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ZAČETNI DOGOVOR IN POOBLASTILA 

 

Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice 2020 – 2030, 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 deset let. Strategija izkazuje javni interes v športu z 

namenom soustvarjanja optimalnih pogojev za zdrav življenjski slog prebivalcev.  

Za pripravo strategije je bila potrebna kvalitetna priprava izhodišč. Priprava izhodišč strateškega 

dokumenta je zahtevala poglobljen študij ključnih dokumentov tako na nivoji države kot na nivoju 

lokalnih skupnosti in temeljito analizo na terenu. Pri pripravi izhodišč smo vključili posameznike, ki 

imajo na področju športa in metodoloških pristopov, dovolj teoretičnega znanja. Cilj priprave izhodišč 

je bil pripraviti osnovna izhodišča za pripravo strategije športa. Koordinator priprave Strategije je bil 

Zavod za šport Slovenske Konjice. 

V sklopu študentskega inovativnega projekta z naslovom Strategija razvoja športa v Slovenskih Konjicah 

- priprava izhodišč je skupina študentov interdisciplinarno povezanih programov pod vodstvom 

mentorice dr. Maje Pajek iz Fakultete za šport Univerze v Ljubljani v sodelovanju z Občino Slovenske 

Konjice, Zavodom za šport Slovenske Konjice, Športno zvezo občine Slovenske Konjice in športnimi 

društvi analizirala izhodišča za pripravo strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice in pripravila 

izhodišča za Strategijo razvoja športa v občini Slovenske Konjice. Izhodišča so smiselno pregledali in 

dopolnili deležniki športa v občini Slovenske Konjice. 

Koraki pri pripravi strategije so bili naslednji: 

1. Izdelava načrta dela in ustrezne metodologije. 

2. Analiza in študij obstoječih strategij in strateških dokumentov na področju športa drugih občin, ki so 

primerljive z občino Slovenske konjice. 

3. Zbiranje podatkov in analiza obstoječega stanja. 

4. Priprava vprašalnika za anketiranje deležnikov na terenu ter preko elektronskih orodij. 

5. Izvedba delavnic s športnimi društvi in krajevnimi skupnostmi v občini Slovenske Konjice. 

6. Identificiranje in opredelitev Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice. 

7. Priprava predlogov izhodišč za pripravo Strategije razvoja športa v občini Slovenske Konjice. 

8. Izvedba posvetovanja z deležniki v občini Slovenske Konjice s predstavitvijo dopolnjenih predlogov.  

9. Priprava končnega dokumenta z naslovom Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice. 
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1. Uvod 
 

Dokument z naslovom Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice 2020 – 2030 (v nadaljevanju 

Strategija) obravnava razvoj športa v občini Slovenske Konjice v obdobju od leta 2020 do leta 2030 iz 

vidika razvoja športne infrastrukture, števila športno aktivnih občanov, razvoja športnih programov, 

promocije in povezovalnosti športa ter zagotavljanja ustrezno izobraženih in usposobljenih kadrov za 

zagotavljanje strokovne ponudne športnih dejavnosti v občini Slovenske Konjice.   
 

V prvem delu dokument obravnava stanje analize športa v občini Slovenskih Konjicah in analize telesne 

dejavnosti občanov,  predstavi se analiza športnih društev in njihovih interesov, analiza finančnih 

vlaganj, analiza kadrovskih zmogljivosti ter analiza športnih površin (s pojmom športne površine se 

poimenujejo objekti in površine).  

 

Drugi del dokumenta je namenjen predstavitvi vizije, torej tistega, česar bi lahko bil šport deležen v 

prihodnjih desetih letih. Za posamezno področje (vsebina, infrastruktura, kadri, promocija) so 

predvideni želeni rezultati. 
 

Strategija postavlja tudi strateško kontrolo oziroma kazalnike, na podlagi katerih se bo ugotavljalo ali 

postavljena strategija sledi zastavljenim ciljem.  

 

 

1.1. Poslanstvo 

 

Občina Slovenske Konjice uresničuje javni interes na področju športa s sofinanciranjem izvedbe letnega 

programa športa; načrtovanjem, gradnjo in vzdrževanjem lokalno pomembnih športnih površin v lasti 

lokalne skupnosti; izvajanjem nekaterih programov športa ter s spodbujanjem in zagotavljanjem 

pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti. Občina Slovenske Konjice uresničuje javni interes 

v večini za občane Slovenskih Konjic, pretežno za občane sosednjih občin in turiste. Osnovni smotri na 

področju športa v občini Slovenske Konjice so trajnost, dostopnost, kompetentnost strokovnih kadrov 

in pravičnost.  

Za uresničevanje strategije oz. letnega programa športa v občini krovno skrbita Zavod za šport 

Slovenske Konjice in Športna zveza Slovenske Konjice. Naloga obeh deležnikov je skrb za izvajanje 

nacionalnega programa športa, koordinacija letnega programa športa, koordinacija in izvajanje 

športnih vsebin, upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih površin in otroških igral, opravljanje 

administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih del na področju športa na območju 

občine Slovenske Konjice. Seveda se v uresničevanje strategije umeščajo tudi športna društva in drugi 

deležniki. Vloga Občine Slovenske Konjice je sofinanciranje razvoja športa, stremi pa k temu, da v šport 

vlagajo tudi drugi deležniki (preko tržnih vsebin).  

Strategija razvoja športa v občini Slovenske Konjice 2020 - 2030 bo služila zagotavljanju podpornih 

ukrepov za uresničevanje strategij posameznih športnih panog in posameznih pojavnih oblik športa. 
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1.2. Vizija 

 

Občini Slovenske Konjice je v naslednjih letih cilj zgraditi primerno športno infrastrukturo, povečati 

število športno aktivnega prebivalstva v občini, okrepiti športna društva ter pridobiti primerno športno 

izobražen in usposobljen kader. 

Strategija zajema javni interes v športu z naslednjimi nameni: 

 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; 

 zadovoljivo financiranje iz javnih sredstev – šport naj bo prepoznan kot ena izmed razvojnih 

priložnosti občine, s čimer se zagotavljajo tudi ustrezna javna finančna sredstva; 

 zagotavljanje sofinanciranja iz tržnih dejavnosti – šport se sofinancira preko uporabnikov; 

zavod, zveza in društva izvajajo razne tržne aktivnosti z namenom vlaganja v šport; prepoznati 

je potrebno tudi finančno moč lokalnega gospodarstva; 

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

vzdrževana športna infrastruktura; 

 povezanost športa s turizmom in drugimi panogami – šport je potrebno okrepljeno 

promovirati in povezati s turizmom, z namenom večje prepoznavnosti lokalne skupnosti; 

 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; 

 vidni športni dosežki – športniki bodo dosegali vidne športne dosežke na nacionalnem in 

mednarodnem nivoju, kjer bodo posegali tudi po najvišjih mestih. 
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2. Stanje in analiza športa v Slovenskih Konjicah  
 

