obravnava finančnega načrta za leto 2018 in prijave na razpis LPŠ 201
4. Razno

9. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 24. 9. 2018
Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 8. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Predlog ŠZ MS - MO MS za višino finančnih sredstev namenjenih LPŠ v 2019
3. Razprava o Pravilniku oddajanja večnamenskih športnih dvoran in telovadnic v
MO MS v uporabo športnim društvom.
4. Pobuda i razprava o lokaciji za izgradnjo kegljišča v MO MS
5. Razno

10.seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 28 . 11. 2018
Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 9. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Verifikacija kandidatov za plakete ŠZ MS ter najboljše športnike, športnice, športne kolektive v
letu 2018 v MO MS
3. Izbor kandidatov ŠZ MS za organizacijski odbor 100. obletnice športa v MO MS,
potrditev uredniškega odbora (Goran Gutalj- vodja, Ludvik Zelko-član, Jože Stvarnik-član)
4. Razprava o ustanovitvi Občinske namiznoteniške lige na pobudo NTK Sobota pod
pokroviteljstvom ŠZ-MS
5. Razno

11.seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota 18 . 12. 2018
Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 10. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Izbor kandidatov za podelitev plakete (priznanja) Športne zveze Murska Sobota v
letu 2018
3. Glasovanje za izbor najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov v letu 2018 v
MO MS
4. Razno
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1. Predstavitev novega Odloka o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota
Na podlagi Zakona o športu (ZŠpo-1) (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem
programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Uradni list RS, št. 26/14),
Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014), Zakona o lokalni
samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10,
40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO in 11/18 – ZSPDSLS-1) in 17. člena Statuta Mestne občine
Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/07 – uradno prečiščeno besedilo, 49/10, 39/15 in
69/17) je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na 29. seji dne 14. junija 2018 sprejel
Odlok o postopku, pogojih in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni
občini Murska Sobota.
Odlok je zelo pomemben dokument ki določa postopek, pogoje in merila za sofinanciranje
letnega programa športa v Mestni občini Murska Sobota, istočasno določa javni interes v
športu, mehanizme za njegovo uresničevanje ter organe, ki so zanj pristojni na področju
športa v Mestni občini Murska Sobota v okviru letnega programa športa.
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se vsako leto zagotavljajo v proračunu Mestne občine M.
Sobota, predsedstvo Športne zveze Murska Sobota pa aktivno sodeluje v pripravi LPŠ za
vsako leto.
V pripravi meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ v Mestni občini Murska Sobota je
predsedstvo Športne zveze Murska Sobota aktivno sodelovalo preko svoje komisije z
oddelkom za negospodarske dejavnosti ter pripravilo kvaliteten predlog vrednotenja
programov športa v lokalnem okolju.
Vodstvo oddelka za negospodarske dejavnosti na MO MS je konstruktivne predloge komisije
predstavnikov predsedstva Športne zveze M. Sobota, predvsem v delu za določitev meril in
kriterijev o sofinanciranju LPŠ v Mestni občini Murska Sobota,sprejelo.
Mestni svet MO MS je na svoji 29. seji potrdil predlog meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ
v MO MS.
V letu 2019 se bo vrednotenje programov športa v MO MS na javnem razpisu za
sofinanciranje LPŠ izvajalo na podlagi novega Odloka o postopku, pogojih in merilih za
sofinanciranje letnega programa športa.
2. 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.
Upravna enota Murska Sobota je novi Statut Športne zveze Murska Sobota potrdila dne
16. 2. 2018.
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Po sprejetju novega Statuta Športne zveze Murska Sobota, je potrebno v naslednjem
obdobju urediti na novo bazo podatkov o članstvu ter upoštevati pravila o sprejetju
novega članstva po 11. in 12. členu statuta.
11. člen
Član ŠZ MS lahko postane vsako društvo, klub ali zveza društev, ki se ukvarja s športno
dejavnostjo, sprejme Statut ŠZ MS ter v ta namen poda pisno pristopno izjavo o pristopu v ŠZ
MS. Postopek včlanitve je opisan v 12. členu tega statuta. Z izjavo se društvo ali klub zaveže,
da bo delovalo v skladu s statutom ŠZ MS ter plačevalo članarino. Članstvo v ŠZ MS je
prostovoljno.
Člani ŠZ MS so dolžni spoštovati Statut in druge predpisane splošne akte ŠZ MS ter
upoštevati dogovorjeni obseg pravic in obveznosti skupnega pomena, ki so jih prenesli na ŠZ
MS.
Člani ŠZ MS so dolžni izvajati sklepe organov zveze, ki so bili sprejeti v skladu s statutom in
druge predpisane splošne akte ŠZ MS.
Polnopravni člani ŠZ MS sodelujejo pri delu ŠZ MS preko svojih zakonitih zastopnikov.
12. člen
Zainteresirana športna društva in klubi, ki želijo postati člani ŠZ MS, podajo pisno pristopno
izjavo na sedež ŠZ MS.
Pristopni izjavi morajo biti priloženi:
 sklep o odločitvi, da želi društvo, klub ali zveza postati član ŠZ MS
 odločbo o registraciji kluba, društva ali zveze pri pristojni upravni enoti (v nadaljevanju
UE).
Po prispeli pristopni izjavi, ter opravljenem razgovoru med zakonitim zastopnikom društva in
člani Izvršilnega odbora ŠZ MS (v nadaljevanju IO ŠZ MS), se o vključitvi društva v ŠZ MS
odloča na prvem naslednjem sestanku Skupščine ŠZ MS. Z javnim glasovanjem Skupščina ŠZ
MS potrdi ali odkloni sprejem društva ali kluba v ŠZ MS.
3. Članstvo v Športni zvezi Murska Sobota
Športna društva, klubi in zveze se kot osnovne športne organizacije prostovoljno združujejo v
Športno zvezo Murska Sobota.
V športno zvezo Murska Sobota je po plačilu letni članarini v 2018 bilo registriranih 53
članov:
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PLAČANA ČLANARINA ZA LETO 2018

