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ZAPISNIK 25. SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA
Z DNE 23. 6. 2021 OB 18.00 URI V HOTELU ZVEZDA V MURSKI SOBOTI

Vabljeni na volilno skupščino so bili: Športna društva, klubi in zveze člani Športne zveze
Murska Sobota, prejemniki plaket Športne zveze Murska Sobota, predstavniki Mestne
občine Murska Sobota, predstavniki medijev, ter ostali.
PRISOTNI:
1. Rokoborsko društvo Murska Sobota
2. Karate klub Mura-Ken Murska Sobota
3. Aerobic klub Murska Sobota
4. Ženski odbojkarski klub Murska Sobota
5. Smučarski klub Prekmurje
6. Partizan Bakovci
7. Judo klub Murska Sobota
8. Planinsko društvo Matica
9. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota
10. Medobčinska nogometna zveza Murska Sobota
11. Športno strelsko društvo Murska Sobota
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12. Košarkarski klub Radenska Creativ
13. Namizno teniški klub Sobota
14. Kegljaški klub Radenska
15. Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota
16. Rokometni klub Pomurje
17. Športno, kulturno društvo Romi Pušča
18. Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota
19. Romska športna zveza Slovenije
20. Športni klub Pomurje deset
21. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota
22. Občinska strelska zveza Murska Sobota
23. Medobčinsko društvo invalidov
24. Fitnes Krpan Murska Sobota
25. Športno društvo Kupšinci
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 se je
udeležil tudi župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.

Dnevni red
1. Otvoritev skupščine in predlog za organe skupščine ter izvolitev organov; Poročilo
verifikacijske komisije o prisotnosti
2. Poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota
3. Poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
4. Potrditev zapisnika 24. seje občnega zbora
5. Razprava po poročilih in sprejem sklepov
6. Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota
7. Razno:
- Beseda gostov
- Ostale informacije

Otvoritev in predloge poda predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši
•
•
•
•

Delovno predsedstvo, predsednik Štefan Puhan, člana Goran Gutalj in Milica Menart,
Zapisničarka: Petra Črnko
2 overitelja zapisnika: Jože Ružič in Jelka Orban
Verifikacijska komisija pred. Igor Makari, članica Nataša Kovač
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Otvoritev skupščine in predlog za organe skupščine ter izvolitev organov; Poročilo
verifikacijske komisije o prisotnosti.
Sejo je otvoril predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši, ki je uvodoma
pozdravil predstavnike društev in klubov, prejemnika plakete Športne zveze Murska Sobota,
župana Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksandra Jevška ter ostale goste. Nato je
predsednik predstavil dnevni red, ki je bil soglasno sprejet.
Verifikacijska komisija (Igor Makari, predsednik ) je ugotovila, da je seja sklepčna, saj je
prisotnih 25 od 59 članic Športne zveze Murska Sobota, ki so plačale članarino.
Poročilo predsednika
Predsednik se je v svojem poročilu uvodoma navezal na nov Odlok o postopku, pogojih, in
merilih za sofinanciranje letnega programa športa, preko katerega se je v letu 2020
vrednotilo programe športa v Mestni občini Murska Sobota na javnem razpisu za
sofinanciranje letnega programa športa. Zahvalil se je za razumevanje in podporo ter dobro
sodelovanje s predstavniki Mestne občine Murska Sobota. Kasneje je sledila še zahvala vsem
predstavnikom klubov za njihov doprinos v šport v občini.
V Športno zvezo Murska Sobota je bilo v letu 2020 povezanih 59 športnih društev. V občini je
je 117 kategoriziranih športnic in športnikov. Ostala poročila ter plan športnih dejavnosti za
leto 2021 so predstavljena v knjižici Soboški šport 2020.
Nazadnje je sporočil, da so se z županom in z mestno upravo uspeli dogovoriti, da se ohrani
višina sredstev iz prejšnjih let, kar znaša 320.000 EUR. Tudi v bodoče si bodo prizadevali, da
se sredstva namenjena športu, ne bodo zmanjševala.
Poročilo Nadzornega odbora in Disciplinske komisije
Nadzorni odbor v sestavi Rolando Horvat, Koloman Horvat in Tomaž Dundek je prejel
gradivo, iz katerega izhaja, da je poslovanje društva racionalno ter izpolnjuje zadane cilje.
Ugotovili so, da ni odprtih postavk in da so vse obveznosti poravnane. Razpoložljiva sredstva
so bila porabljena po programu za leto 2020 in s tem je Športna zveza Murska Sobota
izpolnila zastavljene programske naloge.
Disciplinska komisija (predsednik Jože Ružič in člana Jasna Djordjevič ter Mitja Kovačič) se ni
sestala, ker za to ni bilo ni bilo potrebe.
Potrditev zapisnika 24. seje občnega zbora
Zapisnik je bil soglasno sprejet.
Razprava po poročilih in sprejem sklepov
Igor Makari:
Leto je bilo turbolentno in vključenost v šport je nazadovala. Z mladimi je potrebno delati
znova od začetka, jih motivirati in vložiti še več truda, da se ohranijo vključeni v športne
dejavnosti. Delil je pomislek, kaj bo to prineslo naslednjim generacijam, sploh, če nas čaka še
eno ali več takih let.
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Peter Juteršnik:
Se pridružuje misli Igorja Makarija ter dodaja, da so znani rezultati športno vzgojnega
kartona, iz katerega je razvidno, da se je povišala stopnja debelosti prav tako so se
zmanjšale motorične sposobnosti otrok. Sam vidi rešitev v financiranju dodatnih športnih
aktivnosti – v kolikor se le to ne bo vzpostavilo bo število športnikov upadlo, predvsem na
vrhunski ravni. Vse to kaže na to, da je stanje alarmantno in ga je potrebno vzeti resno.
Janko Rožman:
Spodbudili bi predsednike Krajevnih skupnosti, ki bi vzpodbudila vse generacije h gibanju.
Daje pobudo, da bi Krajevne skupnosti in mestne četrti združile moči in rekreacijo približali
čim večjemu številu ljudi.
Župan dr. Aleksander Jevšek:
Iskrene čestitke prejemniku Bloudkove nagrade, nogometašem. Mestna občina Murska
Sobota je sofinancer Športne zveze Murska Sobota in veliko vlaga tudi v druge športe.
Manjka nam veliko na področju infrastrukture na primer Fazanerija, Partizan, Expano… Za
naprej si želi, saj mesto to potrebuje, večnamensko dvorano.
Področje športa, kulture je zastalo in sedaj moramo mi narediti nekaj, da bomo lahko prešli
nazaj ter vse to vrnemo v stare tirnice. Zato se je zahvalil vsem, ki delujejo v športu,
velikokrat tudi brezplačno, saj bi se brez vseh prisotnih in tudi tistih, ki se srečanja niso mogli
udeležiti, soočali s še večjimi problemi.
Razvila se je debata z več udeleženci, kjer so se vsi strinjali s tem, da Murska Sobota dobi
večnamensko športno dvorano, ki bo lahko nudila dom večjim športom, prav tako pa bi lahko
gostila tudi kakšne pomembnejše tekme ali tekmovanja. Nekateri udeleženci so se oglasili s
prošnjo, da se ne pozabi na njih, saj ali nimajo stalnih prostorov, ali pa so prostori z
nerešenim lastništvom (predvsem borilne veščine), kar bi lahko pripeljalo do tega, da
prostore, čeravno v njih vlagajo, izgubijo.
Sklep:
Sprejme se poročilo predsednika Športne zveze, finančno poročilo, poročilo Nadzornega
odbora ter poročilo Disciplinske komisije.
Sklep je soglasno sprejet.
Podelitev priznanj Športne zveze Murska Sobota
Podelitev priznanja Športne zveze Murska Sobota je vodil g. Mario Čep. Plaketo
Športne zveze Murska Sobota za leto 2020 je prejel Miran Močan, trener Namiznoteniškega
kluba Sobota. Nagrado sta mu podelila predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej
Gomboši ter župan Mestne občine Murska Sobota dr. Aleksander Jevšek.
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Športni novinar Tonček Gider se je zahvalil predlagateljem Športni zvezi Murska Sobota za
predlog in podporo glede Bloudkove nagrade, ki jo je sprejel za 58 letno delo na področju
športa. Tonček Gider (športni novinar) je v letu 2020 prejel Bloudkovo nagrado za življenjsko
delo v športu na slavnostni podelitvi na Brdu pri Kranju.