2.1. Analiza občanov v občini Slovenske Konjice 

Analiza občanov je bila narejena na reprezentativnem vzorcu (729 oseb) občanov Slovenskih Konjic, 

zato lahko izsledki analize služijo pripravi kvalitetne strategije. Analiza je bila pripravljena v januarju 

2020. Podatke lahko posplošimo tudi zato, ker se podatki v različnih vprašanjih, ki sovpadajo vsebinsko, 

v precejšnji meri med sabo potrjujejo. Glede na izsledke analize ocenjujemo, da imajo dobre tri četrtine 

občanov povprečno vsaj 2 uri prostega časa na dan. Isti delež občanov nameni vsaj del svojega prostega 

časa športni in/ali rekreativno dejavnosti. To lahko kaže na zadovoljivo stopnjo ozaveščenosti o 

pomembnosti telesne dejavnosti med občani. Hkrati pa odpira optimalni manevrski prostor za 

implementacijo športne in/ali rekreativne dejavnosti v prostem času za vsakega občana Slovenskih 

Konjic, pri čemer lahko sledimo smernicam svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki priporočajo 

300 minut redne, zmerne telesne dejavnosti na teden oziroma vsaj 45 – 60 minut redne telesne 

dejavnosti na dan. Z dobrimi športnimi programi, namenjenimi najširšemu krogu občanov lahko 

zagotovimo večji odstotek občanov v organiziranih športnih dejavnostih, katerih glavna značilnost je, 

da je skrbno načrtovana, organizirana, izpeljana in ovrednotena in na ta način pozitivno vpliva na vse 

kazalnike zdravja in zdravega življenjskega sloga, ter takšne športne programe, ki bodo primerni 

zdravstvenemu stanju občanov pod strokovno usposobljenim oziroma izobraženim vodstvom kadra, ki 

deluje na področju športa. Z dvigom vključenosti v organizirane športne dejavnosti bomo na dolgi rok 

tudi  znižali odstotek tistih, ki so za svojo nedejavnost kot razlog navedli zdravstveno stanje. 

 

Termin izvajanja športnih dejavnosti je glede na izsledke zelo fleksibilen. Ocenjujemo, da je športna 

dejavnost občanov enakomerno porazdeljena skozi celoten teden. Analiza kaže, da je dobra četrtina 

občanov športno aktivna med tednom, slaba četrtina med vikendom in dobra četrtina skozi cel teden. 

Dobre tri četrtine občanov se športno udejstvuje v občini Slovenske Konjice, slaba četrtina pa se 

športno udejstvuje večinoma v savinjski regiji in deloma v podravski. Polovica občanov se športno in/ali 

rekreativno udejstvuje brez strokovnega vodstva. 

 

Analiza kaže, da tri četrtine občanov svoji športni dejavnosti namenja finančna sredstva v višini med 

20 in 50 € mesečno. V ta znesek spada tudi nakup športne opreme. Ocenjujemo, da se četrtina občanov 

poslužuje brezplačnih športnih dejavnosti in dobra četrtina občanov plačljivih športnih dejavnosti, kar 

je zanimivo. Pričakovali bi, da bo delež udejstvovanja v brezplačnih športnih dejavnostih višji od deleža 

udejstvovanja v plačljivih dejavnostih. Občani so razdvojeni, kar zadeva potrebo po več brezplačnih 

dejavnosti, pri čemer pa jih pri potrebi po več plačljivih športnih dejavnosti dobra polovica meni, da jih 

je dovolj. Ni pa zanemarljivo, da je dobra četrtina izrazila potrebo po več plačljivih športnih dejavnostih, 

kar kaže na manevrski prostor za razvoj novih ali nadgradnjo obstoječih plačljivih športnih dejavnosti. 

Menimo, da se lahko višina cene plačljivih športnih dejavnosti določa glede na zgoraj omenjen 

povprečni finančni znesek, ki ga posamezniki mesečno namenjajo za športno in/ali rekreativno 

udejstvovanje. 

 

Podatki kažejo, da je v občini Slovenske Konjice športno in/ali rekreativno najbolj popularna splošna 

vadba. Sledi ji kolesarstvo in nato košarka. Podatki kažejo, da so pohodne poti najbolj uporabljana 

športna infrastruktura v občini Slovenske Konjice, sledi jim Športna dvorana Slovenske Konjice in nato 

kolesarske steze. Ocenjujemo, da slabe tri četrtine občanov ne pogreša kakšne športne infrastrukture, 
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kar je lahko popotnica za to, da je usmeritev vlaganj v športno infrastrukturo v občini predvsem v 

dosledno vzdrževanje in nadgradnjo obstoječe. Seveda predlogi dobre četrtine vprašanih za nove ali 

nadgrajene športne infrastrukture niso zanemarljivi in jih velja upoštevati. Najpogostejše so bile 

pobude s področja kolesarjenja, tenisa in plavanja. Najbolj so po frekvenci odgovora na vprašanje »Kaj 

pogrešate?« izstopale dejavnosti, ki jih pogreša starejša populacija (npr. ples, resnejše športne 

dejavnosti), sledili so predlogi za organizirane športne dejavnosti za otroke (npr. treniranje rokometa, 

odbojke, gimnastike). 

 

Ocenjujemo, da je v občini Slovenske Konjice v športna društva vključena manj kot polovica občanov. 

Nevključeni so kot najpogostejša razloga za to navajali, da nimajo potrebe po tem in/ali da nimajo časa. 

Po podatkih javnih evidenc Ministrstva za notranje zadeve je v občini Slovenske Konjice za izvajanje 

športne dejavnosti registriranih 70 društev, dobra polovica jih je aktivnih po navedbi Zavoda za šport 

Slovenske Konjice. V sklopu ankete je bila identificiranih polovica društev, kar pomeni, da je vidljivost 

teh med občani srednje zadovoljiva. Ocenjujemo, da je manevrskega prostora za pridobivanje novih 

članov precej in sicer predlagamo, da se društva in organizacije promovirajo predvsem preko koristi, 

ugodnosti, pridobitev, ki jih posameznik dobi z vključitvijo v društvo oziroma organizacijo in s tem 

nagovori tiste, ki ne vidijo potrebe po včlanitvi v športna društva, skupine.  

 

Analize kažejo, da je najpomembnejša vrednota za občane zdravje. Sledi mu dobro počutje in nato 

druženje s prijatelji. Glede na to predlagamo, da naj vse promocijske dejavnosti za udejstvovanje v 

športni dejavnosti v občini in promociji športnih društev temeljijo na omenjenih vrednotah zdravja, 

dobrega počutja in druženja. Na ta način bo promocija in odmevnost športnih dejavnosti bolj 

učinkovita.  