ZAP.
ŠT.
1.
2.

DRUŠTVO - KLUB
ŠD NK PUŠČA

3.

VEČETIČNO KULTURNO,
IZOBRAŽ. ŠD BAKOVCI
ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA

4.

JUDO KLUB ŠTORKLJICE

5.

KARATE KLUB MURA-KEN

6.

AEROBIC KLUB M.S.

7.

ŠD SPINN M.S.

8.

ŽENSKI ODBOJ.KLUB SOBOTA

9.

PLESNI KLUB ZEKO

10.

KARATE KLUB M. SOBOTA

11.

ŠD PRIJAT.KAJAKAŠTVA IN RIBIŠTVA KROG

12.

SMUČARSKI KLUB PREKMURJE

13.

ATLETSKI KLUB PANVITA

14.

PARTIZAN BAKOVCI

15.

JUDO KLUB M. SOBOTA

16.

DNŠ MURA

17.
18.

MEDOBČ.ZVEZA KLUBOV MALEGA
NOGOMETA M.S.
ŠRC NEMČAVCI

19.

OBČINSKA STRELSKA ZVEZA M.S.

20.

MEDOBČ.DRUŠTVO INVALIDOV
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21.
22.

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA M. S.
PLANINSKO DRUŠTVO MATICA

23.
24.

MEDOB.DRUŠTVO SLEPIH IN
SLABOVIDNIH M.S.
ŠD STORKS M.S.

25.

KOLESARSKI KLUB POMURJE

26.

28.

DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO
M.S.
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO M.
SOBOTA
NOGOMETNI KLUB RAKIČAN

29.

RIBIŠKA DRUŽINA M. S.

30.

ŠPORTNO DRUŠTVO DOC M.S.

31.

KICKBOXING KLUB M.S.

32.

KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV

33.

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA

34.

SONČEK – ŠD CEREBRALNE PARALIZE M.S.

35.

KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA

36.

ŠD KUPŠINCI

37.

DRUŠTVO PARAPLEGIKOV M.S.

38.

FITNES KRPAN M.S.

39.

ROKOMETNI KLUB POMURJE

40.

KOŠAR.KLUB ŠTORKLJE - VETERANKE

41.

PLANINSKO DRUŠTVO MURA

42.

ŠPORTNO NOGOMETNI KLUB BAKOVCI

43.

TENIŠKI KLUB M. SOBOTA

27.
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44.

ZDRUŽENJE ATLETSKIH SODNIKOV M. S.

45.

DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA

46.
47.

ROMSKO DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA
PUŠČA
ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE

48.

ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET

49.

DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO M.S.

50.

DODGEBALL KLUB POMURJE

51.

STRELSKO DRUŠTVO BAKOVCI

52.

STRELSKO DRUŠTVO ŠTEFAN KOVAČ TRAP

53.

DRUŠTVO PREKMURSKIH MAŽORETK
BAKOVCI
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Kategorizirani športniki v Mestni občini Murska Sobota

KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PO ŠPORTNIH PANOGAH 2018
Občina

Društvo

OR SR MR PR DR MLR SKUPAJ

MURSKA
SOBOTA

AEROKLUB MURSKA SOBOTA

0 0 1

0 0 0

1

AK POMURJE
DGN POMURJA
NK MARIBOR BRANIK
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO
MURSKA SOBOTA
JK MURSKA SOBOTA
KK MURSKA SOBOTA
KK RADENSKA
KICKBOXING KLUB MURSKA SOBOTA
MOD SLEPIH IN SLABOVIDNIH M. SOBOTA
NTK SOBOTA
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA
PK ZEKO
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
RD SOBOTA
SONČEK - POMURSKO DRUŠTVO ZA
CEREBRALNO PARALIZO
SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ
ŠD RADENSKA POMGRAD
ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET
ŠPORTNO DRUŠTVO BAKOVCI
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA
SOBOTA
TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA
KK POMURJE

