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ZAPISNIK 24. (VOLILNE) SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA, Z DNE 24.06.2020 OB 
15:45 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. Ženski odbojkarski klub Murska Sobota 
2. Večetično kulturno, izobraževalno, športno društvo Bakovci 
3. Rokoborsko društvo Murska Sobota 
4. Karate klub Mura-Ken Murska Sobota 
5. Aerobic klub Murska Sobota 
6. ŠD Spinn Murska Sobota 

 

 



3 
 

7. Plesni klub Zeko 
8. Karate klub Murska Sobota 
9. ŠD prijatelji kajakaštva in ribištva Krog 
10. Atletski klub Pomurje 
11. Judo klub Murska Sobota 
12. DNŠ Mura 
13. Medobčinska zveza klubov malega nogometa Murska Sobota 
14. ŠRC Nemčavci 
15. Občinska strelska zveza Murska Sobota 
16. Medobčinsko društvo invalidov 
17. Planinsko društvo Matica 
18. Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Murska Sobota 
19. Kolesarski klub Pomurje 
20. Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota 
21. Športno strelsko društvo Murska Sobota 
22. Nogometni klub Rakičan 
23. Športno društvo DOC Murska Sobota 
24. Košarkarski klub Radenska Creativ 
25. Namizno teniški klub Sobota 
26. ŠD Kupšinci 
27. Fitnes Krpan Murska Sobota 
28. Rokometni klub Pomurje 
29. Košarkarski klub Štorklje – veteranke 
30. Športni nogometni klub Bakovci 
31. Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota 
32. Romska športna zveza Slovenije Pušča 
33. Športni klub Pomurje deset 
34. Društvo za športno rekreacijo Murska Sobota 
35. Dodgeball klub Pomurje 
36. Društvo nogometnih trenerjev Murska Sobota 

 

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 udeležila 
tudi ga. Nada Cvetko Török, univ. dipl. gradb., vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti Mestne 
občine Murska Sobota.  

1. Otvoritev  

Dnevni red: 

2. Skupščina 24. 06. 2020 
a. Izvolitev organov skupščine 
b. Dnevni red skupščine 
c. Poročilo verifikacijske komisije 
d. Potrditev zapisnika 23. seje skupščine 

3. Poročilo o dejavnosti v letu 2019 s finančnim poročilom in poročilom NO 
4. Podelitev plaket Športne zveze ( Pravilnik o priznanjih Športne zveze Murska Sobota) 
5. Volitve: 

a. Razrešitev organov zveze 
b. Predstavitev liste kandidatov 
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c. Predstavitev programa v naslednjem mandatu. 
d. Volitve Predsednika, podpredsednika, sekretarja, članov predsedstva (6), članov nadzornega 

odbora (3), članov disciplinske komisije(3) 
6. Razno 
 

1. Otvoritev  
 

Sejo je otvoril predsednik Športne zveze Murska Sobota g. Andrej Gomboši, ki je nagovoril in 
pozdravil vse prisotne na 24. volilni seji skupščine Športne zveze Murska Sobota. Še posebej pa je 
pozdravil tudi predstavnico Mestne občine Murska Sobota, vodjo Oddelka za negospodarske 
dejavnosti Mestne občine Murska Sobota ga. Nado Cvetko Török, prejemnike plaket Športne zveze 
Murska Sobota, ter ostale goste. 

 

Uvodoma je povedal, da je bila skupščina sklicana z namenom, da se skozi poročila pregleda 
realizacijo opravljenega dela za leto 2019, ter se opravijo volitve za naslednji mandat. 

 

2. Skupščina 24. 06. 2020 
 

Imenovanje delovnega predsedstva seje: 

 
• Predsednik Jože Ružič, člana Goran Gutalj in Jelka Orban, 
• Zapisničarka Alenka Karoli 
• 2 overitelja zapisnika: Stanislav Šernek in Peter Juteršnik, 
• Verifikacijska komisija Igor Makari in Milica Menart. 
 

Sklep: 

 

Sprejme se predlog za delovno predsedstvo, zapisničarko, overitelja zapisnika in verifikacijsko 
komisijo. 

 

Sklep je bil soglasno potrjen. 

 

Sejo naprej vodi delovno predsedstvo. 

Predsednik delovnega predsedstva je uvodoma besedo dal gostji, gospe Nadi Cvetko Török, ki je v 
imenu župana Športni zvezi Murska Sobota izročila priznanje za dolgoletno uspešno delo na področju 
povezovanja športnih društev, ter aktivnega sodelovanje z Mestno občino Murska Sobota. Povedala 
je, da si želijo tudi v prihodnje, da dobro sodelujejo, da se MO Murska Sobota, tudi v prihodnje razvija 
šport, kot se ga je začrtalo in da se tudi na tem področju v prihodnje doseže veliko uspehov. 
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Verifikacijska komisije v sestavi Igor Makari in Milica Menart, je ugotovila, da je od 54 članic 
Športne zveze Murska Sobota, katere so plačale članarino, prisotnih 36 članic. Komisija je s tem 
ugotovila sklepčnost. 

 

Predlagani dnevni red se preoblikuje, tako da se točka 4. podelitev plaket Športne, doda v točko 2. 
pred potrditev zapisnika 23. seje skupščine. 

 

Dnevni red je bil dan v razpravo. Ker se v razpravo ni vključil nihče, se je predlagal naslednji sklep: 

 

Sklep: 

Sprejme se predlagan dnevni red. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Podelitev plaket Športne zveze 

 

Podelitev priznanj je vodil g. Mario Čep, plakete sta podelila predsednik Športne zveze Murska 
Sobota g. Andrej Gomboši in g. sekretar Goran Gutalj. 

 

Dobitniki plaket Športne zveze Murska Sobota so: 

 

• Medobčinsko društvo invalidov Murska Sobota (50 let delovanje) 
• Štefan Škraban, Združenje atletskih sodnikov Murska Sobota 
• Milan Sedonja, Košarkarski klub Radenska Creativ 
• Košarkarski klub Radenska Creativ (25 let delovanja) 
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Potrditev zapisnika 23. seje skupščine 

 

Zapisnik 23. seje, je objavljen v gradivu Soboški šport 2019 na straneh 2 do 8. Zapisnik je bil dan v 
razpravo, v katero se nihče od prisotnih ni vključil. Predlagal se je naslednji 

 

Sklep: 

Sprejme se zapisnik 23. skupščine Športne zveze Murska Sobota. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

3. Poročilo o dejavnosti v letu 2019 s finančnim poročilom in poročilom nadzornega odbora, 
razprava po poročilih in sprejem sklepov. 

 

V nadaljevanju skupščine je predsednik Športne zveze Murska Sobota podal poročilo o dejavnosti v 
letu 2019. Povedal je, da se je v letu 2019 vrednotenje programov športa v MO Murska Sobota na 
javnem razpisu za sofinanciranje LPŠja izvajalo na podlagi novega Odloka o postopku, pogojih in 
merilih za sofinanciranje letnega programa športa. 

Kot je poudaril, je Športna zveza imela pri reševanju vprašanj in problematike s področja športa 
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podporo in razumevanje predstavnikov MO Murska Sobota. Ob priložnosti se jim je v imenu 
predsedstva Športne zveze Murska Sobota in v imenu vseh društev, ter klubov zahvalil za dobro 
sodelovanje. 

Povedal je, da zraven navedenih točk dnevnega reda tudi cilj te skupščine, da se predlaga tudi 
določena izhodišča za skupno delo v bodoče. Izrazil je upanje, da bodo prisotni podali svoje predloge 
in usmeritve, ki jih bodo nato v skupnem imenu posredovali naprej mestni upravi, ter mestnemu 
svetu. 

V skladu s tradicijo so se podelila priznanja Športne zveze. Tako se je v imenu celotnega predsedstva 
Športne zveze zahvalil in še enkrat čestital vsem dobitnikom priznanj. Prav tako se je vsem zahvalil za 
njihovo amatersko delo v klubih in društvih, predvsem pa za nesebično delo, ter osebno vlaganje v 
občinski šport. 

Po 23. seji skupščine Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 17.04.2019, so bile sklicane 4 uradne 
seje predsedstva, na katerih se je obravnavalo tekoče zadeve na področju športa v občini. Hkrati je 
povedal tudi, da so imeli s predstavniki mestne uprave in s predstavniki športnih društev tudi več 
neuradnih sestankov. 

Več o sejah in vsebinah, ki so jih obravnavali, se nahaja v knjižici Soboški šport 2019, na 9. in 10. 
strani. 

Po plačilu letne članarine za leto 2019, je bilo v Športno zvezo Murska Sobota včlanjenih 54 članov. V 
letu 2019 pa je občina imela 118 kategoriziranih športnikov in športnic. 