 

Glede na izsledke ankete, ocenjujemo da se slaba polovica občanov udeležuje različnih športnih 

dogodkov v občini, pri čemer ocenjujemo, da je najbolj priljubljen športni dogodek v občini Konjiški 

maraton. Menimo, da ima prireditev glede na to morda tudi potencial za promocijo športnih društev v 

občini Slovenske Konjice. 

 

2.2. Analiza športnih društev v občini Slovenske Konjice 

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

programe preko trideset društev. 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 

sofinancirane športne aktivnosti vključenih manj kot 2.000 občanov, kar predstavlja slabih 15% 

občanov. 
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Športna društva v Slovenskih Konjicah 

 

1. Aero klub Slovenske Konjice 

2. Avto moto društvo Strela 

3. Avto-moto društvo Slovenske Konjice 

4. Boksarski klub Slovenske Konjice 

5. Društvo Jurjeva konjenica Slovenske 

Konjice 

6. Društvo Kartuzijanska konjenica 

Špitalič 

7. Društvo konjiška atletska šola - KAŠ, 

socialno podjetje 

8. Društvo Popotnik zdravih nog naokrog 

9. Društvo tabornikov Rod belega konja 

10. Golf klub Zlati grič 

11. Hokejski klub Slovenske Konjice 

12. Karate društvo Loče 

13. Karate klub WKSA Tepanje 

14. Karate klub Seki Sv. Jernej 

15. Kegljaški klub Konjice 

16. Klub borilnih veščin Slovenske Konjice 

17. Klub borilnih veščin Tepanje 

18. Kolesarsko društvo Brez zavor 

19. Košarkarski klub Slovenske Konjice 

20. Lokostrelski klub Elite Loče  

21. M SKI športno društvo 

22. Medobčinska zveza za mali nogomet 

Slovenske Konjice 

23. Modelarsko društvo Slovenske Konjice 

24. Moto klub Konjice  

25. Moto klub Plankenstein 

26. Motoristično društvo Motomirči MX-

BEL RAY 

27. Namiznoteniško društvo ping-pong 

28. Nautic club Rogla 

29. Nogometno društvo Dravinja 

30. Ojro jadralno društvo 

31. Orientacijski klub Slovenske Konjice 

32. Planinsko društvo Loče 

33. Planinsko društvo Slovenske Konjice 

34. Plavalni klub Slovenske Konjice 

35. Plezalni klub Slovenske Konjice 

36. Redpower Taekwondo klub Slovenske 

Konjice  

37. Rekreativno društvo Špitalič 

38. Shotokan karate klub Slovenske 

Konjice 

39. Snowboard klub Rogla Planja 

40. Strelsko društvo praktičnega streljanja 

Slovenske Konjice 

41. Strelsko društvo Slovenske Konjice 

42. Strelsko društvo Špitalič 

43. Šahovsko društvo Slovenske Konjice 

44. Športna zveza občine Slovenske 

Konjice 

45. Športni klub za borilne veščine Aikido 

klub Slovenske Konjice 

46. Športno društvo Alpska šola 

47. Športno društvo Bezina 

48. Športno društvo Boby 

49. Športno društvo Cobra 

50. Športno društvo Draža vas 

51. Športno društvo Jan Kramberger 

52. Športno društvo Konjiški maraton 

53. Športno društvo Matevž Golež 

54. Športno društvo Miki Šport 

55. Športno društvo NC RT 

56. Športno društvo Pupek 

57. Športno društvo Smučko 

58. Športno društvo Tepanje 

59. Športno društvo Trojka Slovenske 

Konjice 

60. Športno društvo XCITED 

61. Športno društvo Zbelovo 

62. Športno društvo 3vital 

63. Športno rekreacijsko društvo Odklop 

64. Športno rekreacijsko plavalno društvo 

Zbelovo 

65. Športno rekreativno društvo SVIZEC 

66. Telovadno društvo Partizan Loče 

67. Teniški klub Konjice 

68. Twirling klub Slovenske Konjice 

69. Zmajarski klub Flamingo 

70. Zveza za promocijo profesionalnega 

boksa Slovenije 

71. Ženski košarkarski klub Konjice
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V decembru 2019 so bila društva pozvana, da povzamejo svoje programe in potrebe z namenom 

priprave strategije. Na vprašalnik se je odzvalo 28 društev, ki so v večini tudi člani nacionalnih panožnih 

zvez. Društva delujejo od 2 do 70 let. Povprečje delovanja vseh društev je 26 let. Društva imajo od 20 

do 250 aktivnih članov. V povprečju imajo društva 100 aktivnih članov. 11 društev je s prejetimi sredstvi 

LPŠ (sofinanciranje s strani občine) in vsebinsko delitvijo zadovoljnih, 6 delno zadovoljnih, 8 društev z 

višino sredstev in vsebinsko delitvijo ni zadovoljnih, ostala društva sredstev ne prejemajo oziroma na 

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. Društva so 

ponosna na organizacijo lastnih dogodkov, udeležbo in dosežke članov na pomembnih tekmovanjih, 

lastno kakovostno delovanje ter sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi društvi. Največ društev za 

svoje programe koristi Športno dvorano Slovenske Konjice, pohodne poti in telovadnico OŠ Ob Dravinji. 

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

dopolnitve in izboljšave Športne dvorane Slovenske Konjice, Telovadnice OŠ Ob Dravinji. Motokros 

proge Škedenj, dvorane v župnišču Slovenske Konjice, Strelišče Slovenske Konjice. 

 

Na vprašanje katero športno infrastrukturo pogrešate v občini so društva navedla naslednje: 

- pokrite športne površine: 

o večja dvorana za odprte turnirje, 

o več možnosti za najem/uporabo telovadnic za trening moči, orientacije, 

o dodatne kapacitete košarkarskih igrišč v športnih dvoranah, 

o dvorana za tenis, 

o dvorana za atletiko (vsaj 6 stez dolžine vsaj 100 m), 

o »dom za borilne veščine«, 

- zunanje športne površine: 

o kolopark – pump track, 

o smučišče pod vznožjem Konjiške gore (proga za tečaje), 

o centralni stadion, ki bi imel 400m atletsko stezo (vsaj 6 stez), 

o urejena igrišča.  