Zaključek skupščine ob 19.10 uri.

Delovni predsednik:

Zapisničarka:
Petra Črnko

Štefan Puhan

Overitelja zapisnika:
Jože Ružič

Jelka Orban
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POROČILO O
ŠPORTNI DEJAVNOSTI V LETU 2021
1. SKUPŠČINA
25. seja skupščine Športne zveze Murska Sobota, ki je bila izvedena v sredo23. 6. 2021
ob 18.00 uri v hotelu Zvezda M. Sobota.

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 PREDSEDNIK, MITJA KOVAČIČ, JASNA DJORDJEVIĆ

2. SEJE PREDSEDSTVA ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA V LETU 2021
5. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila dne 12. 3. 2021 (petek) ob
18.00 uri v sejni sobi doma Partizan
Dnevni red:

1. Obravnava ter potrditev zapisnika 4. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Plan dela in obravnava finančnega načrta za ŠZ MS v 2021
3. Merila in kriteriji za sofinanciranje LPŠ v MO MS
4. Razno
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6. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 14. 5. 2021 (petek) ob 16.00
uri v sejni sobi doma Partizan
Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 5. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Predlogi za popravek meril in kriterijev za sofinanciranje LPŠ v MO MS
3. Določitev datuma za redno letno skupščino
3. Razno

7. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 19. 11. 2021 (petek) ob 18.00
uri v sejni sobi doma Partizan

Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 6. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Predlog ŠZ MS - MO MS za višino finančnih sredstev namenjenih LPŠ v 2022
3. Verifikacija kandidatov za plakete ŠZ MS ter najboljše športnike, športnice, športne
kolektive v letu 2021 v MO MS
4. Razno

8. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 17. 12. 2021 (petek ) ob 18.00
uri v sejni sobi doma Partizan

Dnevni red:
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 7. seje predsedstva ŠZ M. Sobota
2. Potrditev Izbora kandidata za podelitev plakete (priznanja) Športne zveze Murska Sobota
v letu 2021
3. Glasovanje za izbor najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov v letu 2021 v MO
MS
4. Razno
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3. DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU ŠPORTA
Športna zveza Murska Sobota je status društva v javnem interesu športa dobila leta 2015.