Poročilo o delu Športne zveze Murska Sobota za leto 2019, je zajeto v knjižici Soboški šport na 
straneh od 10 do 21, knjižica pa je bila objavljena na spletni strani Športne zveze, prisotni na 
skupščini pa so jo prejeli tudi v tiskani obliki. 

V knjižici se nahaja tudi poročilo o realizaciji finančnega načrta Športne zveze Murska Sobota za leto 
2019. Poročilo pa se nahaja na 31. strani. 

Prav tako je v knjižici objavljen tudi program športnih dejavnosti za leto 2020. V programu so zraven 
izvedbe osrednjih nalog Športne zveze za leto 2020, navedene tudi športne rekreativne prireditve, ki 
se bodo v letu 2020 izvedle s podporo Športne zveze Murska Sobota. Objavljeni pa so tudi interesni 
programi športa otrok in mladine, ki jih izvaja Področni center Pomurje. 

Z veseljem je povedal, da so s konstruktivnim dialogom z Mestno upravo, ter s podporo župana dr. 
Aleksandra Jevška uspeli v nameri, da so se sredstva za LPŠ MOMS v letu 2019 ohranila v višini iz 
preteklih let v znesku 330.000€. 

Kot je povedal višina zneska, ki se namenja za sofinanciranje programov na področju športa ohranja 
kontinuiteto finančnih prejemkov za naša društva. S tem pa je tudi predsedstvu Šporne zveze Murska 
Sobota uspelo izpolniti enega od najpomembnejših zastavljenih ciljev, ki so si jih postavili na začetku 
mandata. 

Kot je na koncu povedal bodo tudi v bodoče svoja prizadevanja usmerili predvsem v to, da se 
sredstva namenjena športu ne bodo zmanjševala. 
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Poročilo  Nadzornega odbora 

V imenu nadzornega odbora je poročilo podal g. Rolando Horvat. Nadzorni odbor se je sestal 
29.5.2020, ob 8:00, na sedežu Športne zveze Murska Sobota. Prisotni so bili Koloman Horvat, Tomaž 
Dundek, Rolando Horvat in Goran Gutalj, kot sekretar Športne zveze Murska Sobota. Nadzorni odbor 
se je sestal z namenom, da v skladu z obstoječimi pravili zveze pripravi letno poročilo o delu organov 
zveze, kakor tudi o finančnem poslovanju zveze. Vsa poraba finančnih sredstev v letu 2019, je 
prikazana po postavkah, shranjeni pa so tudi ustrezni računi o porabi sredstev. Ugotovljeno je , da ni 
odprtih postavk in da so vse obveznosti poravnane. 

 

Urejeno je tudi članstvo v klubih, društvih ter zvez. V Športni zvezi Murska Sobota je bilo včlanjenih 
54 društev ki so plačali članarino. V letu 2019 se je članstvo v Športni zvezi povečalo za 4 nove člane. 

Nadzorni odbor Športne zveze Murska Sobota je ugotovil, da je Športna zveza Murska Sobota 
racionalno porabila razpoložljiva sredstva po programu za leto 2019 in izpolnila zastavljene 
programske naloge v letu 2019. 

 

Poročilo Disciplinske komisije 

 

V imenu disciplinske komisije je poročilo podal predsednik komisije g. Jože Ružič. Disciplinska 
komisija pri Športni zvezi Murska Sobota v letu 2018 ni sklicala nobene seje , ker ni prejela nobene 
prijave kakršnega prekrška Pravil Športne Zveze. 

 

Delovni predsednik je povedal, da se je slišalo vsa podana poročila in jih je tako podal v razpravo. 

 

V razpravo se je vključil g. Stanislav Šernek, ki se je najprej v imenu Rokoborskega društva Murska 
Sobota zahvalil predsedstvu Športne zveze Murska Sobota za njegov 4 letni mandat, ki se je s tem 
dnem zaključil in katerega član je bil tudi sam. Povedal je, da lahko zagotovi, da takšnega 
sodelovanja, pregovarjanje, pogovarjanja in usklajevanja že dolgo ni doživel nikjer. Sam je tudi že 12 
let sekretar Rokoborske zveze, ter predsednik združenja borilnih športov Slovenije. Čestital je vsem 
članom predsedstva in se jim zahvalil za konstruktivnost in sodelovanje, bilo mu je v čast in 
zadovoljstvo sodelovati z ostalimi člani predsedstva. 

 

Ker se v razpravo ni vključil več nihče, je delovni predsednik predlagal 

 

Sklep: 

Sprejme se poročilo predsednika Športne zveze Murska Sobota, finančno poročilo Športne zveze za 
leto 2019, poročilo NO Športne zveze Murska Sobota in poročilo disciplinske komisije. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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4. Volitve 
 

a. Razrešitev organov zveze 

 

Sklep: 

Dosedanjemu vodstvu Športne zveze Murska Sobota se poda razrešitev. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

Glede na to, da je za funkcije organov Športne zveze Murska Sobota za naslednje mandatno obdobje 
samo ena lista kandidatov, se glede na statut Športne zveze Murska Sobota glasovanje opravi javno z 
dvigom rok. 

 

Sklep: 

Glasovanje o kandidacijski listi za naslednje mandatno obdobje se opravi z dvigom rok. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 

 

b. Predstavitev liste kandidatov 

 

Predstavitev liste kandidatov na funkcije Športne zveze Murska Sobota za naslednje mandatno 
obdobje je predstavil predsednik volilne komisije g. Štefan Puhan. 

G. Štefan Puhan je povedal, da je bila v skladu z 32. členom statuta na seji predsedstva Športne zveze 
Murska Sobota imenovana tričlanska volilna komisija v sestavi: 

 

• Štefan Puhan, predsednik, 
• Igor Makari, član 
• Goran Gutalj, član 

 

Komisija je na spletni strani Športne zveze Murska Sobota dne 5.06.2020 objavila kandidacijski 
postopek za predsednika, podpredsednika, sekretarja in člane predsedstva Športne zveze Murska 
Sobota, nadzorni odbor Športne zveze in disciplinsko komisijo Športne zveze Murska Sobota. 

 

Kandidacijski postopek se je zaključil 15.06.2020. 

 

Predloge za zgoraj navedeni kandidacijski postopek je v času objave podalo 19 klubov in društev 
članov Športne zveze Murska Sobota. 
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Na podlagi podanih predlogov je komisija na svoji seji 19.06.2020 pripravila kandidacijsko listo za 
volitve na seji skupščine Športne zveze Murska Sobota, dne 24.06.2020. 

 

Kandidacijska lista: 

 

• Predsedstvo Športne zveze: 
 

1. Andrej Gomboši, predsednik 
2. Igor Makari, podpredsednik 
3. Goran Gutalj, sekretar 
4. Peter Juteršnik, član 
5. Milica Menart, članica 
6. Jelka Orban, članica 
7. Štefan Puhan, član 
8. Roman Ratkai, član 
9. Stanislav Šernek, član 

 

• Nadzorni odbor Športne zveze: 
 

1. Rolando Horvat, predsednik 
2. Tomaž Dundek, član 
3. Koloman Horvat, član 

 

• Disciplinska komisija Športne zveze: 
 

1. Jože Ružič, predsednik 
2. Jasna Djordjevič, članica 
3. Mitja Kovačič, član 

 

Delovni predsednik je podal kandidatno listo v razpravo. Ker se v razpravo ni vključil nihče se poda 
naslednji 

 

Sklep: 

Z dvigom rok se potrdi predlagana lista kandidatov za predsednika je izvoljen Andrej Gomboši, 
podpredsednik Igor Makari, sekretar Goran Gutalj, člani predsedstva Peter Juteršnik, Milica 
Menart, Jelka Orban, Štefan Puhan, Roman Ratkai in Stanislav Šernek.  

Za Nadzorni odbor predsednik Rolando Horvat, ter člana Tomaž Dundek in Koloman Horvat. 

Za Disciplinsko komisijo pa predsednik Jože Ružič, ter člana Jasna Djordjevič in Mitja Kovačič. 

Sklep je bil soglasno sprejet. 
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Predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši se je vsem zahvalil za zaupanje in dodal, da 
bodo vsi v predsedstvu Športne zveze Murska Sobota še naprej delovali tako dobro in še bolje kot do 
sedaj v dobrobit športa v regiji. 

Delovni predsednik je povedal, da se podrobni program športne dejavnosti v letu 2020, nahaja v 
knjižici Soboški šport 2019 in je tudi objavljen na spletni strani Športne zveze Murska Sobota. 

 

5. Razno 

 

Sprejem novih članov: 

• Mladinsko društvo Murska Sobota, Černelavci 
• Športno društvo Černelavci 
• Šahovsko društvo Pomgrad 

 

Delovni predsednik je podal predloge za nove člane v razpravo. 