 

Podatki o financiranju športa za leto 2019 zbrani na podlagi prijav društev na Javni razpis za 

sofinanciranje Letnega programa športa (v nadaljevanju LPŠ) nam predstavijo naslednje stanje. Preko 

društev je bilo v letu 2019 aktivnih 1567 udeležencev v programih, ki so sofinancirani oziroma okoli 

1800, če prištejemo še programe, ki niso dosegli standardov za sofinanciranje. LPŠ 2019 je namenil za 

programe 93.530,00 €, kar pomeni, da je vsakemu udeležencu  v povprečju sofinanciral 60 € na letni 

ravni. Ker želimo, da se v desetih letih število udeležencev v programih poveča, bo moral tudi LPŠ za to 

nameniti več denarja. Poleg tega društva sedaj skupaj izvajajo 135 različnih programov in s tem 29.757 

ur programov. Ocenjena vrednost programov je 658.558,50 €, od tega udeleženci sami prispevajo 

309.614,00 €. LPŠ 2019 je namenil za programe 93.530,00 € iz česar sledi, da so društva dodala 

255.414,50 €.  
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Tabela 1: Vpogled v sofinanciranje društev za namen izvajanja LPŠ po letih 

Leto Znesek  

Število 

sofinanciranih 

društev 

Število vključenih občanov v 

programe LPŠ 

2015 96.720,00 € 44 ni podatka* 

2016 97.000,00 € 44 ni podatka* 

2017 97.000,00 € 43 ni podatka* 

2018 97.000,00 € 43 1.530 

2019 105.000,00 € 30 1.567 

2020 110.000,00 € 29 1.877 

*od leta 2018 naprej društva ne podajajo več ocene vključenih, temveč poimenske sezname iz česar 

sledi, da primerjava števila aktivno vključenih s preteklimi leti ni relevantna 

 

Graf 1: Vpogled v sofinanciranje društev za namen izvajanja LPŠ po letih  

 

Podatek števila aktivno vključenih v programe LPŠ ter višine sredstev, ki jih za sofinanciranje nameni 

občina kot rezultat pokaže višino sredstev namenjenih občanu za namen rekreativnega ali 

profesionalnega ukvarjanja s športom. Prispevek občine se glede na analize giblje med 54 € in 67 € na 

občana na leto. 
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Graf 2: Prikaz višine sofinanciranja programov LPŠ na vključenega občana 

 

Tabela 2: Projekcija prispevka občine preko zagotavljanja brezplačnih prostorov za vadbe za leto 2019 

– ŠPORTNA DVORANA 

Namen uporabe število ur 
Informativni izračun po predpostavki  
20€/1uro/tretjina 

izvajanje LPŠ 3781,50                      75.630,00 €  

predšolski in šolski šport 4004,00                      80.080,00 €  

drugi športni programi 85,50                        1.710,00 €  

SKUPAJ 7871,00                    157.420,00 €  
 

Tabela 3: Projekcija prispevka občine preko zagotavljanja brezplačnih prostorov za vadbe za leto 2019 

– ŠRC DOBRAVA 

Namen uporabe število ur  strošek vzdrževanja  

izvajanje LPŠ 1118,5 50.999,90 €  

predšolski in šolski šport 103 4.696,46 €  

drugi športni programi 110 5.015,64 €  

SKUPAJ 1331,5 60.712,00 €  
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Tabela 4: Projekcija prispevka občine preko zagotavljanja brezplačnih prostorov za vadbe za leto 2019 

– ATLETSKI STADION OB DRAVINJI 

Namen uporabe število ur Informativni izračun po predpostavki  

20€/1uro 

izvajanje LPŠ 800 16.000,00 € 

predšolski in šolski šport 720 14.400,00 € 

drugi športni programi 30 600,00 € 

SKUPAJ 1550 31.000,00 € 

 

Poleg sofinanciranja LPŠ občina zagotavlja tudi brezplačno uporabo športnih površin, kar dejansko 

pomeni, da se v šport vloži več sredstev. Okvirne kalkulacije kažejo, da je denimo občina v letu 2019 

društvom preko brezplače uporabe športnih površin namenila še preko 250.000,00 €. 

Zavod za šport Slovenske Konjice je javni zavod, ustanovljen s strani Občine Slovenske Konjice, ki 

vsebinsko, organizacijsko in strokovno povezuje vse pojavne oblike športa v občini. Poleg tega 

zagotavlja obratovanje in vzdrževanje športnih površin v občini, skrbi za dvig športne ponudbe, 

sodeluje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj vrhunskih športnikov in skrbi za sodelovanje z vrtci ter 

šolami pri zagotavljanju športne dejavnosti le teh. Kot takšen je tudi prepoznan v lokalni skupnosti. V 

večini sredstva za delovanje zavoda zagotavlja Občina Slovenske Konjice. Dodatno zavod nastopa tržno 

in tako dodaja lasten doprinos k razvoju športa v občini. 

 

Tabela 5: Pregled vseh prihodkov in odstotek prihodkov ustvarjenih na trgu po letih 

   Prihodki  Tržni delež 

2015 363.037,04 €  24% 

2016 344.053,31 €  22% 

2017 361.892,44 €  22% 

2018 362.457,18 €  22% 

2019 347.283,39 €  23% 

2020 (ocena) 350.000,00 €  20% 

 

 

2.3. Analiza športnih površin v občini Slovenske Konjice 

Občina Slovenske Konjice ima 14.781 prebivalcev. Minimalni standard športa v lokalni skupnosti je 

opredeljen v Pravilniku o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa na državni ravni (Uradni list 

RS, št. 11/18) in je za Občino Slovenske Konjice naslednji: 

Tabela 6: Izračun minimalnega standarda športnih površin v občini Slovenske Konjice 

VRSTA POVRŠIN NORMATIV IZRAČUN POVRŠIN 

POKRITE VADBENE POVRŠINE 0,3 m² / PREBIVALCA 0,3 * 14.781 = 4.434,30 m² 

NEPOKRITE VADBENE 

POVRŠINE 

3,0 m² / PREBIVALCA 3,0 * 14.781 = 44.343 m² 
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- Minimalni standard v športu na neto pokrite vadbene površine: 0,3 m² / občana 

3.306 / 14.781 = 0,22 m² neto pokrite vadbene površine na prebivalca v občini Slovenske Konjice, kar 

predstavlja 74,5 % minimalnega standarda v športu neto pokrite vadbene površine. 

Tabela 7: Primerjava pokrite športne površine 

RAZPOLOŽLJIVE POKRITE POVRŠINE 3.306 m²  

NORMATIV 4.434,30 m² 

PRIMANJKLJAJ 1.030 m² 

DOSEGANJE NORMATIVA 74,55% 

 

- Minimalni standard v športu za neto nepokrite vadbene površine: 3 m² / občana 

37.738 / 14.781 = 2,55 m² neto nepokrite vadbene površine na prebivalca v občini Slovenske Konjice, 

kar predstavlja 85% minimalnega standarda v športu neto nepokrite vadbene površine. 

