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Zoran KOS kandidat za predsednika športne zveze v 

mandatnem obdobju 2016-2020 

  

PROGRAM: Športne zveze Murska Sobota v 

mandatnem obdobju 2016-2020 
 

Da bi uspešno nadaljevali delo na področju športa v Športni zvezi Murska Sobota in s tem v 

Mestni občini Murska Sobota, v novem mandatu moramo zapisati svoje osnovne cilje in opisati 

programe, želje, za izpolnitev poslanstva, ki nam je ponujeno. 

Nov Nacionalni program prinaša tudi novo vlogo Športne zveze pri pripravi Letnega programa 

športa v Mestni občini ter sodelovanje v komisiji, ki bo izvedla obdelavo vsakoletnih 

programov v okviru javnega razpisa. 

Svoje želje na področju financiranja bomo vsekakor podrejali možnostim v Mestni občini, 

skrbeli za usklajen porast sredstev, znotraj pa za primerno strukturo  v okviru finančnih 

sredstev, kot to predvideva Nacionalni program  športa v RS 2014 – 2023. 

Za izvedbo vseh ciljev, ki navedeni v nadaljevanju bo skrbelo predsedstvo. V predsedstvu bi 

oblikovali tri komisije: 

1. komisija za šolski šport 

2. komisija za kakovostni in vrhunski šport 

3. komisija za športno rekreacijo in šport invalidov. 

mailto:zorankos7@gmail.com


Pripravil: Zoran KOS prof. 
2 

 

Za boljšo kvaliteto dela pa bi k sodelovanju povabil tudi zunanje sodelavce, zlasti izkušene s 

področja športne dejavnosti v naši lokalni skupnosti. 

OSNOVNI CILJI: 

- strokovna, organizacijska in druga pomoč klubom, društvom in zvezam, 

- posredovanje vse dogajanj, aktivnosti in informacij, 

- pobude, mnenja in predlogi za nove pristope in rešitve v športnih programih, 

- pomoč pri javnih razpisih, 

- vključevanje informacijskega sistema, 

- pobude za različne športne aktivnosti, 

- nastavitev statističnih podatkov o klubih, društvih in zvezah v Mestni občini, številu 

vključenih športnikov različnih kategorij, strokovnem kadru in usposobljenosti, urnikih 

vadbe, podatki o prireditvah ter šolanju in izpopolnjevanju strokovnih kadrov. 

- koledar prireditev klubov, društev in zvez v Mestni občini, 

- izvajanje programov športa otrok in mladine, 

- ponudba športnih objektov, 

- šport zaposlenih – delavske športne igre, 

- podeljevanje priznanj športnikom in športnim delavcem, 

- založniška dejavnost, 

- stalno aktualizirati spletno stran... 

 

OPIS IN IZVEDBA PREDVIDENIH PROGRAMOV: 

1. ŠPORT OTROK IN MLADINE 

 

Izhodišča za šport otrok in mladine so znana. Uveljavljene imamo oblike šolskih športnih 

tekmovanj, akcije učenja plavanja, športnih programov Mali sonček, Zlati sonček in Krpan, 

akcija Naučimo se plavati,  ter program Hura – prosti čas, ki se povezujejo v okviru 

področnega centra. 

V naši sredini s statističnimi podatki zasledujemo vključevanje otrok in mladine v raznotere 

programe in ugotavljamo, da tu ni upadanja pač pa število otrok in mladine narašča. Z 

ustreznimi programi in povezanostjo lahko na lokalnem nivoju povečamo ponudbo, 

programe pa tudi ustrezno promoviramo z raznimi oblikami. 

 prikaz letne aktivnosti posameznih programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan in 

Naučimo se plavati, Hura prosti čas, 

 olimpijada najmlajših – program za vrtce, 

 šolske igre; tekmovanja OŠ Mestne občine v košarki, nogometu, odbojki, atletiki.. 
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2. ŠPORTNA VZGOJA OTROK IN MLADINE USMERJENIH V KAKOVOSTNI IN 

VRHUNSKI ŠPORT 

Kvalitetna športna vzgoja je temelj za bodoče doseganje dobrih rezultate v športu. Za 

izvedbo teh ciljev poteka v klubih in društvih in društvih vadba in treningi v štirih 

pripravljalnih starostnih skupinah  od 6. – 13. leta in pa v treh tekmovalnih skupinah za 

dečke in deklice od 14.-19. leta. Osnovna želja je povečanje števila vključenih otrok in 

mladine in pa tudi število športnikov mladinskega razreda. 

3. KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

Kakovostni šport pomeni nadgradnjo športne vzgoje otrok in mladine, v to skupino pa 

uvrščamo vse športnike in športnice, ki ne dosegajo pogojev za pridobite statusa vrhunskih 

športnikov in tekmujejo v tekmovanjih panožnih zvez do naslova državnega prvaka. Želja: 

povečati število športnikov, zlasti pa pridobitev statusa državnega razreda. 

Merilo za uvrstitev med vrhunske športnike je dosežek, ki plod dobrega treninga, 

strokovnega vodenja in drugih dejavnikov. Vrhunski dosežki športnike uvrščajo v 

perspektivni, mednarodni in svetovni razred. Želja: povečati število vrhunskih športnikov! 

4. ŠPORT INVALIDOV 

Namenjati vso pozornost invalidskim društvom, skrbeti za povezavo s rednimi društvi in 

povečati število invalidov, ki se ukvarjajo s športno dejavnostjo. 