0
0
0
0

0
0
0
0

9
2
1
18

SKUPAJ
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0
1
0
0

0
1
0
0

6
0
1
0

3
0
0
18

0 0 0

0 1 4

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
2
0
0

2
1
0
1
0
0
2
1
0
3

2
1
7
1
1
1
2
7
1
4

0 0 0

1 0 0

1

0
0
0
0

0
0
0
0

3
11
10
2

0
0
0
0
0
0
0
0
1
1

2
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
7
0
1
0
0
4
0
0

0
9
0
0

1
2
10
2

0 0 0

0 1 2

3

0 0 1
0 0 0
5 4

0 0 0
1 0 8
4 30 60

1
9
103

Športniki leta 2018 v Mestni občini Murska Sobota
Najboljši športnik na področju šolskega športa leta 2018 v Mestni občini Murska Sobota
BLAŽ KÜPLEN OŠ I
Najboljše športnica na področju šolskega športa leta 2018 v Mestni občini Murska Sobota
MIA ŽEKŠ OŠ III
Osnovne šole v Mestni občini Murska Sobota z najboljšimi rezultati na področju šolskega
športa v letu 2018
Osnovna šola v Mestni občini Murska Sobota z najboljšimi rezultati v šolskem športu v letu
2018
OSNOVNA ŠOLA I MURSKA SOBOTA
Priznanja so bila podeljena tudi za dosežke na področju šolskega športa:
OSNOVNA ŠOLA III MURSKA SOBOTA
OŠ IV, ŠOLA S PRILAGOJENIM PROGRAMOM
Najboljše športnice v Mestni občini Murska Sobota leta 2018
URŠKA MARTINEC 1. MESTO
MAJA ČOPI 2. MESTO
BLAŽA ČEH 3. MESTO
Najboljši športniki v Mestni občini Murska Sobota leta 2018
ALEN KOZAR 1. MESTO
GORAZD FLISAR 2. MESTO
JURE SOČIČ 3. MESTO
Športni dosežki, šport invalidov v Mestni občini Murska Sobota za leto 2018
MARINO KEGL
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA
Najboljše športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2018 med posamičnimi
športi
ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 1. MESTO
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA 2 . MESTO
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKRACIJO SEKCIJA GIMNASTIKA 3. MESTO
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Najboljše moške športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2018 med
kolektivnimi športi
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA 1. MESTO
ODBOJKARSKI KLUB POMURJE DESET 2 . MESTO
ROKOMETNI KLUB POMURJE MURSKA SOBOTA 3 . MESTO
Najboljše ženske športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota leta 2018 med kolektivnimi
športi
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA 1 . MESTO
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB POMURJE 2. MESTO
KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA - ŽENSKA EKIPA 3 . MESTO
Posebna priznanja za izjemne športne dosežke v letu 2018

ALENKA ARTNIK
ADRIAN GOMBOC
BOŠTJAN MAČEK
DAVID HABAT
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DOBITNIKI PLAKET ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA 2018

Predlagatelj: Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota
ZA PLAKETO ŠZ MS
Predlagana: Anica Djordjevid, roj. 26.1.1955

ANICA DJORDJEVID je bila večletna republiška prvakinja in državna reprezentantka
Jugoslavije v ritmični gimnastiki.
Po prihodu v Slovenijo leta 1977 je Anica Djordjevid več kot 40 let opravlja vsestransko delo
na področju športa.
Anica Djordjevid je začetnica športne panoge ritmična gimnastika v Pomurski regiji in
večletna trenerka državnih prvakinj in državnih reprezentantk nekdanje države in Slovenije v
ritmični gimnastiki. Je pobudnica razvoja in popularizacije ritmične gimnastike v Pomurju in
Sloveniji.
Predlagatelj: Športna zveza M. Sobota, Kegljaški klub Radenska Murska Sobota
ZA PLAKETO ŠZ MS ( 50 let delovanja)
V letošnjem letu mineva 50 let od ustanovitve Kegljaškega kluba Radenska, ki v Mestni občini
Murska Sobota še edini deluje na področju kegljanja. V preteklem 50 letnem obdobju je
Kegljaški klub Radenska dosegal številne odlične tekmovalne rezultate.
Plaketa se podeli za pomemben prispevek k razvoju športne dejavnosti kegljanja v naši
občini. Plaketo bo ob 50 letnici uspešnega delovanja v imenu društva prejel predsednik
Kegljaškega kluba Radenska g. Dušan Pohovnikar.
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DELAVSKE ŠPORTNE IGRE MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA 2018

V letu 2018 se je na Delavske športne igre prijavilo pet ekip. Območni policijski sindikat, Dom
ostarelih Rakičan, ŠD Carinik Murska Sobota, MDI Murska Sobota ter Splošna bolnišnica
Murska Sobota.
Žal že dalj časa opažamo, da se število udeležencev zmanjšuje oziroma interes za tovrstno
športno udejstvovanje upada. V letu 2018 se je namesto 11 različnih športnih panog, izvedlo
tekmovanje v zgolj petih disciplinah.
Končni rezultat tekmovanja:
Območni policijski sindikat 1. mesto
Dom ostarelih Rakičan 2. mesto
ŠD Carinik 3. mesto
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ČERNELAVCI – TRETJE ŠKAFOVE IGRE