Tabela 8: Primerjava razpoložljivih nepokritih vadbenih površin s potrebnimi 

RAZPOLOŽLJIVE NEPOKRITE POVRŠINE 37.738 m²  

NORMATIV 44.343 m² 

PRIMANJKLJAJ 6.605 m² 

DOSEGANJE NORMATIVA 85,10% 

 

Tabela 9: Pregled vlaganj občine Slovenske Konjice v šport v preteklih letih v infrastrukturo 
 

sredstva Delež 

proračuna 

Večje investicije 

2015 482.698,00 € 3,7 % Športni objekt Zbelovo in ostalo 

2016 442.530,00 € 4,0 % Športni objekt Zbelovo in ostalo 

2017 549.170,00 € 3,9 % ŠRC Dobrava – igrišče z umetno travo in 

ostalo 

2018 829.718,00 € 6,6 % Bazen Slovenske Konjice, ŠRC Dobrava – 

igrišče z umetno travo, Športna dvorana 

Slovenske Konjice - umivalnice in 

garderobe in ostalo 

2019 864.253,00 € 6,5 % Bazen Slovenske Konjice, ŠRC Dobrava – 

igrišče z umetno travo, ŠRC Park – 

razsvetljava, škarpa ob tenis igrišču in 

ostalo 

2020 1.248.140,00 € 8,2 % Bazen Slovenske Konjice, ŠRC Dobrava – 

fasada in streha na garderobah, ŠRC 

Park – razsvetljava in spodnje igrišče za 

košarko in ostalo 
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Graf 3: Pregled vlaganj Občine Slovenske Konjice v šport v preteklih letih 

 

Podatki iz analize kažejo, da se višina sredstev, namenjenih vzdrževanju oziroma novim športnim 

površinam v občini Slovenske Konjice z leti viša (finančno in odstotkovno glede na višino celotnega 

proračuna), kar je za razvoj športa spodbudno; posledično pa dobri pogoji za delo omogočajo tudi 

razvoj društev, programov ter števila vključenih. 

 

2.4. Analiza kadra v občini Slovenske Konjice 
Kader na Zavodu za šport Slovenske Konjice skrbi za izvajanje nacionalnega programa športa, letnega 

programa športa, za upravljanje, urejanje in vzdrževanje športnih površin in otroških igral v lasti Občine 

Slovenske Konjice ter za opravljanje administrativnih, strokovnih, organizacijskih, tehničnih in drugih 

del na področju športa na območju Občine Slovenske Konjice. 

Športna zveza občine Slovenske Konjice je avtonomno, reprezentativno, civilno združenje športnih 

društev v občini. Zveza je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje športnih društev, s 

sedežem v občini Slovenske Konjice, ki delujejo na področju športa ali so kako drugače povezana s tem 

področjem. 

Zavod za šport Slovenske Konjice trenutno zaposluje direktorja, tri osebe, ki so odgovorne za 

upravljanje športnih površin in računovodjo. Športna zveza deluje, trenutno brez zaposlenih. Društva 

v večini nimajo zaposlenih. Problem, s katerim se srečuje šport v občini je pomankanje aktivnega kadra. 
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3. Uresničevanje strategije  
 

Strateški cilji do 2030 

 

Cilji na področju športa do leta 2030: 

 

- Povečanje športno aktivnega prebivalstva v občini Slovenske Konjice. 

- Občanom preko športa omogočiti zdrav gibalni, telesni, osebnostni, socialni in čustveni razvoj. 

- Nuditi podporo športnim društvom in jim omogočiti dobro delovanje na področju športa. 

- Pridobiti športno infrastrukturo, ki jo občani potrebujejo za izvajanje športnih dejavnosti. 

- Pridobiti in zadržati ustrezno športno izobražen kadra. 

- Povezati šport, turizem in druge lokalne dejavnosti z namenom večje prepoznavnosti in 

sodelovanja. 

- Dvigniti odstotek sofinanciranja športa s strani izvajalcev športa (zavod, zveza, društva) in 

drugih deležnikov. 

 

Izvajalci uresničevanja strategije so opredeljeni z Zakonom o športu, pri čemer so ključni nosilci v občini 

Slovenske Konjice: 

- Občina Slovenske Konjice: sprejema letni program športa, načrtuje izgradnjo in obnovo 

športnih površin, izvaja postopek izbora izvajalcev letnega programa športa; 

- Zavod za šport Slovenske Konjice: upravlja s športnimi površinami v lasti občine, zagotavlja 

uporabo športnih površin, izvaja nekatere programe, svetuje pri načrtovanju letnega programa 

športa, nudi strokovno podporo športnim društvom, skrbi za promocijo športa v občini; 

- krajevne skupnosti: upravljajo s športnimi površinami, izvajajo nekatere programe; 

- šole in vrtci v občini: upravljajo s športnimi površinami, zagotavljajo uporabo športnih površin, 

izvajajo programe; 

- Center za krepitev zdravja Slovenske Konjice: izvaja programe, skrbi za promocijo športa v 

občini; 

- Športna zveza občine Slovenske Konjice: koordinira in informira športna društva, izvaja 

nekatere programe, svetuje pri načrtovanju letnega programa športa, skrbi za promocijo 

športa v občini; 

- izvajalci letnega programa športa: izvajajo programe, skrbijo za promocijo športa v občini. 

 

3.1.  Uresničevanje strategije na področju športnih programov 

 

CILJI: 

- Ohraniti letno sofinanciranje LPŠ za 30 športnih društev. 

- Ohraniti število programov LPŠ, ki se izvajajo na obstoječem številu (135). 

- Dvig števila udeležencev programov LPŠ za 65%. 

   



 

 

S t r a n  | 16 

 
 

Šport predšolskih otrok 

V to skupino spadajo otroci od 0 do 6 let (oziroma do vstopa v osnovno šolo). V tem obdobju morajo 

športni programi spodbujati otrokovo željo po gibanju in igranju, jih navdušiti nad športno dejavnostjo 

ter otrokom tudi zagotoviti osnovni razvoj gibalnih sposobnosti. Za otroka je pomembno, da v tem 

obdobju prejme čim več različnih gibalnih izkušenj, saj je to v kasnejših letih težko nadoknaditi. 

Sem spadajo programi, ki jih izvajajo športna društva, kot tudi programi, ki jih vodijo vrtci v občini 

Slovenske Konjice ter prostočasne dejavnosti predšolskih otrok.  

VIZIJA:  

- Razvoj gibalnih, socialnih in čustvenih spretnosti otrok. 

- Ustvariti navado za redno ukvarjanje s športom. 

 

Šport šoloobveznih otrok 

Športna vzgoja je temeljni vir telesne dejavnosti za večino osnovnošolskih otrok. Še posebej je 

pomembna v današnjih časih, ko otroci veliko presedijo že v šoli in potem še doma, saj nevtralizira 

negativne učinke sedenja in drugih nezdravih navad. Otroke tako vzgajamo in učimo, kako in zakaj je 

potrebno skrbeti za zdrav življenjski slog, z namenom da bi posamezniki tudi kasneje v vseh obdobjih 

življenja svoj prosti čas namenili telesni dejavnosti. Poleg šole sem spadajo tudi vse prostočasne 

dejavnosti, ki jih otrokom ponujajo društva. Te dejavnosti naj bodo čim bolj raznovrstne, da otroci 

pridobijo številne in raznovrstne gibalne spretnosti in športna znanja, prav tako pa morajo biti zabavne, 

da bodo otroci z navdušenjem sprejeli šport in igro. Dobro je tudi, če je otrokom omogočena tako 

tekmovalna kot tudi rekreativna športna dejavnost, saj vsi niso željni udejstvovanja na tekmovanjih.  