V letu 2021 in v skladu s pravili za pridobitev in ohranjanje statusa smo poslali poročila in
plan dela za leti 2021 ter leto 2022 v elektronski obliki na Ministrstvo za izobraževanje,
znanost in šport.
Poročilo vsebuje podatke o porabi sredstev za izvajanje programov, projektov in drugih
aktivnosti, ki jih je nevladna organizacija izvajala v javnem interesu na področju športa v
zadnjih dveh letih. Športna zveza Murska Sobota (nevladna organizacija) je vsebinsko
predstavila in razdela programe; za vsak program posebej predstavila njegova izhodišča in
vsebino, namen in cilj, izvajalce, ciljno populacijo, kraj izvedbe, časovni obseg, število
udeležencev ter porabo sredstev. V nadaljevanju smo posredovali podatke o programu dela
za dve leti (iz katerega je razvidno izvajanje dejavnosti v javnem interesu, kdaj je bil
program sprejet in kateri organ ga je sprejel).

4. ZALOŽNIŠTVO V LETU 2021
Športna zveza Murska Sobota že vrsto leti izdaja zapise s področja športa v Murski Soboti v
zbirki ŠPORTNA KNJIŽNICA. Do letošnjega leta je izšlo 12 del, v letu 2021 l pa smo v fazi
pripravile že 13. knjižice z naslovom Zapis: SOBOŠKA SOKOLSKA LETA 1920 – 1941, avtorja
Ludvika Zelka. V Športni zvezi Murska Sobota smo se odločili, da knjigo Zapis: SOBOŠKA
SOKOLSKA LETA 1920 – 1941 uvrstimo v naš program, saj smo ugotovili, da delo prikazuje
naše začetke v športni dejavnosti ter tudi dve desetletji delovanja prvega društva s področja
športa v našem mestu.
Sokolsko gibanje se je že uveljavljalo v Sloveniji, prodrlo je tudi v Prekmurje. Športno gibanje
v takratnem času, ki so ga izvajali »Sokoli« je bilo že poznano in zamisli o društvenem delu v
Murski Soboti so bile že takoj po končani I. svetovni vojni. V novi državi se je začelo športno
in kulturno prosvetno delo in v Murski Soboti, je nastalo prvo društvo. Urednik zbirke je
sekretar Športne zveze Murska Sobota Goran Gutalj, ki je v fazi priprave projekta, naredil vse
potrebno, da bo projekt uresničen in s prijavo za sofinanciranje založništva na Fundacijo za
šport R. Slovenije za leto 2022 poskusil zagotoviti finančna sredstva za nemoteno izdelavo in
tiskanje knjižice SOBOŠKA SOKOLSKA LETA 1920 – 1941.
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5. BLOUDKOVA PRIZNANJA ZA LETO 2021
Bloudkovo priznanje v letu 2021 je prejel športni delavec iz naših vrst

Zoran Kos iz Murske Sobote, rojen 2. 12. 1972, je diplomant Fakultete za šport v Ljubljani.
Bloudkovo plaketo je prejel za pomemben prispevek k razvoju slovenskega športa,
predlagalo pa ga je Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota. V obrazložitvi
so zapisali, da ima z nesebičnimi idejami velike zasluge pri razvoju športa v Murski Soboti.
"Njegov prispevek je najbolj viden v judu z njegovimi tekmovalnimi dosežki in trenerskim
delom v različnih kategorijah. Še vedno opravlja delo predsednika Trenerske komisije Judo
zveze Slovenije (vodja, nosilec usposabljanj in licenčnih seminarjev za strokovne delavce na
področju juda).
V okvirju Športne zveze Murska Sobota več kot desetletje opravlja funkcijo koordinatorja
področnega centra Pomurje, ki organizira in izvaja nacionalni projekt Naučimo se plavati.
Zoran Kos z vestnim in strokovnim delom pomaga k uspešnim letnim poročilom o uspešnosti
izvajanja programov otrok in mladine na lokalni in področni ravni.
S strokovnim znanjem je ogromno let pomagal tudi v invalidskem športu na lokalni, državni
in mednarodni ravni. Uveljavil se je kot pomočnik in selektor v igri z zvenečo žogo za slepe in
slabovidne (goalball), saj je bil aktivno udeležen na paralimpijskih igrah v Atenah 2004 in
odgovoren za uvrstitev na paralimpijske igre v Pekingu 2008. Prav tako ima zasluge za učenje
plavanja v Murski Soboti. Šport je njegov način življenja," so zapisali v odboru.

6. DEFIBRILATOR
V letu 2021 smo poskrbeli za servis na Defibrilatorju, ki smo ga leta 2019 postavili in se
nahaja na Mestnem stadionu Fazanerija. Zamenjane so bile 9V baterije ( glavna in pomožna)
nameščene so bile nove elektrode, ki so datumsko omejene na 2 leti. Pomembno je
periodično vzdrževanje potrošnega materiala za pravilno delovanje aparata. V nasprotnem
lahko pride do nedelovanja naprave in je potem potreben servis aparata, kar predstavlja
dodaten strošek.
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Članstvo v Športni zvezi Murska Sobota
Športna društva, klubi in zveze se kot osnovne športne organizacije prostovoljno združujejo v
Športno zvezo Murska Sobota.
V Športni zvezi Murska Sobota se trenutno združuje 69 posameznih športnih društev, članov
ŠZ MS.
Od tega je v letu 2021 letno članarino poravnalo 52 društev - članov, ki so s plačilom
članarine pridobili glasovalno pravico na skupščini Športne zveze Murska Sobota.

DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO ZA LETO 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA
ŠAHOVSKO DRUŠTVO POMGRAD
KARATE KLUB MURA-KEN MURSKA SOBOTA
AEROBIC KLUB
ŽOK MURSKA SOBOTA
PLESNI KLUB ZEKO
KARATE KLUB MURSKA SOBOTA
SMUČARSKI KLUB PREKMURJE
ATLETSKI KLUB POMURJE
PARTIZAN BAKOVCI, DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO
JUDO KLUB MURSKA SOBOTA
DRUŠTVO NŠ MURA
MLADINSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
ŠRC NEMČAVCI
POMURSKI ATLETSKI KLUB GORIČKO
MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA
MNZ MURSKA SOBOTA
PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MS
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

MEDOBČ. DRUŠ. SLEP., SLABOVID. M. SOB.
ŠPORTNO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA STORKS
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
NOGOMETNI KLUB RAKIČAN
RIBIŠKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA
ŠD DOC MURSKA SOBOTA
KICK BOXING KLUB MURSKA SOBOTA
KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV SOBOTA
NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA
SURF IN SUP KLUB POMURJE
KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA
ŠD KUPŠINCI
DRUŠ.PARAPLEGIK.PREKMUR.PRLEKIJE MS
FITNES KRPAN - BORIS BABIČ S.P.
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB POMURJE
ROKOMETNI KLUB POMURJE
KOŠARKAŠKI KLUB "ŠTORKLJE"- Veteranke
KAJAK KANU KLUB MURA KROG
TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA
ZDRUŽ.ATLET.SODNIKOV MURSKA SOBOTA
DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA
ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO M. S.
STRELSKO DRUŠTVO BAKOVCI
SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ
DRUŠTVO MAŽORETK BAKOVCI
DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV MURSKA SOBOTA
AMD ŠTEFAN KOVAČ MURSKA SOBOTA
ŠKD ROMI PUŠČA
VKITŠ DRUŠTVO BAKOVCI
ŠNK BAKOVCI
ROMSKA ŠPORTNA ZVEZA SLOVENIJE
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Kategorizirani športniki v Mestni občini Murska Sobota
KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PO ŠPORTNIH PANOGAH 2021

DRUŠTVO
AEROKLUB MURSKA SOBOTA
AK POMURJE
DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO
MURSKA SOBOTA
DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA
MURA
DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH
POMURJA MURSKA SOBOTA
JUDO KLUB MURSKA SOBOTA
KAJAK KANU KLUB ROTOATTIVO
KICKBOXING KLUB MURSKA SOBOTA
KK RADENSKA CREATIV
MEDOBČINSKO DRUŠTVO SLEPIH IN
SLABOVIDNIH MURSKA SOBOTA
PK ZEKO
POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA
SOBOTA
ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA
SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ
ŠAHOVSKO DRUŠTVO POMGRAD
ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO
MURSKA SOBOTA
TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB
POMURJE
SKUPAJ

OR

SR

MR PR

DR

MLR

SKUPAJ

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
2
0

0
12
1

2
14
1

0

0

0

3

14

45

62

0

0

1

0

0

0

1

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
1
0
1

1
1
0
1
0

1
1
1
1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

4
0

3
0

7
1

0
0
0
0
0

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

1
0
0
3
0

1
1
1
1
1

0
1
1
9
2

2
4
2
13
3

0
0

1
0

0
0

0
1

1
0

0
0

2
1

0

3

2

8

30

77

120
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Športniki leta 2021 v Mestni občini Murska Sobota
Najboljši športniki v šolskem športu 2021
VITO FERČAK
Najboljša športnica v šolskem športu v letu 2021
LARA HORVAT
Najbolj športna šola v Mestni občini Murska Sobota v šolskem športu v letu 2021
OSNOVNA ŠOLA II MURSKA SOBOTA

Najboljše športnice v Mestni občini Murska Sobota leta 2021
URŠKA MARTINEC 1. MESTO
MIA ŽEKŠ 2. MESTO
TAIRA CELEC 3. MESTO

Najboljši športniki v Mestni občini Murska Sobota leta 2021
LUKA GUMILAR 1. MESTO
JURE SOČIČ 2. MESTO
TILEN DŽAFIĆ 3. MESTO
Športni dosežki, šport invalidov v Mestni občini Murska Sobota za leto 2021
MARINO KEGL
SAŠO KOVAČ

Najboljše športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021 med posamičnimi
športi

ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 1. MESTO
ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO 2 . MESTO
ATLETSKI KLUB POMURJE MURSKA SOBOTA 3. MESTO
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Najboljše moške športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2021 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 2021 med kolektivnimi
športi
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA 1 . MESTO
ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA 2. MESTO
ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB POMURJE MURSKA SOBOTA 3 . MESTO

Posebna priznanja za vrhunske športne dosežke v letu 2021

Alenka Artnik - Potapljaško društvo Murska Sobota
Vid Suhadolnik – Športni klub Pomurje DESET
Urban Rajnar - Športni klub Pomurje DESET
Nik Legen - Športni klub Pomurje DESET
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DOBITNIKI PLAKETE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA 2021