Mladinsko društvo Černelavci je v mesecu septembru organiziralo Športno kulturni
avanturistični festival, ki je potekal po dvodnevnem programu.
V petek se je organiziral ŠKAFOV šahovski turnir, ki se ga je udeležilo 30 udeležencev. Zmaga
ni bila pomembna, saj je vsak tekmovalec dobil simbolno priznanje za udeležbo.
V soboto se je odvijal glavni program, kjer so si lahko gledalci ogledali zanimive in zabavne
športne igre v letošnji izvedbi Škafovih igrah. Tekmovalo pet ekip. Ekipe so se pomerile v
šestih različnih igrah, kjer so morali tekmovalci prikazati različne spretnosti.
V okviru festivala je potekalo veliko drugih dejavnosti, med drugim so se predstavili ženski
odbojkarski klub ŽOK Sobota, Kickboxing klub Murska Sobota, HK Moravske Toplice in
Dodgeball klub Pomurje, kjer so se lahko obiskovalci pomerili v športnih prvinah
predstavljenih športnih kolektivov iz Pomurja.
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52. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC V ATLETIKI MARIBOR 2018
Občinska reprezentanca Mestne občine Murska Sobota v atletiki se je že dvainpetdesetič
udeležila tekmovanja v Krosu občinskih reprezentanc. Tokrat je tekmovanje potekalo v
Mariboru. Mestno občino Murska Sobota je na tekmovanju zastopalo 28 atletov in atletinj v
14 starostnih kategorijah. Zaradi poškodb ter drugih nepričakovanih dogodkov je tokrat
reprezentanca MO MS nastopila v okrnjeni sestavi. Kljub temu si je vendarle na koncu
priborila odlično 4. mesto z osvojenimi 18 točkami. Na oder za zmagovalce so se tokrat
uvrstili:
Članice 1998 letnik in starejše
Martinec Urška in Gorčan Andreja, Ekipno 1. mesto
Člani 1998 in starejši
Praindl Dejan in Fujs Matej, Ekipno 1. mesto
Mlajše mladinke letnik 2003
Janža Zala in Jerebic Gaja, Ekipno 3. mesto
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NAMESTITEV DEFIBRILATORJA
Športna zveza Murska Sobota je v soboto, 10. novembra, v sodelovanju z Mestno občino
Murska Sobota na Mestnemu stadionu Fazanerija postavila omarico z defibrilatorjem, ki je
nameščen tako, da mu lahko dostopajo športniki, kot tudi obiskovalci na nogometnih
tekmah. Nihče si ne želi, da bi prišlo do situacije, ko bo moral biti uporabljen. Vendar pa je
dejstvo, da bo defibrilator v ključnih trenutkih, ko bodo štele sekunde, lahko rešil življenje
vsakemu izmed nas.

NAMESTITEV MREŽ NA IGRIŠČIH PARTIZANA
Športna zveza Murska Sobota je v letu 2018 na zunanjih igriščih Partizana namestila mreže
na gole ter postavila mrežo za igranje odbojke. Mreže, ki bodo trajno postavljene, so
namenjene vsem obiskovalcem športnih igrišč, od najmlajših, pa do tistih najstarejših
populacij.

POBUDA ZA USTANOVITEV REGIJSKE PISARNE OKS-ZŠZ V MESTNI OBČINI MURSKA
SOBOTA
Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je na organe OKS-ZŠZ podalo pobudo oziroma
predlog, da se v Mestni občini Murska Sobota ustanovi regijska pisarna OKS–ZŠZ. Za to, da
Športna zveza Murska Sobota postane nosilka regijske pisarne, obstaja veliko utemeljenih
razlogov:
1.) Mestna občina Murska Sobota je edina mestna občina v Pomurju.
2.) Murska Sobota je po vseh kazalcih regijsko središče Pomurja.
3.) Športna zveza Murska Sobota je številčno najmočnejša in največja športna zveza v
regiji, saj je vanjo vključenih preko 60 športnih društev.
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4.) ŠZ MS ima tudi najdaljšo tradicijo delovanja v Pomurju, saj bo v kratkem
praznovala svojo 60 obletnico obstoja.
5.) V MOMS imajo svoje sedeže sledeče organizacije: Medobčinska nogometna zveza
Pomurja (MNZ), Romska športna zveza Slovenije, Rokoborska zveza Slovenije,
Zveza za hokej na travi Slovenije. Z vsemi naštetimi nacionalnimi oz. regijskimi
organizacijami je Športna zveza M. Sobota v vsakodnevni interakciji in z njimi že
vrsto let odlično sodeluje.
6.) ŠZ MS zelo dobro sodeluje in je tesno povezana tudi z vsemi ostalimi Športnimi
zvezami v Pomurju, predvsem kar se tiče programov Mali sonček, Zlati sonček in
Krpan. Preko naštetih programov ŠZ MS koordinira vse vrtce v regiji ter vsa
športna tekmovanja osnovnih in srednjih šol v Pomurju.
Praksa ustanavljanja regijskih pisarn po Sloveniji kaže, da imajo regijsko pisarno OKS-ZŠZ
ustanovljena vsa mesta v Sloveniji, razen mesta Murska Sobota.
Vodstvo ter predsednik OKS-ZŠZ so se zavezali da bodo predmetno problematiko preučili in
se opredelili glede predloga in pobude ŠZ MS po volitvah vodstva OKS-ZŠZ Slovenije oziroma
v novem mandatnem obdobju.