Velik upad v gibalnih sposobnostih se pojavi poleti, ko otroci niso redno športno aktivni, saj društva 

med počitnicami ne izvajajo svojih programov. Zato bi bilo v tem obdobju smiselno uvesti aktivne 

počitnice, v katerih bi kombinirali športne dejavnosti z intelektualnimi. 

VIZIJA:  

- Oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom. 

- Pridobiti socialne kompetence in zdrav razvoj s pomočjo športa.  

- Izvajati aktivne počitnice za otroke. 

Šport mladine 

Športna vzgoja v srednjih šolah in gimnazijah je edina redna športna dejavnost za celotno populacijo. 

V teh letih se veliko mladih preneha redno ukvarjati s prostočasnimi športnimi dejavnostmi in 

posledično veliko več ur dnevno presedijo, posledično je tudi upad gibalnih sposobnosti v tem obdobju 

največji. Zato jih je treba spodbuditi, da bi svoj prosti čas namenili telesni dejavnosti, ki bi izboljšala 

njihov življenjski slog. Predvsem bi bilo treba povezati športno dejavnost z druženjem, se pravi da bi 

mladim redna telesna dejavnost predstavljala obliko druženja.  

Za organizacijo različnih dogodkov in dejavnosti se je potrebno povezovati ne le s športnimi društvi, 

temveč tudi z drugimi deležniki v občini.  

VIZIJA: 

- Oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom.  
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- Razviti rekreativne programe namenjene mladim (potruditi se, da se vključujejo tisti, ki so bili 

kot otroci vključeni, pa se potem niso odločili za kakovostni šport). 

- Izobraziti mlade o zdravem načinu življenja in pomenu športa. 

 

Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni šport 

V ta program so vključeni otroci in mladostniki, ki imajo željo in motivacijo po tekmovanju in so tudi 

sposobni in potencialni športniki za doseganje kakovostnih in vrhunskih rezultatov. 

Problem kakovostnega in vrhunskega športa v občini Slovenske Konjice predstavlja tudi to, da se veliko 

otrok še več pa mladine vozi v druge kraje, kjer imajo kakovostnejši program. 

Na otrocih in mladini želimo graditi kakovostni in vrhunski šport, da bi z boljšimi pogoji imeli več 

možnosti za uspehe, kategorizacijo in doseganje medalj. S tem pa tudi omogočili nadaljnji razvoj 

kakovostnega in vrhunskega športa v občini Slovenske Konjice.  

VIZIJA: 

- Ohraniti % otrok in mladostnikov v tekmovalnih sistemih. 

- Vsestranskih razvoj športnikov v času njihove športne kariere. 

 

Kakovostni in vrhunski šport  

V ta program so vključeni športniki, ki imajo željo in motivacijo po tekmovanju in so sposobni dosegati 

kakovostne in vrhunske rezultate.  

Izziv kakovostnega in vrhunskega športa v občini Slovenske Konjice predstavlja majhna izbira tašnih 

programov, zato se športniki odločajo za selitve v večja mesta, kjer imajo več možnosti za razvoj in 

posledično doseganje boljših rezultatov. 

VIZIJA:  

- Zagotavljanje podpore razvoju in napredku športnikov v času njihove športne kariere. 

- Izboljšanje programov kakovostnega in vrhunskega športa v občini Slovenske Konjice. 

- Ohranjanje vrhunskih in kakovostnih športnikov v lokalnih klubih in društvih. 

 

Športna rekreacija 

Strukturirana in načrtno vodena športna dejavnost je poleg telesne dejavnosti nujna za vzpostavljanje 

in ohranjanje zdravja in zdravega življenjskega sloga, zato je nujno, da pri odrasli populaciji dvignemo 

zavedanje o pomembnosti gibanja za zdrav življenjski slog. Ozaveščenost je glavni pogoj za ukvarjanje 

s športno dejavnostjo celotne družine. 

Športna rekreacija je namenjena vsem odraslim in vsem družinam, ki si želijo ohranjati ali izboljšati 

zdravje, izkoristiti šport za druženje, zmanjšati posledice sedečega načina življenja in nezdravih navad, 

ohranjati lastno vitalnost in gibalne sposobnosti in se zabavati ali celo tekmovati.  

VIZIJA:  

- Dvigniti zavedanje o pomembnosti telesne in športne dejavnosti med odraslo populacijo. 

- Športno dejavnost povezati z druženjem. 
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- Spodbujati raznolike programe športnih društev za športno rekreacijo. 

 

Šport starejših 

Telesna in športna dejavnost je izjemno pomembna za starejšo populacijo, saj jim omogoča bolj 

kakovostno življenje. Telesno dejavni starostniki lažje opravljajo vsakodnevne opravke, imajo manj 

tveganja za padce zaradi izgube ravnotežja, prav tako pa so tudi na splošno bolj vitalni. Za njih je najbolj 

pomembno, da doživijo šport v povezavi z druženjem, saj jim pogosto primanjkuje tudi socialnih stikov. 

Tudi to populacijo je potrebno izobraziti o zdravem življenjskem slogu in pomenu telesne dejavnosti za 

zdravje. 

VIZIJA: 

- Povezovanje telesne dejavnosti z druženjem. 

- Spodbujati raznolike programe športnih društev za šport starejših. 

 

Šport invalidov 

Šport invalidov je namenjen ohranjanju gibalnih sposobnosti in zdravja invalidov, prav tako pa tudi 

druženju in  tekmovanju invalidov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom ali telesno dejavnostjo. 

Pomembno je, da se jim omogoči druženje prek telesne dejavnosti, saj lahko s športom krepimo tudi 

socialno komponento zdravja.  

Izobraziti bi jih morali na področju športa, da bi spoznali pozitivne učinke telesne dejavnosti na zdravje 

in na bolj kakovosten način življenja.  

VIZIJA: 

- Povezovanje telesne dejavnosti z druženjem. 

- Spodbujati raznolike programe športnih društev za šport invalidov. 

 

Sofinanciranje športnih programov 

 

Z namenom krepitve zgoraj predstavljenih programov se predlaga, da se višina sredstev, namenjenih 

sofinanciranju LPŠ, z leti viša. Drug cilj je dvig števila aktivno vključenih. Izračun sofinanciranja 

posameznega občana pa cilja na znesek 70 €/leto. 