5. ŠPORTNA REKREACIJA IN ŠPORT STAREJŠIH 

Udeleženci v športni rekreaciji imajo svoje cilje: ohranjanje zdravja, tekmovalnost, 

druženje, predstavlja pa koristno izrabo prostega časa, zlasti je pomembna  v družini. Tudi 

turizem je tesno povezan s to dejavnostjo. Je pa lepa oblika nadaljevanja obvezne in 

prostočasne športne vzgoje. Še naprej velja osnovni cilj: povečati število dejavnih starejših 

udeležencev, število strokovno vodenih programov 

Šport starejših sodi v športno rekreacijo, vendar staranje prebivalstva  nas  vodi v to, da to 

dejavnost obravnavamo posebej. V Mestni občini imamo tudi cil povečati število starejših 

v dejavnosti in tudi število vodenih programov vadbe starejših. 

6. ŠOLANJE IN USPOSABLJANJE KADROV 

 

Brez ustreznih strokovnih kadrov ni možno načrtovati športne dejavnosti. Zato tudi 

Nacionalni program podpira usposabljanje, izobraževanje in spopolnjevanje strokovnih 

kadrov. Danes je že pripravljeno veliko programov šolanja. V lokalni skupnosti  lahko 

pripravimo ustrezne oblike šolanja za nižje nazive in to predvsem  za področje športne 

rekreacije. Zato bi bil potreben letni popis vseh potreb in pridobivanja podatkov o vseh  

strokovnih kadrih, ki delajo v klubih, društvih in zvezah. 
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7. STATISTIKA 

Statistika je pomemben del programa aktivnosti naše Športne zveze. V določenem obdobju 

bi morali izdelati ažurirane  sezname klubov, društev in zvez v Mestni občini, številu 

vključenega članstva vseh kategorij, predvidenem šolanju kadrov ter programov vadbe in 

športno rekreacijskih prireditev in strokovnega kadra, ki dela v naših klubih, društvih in 

zvezah. Koristno izrabiti spletno stran Športne zveze. 

 

8 .PONUDBA ŠPORTNIH OBJEKTOV 

 

Za odvijanje športnih aktivnosti so v veliki meri potrebni športni objekti. Vsekakor bi bila 

zanima kompletna ponudba in predstavitev vseh športnih objektov v Mestni občini. Začetki so 

nastavljeni, aktivnosti bi bilo potrebno povečati in pripraviti ustrezno predstavitev in ponudbo. 

V domu Partizan želimo poskrbeti za pravo vsebino, pripraviti program prevzema Športne 

zveze kot upravljalca doma; sestaviti upravni odbor iz predstavnikov Mestne občine in 

klubov ter društev.  

SODELOVANJE Z MEDIJI: 

Vse segmente športne dejavnosti bi bilo potrebno posredovati javnosti. To bi bil eden izmed 

ciljev v novem mandatnem obdobju. Klubske, oz. društvene dejavnosti so izjemno bogate, 

vedno se nekaj dogaja in za vse to je potrebno najti način, kako to po nekem sistemu plasirati v 

javnost. 

Skušali bi, da vsaj enkrat mesečno predstavimo koledar naših prireditev, šolanj, izpopolnjevanj, 

mogoče klube, društva, zveze, in to v časopisu, radiu ali TV... 

 

MARKETINŠKA DEJAVNOST: 

 

Ocenjujemo, da je marketinška dejavnost nadvse pomembna. Pri svojem delu je ne bomo 

zanemarjali, pač skušali vgraditi v naše programe. Prav pod to streho bi bilo potrebno postaviti 

založniško dejavnost in to vsaj enkrat letno  številko "Soboškega športa" – revije z bogatejšo 

vsebino, kot doslej, s predstavitvijo klubov, društev.. 
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ORGANIZIRANOST ŠPORTA 

 

V tem programu ne sme manjkati nekaj misli o organiziranosti športa v Mestni občini Murska 

Sobota. Trenutno obstoja Zavod za kulturo, turizem in šport M. Sobota, ki ima zaposlenega 

strokovnega sodelavca za šport. Vsebina športnega dela ni povsem dorečena in o nastanku 

takega zavoda so imeli pomisleki že izvajalci. Izvajalci – civilna sfera – se povezujejo v Športno 

zvezo Murska Sobota in sicer se članstvo letno spreminja od 35 – 56 letno vključenih društev, 

klubov in zvez. V bodoče je naša želja, da Športna zveza Murska Sobota dobi strokovnega 

delavca za šport ali zaposlenega sekretarja, kot je to bilo v letih od 1974 – 2010. Danes nismo 

za varianto, da opravlja delo sekretarja v Športni zvezi M. Sobota oseba, ki je zaposlena kot 

strokovni delavec v Zavodu za kulturo, turizem in šport, predvsem zaradi usklajevanja 

programskih in vsebinskih ciljev izvajalcev v športu in dela v Zavodu. Bi pa to obliko 

organiziranosti takoj sprejeli v kolikor se Mestna občina odloči za to in sofinanciranje uvrsti v 

Letni program športa. 

Ta program, ki sem ga predstavil,  ponuja za izvajalce številne ugodne in spodbudne oblike 

programskih in vsebinskih ciljev. Izvedbo bomo zagotovili s skupnimi prizadevanji, predvsem 

pa s podporo lokalne skupnosti. Prepričan sem, da bomo uspeli! 

Zaključujem z naslednjo mislijo: 

»Glavna razlika med ljudmi, ki uresničujejo sanje in tistimi, ki jih ne, je največkrat v 

delovanju, prvi preidejo od besed k dejanjem, drugi ostanejo pri besedah!« 

 

 Zoran Kos  

 