VOLITVE REGIJSKIH PREDSTAVNIKOV ŠPORTNIH ZVEZ V ORGANE OKS-ZŠZ SLOVENIJE ZA
OBDOBJE 2018 2022
12.11.2018 je bila v Radencih sklicana volilna seja športnih zvez regije Pomurje, kjer se je
volilo predstavnike športnih zvez regije v organe OKS-ZŠZ Slovenije.
Volilne seje se je udeležilo 6 od 10 predstavnikov športnih zvez.
Kot delegata v skupščini OKS-ZŠZ Slovenije za obdobje 2018-2022 sta bila izvoljena g. Andrej
Gomboši predsednik Športne zveze Murska Sobota in g. Milan Majcen predsednik ŠZ Križevci
pri Ljutomeru.
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VRTEC MURSKA SOBOTA MALI SONČEK 2018-19

Vzgojiteljica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

KROPEC MAJDA
KANTAR ZORA
GUTMAN NATAŠA
LARISA DRASKOVIČ
ŠPELCA BOBIČ
VALENTINA NEMEC
DANICA ŽEKŠ
KOVAČEC JOŽICA
Cvetka Gašpar
Martina Mataj
Anita Novak
Ivanka Šebjanič
Klaudija Rajnar
Jolanda DVORŠAK
Zdenka BARBER
Barbara MAJC
Borut ANŽELJ
Frida Cör
Tatjana Šiško
Aljoša Rudaš
Majda Gubič
Anica Mesarič
Lidija Tratnjek
Mateja Škrobar
Tina Branšperger
KATARINA ROZMARIČ
NATAŠA LAZAR
RENATA BALAŽIC
Olga Titan
Sanja Sinic
SELMA ŠALIKA
METKA KOTAR
MATEJA SRAKA
SUZANA KURONJA
DANICA ROŠKAR
VIKTORIJA KONTREC

SKUPAJ:

2-3 let
MODRI

3-4-let
ZELENI

4-5 let
ORANŽNI

5-6 let
RUMENI
22

knjižice
2018-19

14
21
6
13
7
4

12

10
14
23

7

7
4

5
2

10
13

4

6
8
8

18

11

4
9

6
14

7

18
22

11
22

15
15

4

6

8

17

2
8

13

6

3
15
14
14
4

144

2
8
2
2
10
4
1
6
12

3

2
2
12
14

2
2
13
7

14
6
130

2
4
4
12
14
4
6
1

5

3
2

23
173

1
1
126

12
149

1

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, sta bila pripravljena prilagojena programa Zlati
sonček in Krpan za otroke s posebnimi potrebami.
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REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2018
PRIHODKI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sofinanciranje LPŠ MO M. Sobota
Fundacija za šport
Članarine klubov, društev in zvez
DŠI-sofinanciranje
Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj občin in šol- PC Pomurje
Zavod za šport RS Planica
Donacije, nadomestila in ostali prihodki
Drugi prihodki –
Sofinan. omarice za defiblirator – MO-M.Sobota

SKUPAJ PRIHODKI:
ODHODKI:

23.900,00
6.600,00
1.000,00
1.025,00
3.130,90
5.114,80
300,00
512,40

41.583,10

1.
2.

Interesna športna vzgoja predšolskih otrok do 6 let (Mali sonček)
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 6-15 let občinska,
medobčinska in področna športna tekmovanja
3.
Interesna športna vzgoja predšolskih otrok do 6 let
Naučimo se plavati
4.
Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 6-15 let;
Zlati sonček, Krpan in Naučimo se plavati
5.
Delovanje športne zveze
5.1
Amatersko delo sekretarja ŠZ (bruto)
5.2.
Stroški storitev (mobitel, poštne stor., internet, telefon, gost. stor.,
intelekt. stor. in druge storitve)
5.2.1 Računovodski servis
5.3
Vzdrževanje spletne strani, strežnik, domena
5.4
Materialni stroški
5.4.1. Investicije v OS
5.5
Potni stroški in stroški predsedstva ŠZ
5.6
Športna rekreacija (nabava opreme in stroški materiala)
5.7
Stroški izvedbe DŠI
5.7.1 Stroški udeležbe na krosu občinskih reprezentanc
5.8
Stroški tiskarskih storitev in izdelava knjižice
5.9
Naročnine, članarine, drugi stroški nadomestilo za stavbno zemljišče,
digitalno potrdilo, vzdrževanje opreme, najemnine
5.9.1 Stroški plačilnega prometa
6.0
Izvedba programa Z gibanjem v počitnice
6.0.1 Stroški tabora – Zimske radosti
7.
Področni center Pomurje
7.1
PC- stroški vodenja
7.2
Koordinacija ŠŠT srednje šole PC Pomurje
7.3
Koordinacija ŠŠT osnovne šole PC Pomurje in Hura prosti čas

SKUPAJ ODHODKI:

1.000,00
2.300,00
500,00
2.100,00

3.800,00
2.542,40
1.200,00
2.102,46
2.658,15
2.546,16
1.763,99
1.922,84
1.063,21
1.442,34
976,72
856,02
538,57
3.200,00
3.200,00
2.960,00
500,00
1.540,00