Tabela 10: Predlog sofinanciranja LPŠ 

leto 2019 2020 2025 2030 

Število sofinanciranih društev 30 29 30 30 

Sofinanciranje LPŠ (v €) 105.000,00 € 110.000,00 € 140.000,00 € 180.000,00 € 

Število vključenih občanov  1.567 1.877 2.050 2.600 

€/vadečega 67,01 € 58,60 € 68,29 € 69,23 € 
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3.2. Uresničevanje strategije na področju promocije športa 

 

Predstavljene analize kažejo na to, da je športnih programov v občini dovolj. Prav tako lahko 

povzamemo, da je odstotek športnih površin zadovoljiv. Opaziti pa gre, da je potrebno več truda vložiti 

v prepoznavnost športa. Glede na obstoječe stanje bosta ključno vlogo na področju promocije športa 

izvajala Zavod za šport Slovenske Konjice in Športna zveza občine Slovenske Konjice. Športne aktivnosti 

in prireditve prispevajo k motivaciji za šport, večji športni aktivnosti in imajo promocijski učinek za 

šport, turizem in gospodarstvo lokalne skupnosti.   

CILJ: 

- Dvig prepoznavnosti pomena športne aktivacije in športnih aktivnosti/programov/dogodkov, 

ki se v občini izvajajo. 

 

Mreženje in povezovanje 

- Organizacija srečanj športnih društev. 

- Obveščanje športnih društev in prenos informacij med društvi. 

- Sodelovanje z drugimi zavodi in organizacijami na lokalni ravni z namenom povezovanja 

(zdravstvo, turizem, kultura, okolje, mladina…). 

- Članstvo v Zvezi športnih centrov Slovenije, z namenom prenosa dobrih praks in povezovanja 

na nacionalni ravni. 

- Sodelovanje v Erasmus+ SPORT projektih, z namenom prenosa dobrih praks in povezovanja 

na mednarodni ravni. 

Informiranje 

- Osveževanje informacij in promocija spletne strani Zavoda za šport Slovenske Konjice. 

- Uporaba družbenih omrežij za promocije. 

- Objave v lokalno prisotnih medijih. 

- Spremljanje in aktivno prilagajanje novim oblikam informiranja. 

Promocija športa v občini preko prireditev 

- Prireditev Športnik leta 

Kulturni dogodek s športnim pridihom. V začetnih mesecih koledarskega leta bi se organiziral 

dogodek, ki bi privabil vse športnike iz okolice. Poslala bi se vabila športnikov, ki bi svojo 

udeležbo morali potrditi. Prireditev se lahko izpeljale v kulturnem domu, gledališču, oziroma 

kinodvorani. Lokacija se izbere na podlagi najbolj primernega prostora za izvedbo in glede na 

števila povabljencev. Kakor vse športno – kulturne prireditve, naj dogodek vsebuje nekaj 

nastopov okoliških umetnikov in športnikov, samo prireditev pa vodi izkušen moderator 

prireditev. Izbere se najboljšega športnika, najboljšo športnico, najboljšo ekipo, najboljše 

mlade športnika in podobno. Na koncu bi izbrali tudi nagrado za dolgoletno delo v športu za 

nekoga, ki je največ pomagal pri razvoju športa v Slovenskih Konjicah. Po dogodku pa bi se 

izvedla še pogostitev, kulinarika bi bila od lokalnih pridelovalcev hrane. Prireditev naj še 

posebej nagradi prostovoljstvo v športu. 
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- Podpora društvom pri organizaciji športnih prireditev 

- Organizacija predstavitvenega dogodka vseh športov na letni ravni :Dan slovenskega športa 

23. september je državni praznik, Dan slovenskega športa, hkrati v tem tednu poteka 

tudi Evropski teden športa. To je dan, posvečen telesni in športni dejavnosti vsakega 

državljana Republike Slovenije, zato je še posebej pomembno, da se prav vsi lokalni 

akterji vključijo v promocijo telesne in športne dejavnosti na način, da šole organizirajo 

športni dan, delodajalci omogočijo zaposlenim udejstvovanje na različnih organiziranih 

oblikah telesne dejavnosti vsaj 1 uro znotraj svojega delovnega časa, Zavod  za šport, 

skupaj s športno zvezo in društvi ponudi brezplačne vadbe ali predavanja na temo 

pomembnosti telesne in športne dejavnosti za zdravje. Na ta dan se lahko organizirajo 

različna promocijska tekmovanja ali delavske športne igre, ki bi bile povezane tudi s 

kulturnimi dogodki.  

 

3.3. Uresničevanje strategije na področju športnih površin 

Občina Slovenske Konjice se srečuje s problemom pomankanja pokritih športnih površin v občini. 

Največja želja športnih društev je pridobitev pokritih površin za izvajanje športnih dejavnosti.  Problem 

je tudi, da so športne površine v občini prezasedene in niso na voljo vsem društvom. 

 

CILJI: 

- Izgradnja/dogradnja večnamenske športne dvorane. 

- Izboljšanje ostalih športnih površin v občini. 

- Vzdrževanje obstoječih športnih površin (sem sodi tudi vzpostavitev sistema vzdrževanja 

športnih površin, ki jih upravljajo krajevne skupnosti). 

- Omogočiti vsem društvom uporabo športne infrastrukture v občini. 

- Dvig primanjkljaja pokritih športnih površin za 10%. 

- Dvig primanjkljaja nepokritih športnih površin za 5%. 

 

Plan uresničevanja strategije na področju športnih površin 

 

Tabela 11: Plan uresničevanja strategije na področju obstoječih športnih površin 

ŠPORTNA POVRŠINA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ŠRC PARK 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

obnova tribun in spodnjega 

igrišča za košarko 

x           

obnova zgornjega igrišča za 

košarko 

  x         

prenova otroških lesenih 

igral 

 x       x   

obnova igrišča za hokej   x         

obnova tekaške steze    x       x 

obnova urbanega fitnesa      x      
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ŠPORTNA POVRŠINA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

ŠRC DOBRAVA 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

obnova fasade in strehe na 

garderobah 

x           

ograjni sistem okoli 

objekta 

x           

sanacija tribun in 

dogradnja tribun za igrišče 

z umetno travo 

 x x         

obnova nadstreška ob 

garderobah  

  x x        

obnova atletske steze1   x         

prenova namakalnega 

sistema 

   x        

ŠPORTNA DVORANA SLOVENSKE KONJICE 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

prenova sanitarij in 

vodovodnega sistema 

  x x        

prenova hodnika, stopnišča 

in tribun 

    x x      

prenova parketa       x x    

prizidek ali dodatna 

dvorana2 

  x x x x x     

nadgradnja plezalne stene3         x x  

ATLETSKI STADION OB DRAVINJI 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

sanacija steze  x          

razsvetljava na stezi    x        

MALINDIJA 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

ureditev urbanega fitnesa 

in menjava igral 

x       x    

BAZEN SLOVENSKE KONJICE 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

BAZEN ZBELOVO** 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

 

 

 

                                                           
1 Investicija se bo izvedla v primeru možnosti sofinanciranja (razpis, javno-zasebno partnerstvo). 
2 Investicija se bo izvedla v primeru možnosti sofinanciranja (razpis, javno-zasebno partnerstvo). 
3 Investicija se bo izvedla v primeru možnosti sofinanciranja (razpis, javno-zasebno partnerstvo). 
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ŠPORTNA POVRŠINA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