TVD PARTIZAN BAKOVCI- plaketa Športne zveze Murska Sobota, za 50 let obstoja in
uspešnega delovanja društva.
V letu 1971 z izgradnjo vaškega doma v Bakovcih, so bili v tistem času dani osnovni pogoji
za razvoj športne vzgoje v šoli in hkrati tudi za pestre oblike športno rekreativnih dejavnosti v
Bakovcih.
Prvi predlog za ustanovitev TV D PB je bil dan 21. januarja 1971. Ustanovni občni zbor TVD
Partizan Bakovci je bil izveden 21. februarja 1971. Na ustanovnemu zboru je bilo prisotnih 40
članov. Za člane UO so bili izvoljeni: Štefan Antolin predsednik, Anton Bratkovič
podpredsednik, Jože Rantaša sekretar, Alojz Smodiš blagajnik, Jože Vohar gospodar.
S pestrim delom so pričeli v šestih sekcijah: Nogomet, rokomet, šah, košarka, namizni tenis,
in sekcija za splošno telesno vzgojo.
Osnovni namen je bil povezovanje in sodelovanje pedagoških delavcev v vrtcu in osnovni šoli
otrok in staršev ter povezovanje vseh društev v kraju.
V 50. letih delovanja TVD PARTIZAN Bakovci in športno-rekreacijskega življenja ki ga
promovirajo je marsikateremu udeležencu izboljšalo vsakdan in upamo, da bo tak športni
duh ostal med člani društva še naprej.
LUDVIK LAZAR
Ludvik Lazar je rojen leta 1958 v Murski Soboti. Član je NTK Sobota že od leta 1994, ko sta
sinova začela s treningi se je Ludvik takoj odzval in pomagal klubu najprej s prevozi otrok na
tekmovanja, nato je začel pomagati pri organizaciji tekmovanj in ligaških tekem.
Sledila je angažiranost tudi na igralnem nivoju in se je Ludvik udeleževal rekreacije. Namizno
teniškemu klubu Murska Sobota je največ pomagal na način, ko je naredil izpite za sodnika
in delegata ter nato vsa leta sodil ali pa bil delegat na tekmah prve slovenske lige.
Na tekmovanjih, kje je naš klub organiziral tekmovanje je pa vedno bil vodja sodnikov in
vrhovni sodnik.
Ludvik pomaga še danes in je še vedno glavni sodnik na vsaki domači tekmi, zdaj že tretjo
sezono v drugi ligi, prej vsa leta v prvi ligi.
Ludvik Lazar je še vedno aktiven rekreativni igralec in član ekipe ALF, ki igra v občinski ligi MO
Murska Sobota.
g. Lazar je član nadzornega odbora kluba in tudi predsednik tega organa v klubu ter
nepogrešljiv člen ekipe, ki se bori za obstanek namiznega tenisa v Murski Soboti.
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Za vse kar je Ludvik Lazar naredil v teh letih za klub in šport v naši lokalni skupnosti, smo mu
zelo hvaležni in se mu v tej priložnosti iskreno zahvaljujemo.
Dve Rakičanki, dve bivši igralki Ženskega košarkarskega kluba Pomurja in dve košarkarski
reprezentantki v mlajših selekcijah sta po letu 2019, ko sta s kadetsko reprezentanco
Slovenije osvojili evropski naslov v Sofiji, kot po naključju v letu 2021 v istem mestu ponovili
vajo. Tokrat v Coronski različici tekmovanja mladink. Na FibaChallengerju je Slovenija osvojila
prvo mesto. Mia Žekš in Blaža Čeh, tudi kot kapetanka, pa sta si nadeli ponovno zlato
medaljo in odigrali vidno vlogo na mednarodni sceni.

BLAŽA ČEH
Blaža Čeh iz Rakičana, letnik 2003, bivša igralka Ženskega košarkarskega kluba Pomurje
Murska Sobota. Trenutno igra za državne prvakinje iz Celja. V svoji klubski karieri je do sedaj
osvojila tri članske državne naslove in štiri pokalne lovorike.
V letošnji sezoni pa je kot nosilka s svojo ekipo naredila še korak naprej in pred 2.500 gledalci
v Podgorici ( Črna Gora) osvojila naslov regionalnih prvakinj Waba lige.
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Izjemno uspešno nastopa tudi v mlajših starostnih kategorijah, tako na klubskem, kot tudi na
reprezentančnem nivoju. Letos je bila proglašena za najboljšo mladinsko igralko državnega
prvenstva, kot nosilka mlajših državnih reprezentanc pa je Blaža bila zmagovalka Evropskega
prvenstva FibaChallengerja 2021 divizije B za mladinke v Sofiji (Bolgarija).
V letu 2021 je podpisala dolgoročno profesionalna pogodbo z Ženskim košarkarskim klubom
Cinkarno Celje. Obenem je uspešno debitirala v članski reprezentanci Slovenije proti Albaniji
in je resna kandidatka za nastop v reprezentanci Slovenije na naslednjem Evropskem
prvenstvu v kategoriji članic.
MIA ŽEKŠ
Mia Žekš rojena leta 2004. Zaradi posebnih covid razmer se je v letu 2021, navkljub le
maloštevilnim klubskim nastopom za ŽKK Pomurje, v letnih pripravah uspela uvrstiti med 12
igralk, ki so si prislužile nastop na junijskem turnirju Fiba U18 Challenger v bolgarskem
glavnem mestu Sofija. Dekleta reprezentance U18 so na turnirju odigrale pet tekem in na
prav vseh je na parket stopila tudi Mia, ki je pretežno igrala na mestu krila oz. krilnega
centra. Že na prvi otvoritveni tekmi se je posebej izkazala. Dosegla je dvojni dvojček in
postala MVP tekme. Reprezentanca je sicer celoten turnir odigrala zelo suvereno ter
premagala nasprotnice iz Albanije, Severne Makedonije, Švice in Bolgarije. Tesno je izgubila
le zadnjo tekmo proti Ukrajini.
Kljub porazu so varovanke Ernesta Novaka osvojile prvo mesto na Evropskem prvenstvu
2021- divizije B.
Statistično gledano je Mia postala 4. igralka svoje reprezentance po odigranih minutah,
koših, skokih ter asistencah in s tem dokazala, da je raznovrstna igralka ter, da sodi med
najboljše.
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55. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC V ATLETIKI - RAVNE NA KOROŠKEM
MESTNA OBČINA MURSKA SOBOTA
1 MESTO