40.712,86

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI:

870,24
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PROGRAM ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2019
IZVEDBA OSREDNJIH NALOG V ŠPORTNI ZVEZI MURSKA SOBOTA
-

priprava gradiva za seje predsedstva ŠZ MS,
priprava gradiva za letne skupščine ŠZ MS,
uresničevanje sklepov sprejetih na sejah predsedstva in skupščine,
aktivnosti za uresničevanje zastavljenih ciljev za MO MS za programe v šolskem
športu Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in akciji Naučimo se plavati.
športni rekreaciji, spremljanje šolskih občinskih in medobčinskih tekmovanj,
skrb za pripravo programov na področju športne rekreacije ter izvedb akcij in
prireditev v različnih športnih dejavnostih,
sodelovanje z MO MS v pripravi pomembnih aktov na področju športa,
priprava predlogov ter potrditev LPŠ v lokalni skupnosti.

Tudi v letu 2019 bomo na letni skupščini podelili plakete Športne zveze M. Sobota
posameznikom, klubom, društvom in zvezam.
V prvi polovici decembra 2019 bo predsedstvo pripravilo liste najboljših športnih rezultatov v
tekočem letu ter izvedlo glasovanje o izboru za najboljše športnice, športnike, kolektivne in
posamične športe, najboljše v šolskem športu ter v sodelovanju z Zavodom za kulturo,
turizem in šport Murska Sobota organiziralo prireditev ŠPORTNI DOSEŽKI V MESTNI OBČINI
MURSKA SOBOTA.

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-izobraževalnega programa.
Na državni ravni lahko šole, društva ali zasebniki ponujajo programe »Mali sonček«, »Zlati
sonček«, »Krpan«, »Naučimo se plavati«, »Šolska športna tekmovanja in prireditve« ter
»Hura, prosti čas«. Z njimi uresničujemo različne cilje interesne športne vzgoje, kot so
razvijanje gibalnih sposobnosti, pridobivanje temeljnih športnih znanj, motiviranje za šport,
spoštovanje »fair playja«, spodbujanja, medsebojnega sodelovanja itd. Njihova značilnost so
široka ponudba različnih vsebin, prilagojenost razvojnim stopnjam in zanimiva organizacija.
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Področni center (PC) Pomurje
vodi področni koordinator, koordinatorji programov pa usklajujejo enega ali več interesnih
programov športa otrok in mladine. Vodja področnega centra PC Pomurje je Goran Gutalj.
Koordinatorji programov: Mali sonček, Zlati sonček in Krpan – Goran Gutalj, šolska športna
tekmovanja OŠ – Peter Jutršnik, šolska športna tekmovanja ŠŠ - Ivo Ropoša, program
Naučimo se plavati – Zoran Kos, Hura, prosti čas – Goran Gutalj.
Vodja področnega centra opravlja naslednje naloge:
• usklajuje celostno promocijo interesnih programov športa otrok
in mladine,
• spodbuja vključevanje 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 vključenosti otrok v programe,
• skrbi za izmenjavo informacij med Zavodom za šport RS Planica
ter izvajalci.

Športni program »Mali sonček«
je namenjen otrokom v predšolskem obdobju, starim od dve do šest let. Njegov namen je
obogatitev programa na področju 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 vključen v program, zato ga prejmejo vsi
otroci, seveda po ustreznem procesu.
Sestavljen je iz štirih stopenj:
»Mali sonček« – modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti,
»Mali sonček« – zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti,
»Mali sonček« – oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti,
»Mali sonček« – rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.
»Mali sonček« otroka nagradi z nalepko za vsako opravljeno nalogo, za opravljeno stopnjo
programa pa s priznanjem. Vsebine programa (vožnja s poganjalčki, igre brez meja, rolkanje,
ustvarjanje z gibanjem in ritmom …) so zelo pestre in temeljijo na elementarnosti in ne na
tekmovalnosti
Bistvo gibalnega/športnega programa »Mali sonček« ni tekmovanje, temveč 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 uresničljiv tudi za
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manj zmogljive otroke. Izvajalci največ pozornosti posvetijo igri in vadbi, prijetni in
prilagojeni otroku. Otrok naj uživa v gibanju in naj se veseli svojega napredka! Tekmuje naj
sam s sabo, ponosen naj bo na svoje razvijajoče se sposobnosti in gibalno znanje. Postopoma
bo postal spretnejši, močnejši, hitrejši, bolj vzdržljiv, vedno več gibalnih nalog bo lahko
opravil samostojno. Otrok se bo postopoma naučil zaznavati svoj napredek in ga doživljati
kot uspeh, ne glede na dosežke vrstnikov.