KOLESARSKE POTI PO OBČINI 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

asfaltiranje steze na 

posameznih odsekih (Draža 

vas – Loče) in nadragdnja 

kolesarskih poti 

 x x x x x      

legalizacija poti za downhill 

po Konjiški gori* 

x x x x        

POHODNE POTI PO OBČINI 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

ŠPORTNE POVRŠINE V UPRAVLJANJU KRAJEVNIH SKUPNOSTI** 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

ureditev razsvetljave   x x x x x     

Tepanje – celostna obnova 

igrišč 

 x x x        

Zbelovo – obnova igrišč x           

Zbelovo - minigolf  x          

Bezina – obnova igrišča za 

odbojko 

 x          

Bezina – dograditev igrišča 

za košarko 

  x         

Bezina – obnova igrišča in 

namestitev igral na 

Strteniku 

x           

Loče – premik igrišč in 

atletske steze (Livada) 

  x x        

Loče – preplastitev 

nogometnega igrišča 

  x         

Loče – obnova igrišča za 

odbojko 

       x    

Slovenske Konjice – igrišče 

Ulica Toneta Melive - 

obnova 

x           

Zeče – odbojka na mivki   x         

Konjiška vas – širitev 

športnega parka 

   x x       

ŠPORTNE DVORANE V UPRAVLJANJU ŠOL 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

KEGLJIŠČE SLOVENSKE KONJICE* 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

Obnova garderob in 

kopalnic 

  x x        
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ŠPORTNA POVRŠINA 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

MOTOKROS ŠKEDENJ* 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

obnova x x          

ureditev namakalnega 

sistema 

 x x         

BALINIŠČE* 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

obnova in dogradnja 

ruskega kegljišča 

 x          

STRELIŠČE* 

obnova ali premik v nove 

prostore  

     x x     

IGRIŠČE ZA GOLF ZLATI GRIČ* 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

LETALIŠČE SLOVENSKE KONJICE* 

vzdrževanje x x x x x x x x x x x 

 

Tabela 12: Plan uresničevanja strategije na področju novih športnih površin 

ŠPORTNA 

POVRŠINA 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

KOLOPARK IN SKATE PARK 

izgradnja   x x        

vzdrževanje  x x x x x x x x x x 

*druge površine, ki niso v lasti ali upravljanju občine  

** površine s katerimi upravljajo krajevne skupnosti  

V občini so prisotni tudi javni in zasebni prostori, v večini namenjeni skupinskim vadbam, fitnesu, ki v 

planu obnov, nadgradenj ali dodatnih športnih površin niso zajeti. Takšne površine so denimo v 

gasilskih domovih, doki krajanov, večnamenske dvorane (Zavod Splošna Knjižnica Slovenske Konjice, 

Mladinski center Dravinjske doline), telovadnice (Poslovna stavba Konus, Center Starfit, Center 

okusov, penzion Kračun)… 

Z dodatno športno infrastrukturo, v upravljanju s strani Zavoda za šport Slovenske Konjice, se 

predvideva tudi dvig tržnega deleža in posledično možnost višjega sofinanciranja.  

Tabela 13: Projekcija odstotka tržnega deleža, ki ga lahko ustvari Zavod za šport ob 

pridobitvi/nadgradnji športnih površin 

 Leto Tržni delež 

2019 23% 

2020  20% 

2025 25% 

2030 35% 
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3.4. Uresničevanje strategije na področju kadra 

 

Izobraževanje kadrov 

 

Izobražen in usposobljen  športni kader je temelj za razvoj vseh področij športa, zato je pomembno, da 

vsi trenerji in drugi športni delavci ves čas izpopolnjujejo svoje znanje in ga nato prenašajo na športnike. 

Z izobraženim ali usposobljenim kadrom se dvigne tudi nivo samega športa v občini, kar posledično 

vodi tudi do boljših rezultatov in večjega števila otrok, mladostnikov in odraslih vključenih v športne 

dejavnosti. 

CILJI:  

- Več denarja namenjenega za strokovno usposabljanje kadra. 

- Povečati število strokovno usposobljenih delavcev. 

- Dvigniti nivo znanja delavcev. 

 

Kadrovski načrt  

Potreba Zavoda za šport Slovenske Konjice/Športne zveze Slovenske Konjice je, da v naslednjih letih 

povečajo število zaposlenih, predvsem na podlagi pomoči izvajanja športnih dejavnosti, ki potekajo v 

občini in nadzoru infrastrukture, ki se uporablja. 

Potreba je tudi, da se pridobi kader, ki bi bil športno primerno izobražen in bi skrbel za povezovanje 

športnih klubov v občini Slovenske Konjice, hkrati pa nudil svoje strokovno znanje športnim klubom, ki 

bi to potrebovali. S tem kadrom bi občina pridobila strokovno znanje, ki bi preprečilo nekvalitetno 

izvajanje športa v občini Slovenske Konjice.  

Zaradi problema pomankanja primerno izobraženega kadra v občini Slovenske Konjice, je vizija v 

prihodnosti pomagati športnim klubom in sofinancirati primerno izobražen kader, ki v športnih klubih 

deluje.  

Zaposlitev izobraženega kadra na področju športa, ki bo urejal vsebino programov, pomagal društvom 

pri usklajevanju svojih programov s programi strategije in povezoval posamezna društva med seboj. V 

pomoč jim bo pri izoblikovanju in izvedbi programov z nasveti in navodili na rednih sestankih, 

delavnicah ali spopolnjevanjih. 

Predvidena delovna mesta: Strokovni sodelavec (leto pridobitve kadra: 2022), Športni strokovni 

sodelavec (leto pridobitve kadra: 2024), Vzdrževalec športnih objektov (leto pridobitve kadra: Po 

potrebi). 

Sofinanciranje strokovnega kadra v društvih se izvaja preko LPŠ. 
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4. Strateška kontrola 
 

Kontrola uresničevanja strategije se spremlja z naslednjimi kazalniki: 

- Število športno aktivnih prebivalcev Občini Slovenske Konjice – podatek se spremlja na podlagi 

števila članov v športnih društvih, ob prijavi na razpis za sofinanciranje LPŠ. 

- Število kategoriziranih športnikov – podatek se spremlja preko število kategorizacij dodeljenih 

s strani OKS. 

- Promocija športa – podatek se spremlja na podlagi objav na spletu, družbenih omrežij ter 

evidenci sodelujočih na prireditvah. Podatek se spremlja na podlagi števila vzpostavljenih 

povezav z drugimi deležniki. 

- Število športno izobraženih oziroma strokovno usposobljenih strokovnih delavcev z ustreznimi 

kompetencami – podatek se spremlja na podlagi števila članov v športnih društvih, ob prijavi 

na razpis za sofinanciranje LPŠ. 

- Število novih športnih površin na prebivalca v m2 - podatke se spremlja na podlagi evidence -

razvida športnih površin. 


