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ANALIZA STANJA – DRUŠTVA (november – december 2019) 

UVOD 

V občini Slovenske Konjice je registriranih 70 športnih društev, od tega občina finančno podpira 

programe preko tridesetih. Društva pokrivajo 29 različnih panog. Največ društev najdemo v panogah: 

KOŠARKA, BORILNE VEŠČINE - SPLOŠNO, STRELSTVO, SMUČANJE in PLANINSTVO.  Sicer pa so 

zastopane še naslednje panoge: ATLETIKA, DESKANJE, GOLF, HOKEJ, JADRANJE, KEGLJANJE, 

KOLESARSTVO, LETALSTVO, LOKOSTRELSTVO, MOTOKROS, NAMIZNI TENIS,  NOGOMET, ORIENTACIJA, 

PLAVANJE, POTAPLJANJE, PLES, PLEZANJE, SMUČANJE, ŠAH, TWIRLING, TENIS in SPLOŠNA VADBA. 

Zapisano se sicer sliši obetavno, a zadnje analize (podatek: Javni razpis LPŠ 2019) kažejo, da je v športne 

aktivnosti vključenih manj kot 2.000 občanov, kar predstavlja slabih 15% prebivalstva.  

Z namenom izvajanja nacionalnega programa športa; upravljanja, urejanja in vzdrževanja športnih 

objektov, športnih igrišč in otroških igral ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, 

organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa je občina ustanovila javni zavod Zavod za 

šport Slovenske Konjice, v letu 2019 pa se je z namenom dodatne vsebinske podpore društvom in 

opolnomočenja slednjih oživila tudi Športna zveza občine Slovenske Konjice.  

Analiza stanja: 

- Vprašalnik se je pripravil s pomočjo društev in Fakultete za šport v oktobru 2019 

- Društva so vprašalnik prejela v izpolnjevanje v e-obliki v novembru 2019, rok za oddajo mnenj 

je bil 20. 12. 2019 

 

Na vprašalnik se je odzvalo 28 društev, in sicer: 

Športno društvo Alpska šola, Društvo KAŠ, Društvo Popotnik zdravih nog naokrog, Golf klub Zlati Grič, 

Karate društvo Loče, Karate klub Seki Sv. Jernej, Košarkarski klub Slovenske Konjice, Medobčinsko 

društvo gluhih in naglušnih občin Sl.Konjice; Vitanje in Zreče, ND Dravinja, Območno društvo invalidov 

Dravinjske doline Slovenske Konjice, Planinsko društvo Loče, Plezalni klub Slovenske Konjice, 

Redpower taekwondo klub Slovenske Konjice, Snowboard klub Rogla Planja, Strelsko društvo 

Slovenske Konjice, Šahovsko društvo Slovenske Konjice, ŠD Konjiški maraton, Športno društvo Miki 

šport, Športno društvo Trojka Slovenske Konjice, Tekaški smučarski klub Rogla, Tenis klub Konjice, 

Twirling klub Slovenske Konjice, Ženski Košarkarski Klub Konjice. Ostala društva so vprašalnik oddala 

anonimno. 

Analiza odzivov ter analiza mnenj občanov (ki je potekala istočasno) sta podlaga za pripravo strategije 

razvoja športa v Občini Slovenske Konjice. 

Naslednji korak na poti do dviga športne aktivacije je torej priprava celovite, kakovostne in dosegljive 

strategije razvoja športa v občini. Predviden časovni tok priprave strategije: 

• Priprava celostnega dokumenta – januar/april 2020 

• Predstavitev strategije – maj/junij 2020 

• Sprejem strategije na občinski ravni junij/september 2020 
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PREGLED ODZIVOV 

VPRAŠANJE 1 

Strategija razvoja športa v Občini Slovenske Konjice je nujen strateški dokument s katerim želita 

organizirana civilna športna sfera in lokalna skupnost postaviti trdne temelje za nadaljnji razvoj 

športa na lokalni ravni za obdobje prihodnjih sedem let. Strategija zajema javni interes v športu z 

naslednjimi nameni: 

 Ali se strinjate z 
navedenimi nameni 
strategije? 