 

Stanislav Šernek: jaz predlagam, da se najprej ti trije člani predstavijo, da jih vidimo kdo so. 

Štefan Puhan: Niso še. Oni še niso člani skupščine. 

Stanislav Šernek: Če imajo interes biti člani, zakaj niso na volilni skupščini. Prosim lepo, moje mnenje. 

Odgovor: Niso še plačali članarine, zato ne morejo biti prisotni. 

Stanislav Šernek: Če jaz hočem biti nekje član, jaz moram biti prisoten, da me nekdo sprejme in se 
moram zahvaliti, da so me sprejeli. Prosim lepo. Če jih ni tukaj, kakšni bodo člani, kako bodo delovali, 
če niso na sprejetju svojem v Športno zvezo. Poglejte, to so pravila v športu. Olimpijki komite, ki je 
krovna organizacija, 12 let sem bil član tam, v skupščini. Kdo ni bil prisoten, ne more biti sprejet, 
prosim lepo, kaj se gremo. Smo resna zadeva ali pa ne, smo zveza športnih društev? Hoče biti član, pa 
ne pride na skupščino, smešno. 

Delovni predsednik: še naprej razprava, prosim kaj mislite ostali. 

Stanislav Šernek: Prosim, da se to zapiše v zapisnik. 

Goran Gutalj: Mogoče imaš Stanislav Šernek prav, z druge strani pa bi jaz izpostavil dejstvo, da sem 
jaz mogoče kriv, da niso prišli, ker jim tudi vabila nisem poslal. Sem mislil na ta način, da je v 12. 
členu, da dajo pisno vlogo za članstvo in se razpravlja na skupščini, če jih sprejmemo. Opravljen je 
razgovor bil z njimi, dejansko športne aktivnosti imajo, so prav usmerjeni v šport, tako da, zdaj je na 
nas, če jih sprejmemo ali ne in ko so sprejeti, če plačajo članarino, bodo povabljeni na skupščino. 
Namreč 66 članov je pod športno zvezo, ampak 54 jih je poklicanih, saj so 54 plačali članarino, eni pa 
so pozabili. To se dogaja vedno, da eni pozabijo, eni ne plačajo. Šahovsko društvo so bili pred 10 – 15 
leti, ko nas ni bilo tukaj že člani, ampak se takratne pristopne izjave ne najde. Kontaktiral sem tudi 
bivšega sekretarja in predsednika, če je kje material in ga nismo našli in so še enkrat vložili vlogo za 
sprejem. 

Zdenko Maučec: Strinjam se s tem, kar je Stanislav povedal, je pa res, da verjetno ni nikjer to tako 
napisano ali pa v poslovniku sprejetje ali pa nekakšna procedura. Predlagam, da če je to prava stvar 
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ali pravi način kako sprejeti nove člane v Športno zvezo ali pa v društvo, da se to zapiše in se definira, 
da se potem te ljudi lahko pravilno obvesti. Mi je pa jasno, da če formalno niso člani, da na skupščini 
nimaš tiste pravice in si kot zunanji, ter bi lahko prisostvoval. Jaz načeloma podpiram včlanitev teh 
kandidatov, je pa res pripomba na mestu. Hvala 

Goran Gutalj: Obrazložitev, na pripombo. Povedal bi takole, da statut predvideva, da lahko pride 
kdorkoli, tudi javnost, tudi mediji so prisotni, vsa zainteresirana javnost lahko pride na skupščino, 
ampak volilno pravico imajo izključno tisti, ki so člani, tako da je to definirano. Zato sem povedal, da 
jaz prevzamem odgovornost, da jih nisem poklical ampak se mi je zdelo bolj primerno, da sami 
opravimo to zgodbo tu. Normalno so pisno obveščeni s strani Športne zveze, če so sprejeti v članstvo. 

Stanislav Šernek: Zelo lepo je povedano zainteresirani. Mislim, da je vse povedal. Ali so zainteresirani 
ali so prišli na skupščino, kjer bodo sprejeti? Nisem proti, to se nam bo dogajalo, to se nam bo vleklo 
in bomo imeli velike probleme. Prosim da se, podpiram predlog, da se to definira in se tudi pokliče na 
skupščino, kjer bomo sprejemali člane, ker to je navsezadnje svečani čin. On bo član Športne zveze, 
največje krovne organizacije MO Murska Sobota in ni prisoten, da bo sprejet. Zdi se mi, da šport 
moramo dvigniti, ne pa spuščati na ta način. Hvala lepa. 

Andrej Gomboši: Dodal bi, da tudi lani in v preteklih letih, ko smo sprejemali nove člane, smo na 
podoben način to naredili. Se pravi, naša naloga je, da to s tem priporočilom tudi takrat, ko izpolnjuje 
dokumente za predlog, da se jih seznani, da tako pravilo mora ostati, da ko je naslednja skupščina, da 
se je udeležijo in se takrat predstavijo. To je naloga predsedstva, tako da to mi uskladimo na poseben 
način. Tako, da če bi že lani začeli s takšno pripombo, je letos nebi ponovili. Predlagam tudi, glede na 
to, da smo tudi v preteklosti tako naredili, da zaradi tega postopka jih ne omejujemo, razen če ima 
kdo kakršne druge vsebinske pripombe, da bi jih povedal. Da niso ustrezni ali kakor koli, nebi bili že 
prej preverjeni in jih tudi nebi dali naprej v predstavitev skupščini. 

Igor Makari: Jaz podajam en predlog. Imamo 66 članov, od tega sedaj 3 nove sprejemamo, pa tudi za 
naslednjo skupščino, pokličemo tudi tiste člane, kateri niso plačali članarine. Pravico imajo biti na 
skupščini, nimajo pa volilne pravice. Napravimo mizo posebej za tiste člane, ki nimajo glasovalne 
pravice, ker tudi imajo pravico slišati. Tudi te novo sprejete člane, katere prejmemo oziroma katere bi 
naj sprejeli, kateri so dali prošnjo, bi tudi lahko povabili. To je napaka celotnega predsedstva, ker na 
to dejansko nismo niti pomislili. Pripomba g Šerneka je na mestu in bi to dal v zapisnik, da se na 
naslednjo skupščino povabi tudi tiste, kateri so in kateri niso plačali članarino, s tem, da se jih izloči iz 
glasovanja. 

 

Sklep: 

V športno zvezo Murska Sobota se sprejmejo navedena društva, Mladinsko društvo Černelavci, 
Športno društvo Černelavci in Šahovsko društvo Pomgrad. 

Sklep je bil večinsko sprejet, Stanislav Šernek pa se je vzdržal glasovanja. 

 

Delovni predsednik: Predlagam skupščini to razmišljanje g. Šerneka, da se o tem razpravlja in bi bilo 
res dobrodošlo, da se novi člani, ki se vključujejo, da se jih na prihodnji skupščini tudi povabi, kot 
bodoče člane. Tako ima možnost osebne predstavitve društva na skupščini in je to takrat tudi malo 
drugače, malo širšo obrazložitev, kot sam čin včlanitve. 

Mitja Županek: Rad bi se zahvalil za zbornik. Prelistal sem ga, tako da je res izjemno na prvi pogled. 
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Imam eno vprašanje, kako bi se dalo, do tega zbornika priti? 

Andrej Gomboši: Danes boste vsi prisotni dobili po en zbornik, zadeva pa se bo dala tudi v prihodnjih 
dneh kupiti. Cena je 35, 00 € na zbornik. Upam, da bo naklada 400 kosov hitro pošla in bo šel v 
ponatis. Dejansko je to delo neprecenljivo in tudi verjamem, da nam bodo vsi to zavidali, saj takšnega 
dela ni v Sloveniji, da bi vsaj množičnost in takšno obdobje vključil. So nastajali Almanahi, za neko 
obdobje 30 ali 50 letno, ali 60 let ali 100 let šport vseh športov, da bi zajel v eni pokrajini, tega ni. 
Mislim, da ima nekaj manj kot 500 strani, delovno gradivo pa je bilo 900 strani. Zaradi preobširnega 
tiska in tudi verjetno nebi bila življenjska ta knjiga ali zbornik, smo oziroma je uredniški odbor, 
nekatere stvari strnil oziroma nepomembne zadeve odstranil. Res je, da se mogoče tudi najde vmes, 
za tistega, ki je bil avtor tistih prispevkov, se je mogoče ravno tisto delo zdelo pomembno. Verjamem, 
da je zajeto vse tisto, kar mora biti. Za vse poznavalce športa, je tudi kakšna informacija, za katero 
verjamem, da je marsikateri niti v svojem športu ne pozna iz zgodovine. Želim si, da bi še več takšnih 
stvari nastalo, sicer v takšnem obsegu naslednjih 100 let verjetno ne, je pa tudi premalo društev 
oziroma klubov s pripravo Almanaha za svojo zgodovino. Dejstvo je, da je priprava takšne zgodbe, da 
dejansko nastane, ta čas, da najdeš to gradivo in ga zbereš do neke oblike, je neprecenljivo delo in 
dejansko tu gre zahvala g. Ludviku Zelku, g. Goranu Gutalju in g. Jožetu Stvarniku, kateri so največ 
prispevali k temu. Tako da prosim, da si zagotovite čim večje število izvodov in jih delite med svoje 
člane. 