Fantastičen zaključek sezone naših atletov, ki so dosegli zmago za reprezentanco občine
Murska Sobota na Prvenstvu Slovenije v 55. Krosu občinskih reprezentanc. Drugo mesto je
osvojila občina Velenje, tretje pa Ormož. Hkrati je potekal tudi Atletski pokal Slovenije v
krosu. Vseekipno za Atletski pokal Slovenije v krosu so v ženski kategoriji naše atletinje
osvojile 2. mesto med 21 ženskimi ekipami slovenskih atletskih klubov, atleti pa odlično 4.
mesto za moške med 18 moškimi ekipami slovenskih atletskih klubov.
Tekmovanje je bilo izvedeno v prelepem vremenu v Ravnah na Koroškem v soboto
9.10.2021. Na obeh tekmovanjih so atleti in atletinje AK Pomurja osvojili kar 12 posamičnih
kolajn in 15. ekipnih stopničk po kategorijah:
1. mesto - Pia Wolf (pionirke C) (2009) v teku na 1000m
1. mesto - Rene Bačič (pionirji A) (2011) v teku na 500m
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2. mesto - Tvit Trajbarič (pionirji E) (2007) v teku na 1500m
2. mesto - Lara Horvat (pionirke E) (2007) v teku na 1500m
2. mesto - Ivana Ferenčak (pionirke C) (2009) v teku na 1000m
2. mesto - Lana Poredoš (pionirke F) (2006) v teku na 1500m
3. mesto - Tara Otopal (pionirke A) (2011) v teku na 500m
3. mesto - Lara Gomboc (pionirke D) (2008) v teku na 1000m
3. mesto - Klara Janža (pionirke F) (2006) v teku na 1500m
3. mesto - Zala Janža (članice) v teku na 3000m
3. mesto - Zala Janža (mlajše članice) v teku na 3000m
3. mesto - Rene Bačič (pionirji U12) v teku na 500m
V članski kategoriji je tako za občinski kros Zala Janža osvojila bron v teku na 3000m, Jože
Lapoši je med člani bil šesti, Matjaž Rus pa sedmi v teku na 5000m. Jože in Matjaž sta bila
ekipno tretja. Zala je bila tretja tudi na Atletskem pokalu v krosu v kategoriji mlajših članic,
Matjaž Rus pa šesti med člani.
Ekipno so atleti osvojili kar štiri pokale za prva mesta po kategorijah in plakete za ekipno
druga in tretja mesta po kategorijah:
1. mesto - Pia Wolf in Ivana Ferenčak (pionirke C)
1. mesto - Lana Poredoš in Klara Janža (pionirke F)
1. mesto - Lara Horvat in Ula Trajbarič (pionirke E)
1. mesto - Lara Horvat in Ula Trajbarič (pionirke U16)
1. mesto - Lara Gomboc in Vita Nonkovič (pionirke D)
2. mesto - Tvit Trajbarič in Jakob Nemec (pionirji F)
2. mesto - Rene Bačič in Luka Lajnšček (pionirji A)
2. mesto - Tara Otopal in Hana Merica (pionirke A)
2. mesto - Maj Bačič in Lukas Pucko (pionirji C)
2. mesto - Rene Bačič in Vid Rančigaj (pionirji U12)
2. mesto - Pia Wolf in Lara Gomboc (pionirke U14)
3. mesto - Vid Rančigaj in Samuel Kuhar (pionirji)
3- mesto - Majhen Matija in Jaka Zupančič (pionirji D)
3. mesto - Zala Janža (mlajše članice)
3. mesto - Jože Lapoši in Matjaž Rus (člani)
Na tekmovanju so za ekipo še nastopili tudi Zoja Buzeti, Tamina Žoldoš, Leona Zajmi, Kaja
Horvat in Dunja Ana Colombo. Z odličnimi nastopi so vsi pripomogli k ekipnemu uspehu.
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NAMESTITEV MREŽ NA ZUNANJIH IGRIŠČIH PARTIZANA

Športna zveza Murska Sobota je v letu 2021 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. V Letu, ko so telovadnice in zaprti objekti za šport dalj časa bili zaprti so zunanje
površine bile odlično obiskane. Opažamo s zadovoljstvom, da se je število mladih
obiskovalcev na zunanjih igriščih pri objektu Partizan v zadnjih zelo povečalo.
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VRTEC : MURSKA SOBOTA – 8 ENOT
PROGRAM MALI SONČEK 2021-2022
Sodelujoči otroci in naročilo novih knjižic:

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.