večina občanov povezana s športom – večina občanov se bo lahko 
poistovetila z vsaj enim športnim društvom in si v njem oblikovala tudi svoj 
življenjski športni slog; 
 

21 

vidni športni dosežki – športniki bodo dosegali vidne športne dosežke na 
nacionalnem in mednarodnem nivoju, kjer bodo posegali tudi po najvišjih 
mestih; 
 

18 

zadovoljivo financiranje iz javnih sredstev – šport naj bo prepoznan kot 
ena izmed razvojnih priložnosti občine, s čimer se zagotavljajo tudi 
ustrezna javna finančna sredstva; 
 

21 

urejena športna infrastruktura – novo zgrajena, prenovljena in ustrezno 
upravljana in vzdrževana športna infrastruktura; 
 

22 

kakovostne in množične športne prireditve  – športnikom je potrebno 
zagotoviti možnost nastopov na »domačih« športnih prireditvah, hkrati pa 
povezati šport s turizmom in prepoznavnostjo občine in Republike 
Slovenije.  
 

22 

 

VPRAŠANJE 2 

Bi kakšen namen spremenili, dodali, odvzeli? 

- Namesto kakovostni življenjski slog naj bo vizija zdravega gibanja (športa) višja kakovost 

življenja skozi vsa življenjska obdobja 

- Dodal bi navedbo strateških športnih panog v naši občini med katerimi predlagam da so: 

košarka, nogomet in atletika 

- druženje športnih društev 
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POPIS OBSTOJEČEGA STANJA 

 

VPRAŠANJE 3 

Športna panoga, v kateri je aktivno vaše društvo  

 

 

VPRAŠANJE 4 

Število let delovanja vašega društva 

 

 

Društva delujejo od 2 do 70 let. Povprečje delovanja vseh društev je 26 let. 
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VPRAŠANJE 5 

Ali ste član kakšne zveze? Če da, katere? 

4 društva niso član nobene zveze. Ostala društva so člani naslednjih:  

- športnih zvez na nacionalni ravni: 

AMZS, AZS, Strelska zveza Slovenije, Golf zveza Slovenije, Karate zveza Slovenije, Košarkarska 

zveza Slovenije, NZS, Planinska Zveza Slovenije, Smučarska zveza Slovenije, Snowboard zveza 

Slovenije, Taekwondo zveza Slovenije, ŠZS, TWIRLING ZVEZA SLOVENIJE; 

- drugih tipov zvez na nacionalni ravni: 

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, ZDIS Ljubljana; 

- na regionalni ravni: 

MNZ Celje; 

- na lokalni ravni: 

Športna zveza občine Slovenske Konjice. 

 

VPRAŠANJE 6 

Število aktivnih članov 

 

 

Društva imajo od 20 do 250 aktivnih članov. V povprečju imajo društva 100 aktivnih članov. 
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VPRAŠANJE 7 

Število tekmovalcev/ekip/selekcij in rang tekmovanja 

Društva imajo do 150 tekmovalcev, do 8 ekip oziroma selekcij. Rang tekmovanja iz odgovorov ni 

razviden. 

 

VPRAŠANJE 8 

Finančna struktura društva 

Društva sredstva pridobivajo predvsem na naslednje načine: 

- Javni razpis za sofinanciranje društev za izvajanje LPŠ  

- Članarina in vadnina 

- Sponzorstva 

- Donacije 

- Dodatni prispevki članov/staršev (npr. štartnine, prevozi) 

- Prostovoljno delo članov v društvu 

 

VPRAŠANJE 9 

Ste zadovoljni z višino ter vsebinsko delitvijo prejetih sredstev iz LPŠ?  

 

 

11 društev je s prejetimi sredstvi in vsebinsko delitvijo zadovoljnih, 6 delno zadovoljnih, 8 društev z 

višino sredstev in vsebinsko delitvijo ni zadovoljnih, ostala društva sredstev ne prejemajo oziroma na 
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vprašanje niso odgovorila. Pri vsebinski delitvi sta dve društvi izrazili mnenje, da je potrebno financirati 

predvsem šport otrok in mladine, eno društvo je poudarilo financiranje članskih ekip. 