Stanislav Šernek: Vsako društvo bi lahko vsaj 5 kupilo, člani. 

Andrej Gomboši: Jaz verjamem, da ni to zdaj namen, da bi vsiljevali komur koli. Zbornik bo šel tudi v 
vse knjižnice, kar je tudi njihov interes. Verjamem pa, da bi ga vsak rad imel doma. 

Delovni predsednik: Mislim, da je takšna stvar tudi dobrodošla, da nenazadnje tudi za kakšno darilo. 
Stvar je res obširna in kot je predsednik povedal, bo naslednjih 100 let verjetno težko spet najti koga, 
ki se bo dejansko opogumil in bo prevzel takšno odgovorno delo in dal skupaj. 

Andrej Gomboši: Vprašanje je koliko je danes še takšnih zanesenjakov, da bi hranili toliko 
neformalnega materiala iz časopisov, kot so to nekoč delali. Vse objave hranili, vse slike hranili, tako 
kot eni starejši gospodi, kjer je to ostalo v arhivih. 

Peter Juteršnik: Najprej se zahvaljujem vsem deležnikom, ki so res izdali ta zbornik, vsem tistim 
članom v klubih, ki so tudi pisali za ta zbornik, ki so tudi morali iskati določene zadeve za nazaj, kar ni 
bilo malo dela. Zahvalil bi se Šporni zvezi za uspešno delo. Sam bi rad pripomnil, kar sem že lani 
pripomnil zdaj ko je predstavnica Občine tu. Financiranje mladih strokovnih delavcev v klubih. Imam 
en takšen občutek, sodelujem z veliko klubi, ne samo v košarki, tudi z občinami. Občine sofinancirajo 
zaposlitev mladih kadrov z ustreznimi izobrazbami v klubih iz drugih virov, ne vedno iz programa 
športa. Mislim, da bi Občina Murska Sobota morala slej kot prej imeti nekakšen fond denarja, ki bi 
zaposloval mlade izobražene, se pravi mlade Prekmurce, ki v Ljubljani končujejo fakulteto, ki so brez 
služb in bi kot sem lani povedal, pripeljali nazaj v svojo sredino, da delajo z mladimi ljudmi, saj so 
izobraženi, strokovno izpopolnjeni in bi se s tem tudi dvignila kvaliteta dela v vseh klubih. Letos smo 
sicer preko Ministerstva za šport, tri leta smo se prijavljali na razpis in smo preko matične zveze 
zaposlili g. Brinarja za 4 leta, kar je čisto na naše stroške in nam občina glede tega ne pomaga nič. 
Imamo za mlajše selekcije tudi pogodbe takšne, da mora delati samo z mlajšimi selekcijami, kar nima 
nič s člani, člani so druga zgodba. Moj predlog je, že dolgo govorim, da bi rabili en fond denarja na 
občini, kriteriji se seveda morajo izbrati, da bi se klubi lahko prijavili, kateri imajo seveda toliko otrok, 
da bi se zaposlilo mlade strokovnjake v klubih, ki bi delali z mladimi v letnem programu športa. Mi bi s 
tem dvignili kvaliteto, plus pa dali nekakšen socialni status mladim študentom, ki so drugače brez 
služb, ker v Osnovni šoli brez strokovnega izpita, ne more učit iz naše regije. To se mi zdi zelo 
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pomembno. Je za razmisliti, sam sem že lani o tej stvari govoril in nebi bilo slabo. Morali bi ustanoviti 
odbor z gospodom županom, če lahko v drugih gospodarskih panogi zaposlujemo, v športu ne 
moremo. Moj predlog je takšen in mislim, da bi se to v bližnji prihodnosti moralo oziroma poskušalo 
vsaj nekako urediti, ker mislim, da bi vsi klubi, vsi mi od tega imeli velik plus. Hvala za besedo. 

Andrej Gomboši: Dejstvo je, da trenerjev ni, saj vsi ki končajo izobraževanje ostanejo tam, kjer imajo 
vsaj malo možnosti, da dobijo zaposlitev. Zato, da bi prišel k nam in dobil 100€ na mesec in je brez 
druge službe, ni možnosti, da bi prišel. 

Jasna Djordjevič: Mi imamo en dober primer. Z nami je Monika, ki je magistrirala iz ritmike v Murski 
Soboti. Ta presek 40 letne zgodovine, je dobro opisala in sedaj ko je možnost, da študij opravi, je 
prišla nazaj. 

Nada Cvetko Török: v skladu z zakoni je možno sofinancirati strokovni kader, je pa tudi priložnost, da 
zakon promovira občinske športne šole. V okviru teh občinskih športnih šol, npr. za košarko ali za 
nogomet ali za ta področja ali za ritmiko. Potem se skozi te šole lahko strokovni kader financira. Mi 
smo v to smer razmišljali, da bi se potem, te občinske šole ustanovile, kot posamezne dejavnosti 
športne in programi in bi potem mogoče preko tega pridobili športni kader. Nekako v tem smislu, bi 
morali predlagati in bi potem razmislili o tem. 

Peter Juteršnik: Mi smo dobili njega oziroma pogodbo, da smo sploh lahko prišli tako daleč. On je v 
bistvu sociolog za Pomurje, za Severovzhodno Slovenijo, preko Ministerstva in Košarkarske zveze. 
Tako, da je sedež cele zgodbe v naš klub. On zdaj hodi okrog in celo zgodbo pokriva. 

Nada Cvetko Török: To zdaj, da se ne sofinancira, vse se sofinancira preko LPŠja recimo. 

Peter Juteršnik: Ja, to je spet zanemarljivo. 

Nada Cvetko Török: Strokovni kader je malenkost, ampak strokovni kader se sofinancira, pa tudi on 
se sofinancira. 

Andrej Gomboši: ga. Nada, mi se pogovarjamo o 500 – 600 € na mesec, to je tisto pokrivanje ostale 
razlike, katero ne dobiš od države. 

Stanislav Šernek: To ni isto, Lpš nima veze s tem. To so panožne šole ali na nivoju države ali na nivoju 
občine ali pa posebej. To so druge izjeme, to nima veze z ministerstvom. 

Nada Cvetko Török: Vem, samo sem hotela povedati, da se strokovni kader sofinancira tudi iz 
zavoda. 

Andrej Gomboši: To je 50 ali pa 100€ za izobraževanje. Je za razmislit, pa bomo videli. 

Stanislav Šernek: Ampak šole niso iste, to ni to. Lpš nima zveze s tem. 

Nada Cvetko Török: Pravim v zakonu je ta možnost, se pravi, da se potem lahko kriterij pripravi in se 
potem razpiše. 

Goran Gutalj: Najlepša kombinacija, to so panožne športne šole, mi smo imeli, če se spomnite par sej 
nazaj ene predloge, pa smo povedali, da to pustimo za enkrat sedaj pri miru, ker je pomembno, če 
panožno športno šolo ali pa trenerja ali strokovni kader sofinancira država z enim delom, z drugim pa 
sofinancira občina, takrat se izplača. Redki so, bi povedal, da občina sofinancira nekega trenerja v 
enem klubu, zakaj. Mi smo pa občina, ki ima 138 športnih društev, sicer 66 članov Športne zveze, 
ostali pa so zase. Ko bi zaposlili samo trenerja košarke ali pa atletike, bi vsi drugi skočili zakaj košarka, 
zakaj ne atletika ali odbojka. Tu je problematika, kjer bi se moralo že prej pripraviti pravila, pravilnik 
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ali merila, kdo pride v izbor in na kakšen način se ti ljudje sofinancirajo. Po navadi klubi, ki nimajo 
največ denarja, imajo tudi najbolj usposobljen, izobražen strokovni kader in ti bi padli noter, tisti ki pa 
so malo bolj šibki pa si ne morejo niti dovoliti. Je na neki zgodbi za razmisliti. Dejansko bi bilo 
potrebno črpati državna sredstva, zakaj ne. Dejansko se je potrebno vsesti in narediti merila, na 
kakšen način in kdo bi bil sofinancirani, ne da bi nekoga preferirali, jaz poznam to zgodbo skozi 
dolgoletno kariero iz nogometa. Ne gledam sedaj na nogomet ali večje klube pri nas, gledam tudi na 
vse manjše klube, ki so člani športne zveze  in to je naša naloga. 