Sandra R. Jakob
Rajnar Klaudija
Maja Hujs
Cvetka Gašper
Jolanda Dvoršak

Letnik 2019 in
mlajši
MODRI

14
14
7

Letnik
2018
ZELENI
19

Letnik 2017 Letnik
ORANŽNI
2015 in
2016
RUMENI
23

12

24

Gabriela Kosednar

Maja Mohar
Selma Šalika
Patricija Žitek
Klaudija Kos
Mateja Sraka
Špelca BOBIČ
Ula VUKAN
Igor Smodič
Barbara Majc
Nives Gider
Ivanka Šebjanič
Larisa Draskovič
Martina Mataj
Tina Branšperger
Daša Gorčan
Nataša Jelenovec
Tatjana Antolin
Jožica Kovačec
Metka Kotar
Olga Titan
Katja Kološa
Anita Novak
Nataša Lazar
Katarina Režonja
Serec Cvetka
Vesna Fluher

2

6
8
14

7
3

7
7
7

10
3
5

14
8

7

4

8

8

10
1

8
5

13

3
10
17
23

18
15

22
12

1
23

14
14

3
22

19
19

10
22

Št. knjižic
(naročilo za
nove otroke)
1
7
2
2

1
6
4
3
8

1
7
2
1
2
7
8
7
2
2

12

Št. knjižic za
prilagojeni
program

1

1

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

Viktorija Kontrec
Branka Casar
Sanja Sinic
Renata Balažic

SKUPAJ:

8
7

137

7

7

8

4

3
14
7
5

113

157

169

102

1

3

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, sta bila pripravljena prilagojena programa
Mali sonček, Zlati sonček in Krpan za otroke s posebnimi potrebami.

23

REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA
ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

PRIHODKI:

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 – bančne obresti

SKUPAJ PRIHODKI:
ODHODKI:

Stroški drobnega inventarja
Stroški pisarniškega materiala
Stroški izdelave knjige
Stroški materiala COVID-19
Vzdrževanje spletne strani
Halcom
Računovodske storitve
Stroški tekmovanja in sodnikov
Amatersko delo sekretarja bruto
Pokali, medalje , plakete, priznanja
Potni stroški poprogramu naučimo se plavati in kros občinskih reprez.
Najemnine
Potni stroški in stroški predsedstva
Plačana provizija banki
Stroški reklame in reprezentance
Telekomunikacijske storitve
PTT stroški
Bančne obresti
Članarine OKS , ŠUS
Dotacije za program z gibanjem v počitnice
Drugi stroški in odhodki
Amortizacija

SKUPAJ ODHODKI:

25.400,00
9.800,00
1.035,00
0,00
0,00
3.562,00
0,00
90.53

39.887,53

2.089,68
426,79
1.705,93
21,65
1.518,00
0,00
1.920,00
8.298,14
3.799,92
1.979,33
0,00
359,08
2.224,34
330,97
219,60
1.273,23
55,68
0,92
140,00
5.800,00
17,89
2.494,20

34.675,35
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PROGRAM ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2022
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 in listin za področje športa,
priprava predlogov ter potrditev LPŠ v lokalni skupnosti.

Tudi v letu 2022 bomo na letni skupščini podelili plakete Športne zveze M. Sobota
posameznikom, klubom, društvom in zvezam.
V prvi polovici decembra 2022 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.

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.
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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
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
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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.
Otroci s PP
V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, ki je bil sofinanciran s strani Norveškega
finančnega mehanizma, sta bila pripravljena prilagojena programa Mali sonček, Zlati sonček
in Krpan za otroke s posebnimi potrebami. V letu 2021 bomo nadaljevali aktivnosti vezane na
program.

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.
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
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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
skupnosti.
• Nosilec vsakega tekmovanja naj bo šola s svojimi učenci, športnimi
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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:
V letu 2022 planiramo pomagati in organizirati naslednje športno rekreacijske dogodke.
Izvedba le teh je v veliki meri odvisna od epidemiološke situacija in ukrepov za preprečevanje
širjenja Korona virusa Covid 19.
1. ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH - 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
7. DOC MEDNARODNI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU
8. REKREACIJSKI TURNIR V ODBOJKI 8 MAREC BAKOVCI

Športna zveza Murska Sobota bo tudi v letu 2022 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.
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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 2022 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 2022 bomo upoštevali 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.