 

VPRAŠANJE 10 

Pomembnejši dogodki vašega društva v zadnjem letu  

 

Društva so ponosna na: 

- Organizacijo lastnih dogodkov 
o Tekma državnega ranga za pokal Alpina 
o Organizacija svetovnega pokala, evropskega pokala in mladinskega svetovnega 

prvenstva 
o Ribiški turnirji 
o Organizacija zimskega in letnega turnirja v nogometu 
o Tradicionalen Žvikijev memorial - celodnevni košarkarski turnir 
o Redpower open 2019 v Slovenskih Konjicah  
o Konjiški maraton 
o Organizacija tekme Pokal Konjiškega konja in Državnega prvenstva 
o 2 tekmi: državno prvenstvo v motokrosu in pokalno ter rekreativno prvenstvo RS v 

motokrosu 
o organizacija tekme 
o Organizacija Atletske olimpijade 
o Organizacija finala za kadetinje (U17) v Slovenskih Konjicah in doseženo 3. mesto na 

tekmovanju 
o organizacija pohoda po obhodnici LOŠKO-ZBELOVSKA POT 

- Udeležbo in dosežke članov na pomembnih tekmovanjih 
o Udeležba na domačih in mednarodnih tekmah 
o Tekmovalne ekipe U8, U10 in U12 so bile v skupnem seštevku prve v državi 
o Uvrstitev fantov U-19 v 1.B SKL 
o Državno prvenstvo v bowlingu 
o Ribiški maraton 
o Tekmovanja na državnem nivoju za več kategorij, regionalna tekmovanja, klubska 

tekmovanja 
o Sodelovanje tekmovalcev na Otroškem Balkanskem prvenstvu, Balkansko prvenstvo 

za kadete, Evropsko prvenstvo, Svetovno prvenstvo – karate 
o udeležba na tekmah svetovnega in evropskega ranga 
o uvrstitve naših atletov med najboljše na nacionalnem nivoju 
o udeležba na nacionalnih in mednarodnih tekmovanjih 

- Kakovostno delovanje 
o Praznovanje 45-letnice društva 
o Praznovanje 50-letnice društva 
o Planinska šola 
o 10-letnica delovanja društva 
o AMZS Akrapovič motokros šola v Škednju podvodstvom ekipe  Myteam 
o Dobro sodelovanje v društvu 
o urejanje LOŠKO-ZBELOVSKE POTI in planinskega doma na Klokočovniku 



 
 
 
 
 
 

7 
 

- Sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi društvi 
o Krajevna prireditev ob dnevu samostojnosti in enotnosti 
o 20. pohod po Loško-zbelovski planinski poti 
o 12. srečanje s člani pobratenega društva SUBJEL iz Srbije 
o odprtje velikega igrišča z UT in razsvetljavo 
o Organizacija novoletnega zaključka, zaključka leta, organizacija Multi športnega kampa 
o proslava ob dnevu državnosti 
o obisk pobratenih društev 

 

INFRASTRUKTURA 

VPRAŠANJE 11 

Katero športno infrastrukturo uporabljate? Opredelite tudi lastništvo infrastrukture. 

Infrastruktura Število uporabnikov 

Športna dvorana Slovenske Konjice 9 

Telovadnica OŠ Ob Dravinji 6 

Planinske poti 4 

Telovadnica OŠ Loče 3 

smučišča 2 

tekaški poligon na Rogli 1 

trim steza v parku 1 

Soba v Medgeneracijskem centru 1 

Golf igrišče Zlati grič 1 

Plezalna hiša v športnem parku 1 

Fitnes center Starfit 1 

Planinski dom v Klokočovniku 1 

Telovadnica OŠ Vitanje 1 

Balinišče Slovenske Konjice 1 

Telovadnica Sv. Jernej 1 

ŠRC Dobrava 1 

ŠRC Park (tenis) 1 

Župnišče Slovenske Konjice 1 
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Motokros poligon Škedenj 1 

Strelišče Slovenske Konjice 1 

Atletski stadion Slovenske Konjice 1 

Telovadnica OŠ Zreče 1 

Center okusov 1 

 

VPRAŠANJE 12 

Ali so prostori za izvajanje vaše dejavnosti ustrezni?  