Stanislav Šernek: Jaz bi še nekaj dodal. Poglejte moje društvo, mi smo bili nosilci licence Olimpijskega 
komiteja, regijski center za Pomurje, mislim da smo bili edini iz Murske Sobote, katerega krije Občina 
Murska Sobota. V 4 leti, ko sem imel licenco, nisem dobil 1€ za regijski Občinski center panožni in 
torej zakaj imamo občino, zakaj ne pokriva športov, ne podpira. Edino društvo smo imeli, ki je lahko 
ponos MO Murska Sobota, imeli smo regijski Olimpijski center v Murski Soboti 4 leta, lani je potekla 
licenca in kaj smo dobili iz tega? Ogromno poročil in vsega sem moral oddajati gor, pa nisem dobil 
nič, tako da ni to tako enostavno super. Eno leto smo pripravljali program, da smo dobili licenco, ker 
je bilo potrebno vse zagotoviti, kje se bo izvajala seja, kje se bo zdravstvo izvajalo, kje predavanje, kje 
se izvaja trening, vse, zagotovljeni športni strokovni kader, vse smo mi imeli. 4 leta je bil center. To 
sem tudi na občino dal, odgovora nisem dobil na ta račun. Pri Lpšju vsako leto še manj dobim denarja 
zaradi tega. 

Nada Cvetko Török: Tu bi samo povedala, da občina daje denar vedno preko razpisov, vsi imajo 
enake možnosti. 

Stanislav Šernek: Eno je razpis, drugo so pa to o čem se pogovarjamo. 

Nada Cvetko Török: Direktna sredstva pa se ne morejo dati, za posamezne klube. 

Andrej Gomboši: Lahko bi pogledali, kako lahko, ne pa kaj se ne da. Občine dajejo mimo LPŠja preko 
100.000 € denarja za posamezne klube, ne preko razpisa, ker tako nebi nič dobili. Se pravi, da so 
modeli in so možnosti, samo želja mora biti. Vedno je potrebno pogledati kako bi in ne kako nebi. 

Nada Cvetko Török: Kako je to s slabim priokusom, če tako direktno dobiš, eni pa ne. Se pravi, kaj 
pomeni razpis? Vsi imajo enak pogoj, da se lahko prijavijo in dobijo denar, če pa daš direktno nekomu 
denar, pa so tudi drugi prikrajšani. Se pravi nisem vedel in nisem mogel dobiti denarja. Tako, da to je 
javni denar in morajo vsi enako dobiti. 

Ker se v nadaljnjo razpravo ni vključil več nihče, je delovni predsednik zaključil skupščino Športne 
zveze Murska Sobota. 

Zaključek skupščine ob 16.41 h. 

Zapisničarka: Delovni predsednik: 

Alenka Karoli                   Jože Ružič 

Overitelja zapisnika: 

Stanislav Šernek 

Peter Juteršnik 

Na skupščini je predstavnica Mestne občine Murska Sobota ga. Nada Torok Cvetko 
čestitala in izročila priznanje predsedniku Športne zveze Murska Sobota g. Andreju 
Gombošiju ob 60. letnici obstoja in uspešnega delovanja Športne zveze Murska Sobota 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

POROČILO  O 
ŠPORTNI DEJAVNOSTI V LETU 2020 

 

1. SKUPŠČINA 

24. seja skupščine Športne zveze Murska Sobota, ki je bila volilna je bila v sredo izvedena 
24. 6. 2020 ob 15.45 uri v hotelu Zvezda M. Sobota.  

 

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 

Predsedstvo: 

ROLANDO HORVAT , KOLOMAN HORVAT , TOMAŽ DUNDEK 

Nadzorni odbor: 

 

Disciplinska komisija

JOŽE RUŽIČ PREDSEDNIK, MITJA KOVAČIČ,  JASNA DJORDJEVIĆ 

: 

 

2. 
 
PREDSEDSTVO 

1. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila dne 8 . julija 2020 

1. Obravnava volilne skupščine in konstitutivna seja predsedstva ŠZ M. Sobota po 37. členu 
statuta. 

Dnevni red: 

 
2. Razno 
 

2.seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 16 . 9. 2020 

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

Dnevni red:  

2. Aktualna problematika športnih društev v MO MS,  predlogi za rešitve. 

3. Razno 
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3. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila 19 .11. 2020 

1. Obravnava ter potrditev zapisnika 2. seje predsedstva ŠZ M. Sobota 

Dnevni red: 

2. Predlog ŠZ MS - MO MS za višino finančnih sredstev namenjenih LPŠ v 2021 
3. Verifikacija kandidatov za plakete ŠZ MS ter najboljše športnike, športnice, športne 

kolektive v letu 2020 v MO MS 
4. Razno 

 

4. seja predsedstva Športne zveze Murska Sobota, ki je bila  21. 12. 2020 

Dnevni red

3. 

:  
 
1. Obravnava ter potrditev zapisnika 3. seje predsedstva ŠZ M. Sobota2.  Potrditev Izbora 
kandidata za podelitev plakete (priznanja) Športne zveze Murska   Sobota v letu 20203. 
Glasovanje za izbor najboljših športnikov, športnic, športnih kolektivov  v letu 2020 v MO 
MS4. Razno 

V ponedeljek, 15. junija, 2020 je v Murski republiki hotela Zvezda potekala predstavitev 
zbornika "Oris zgodovine športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let", ki je izšel ob 
pomembnem jubileju mesta. Minulo je namreč 100 let od prvih organiziranih športnih 
dejavnosti v Murski Soboti. 

PREDSTAVITEV ZBORNIKA  »ORIS ZGODOVINE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V 
MURSKI SOBOTI 100 LET« 

Športna zveza Murska Sobota je ob tej okrogli obletnici pripravila in izdala zbornik "Oris 
zgodovine športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let". Pripravila sta ga Ludvik Zelko in 
Goran Gutalj. Zbornik Oris športne dejavnosti v Murski Soboti 100 let je prispevek k 
spoznavanju preteklosti športa, ki bo poučen za vse nove generacije. Je izčrpen zapis o 
preteklem delu in o razvoju športa našega mesta v zadnjih sto letih. V zborniku so združeni in 
navedeni tudi vsi dosežki na področju športa v Murski Soboti v preteklem stoletju. Takega 
zapisa Murska Sobota še nima. K sodelovanju so povabili tudi vsa športna društva in klube, ki 
so dobila priložnost, da predstavijo zgodovino svojega delovanja ter najbolj odmevne 
dosežke, vključno z imeni in priimki vseh, ki so k tem dosežkom pripomogli.  

Murska Sobota z vključenimi primestnimi naselji se lahko pohvali s številnimi aktivnostmi, 
dogajanji in izvajanju športne dejavnosti. Tako bogato ponudbo različnih zvrsti športov 
vsekakor ne bi mogli ohraniti skozi vsa ta leta brez posluha ter podpore predstavnikov 
lokalne skupnosti. 

V zborniku so zajete vse pojavne oblike organizirane športne dejavnosti s ključnimi nosilci oz. 
izvajalci, znanimi športnimi delavci, športnicami in športniki v klubih in društvih. Prikazani so 
podatki o pridobljenih športnih objektih, rezultati in uvrstitve naših športnikov, športnic in 
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ekip. Izpostavljeni so osrednji športni delavci in športniki, ki so v tem obdobju bistveno 
pripomogli k razvoju organizirane športne dejavnosti v Murski Soboti. 
 
Zbornik je potrditev, da ima naše mesto zelo bogato zgodovino izjemnih dosežkov na 
področju športa. Naša občina se lahko pohvali z uvrstitvami v sam vrh ne samo na državnih, 
temveč tudi na evropskih in svetovnih tekmovanjih. Vsi, ki so zaslužni za tako izjemne 
dosežke, so sedaj dobili svoje mesto v zborniku. 
 
Ob tej priliki so se zahvalili vsem posameznikom in športnim društvom, ki so prispevala svoj 
delež v nastajanju zbornika. Predvsem pa so se zahvalili predstavnikom Mestne občine 
Murska Sobota. 

Predstavitve zbornika so se udeležil tudi bivši župan Mestne občine Murska Sobota, med 
njimi tudi aktualni župan dr. Aleksander Jevšek. Zahvalil se je vsem, ki so prispevali, da je ta 
zbornik nastal. Ob tem je poudaril, da je zbornik obsežno in zahtevno delo, ki na nek način 
ohranja zgodovino razvoja športa v tem mestu in regiji. 