V letu 2022 je na predlog predsedstva Športne zveze Murska Sobota ustanovljena strokovna
komisija za predlog sprememb Odloka o merilih in pogojih za sofinanciranje LPŠ V MOMS.
Komisija predlaga, da se na podlagi Zakona o športu RS v Odloku popravi preglednica o
strokovnem kadru in sicer, da se določita dva kriterija sofinanciranja:
1. stopnja
1:
vodja
programa
usposobljenost/izobrazbo v športu in
mladine (ŠVOM) prostočasno in otrok s
šport invalidov, rekreativni šport in/ali
značaja)

ima
dokazano
ustrezno
strokovno
izvaja programe športne vzgoje otrok in
posebnimi potrebami (PP), šport študentov,
šport starejših (programi ne tekmovalnega

1,5 vrednost točke
2. stopnja
2:
vodja
programa
ima
dokazano
ustrezno
strokovno
usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe ŠVOM usmerjeni v kakovostni
šport: 6-11 let, 12-19 let (programi tekmovalnega značaja)
stopnja
3:
vodja
programa
ima
dokazano
ustrezno
strokovno
usposobljenost/izobrazbo v športu in izvaja programe usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport: 14-19 let (programi tekmovalnega značaja, ki dosegajo nadpovprečne
športne rezultate) in programe kategoriziranih športnikov mladinskega razreda (MLR)
in perspektivnega razreda (PR):
 nadpovprečni športni dosežek
 v kolektivnih športnih panogah: nastopanje v prvi državni ligi NPŠZ
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v individualnih športnih panogah: rezultat na uradnem DP v prvi četrtini vseh
nastopajočih
kategorizirani športniki: Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje
športnikov v RS.
3,00 vrednost točke

PREDLOG O SPREMEMBAH STATUTA ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA:
Predsedstvo športne zveze Murska Sobota je na svoji 9. redni seji, ki je bila 14. 3. 2022
obravnavalo določene člene statuta Športne zveze Murska Sobota. Po opravljeni analizi se
ugotavlja da v določenih točkah Statuta ŠZ MS dolžnosti in pravice članstva niso natančno
določene, zato je na 9. seji predsedstva zaradi bolj natančnih opredelitev pravic in dolžnosti
članstva sprejet sklep, da se pripravi predlog spremembe statuta za glasovanje na letni skupščini
ŠZ MS.

Na podlagi sklepa predsedstva in skladno s 25. in 29. členom Statuta Športne zveze Murska
Sobota, se skupščini predlagajo naslednje spremembe:
15. člen Statuta ŠZ MS namreč ne določa natančnih pogojev za prenehanje članstva zaradi
neplačevanja članarine.
Predlog dopolnitve statuta se glasi :
*Društvo, ki ne plača članarine 3 leta zapored, se izključi iz članstva ŠZ MS oziroma mu
članstvo v ŠZ MS avtomatično preneha).* Če društvo želi ponovno postati član ŠZ MS,
veljajo določbe o sprejemu društva v članstvo ŠZ MS iz 12. člena Statuta ŠZ MS.
Predlaga se sprememba 26. člena Statuta ŠZ MS v delu:
Skupščina ŠZ MS je sklepčna, če je ob predvidenem začetku skupščine navzočih več kot
polovica (1/2) vseh 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. *( Sprememba kot petina- 1/5 vseh predvidenih zastopnikov)*
Če skupščina ŠZ MS tudi tedaj ni sklepčna, se skupščina skliče ponovno.
Skupščina sprejema sklepe z večino glasov prisotnih polnopravnih zastopnikov v prostoru,
kjer se odvija skupščina ŠZ MS.
Predlaga se, da se v 13. Členu na koncu doda stavek:
Pravice članic ŠZ MS in njihovih članov so:

13. člen

− da volijo in da so voljeni v organe ŠZ MS
31

−
−
−
−

da sodelujejo pri delu ŠZ MS in soodločajo v organih ŠZ MS,
da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti ŠZ MS,
da sodelujejo na tekmovanjih, prireditvah in drugih aktivnostih, ki jih prireja ŠZ MS,
da dajejo predloge in pripombe organom ŠZ MS za in o njihovem delu ter izpolnjevanju
nalog,
− da so seznanjeni s programom in poslovanjem ŠZ MS ter finančno-materialnim
poslovanjem ŠZ MS,
− da prejemajo nagrade in pohvale za delo in dosežene uspehe v ŠZ MS,
− da so upravičeni do pomoči in pojasnil organov ŠZ MS v okviru zmožnosti ŠZ MS in
njihovih pristojnosti.
Člani ŠZ MS imajo pravico, da na mednarodnih tekmovanjih v okviru organizacij, katerih
članica je ŠZ MS, nastopajo kot samostojni klubi, društva oziroma zveze.

*Pogoj za uveljavitev vseh pravic iz 13. člena Statuta Športne zveze Murska Sobota
je plačana letna članarina.*
Predlaga se sprememba 19 člena:
Da se mandatno obdobje izvoljenih članov predsednika, podpredsednika IO in delovnih teles
z dosedanjih 4. let mandatnega obdobja podaljša na 5. let. Posledično se zamenjajo vsi členi
statuta, ki govorijo o časovnem trajanju mandata izvoljenih predstavnikov Športne zveze
Murska Sobota.
Organi ŠZ MS so:
− skupščina,
− izvršilni odbor, (IO ŠZ MS)
− nadzorni odbor
Delovna telesa ŠZ MS so:
− občasne komisije (formirajo se po potrebi): disciplinska (formira se s sklepom izredne
skupščine) in volilna komisija (o sestavi odloča IO ŠZ MS),
− delovne skupine.

Poslovanje Športne zveze M. Sobota, bo le to v letu 2022 podvrženo prilagajanju številnim
spremembam, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje na lokalni in državni ravni predvsem
v prvi triadi leta 2022 v zvezi s prizadevanji za preprečitev širjenja korona virusa Covid 19.

Pripravil:
Goran Gutalj
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