 Večina društev meni, da so prostori za izvajanje vadb primerni. Podali so naslednje predloge za 

dopolnitve in izboljšave: 

 

Infrastruktura Predlog 

Športna dvorana Slovenske Konjice 
Dvorana je prezasedena, ni dovolj terminov za vsa 

društva in vse programe 

Telovadnica OŠ Ob Dravinji 
košarkarsko igrišče je neprimerno za uradna 

tekmovanja nižjih selekcij, prav tako ni semaforja 

tekaški poligon na Rogli 
težava je pravočasno zasneževanje poligona na Rogli 

 

Motokros proga Škedenj 

Proga je odprta za treninge vsak četrtek od 16. do 20 

ure, v kolikor so vremenske razmere ustrezne. Želeli 

bi imeti na razpolago se kakšen dan več ampak je 

težava hrup in prah, ki ga povzročajo motorji, kar 

moti stanovalce v bližini proge. 

Ureditev namakalnega sistema. 

Župnišče Slovenske Konjice Pod ni primeren za vadbe 

Strelišče Slovenske Konjice 
bolje bi bilo, če bi bilo strelišče last občine oz. kluba, 

in bi lahko vlagali v obnovo in posodabljanje 

SPLOŠNO/DODATNO 

Zaradi neustrezne infrastrukture lahko kvalitetno treniramo le od pomladi do jeseni, kar nam 

onemogoča izvajanje kakovostnega treninga in onemogoča konkurenčnost. 

Prostori so ustrezni samo za treninge, ne pa za tekmovanja. 
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VPRAŠANJE 13 

Ali vam ustrezajo termini za izvajanje vaše dejavnosti? (časovni okvir, trajanje itd.) 

 

Društva so v večini zadovoljna s termini za izvajanje dejavnosti, saj jih v večini predlagajo sama na 

podlagi potreb vadečih. Dejstvo je, da športnih površin za vsa društva v občini ni dovolj. Zaradi 

pomanjkanja prostorov za vadbo v obdobju november – marec se dogaja, da ne morejo trenirati vsi, 

ki bi želeli oziroma se programi ne morejo izvajati na primerljivi ravni z ostalimi kraji. Večina 

prostorov v občini ni primernih za izvajanje tekmovanj v športnih, ki so v občini prisotni. 

 

VPRAŠANJE 14 

Pogrešate kakšno posebno športno infrastrukturo? Za katero zvrst športa? Lokacijsko, kje?  

 

Pokrite športne površine: 

- večja dvorana za odprte turnirje, 
- več možnosti za najem/uporabo telovadnic za trening moči, orientacije, 
- dodatne kapacitete košarkarskih igrišč v športnih dvoranah, 
- dvorana za tenis, 
- dvorana za atletiko (vsaj 6 stez dolžine vsaj 100 m), 
- »dom za borilne veščine«. 

 

Zunanje športne površine: 

- kolopark – pump track, 
- smučišče pod vznožjem Konjiške gore (proga za tečaje), 
- centralni stadion, ki bi imel 400m atletsko stezo (vsaj 6 stez), 
- urejena košarkarska igrišča v športnem parku in na drugih lokacijah v Občini Slovenske Konjice.  

 

 

KADRI 

VPRAŠANJE 15 

Število trenerjev in drugih usposobljenih kadrov v vašem društvu 

Društva navajajo število trenerjev in drugih usposobljenih kadrov od 0 do 40. V povprečju je v 

posameznem društvu aktivnih 4,7 usposobljenih oseb. Poleg trenerjev društva med usposobljene 

kadre štejejo sodnike, markaciste, vodstvo kluba. Nekatera društva omenjajo tudi zunanje sodelavce. 
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VPRAŠANJE 16 

Katere potrebe imate na kadrovskem področju? 

 

Približno 1/3 društev (11) navaja, da njihovo društvo nima dodatnih potreb na kadrovskem področju. 
Ostala v analizo vključena društva pa v večini izražajo potrebo po dodatnih trenerjih (9), dodatnih 
izobraževanjih za dodatne kadre (5), planinskih vodnikih/mentorjih in markacistih (3), sodnikih (1), 
pomočniku trenerja (1), športnem strokovnjaku za kondicijsko pripravljenost (1). 