"Šport se je skozi leta razvijal na različnih področjih, za katere se je razvila tudi infrastruktura, 
pri kateri gre zahvala tudi preteklim županom

Zbornik so predstavili Predsednik Športne zveze Murska Sobota Andrej Gomboši, Ludvik 
Zelko, Jože Stvarnik in Goran Gutalj. Predstavitev knjige je povezoval Mario Čep. 

," je dejal župan Jevšek ter dodal, da je v 
Murski Soboti športna dejavnost zelo aktivna in razvejana.  
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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.  

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.  
 
V letu 2020 je na skupščini Športne zveze Murska Sobota obravnavana prošnja za sprejem v 
članstvo ŠZ MS naslednjih društev: 
 

• Mladinsko društvo Murska Sobota, Černelavci 
• Športno društvo Černelavci 
• Šahovsko društvo Pomgrad 
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Po obravnavi se v članstvo  Športne zveze Murska Sobota sprejmejo navedena društva, 
Mladinsko društvo Černelavci, Športno društvo Černelavci in Šahovsko društvo Pomgrad. 

Sklep je bil večinsko sprejet, g. Stanislav Šernek pa se je vzdržal glasovanja. 

 

4. Osrednja  prireditev ob 100 obletnici organiziranega  športa v Mestni občini Murska 
Sobota. 
 

Mestna občina Murska Sobota, Športna zveza Murska Sobota ter Zavod za kulturo, 
turizem in šport Murska Sobota so skupaj opravili vse potrebne aktivnosti za organizacijo  
slavnostne prireditve ob  100. obletnici organizirane športne dejavnosti v občini Murska 
Sobota. Na naše povabilo so se odzvali visoki gosti z državne ravni, predsednik RS Borut 
Pahor, predsednik OKS-ZŠZ g. Bogdan Gabrovec, ki bi obenem bila slavnostna govorca ob 
tako visokem jubileju športne dejavnosti v naši lokalni skupnosti. Dogodek bi obeležili s 
slovesnostjo, ki je bila planirana za izvedbo v petek 20. marca 2020, ob 19.30, v 
Gledališču Park v M Soboti. Po zapletih ki so nastali v zvezi z izbruhom epidemije korona 
virusa Covid 19 smo žal mogli dogodek predstaviti na mesec oktober.                                                                

Glede na situacijo v mesecu oktobru, ki se je nanašala na ukrepe za preprečevanje širjenja 
okužbe z korona virusom Covid 19 in v zvezi s tem na omejevanje števila udeležencev na 
zborovanjih, prireditvah in drugih dogodkih, se je predsedstvo Športne zveze Murska 
Sobota odločilo, da prireditev prekliče. V kolikor razmere izvedbo prireditve dopuščale, bo 
le-ta izvedena prihodnje leto. 

 

5. Predlog za podelitev priznanja Mestne občine Murska Sobota za leto 2020 – 
PLAKETA  
 
Na podlagi Razpisa za vložitev predlogov za podelitev priznanj Mestne občine Murska 
Sobota za leto 2020, ki je bil objavljen v 197. številki  Soboških novin,  dne 15. aprila 
2020, je predsedstvo Športne zveze Murska Sobota predlagalo, da Mestna občina 
Murska Sobota podeli PLAKETO LUDVIKU ZELKU za več kot 50 letno uspešno 
življenjsko delo na področju športa.  
Za svoje delovanje v športu je Ludvik prejel številna priznanja: Bloudkovo plaketo - 
2007, Plaketo Olimpijskega komiteja Slovenije - 2012, Plaketo Nogometne zveze 
Slovenije – 2007,  Plaketo MNZ Murska Sobota – 2009, Plaketi Občinske zveze za 
telesno kulturo Murska Sobota 1967 in 1973, Diplomo ŠŠD Enotnost - Gimnazija 
Murska Sobota – 1973, Diplome in plakete za delo v Jugoslovanski hokejski zvezi in 
Zvezi za hokej na travi Slovenije, priznanja Zveze za telesno kulturo Jugoslavije, 
Diplomo – Mediteranske igre Split 1979, Plaketi: Maraton treh src in kolesarski 
maraton v Radencih ter številna priznanja lokalnih klubov in društev.                                                                                          
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Plaketo Mestne občine Murska Sobota v letu 2020 za življenjsko delo na področju 
športa je prejel Ludvik Zelko. 

 

 

6. 
 

Predlog za podelitev  Bloudkovega priznanja za leto 2020  

Predsedstvo Športne zveze Murska Sobota je v letu 2020 dalo pisno pobudo in predlog  
odboru za podeljevanje Bloudkovih priznanj, ki se nahaja na Ministrstvu za izobraževanje in 
šport v Ljubljani, da se Bloudkovo priznanje za življenjsko delo v športu podeli g. Antonu 
Tončku Gideru. 

Tonček (Anton) Gider iz Murske Sobote - Za življenjsko delo v športu, predlagatelj Športna 
zveza Murska Sobota. 

"Starosta slovenskega športnega novinarstva je zagotovo Anton Gider oziroma Tonček, kakor 
ga kličejo njegovi kolegi. Kot dolgoletnega dopisnika za športne strani Večera in Dnevnika ter 
tudi tiskane medije v času Jugoslavije (Šport Beograd, Večer Skopje ...) ga športna javnost 
najbolj pozna kot televizijskega in radijskega novinarja. Njegov glas je bil slišan v prenosih in 
poročilih na stotine različnih tekem, najpogosteje v nogometu, na raznih domačih športnih 
prireditvah in pri poročanju s športnih tekmovanj iz tujine. Da bi bil njegov glas v etru kar 
najbolj izoblikovan, je svoje tonsko poročanje pilil pri znanih TV-novinarjih, kot so Franci 
Pavšer st., Marjan Lah in Tomaž Terček. Tonček je leta 1994 kot prvi Pomurec v živo za 
lokalni radio Murski val prenašal tekmi evropskega tekmovanja nogometne Mure. Na 
Murskem valu zdaj že več kot 30 let ureja in pripravlja športno rubriko pri dnevnih poročilih 
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in ostale tedenske športne vsebine, je pa tudi dolgoletni član Društva športnih novinarjev 
Slovenije," je bilo zapisano v obrazložitvi. 

 
 

Bloudkovo priznanje v letu 2020 je prejel  športni delavec iz naših vrst  

Janko Rožman iz Bakovcev in sicer na predlog podpredsednika Partizana Bakovci g. 
Branka Bariča, g. Dejana Crnjeka predsednika Športne unije Slovenije in ravnateljice OŠ 
Bakovci ge. Jožice Lukač.  

Janko Rožman je v svojem 60-letnem delu na področju športa  pustil sledi v ogromno 
različnih športnih zvrsteh: kot učitelj telesne vzgoje na več osnovnih šolah je izvedel prvo 
šolsko prvenstvo v hokeju na travi, bil je organizator pokala OŠ v rokometu, nogometu in 
teku na Goričkem. Opravljal je pomembne funkcije v številnih strokovnih organizacijah, 
organiziral vaške kmečke igre in štafete, tek mladost itd. Janko je aktiven v športu še 
danes, saj vodi vadbo za upokojence. 

 
 
 
 

 
 

 

 



24 
 

 
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 68  posameznih športnih društev,članov 
ŠZ MS. 

DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO ZA LETO 2020 

 V letu 2020 je letno članarino poravnalo 49 društev-članov, ki so s plačilom članarine 
pridobili glasovalno pravico na skupščini Športne zveze Murska Sobota. 

 

1 ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 
2 Judo klub Štorkljice Murska Sobota 
3 KARATE KLUB MURA-KEN MURSKA SOBOTA 
4 AEROBIC KLUB 
5 ŽOK MURSKA SOBOTA 
6 PLESNI KLUB ZEKO 
7 KARATE KLUB MURSKA SOBOTA 
8 SMUČARSKI KLUB PREKMURJE 
9 ATLETSKI KLUB POMURJE 
10 PARTIZAN BAKOVCI, DRUŠTVO ZA TELESNO VZGOJO 
11 JUDO KLUB MURSKA SOBOTA 
12 DRUŠTVO NŠ MURA 
13 MEDOBČINSKA ZVEZA KLUBOV MALEGA NOGOMETA 