Športni program »Zlati sonček«
je namenjen otrokom, starim od pet do osem let, je obogatitev otrokovega prostega časa s
športnimi vsebinami v vseh letnih časih. V ospredju sta igra in izpeljava dejavnosti, ki trajajo
daljše časovno obdobje. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je
program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv 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, temveč redna vadba, ki z
osvajanjem novih športnih znanj in razvijanjem gibalnih sposobnosti bogati otrokov prosti
čas.
Namen obeh programov Zlati sonček in Krpan je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost,
predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih
obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem
udejstvovanju. Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini
gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij
umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali
zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in
prilagojena otroku. programoma lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in
dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin, kot so rolkanje, smučanje, drsanje, plavanje,
pohodništvo, spretnosti z žogo, pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom
(»Hura, prosti čas«).
V devetnajstih letih izvajanja se je v programa uspešno vključilo že več kot milijon otrok.
Novosti:
V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega
finančnega mehanizma, sta bila pripravljena prilagojena programa Zlati sonček in Krpan za
otroke s posebnimi potrebami.

Program »Naučimo se plavati«
Osnovni namen je povečati število plavalcev ter izboljšati plavalno znanje otrok in mladine.
Program zajema plavalne tečaje in preverjanje znanja plavanja ter sega v predšolsko,
osnovnošolsko in tudi srednješolsko obdobje.
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Znanje plavanja ima velik nacionalni pomen, kar se odraža tudi v državnem sofinanciranju
nekaterih plavalnih vsebin in programov, s katerimi imajo slovenski otroci v obdobju
odraščanja kar nekaj možnosti naučiti se plavati. Že v predšolskem obdobju v okviru
programa »Mali sonček« in v prvem razredu osnovne šole v okviru »Zlatega sončka« je
otrokom na voljo deseturni plavalni tečaj prilagajanja na vodo. V šoli lahko nudijo veliko
pestrih plavalnih vsebin, in sicer obvezni dvajseturni tečaj v drugem ali tretjem razredu, šolo
v naravi v petem razredu, preverjanje znanja plavanja v šestem razredu, petnajsturni plavalni
tečaj za neplavalce v šestem razredu in zadnjem triletju devetletke ter športne dneve s
plavalno vsebino. Če kakšen dijak še ni osvojil bronastega delfina, kriterija za znanje plavanja,
lahko srednja šola izvede petnajsturni plavalni tečaj za neplavalce in tako nauči plavati tudi
tiste, ki so zaradi kakršnih koli razlogov padli skozi rešeto celotnega procesa učenja plavanja.

Šolska športna tekmovanja in prireditve
so nepogrešljivi del dodatne ponudbe vsake šole. Tekmovanja so nadgradnja rednega pouka,
so povezovalni element med učenci, učitelji in starši ter med šolo, odgovornimi za šport na
lokalni ravni, športnimi društvi in panožnimi zvezami. Namenjena so tako učencem in
dijakom, vključenim v redni proces treniranja, kot vsem tistim, ki jim ukvarjanje s športom še
ni ena od življenjskih vrednot.
Namen in cilji
Športno tekmovanje v šoli je koristno, zmaga in poraz pa sta osmišljena, če so učenke,
učenci, dijakinje in dijaki (v nadaljevanju učenci) telesno, socialno in pedagoško pripravljeni
na tekmovanje. Tekmovanje, katerega glavni namen je le dosežek, za mlade izgublja pravi
smisel. Šport v šoli je dobra priložnost za druženje ter povezovanje šole, učencev, staršev in
društev iz okolice. Šolska športna tekmovanja in prireditve so tako vez med šolskim in
društvenim športom ter povezava med množičnimi in v kakovostni šport usmerjenimi
programi, ki jih izpeljujejo nacionalne panožne zveze. Spodbujati velja vzgojne možnosti
šolskih športnih tekmovanj, ki se kažejo v učinkovitejšem otrokovem samonadzoru,
samospoštovanju, spoštovanju pozitivnih vedenjskih vzorcev (pošteno obnašanje,
borbenost, spoštovanje vloženega truda) ter v ustreznejšem etičnem in estetskem
presojanju dogajanja.
Organizacijska izhodišča
• V šolska športna tekmovanja želimo vključiti več mladih, ki niso
vključeni v klubska tekmovanja.
• Organizacija tekmovanj naj poteka stopenjsko: šole naj organizirajo
razredna in šolska tekmovanja ter se nato vključijo v
občinsko, področno in državno tekmovanje.
• V organizacijo in izpeljavo tekmovanj želimo pritegniti učence,
dijake, pedagoške delavce, starše, predstavnike društev in lokalnih
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skupnosti.
• Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi učenci, športnimi
pedagogi in ravnateljem ob pomoči odgovornih za šport na lokalni
ravni in predstavniki nacionalnih panožnih športnih zvez.
• Vsaka šola naj izpelje praviloma vsaj eno občinsko tekmovanje.
• Vsako področje oziroma šola s področja naj izpelje vsaj eno tekmovanje
na državni ravni.

Program »Hura, prosti čas«,
je namenjen predvsem mladim, ki želijo svoj prosti čas ob koncu tedna in med počitnicami
preživeti na športnih površinah in v družbi svojih vrstnikov. Prednost programa je predvsem
v tem, da si mladi sami izbirajo vsebine, čas udeležbe in način vključevanja v program.
Cilji:
• povečati število aktivnih udeležencev v interesnih programih športa otrok in mladine v
prostem času,
• povečati število odprtih javnih športnih površin in skrbeti za ustrezno posodabljanje,
• povečati sodelovanje institucij, ki delujejo na področju programov športa otrok in mladine
(šole, društva, panožne zveze, lokalne skupnosti ...) in zagotavljati ustrezna finančna
sredstva.