 

VSEBINA ŠPORTA 

VPRAŠANJE 17 

Kam menite, da bi se morala občina na področju športa usmeriti in zakaj? 

Predlogi za usmeritev občine na področju športa so precej raznoliki, konkretnih utemeljitev je malo. 

2 društvi menita, da so trenutne usmeritve zadovoljive. 

- SPLOŠNO, LPŠ: 
o Množičnost športa; posledično bi s tem pridobili boljše tekmovalce (3) 
o Nameniti več sredstev za kvalitetne športne dogodke na državni in mednarodni ravni 

(1) 
o Pravilnik za delitev ur športnih površin med društva (1) 
o Razvoj športne infrastrukture (3) 

 Ureditev večjega športnega parka na območju stadiona v Konjicah (1) 
 Izgradnja prostorov za borilne veščine (1) 

o Vključevanje društev v soodločanje o razvoju, vlaganjih in realizaciji športnih aktivnosti 
v občini (1) 

o Povezanost športa in turizma (2) 
o Financirati je potrebno celotno športno piramido (3) 
o Večja podpora individualnim športnim panogam (1) 

- VSEBINE ŠPORTA: 
o Splošne rekreativne športne aktivnosti za občane (otroci, mladina, starejši) (7) 

 Mladi (3) 
o Razvoj kvalitetnega športa mladih (1) 
o Atletika (1) 

 

VPRAŠANJE 18 

Kaj vam manjka ali kaj najbolj pogrešate na področju športnih vsebin v občini?  

14 društev meni, da na področju športnih vsebin ne manjka nič, oziroma ničesar ne pogrešajo. 

Menijo, da je aktivacija društev primerna. 

Ostala društva so podala sledeče predloge: 

- Splošno, LPŠ: 
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o Celosten pristop 

o Javno obveščanje 

o Sodelovalnost med društvi, zavodom, zvezo in občino (skupna organizacija prireditev, 

posojanje kadrov, informiranje) (3) 

o Več športnih površin, pravilnik za uporabo površin 

- KADRI 

o Izobraževanje kadrov 

- VSEBINE ŠPORTA: 

o Infrastruktura 

 Borilne veščine 

 Športni center za več športnih panog 

 Urejanje obstoječe infrastrukture 

o Program za starejše (2) 

o Množične prireditve z udeležbo občanov 

o Programi za invalide in osebe s posebnimi potrebami 

 

 

VPRAŠANJE 19 

Izvedba podelitve priznanj Športnik leta? Kako se vam zdi? Kaj bi spremenili? 

20 društev meni, da je prireditev primerna in v trenutni izvedbi zadovoljiva.  

Ostala društva so podala nekaj predlogov (6): 

- Zaostritev kriterijev  
- Sprememba načina izbora – vključitev občanov, novinarjev in društev v izbor 
- Prireditev bi spadala v Dom kulture 
- Dodati promocijo športov 
- Finančne spodbude (npr. štipendija) 
- Promocija prireditve 

 

DODATNO 

VPRAŠANJE 20 

Kakšen drugi predlog, pobuda, vprašanje?  

 

- SPLOŠNO, LPŠ: 

o Denarna sredstva bi lahko razdelili bolj pošteno med vse klube in pogledali tudi na 

rezultate klubov 
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o Krepitev javnega dialoga o športu (okrogle mize, delavnice, javne razprave, 

predavanja) 

o Financiranje članskih ekip 

o Obveščanje društev med sabo 

o Manj kompleksna prijava na razpis za sofinanciranje LPŠ 

o Povezati šport in turizem 

o Glede na veliko število športnih društev in posledično športnih panog bi bilo potrebno 

v prvi fazi razdeliti športne panoge v tri razrede, ter na ta način določiti prioritetne 

športne panoge v občini in posledično usmeritev 

- INFRASTRUKTURA 

o izgradnja nove športne dvorane, ki bo res omogočeno enako treniranje za vse vrste 

športa 

- VSEBINE ŠPORTA: 

o Predstavitev društev (npr. sejem/tržnica športov) 

 

 

 

 

 

Analizo pripravil: 

ZAVOD ZA ŠPORT SLOVENSKE KONJICE 

Januar 2020 