MURSKA SOBOTA 
14 ŠRC NEMČAVCI 
15 OBČINSKA STRELSKA ZVEZA MURSKA SOBOTA 
16 MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV MURSKA SOBOTA 
17 MNZ MURSKA SOBOTA 
18 PLANINSKO DRUŠTVO MATICA MS 
19 POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA 
20 MEDOBČ.DRUŠ.SLEP.,SLABOVID.M.SOB. 
21 Športno društvo Murska Sobota Storks 
22 Društvo za ritmično gimnastiko Murska Sobota 
23 Športno strelsko društvo Murska Sobota 
24 NOGOMETNI KLUB RAKIČAN 
25 RIBIŠKA DRUŽINA MURSKA SOBOTA 
26 ŠD DOC MURSKA SOBOTA 
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27 Kickboxing klub Murska Sobota 
28 KOŠARKARSKI KLUB RADENSKA CREATIV SOBOTA 
29 NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA 
30 Sonček - Š.D.C.P. društvo 
31 KEGLJAŠKI KLUB RADENSKA 
32 ŠD KUPŠINCI 
33 DRUŠ.PARAPLEGIK.PREKMUR.PRLEKIJE MS 
34 FITNES KRPAN - BORIS BABIČ S.P. 
35 ŽENSKI KOŠARKARSKI KLUB POMURJE 
36 ROKOMETNI KLUB POMURJE 
37 KOŠARKAŠKI KLUB "ŠTORKLJE"- Veteranke 
38 Kajak kanu klub "Mura" Krog 
39 TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA 
40 ZDRUŽ.ATLET.SODNIKOV MURSKA SOBOTA 
41 DRUŠTVO MODELARJEV POMURJA 
42 ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET 
43 DRUŠTVO ZA ŠPORTNO REKREACIJO M. S. 
44 STRELSKO DRUŠTVO BAKOVCI 
45 SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ 
46 Društvo mažoretk Bakovci 
47 DRUŠTVO NOGOMETNIH TRENERJEV MURSKA SOBOTA 
48 AMD ŠTEFAN KOVAČ MURSKA SOBOTA 
49 POMURSKI ATLETSKI KLUB GORIČKO 
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Kategorizirani športniki v Mestni občini Murska Sobota 

 

 KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI  PO ŠPORTNIH PANOGAH 2020 

Občina 
društva Društvo OR SR MR PR  DR MLR SKUPAJ 

MURSKA 
SOBOTA 

 
AEROKLUB MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  1 0 1 

 AK POMURJE 0 0 0 0  5 8 13 
 DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA 

MURA 0 0 0 1  12 24 37 

 DRUŠTVO ZA ŠPORTNO 
REKREACIJO MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  0 2 2 

 JK MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  0 2 2 
 KK RADENSKA 0 0 0 0  0 1 1 
 KICKBOXING KLUB MURSKA 

SOBOTA 0 0 0 0  1 0 1 

 LETALSTVO-BALONARSTVO                                                                                               
MED. SLEPIH IN SLABOVIDNIH M. 
SOBOTA 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

 1 
 
1 

0 
 
0 

1 
 
1 

 NTK SOBOTA 0 0 1 0  0 0 1 
 PK ZEKO 0 0 0   4 3 7 
 POTAPLJAŠKO DRUŠTVO MURSKA 

SOBOTA 0 1 0 0  0 0 1 

 RD SOBOTA 0 0 0 0  2 4 6 
 RK POMURJE                                    

SONČEK - POMURSKO DRUŠTVO ZA 
CEREBRALNO PARALIZO 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
0 

0 
 
1 

 0 
 
0 

2 
 
0 

2 
 
1 

 
D. PARAPLEGIKOV PREKMURJA IN 
PRLEKIJE MURSKA SOBOTA 
SD TRAP ŠTEFAN KOVAČ 

0 
 
0 

0 
 
1 

1 
 
1 

0 
 
1 

 
0 
 
2 

0 
 
0 

 
1 
 
5 
 

 ŠD  POMGRAD 0 0 0 0  7 2 9 
 ŠPORTNI KLUB POMURJE DESET 0 0 0 0  1 14 15 
 DRUŠTVO GLUHIH IN NAGLUŠNIH 

POMURJA MURSKA SOBOTA 
 
0 

 
0 

 
1 

 
0 

  
0 

 
0 

 
1 

 ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO 
MURSKA SOBOTA 0 0 0 0  1 4 5 

 TENIŠKI KLUB MURSKA SOBOTA 0 1 0 0  0 1 2 
 ŽKK POMURJE  0 0 0 1  0 0 1 
 
SKUPAJ  

 
0 

 
3 

 
4 

 
4 

  
38 

 
68 

 
117 
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Športniki leta 2020 v Mestni občini Murska Sobota 

 

 
Najboljše športnice v Mestni občini Murska Sobota leta  2020 

URŠKA MARTINEC 1. MESTO 

MAJA HOČEVAR 2. MESTO 

ANA BABIČ 3. MESTO 

 

 
Najboljši športniki v Mestni občini Murska Sobota leta  2020 

KAI CIPOT 1. MESTO 

KLEMEN PODGORELEC2. MESTO 

 LUKA GUMILAR 3. MESTO 

 

 
Športni dosežki, šport invalidov v Mestni občini Murska Sobota za leto  2020 

JELKA ORBAN 

 

 

Najboljše športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2020 med posamičnimi 
športi 

ROKOBORSKO DRUŠTVO SOBOTA 1. MESTO 

ŠPORTNO STRELSKO DRUŠTVO 2 . MESTO 

ŠAHOVSKO DRUŠTVO POMGRAD3. MESTO 

DRUŠTVO NOGOMETNA ŠOLA MURA 1. MESTO 

Najboljše moške športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota v letu 2020 med 
kolektivnimi športi 

ODBOJKARSKI KLUB POMURJE DESET 2 . MESTO 

NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA 3 . MESTO 
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Najboljše ženske športne ekipe v Mestni občini Murska Sobota leta 2020 med kolektivnimi 
športi 

ŽENSKI ODBOJKARSKI KLUB SOBOTA 1 . MESTO 

 
NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA (ŽENSKA EKIPA) 2. MESTO 

 
DRUŠTVO ZA RITMIČNO GIMNASTIKO MURSKA SOBOTA  3 . MESTO 

 
 
 

 

 

 

DOBITNIK PLAKETE ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA 2020 

MIRAN MOČAN - NAMIZNOTENIŠKI KLUB SOBOTA   
 

Miran Močan rojeni v Murski Soboti 1. 12. 1969. 

Miran je član NTK Sobota že od leta 1977. V svoji bogati tekmovalni karieri je dosegal odlične 
rezultate tako  na republiškem, kot na zveznem nivoju. Osvojil je naslov ekipnega prvaka v 
sezoni 1980/81 med kadeti in v sezoni 1982/83 še ekipno pri mladincih. Sezoni 1983/84 je 
dodal še naslov med posamezniki in dvojicami mladinci. Bil je tudi član prve članske ekipe in 
zaigral kar nekaj sezon I. in II. zvezni ligi. V sezoni 1983/84 je osvojil med mladinci odlično 3. 
mesto v Jugoslaviji. Igralsko kariero je končal zaradi prometne nesreče leta 1985, a se vseeno 
po dveh letih vrnil in v sezonah 1987/88 in 1988/89 pomagal z igranjem v II. slovenski 
namiznoteniški ligi. 

Od leta 1989 do leta 2015 je bil Miran Močan zelo uspešen profesionalni trener v NTK 
Sobota. V tem času je klub osvojil več kot 70 naslovov slovenskega prvaka med posamezniki, 
dvojicami, in ekipami. V svoji prvi trenerski sezoni je uspel popeljati člansko ekipo nazaj v I. 
zvezno ligo in tudi v naslednji sezoni obstati med 10 najboljših klubov Jugoslavije. Sledila je 
osamosvojitev in igranje od osamosvojitve naprej pa vse do leta 2012 v prvi slovenski ligi. 
Danes je Miran Močan še vedno član kluba, odigra kakšno tekmo v Pomurski veteranski ligi 
za ekipo Sobota veterani, s katero je osvojil kar nekaj prvih mest v  Pomurski ligi.  

Občasno Miran še prihaja v dvorano, in odigra kakšno uro s podmladkom, za kar so  v 
Namiznoteniškem klubu Sobota zelo hvaležni. 
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51 udeležencev na seminarju za športno/gibalni program Mali sonček 

Januar 2020 

Športna zveza Murska Sobota je v dogovoru s Zavodom za šport RS Planica organizirala  
brezplačni obnovitveni seminar za športno/gibalni program Mali sonček.                              
Zanimanje za udeležbo na razpisanem seminarju je bilo izjemno tako, da  vseh znanja željnih 
izvajalcev programa (vzgojiteljice, strokovni delavci,…) nismo mogli sprejeti.                    

Seminar je potekal v Murski Soboti na OŠ I Murska Sobota. Strokovni delavci iz skupaj 23 
vrtcev so se seznanili z manjšimi novostmi predvsem pa so pri praktičnem delu pridobili, 
obnovili znanja s področja ustvarjanja z gibanjem in ritmom in naravnih oblik gibanja. 
Strokovna predavanja so vodile Neva Kralj (univ. dipl. sociologinja, dipl. plesna učiteljica, 
spec. pomoči z umetnostjo - plesne terapije), Barbara Stančević (prof. športne vzgoje, članica 
delovne skupine za pripravo programa Mali sonček), in Mateja Reberšak Cizelj 
(koordinatorka programa na Zavodu za šport RS Planica). 