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 MIKLAVŽEV POHOD
v sodelovanju z ZKTŠ M. Sobota
4. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC
5. OBČINSKA LIGA V NAMIZNEM TENISU
6. ŠKAFOVE IGRE

V letu 2020 bo 100-ta obletnica organiziranega športa v MO MS. V skladu s tem smo že v letu
2016 pristopili k aktivnostim za pripravo in izdelavo knjige, v kateri bodo zajeti vsi
pomembni športni dogodki v Mestni občini Murska Sobota v obdobju med 1920 ter 2020
letom. V letu 2019 je potrebno zbrano gradivo dopolniti, urediti, vsebino lektorirati te
oblikovati končno podobo knjige.
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V letu 2019 bomo začeli z aktivnostmi za organizacijo slavnostnega dogodka (prireditve) ob
100 obletnici organizirane športne dejavnost v naši občini, ki bi predvidoma bila izvedena v
začetku leta 2020.
Športna zveza Murska Sobota bo tudi v letu 2019 usmerjena k promociji športa kot zdravega
načina življenja v vseh starostnih obdobjih. V ta namen bo Športna zveza Murska Sobota na
področju športa še naprej sodelovala z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska
Sobota pri soorganizaciji ter izvedbi tradicionalnih športnih prireditev.
Na področju športne vzgoje otrok in mladine bo Športna zveza Murska Sobota v sodelovanju
z ustreznimi institucijami še naprej skrbela za vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšanje
interesne športne vzgoje. Tako bomo z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi
programi v letu 2019 skušali dvigovati motivacijo otrok in mladine za aktivno ukvarjanje s
športom.
Osnovni cilj ostaja torej kvalitetna ponudba aktivnosti na področju šolskega športa (šport
otrok in mladine), na področju športne rekreacije ter vključevanje občanov vseh starostnih
kategorij v športne dejavnosti.
Tudi v letu 2019 bomo upoštevali novi Nacionalni program športa za obdobje 2014-2023 in
sledili njegovim temeljnim ciljem:
-

povečati delež športno dejavnih odraslih občanov na 70%

-

v skupnem deležu povečati delež redno športno dejavnih odraslih občanov za 5
odstotnih točk

-

povečati delež športno dejavnih prebivalcev občine v strokovno vodenih programih
za 3 odstotne točke

-

povečati število športnikov v tekmovalnih sistemih za 3%

-

obdržati število vrhunskih športnikov v MOMS

ter povečati prepoznavnost športa v MOMS kot pomembnega družbenega podsistema.
Poslovanje Športne zveze M. Sobota, bo le to v letu 2019 podvrženo prilagajanju številnim
spremembam, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje na lokalni in državni ravni.
S 1.1. 2018 je stopil v veljavo Nov Zakon o športu. Številne spremembe, ki se predvidevajo z
začetkom veljavnosti novega zakona smo v letu 2018 z aktivnim sodelovanjem s predstavniki
športnih društev, klubov in zvez, uspešno implementirali v odloke, pravilnike in ostale
predpise na področju športa na lokalni ravni.
V skladu z zakonskimi spremembami na državni ravni je Športna zveza M. Sobota v
sodelovanju z Mestno občino Murska Sobota v letu 2018 nadaljevala postopke za sprejem
novega Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v MOMS. Osnutek novega
dokumenta je bil poslan vsem društvom, ki se prijavljajo na razpis LPŠ v MOMS. Vendar pa so
društva podala predlog, da prepuščajo oblikovanje meril strokovnim službam. Glede na
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navedeno je predsedstvo ŠZ MS v sodelovanju s predstavniki MO MS pripravilo predlog
novega odloka ki ga jena 29. seji dne 14. 6. 2018 potrdil (sprejel) Mestni svet MO MS.
V letu 2019 se bo javni razpis o sofinanciranju LPŠ v MO MS izvedel v skladu z novim
Odlokom o postopku in merilih za sofinanciranje LPŠ v MOMS.
V začetku leta 2018 je bil s strani Upravne enote Murska Sobota uradno potrjen novi statut
Športne zveze M. Sobota. Vsebinsko je predlog novega statuta povzet po temeljni listini
Olimpijskega komiteja Slovenije. V nadaljevanju je potrebno uskladiti vse pravilnike ŠZ MS z
novim statutom.
V letu 2019 se bodo nadaljevale aktivnosti za pripravo knjige Oris zgodovine športne
dejavnosti v Murski Soboti 1920-2020. Prve pobude za ustanovitev športnega kluba oz.
organizacije za športno udejstvovanje so bile podane že v letu 1919, takoj po prvi svetovni
vojni, telovadno in ljudsko prosvetno društvo Sokol pa je bilo ustanovljeno 18. 03.1920. Do
navedenega datum želimo zbrati ter oblikovati arhivsko gradivo, ki bo podlaga za izdajo
knjige ob 100 obletnici športne dejavnosti v naši občini.
Pripravil Goran Gutalj
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