 

 

26. MEDNARODNI TURNIR V DVORANSKEM NOGOMETU (DOC) 

Športna zveza Murska Sobota je pomagala v mesecu februarju 2020  organizirati izvedbo 26. 
mednarodnega turnirja v dvoranskem nogometu ki ga je organiziralo Športno zdravniško društvo 
DOC. Na zdravniškem turnirju so nastopile štiri zdravniške ekipe iz Murske Sobote, Makarske, 
Zagreba in Celja, kot tudi veterani iz Slovenije in Hrvaške.  
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54. KROS OBČINSKIH REPREZENTANC V ATLETIKI MURSKA SOBOTA 2020 

Občinska reprezentanca Mestne občine Murska Sobota v atletiki se je že štiriinpetdesetič 
udeležila tekmovanja v Krosu občinskih reprezentanc. V soboto, 10 .10. je v Murski Soboti ob 
objektu Expano potekal že tradicionalni kros, kjer so naši člani in članice AK Pomurje  zelo uspešno 
zastopali mestno občino Murska Sobota. Zadnji takšen dogodek je bil v Murski Soboti organiziran leta 
2011 in je bil 46 po vrsti. Zaradi odlične organizacije tekmovanja v krosu ob soboškem jezeru je 
domačin že pridobil pravice za organizacijo krosa v letu 2021 ki bo na programu AZS 27. 3. 2021. 
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Športna zveza Murska Sobota je v letu 2020 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. Opažamo da se je število obiskovalcev na zunanjih igriščih  pri objektu Partizan 
zelo povečalo. 

NAMESTITEV MREŽ NA IGRIŠČIH PARTIZANA 
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VRTEC : MURSKA SOBOTA – 8 ENOT 

PROGRAM MALI SONČEK 2020-21 
Sodelujoči otroci in naročilo novih knjižic: 

 Vzgojiteljica: Letnik 2018 
in mlajši 2-3 
let 
MODRI 

Letnik 
2017 
3-4-let 
ZELENI 

Letnik 
2016 
4-5 let 
ORANŽNI 

Letnik 
2015 
5-6 let 
RUMENI 

Št. knjižic 
(naročilo za 
nove 
otroke) 

Št. knjižic 
za 
prilagoje
ni 
program 

1. Larisa Draškovič 9    6  
2. Martina Mataj 8 8   9  
3. Ivanka Šebjanič   15 6 3  
4. Branka Casar  7 6 2   
5. Špelca Bobič 4      
6. Igor Smodič 5    5  
7. Barbara Majc 5 6 8  4 1 
8. Tajda Nemec   10 9   
9. Klaudija Kos 9 5   9  

10. Mateja Sraka  3 8 10 1 1 
11.  Viktorija Kontrec 12    12  
12. Renata Hozjan    24 3  
13. Cvetka Serec 14    9  
14. Nataša Lazar  20   3  
15. Urška Sreš   21  2  
16. Katarina Režonja 12    12  
17. Vesna Fluher  19 9  1  
18. Anita Novak 14    14  
19. Mateja Škrobar    23   
20. Katarina Rozmarič   10 12 3  
21. Daša Gorčan  17   1  
22. Tina Branšperger   19  1  
23. Tatjana Antolin  16     
24. Anja Žitek 14    14  
25. Frida Cor 14    14  
26. Sanja Sinic 2    2  
27. Renata Balažic 3 8 4    
28. Olga Titan    17   
29. Maja Hujs 10    14  
30. Cvetka Gašpar 14    14  
31. Klavdija Rajnar 14    14  
32. Jolanda Dvoršak 14    14  
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33. Gabrijela Kosednar  18     
34. Nataša Jelenovec 8 9   8  
35. Sandra R. Jakob  9 9  1  
36. Selma Šalika   21 1   
37. Valentina Nemec   11 11   
38. Nataša Gutman    24 1  
39. Barbara Petek     6 6 
40. Edita Koren 1  3 1  6 
 SKUPAJ: 186 145 154 140 200 14 

 

V sklopu projekta Aktivni, zdravi in zadovoljni, sta bila pripravljena prilagojena programa 
Mali sonček, Zlati sonček in Krpan za otroke s posebnimi potrebami.  
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REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA 
ŠPORTNE ZVEZE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2020 

PRIHODKI:  

1. Sofinanciranje LPŠ MO M. Sobota 30.700,00 
2. Fundacija za šport  2.900,00 
3. Članarine klubov, društev in zvez 1.020,00 
4. DŠI-sofinanciranje 0,00 
5. Sofinanciranje šolskih športnih tekmovanj občin in šol- PC Pomurje 0,00 
6. Zavod za šport RS Planica  3428,00 
7. Donacije, nadomestila in ostali prihodki 700,00 
8. Drugi prihodki – bančne obresti 0,47 
9. Zbornik 805,00 
 SKUPAJ PRIHODKI: 39.553,47 
 ODHODKI:  

1. Stroški drobnega inventarja 1.604,48 
2. Stroški pisarniškega materiala 503,54 
3. Stroški izdelave knjige 10.717,93 
4. Stroški materiala COVID-19 154,34 
5. Vzdrževanje spletne strani 1.500,00 
6. Halcom 18,00 
7. Računovodske storitve 1.920,00 
8. Stroški tekmovanja in sodnikov 7.396,02 
9. Amatersko delo sekretarja 3.792,00 
10. Pokali, medalje , plakete 1.804,81 
11. Potni stroški po programu naučimo se plavati in kros občinskih reprez. 436,23 
12. Najemnine 205,56 
13. Potni stroški in stroški predsedstva 1.705,16 
14. Plačana provizija banki 445,62 
15. Stroški reklame in reprezentance 500,60 
16. Telekomunikacijske in internetne storitve  1.070,12 
17. PTT stroški 80,02 
18. Bančne obresti 60,44 
19. Članarine OKS , ŠUS 184,00 
20. Dane dotacije za program z gibanjem v počitnice 4.479,00 
21. Drugi stroški in odhodki  0,00 
22. Amortizacija  245,26 
23.   
24.   
 SKUPAJ ODHODKI:  38.823,13  
 
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
 

:       730,34  € 
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PROGRAM ŠPORTNE DEJAVNOSTI V LETU 2021 
 

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 2021 bomo na letni skupščini podelili plakete Športne zveze M. Sobota  
posameznikom, klubom, društvom in zvezam. 

V prvi polovici decembra 2021 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

Vodja področnega centra opravlja naslednje naloge: 

: 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. 

• 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 
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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 

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. 

V letu 2021 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. 

ŠPORTNA REKREACIJA IN PRIREDITVE: 

1. ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH-DELAVSKE ŠPORTNE IGRE ( PRILAGODITI NA NOVO) 
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 

100 LET ORGANIZIRANE ŠPORTNE DEJAVNOSTI V MURSKI SOBOTI 

V letu 2020 je organizacijski odbor za  oblikovanje programa za proslavo v sestavi Milica 
Menart, Brigita Perhavec in Goran Gutalj  začel z aktivnostmi za organizacijo slavnostnega 
dogodka (prireditve) ob 100 obletnici organizirane športne dejavnost v naši občini. Prireditev 
bi morala biti zvedena 20. marca  2020 v Gledališču park v Murski Soboti. Prav tako je na ta 
dan bila predvidena predstavitev knjige širši javnosti v hotelu Zvezda v Murski Soboti. 
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Predstavitev knjige je bila realizirana medtem, ko smo morali zaradi nepredvidene situacije v 
zvezi s Corona virusom osrednjo prireditev prestaviti za nedoločen čas. V letu 2021 
planiramo visoko obletnico proslaviti na drugačen način in sicer z pripravo galerije 
zgodovinskih fotografij s področja športa ter športne infrastrukture v preteklem obdobju. 
Izvedba, kot tudi lokacija razstave je odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev in od 
epidemiološke situacije v državi. 

Športna zveza Murska Sobota bo tudi v letu 2021 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. 

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. 

Tako bomo z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi 
programi v letu 2021 skušali dvigovati  motivacijo otrok in mladine za aktivno ukvarjanje s 
športom. 

Tudi v letu 2021 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. 

Poslovanje Športne zveze M. Sobota, bo le to v letu 2021 podvrženo prilagajanju številnim 
spremembam, ki jih narekujejo spremembe zakonodaje na lokalni in državni ravni v zvezi s 
prizadevanji za preprečitev širjenja korona virusa Covid 19. 

Pripravil: 

Goran Gutalj 
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