
STRATEGIJA RAZVOJA ŠPORTNE PANOGE 
1. Predstavitev in poslanstvo športne panoge 
Hokej na ledu je najhitrejši ekipni šport na svetu in najbolj gledan ekipni šport na zimskih olimpijskih 
igrah. 

Začetki hokeja na ledu v Sloveniji so zelo nedorečeni, saj ni jasno določeno, kdaj se je začelo z igranjem 
te športne panoge. Zaradi slabe ohranjenosti arhivov se ne ve točno katerega leta se je hokej na ledu v 
Sloveniji začel igrati, naj bi pa se med leti 1928 in 1932. 

V dostopnih arhivih je moč zaslediti, da so pravi hokej po kanadskih pravilih igrali samo v Ljubljani pri SK 
Ilirija. Prva tekma v Sloveniji pa naj bi se odigrala v Kamniku 7. februarja 1932. 

Leta 1939 je jugoslovanska zveza za drsanje in hokej na ledu, ki je bila istega leta sprejeta v Mednarodno 
zvezo hokeja na ledu (Ligue Internationale de Hockey sur Glace – LIGH) poslala na svetovnem prvenstvu 
v Zürichu reprezentanco katere okostje so sestavljali hokejisti Ilirije. Ekipo so dopolnili še z nekaterimi 
igralci iz Zagreba. Jugoslovanska reprezentanca je na svojem krstnem svetovnem prvenstvu osvojila 
predzadnje, 13. mesto z eno osvojeno točko, katero so osvojili z neodločenim rezultatom proti 
reprezentanci Belgije. 

Svojo prvo zmago je Jugoslovanska reprezentanca dosegla v začetku februarja 1941, ko je kljub vojni , ki 
je že zajela nekatere dele Evrope odpotovala na turnir v Garmisch-Partenkirchen in premagala 
reprezentanco Amsterdama s 4:2. 

Za Jugoslovansko reprezentanco je skozi zgodovino nastopilo skupno 139 slovenskih hokejistov od 
skupaj 211 hokejistov. 

Dne 6. maja 1992 je bila Slovenija sprejeta v članstvo Mednarodne zveze hokeja na ledu (IIHF). Slovenska 
izbrana vrsta je začela svoje uradne nastope novembra leta 1992, ko se je na dveh kvalifikacijskih tekmah 
pomerila z reprezentanco Hrvaške in dosegla dve prepričljivi zmagi ter se tako uvrstila na svetovno 
prvenstvo skupine C, ki je potekalo v mesecu marcu leta 1993 v Ljubljani in na Bledu. Slovenija je imela 
močno konkurenco novonastalih držav s področja nekdanje Sovjetske zveze in končala na končnem 4. 
mestu in ostala v skupini C svetovnega hokeja. Slovenski izbrani vrsti je z neodločenim rezultatom proti 
reprezentanci Estonije 28. marca 1997 uspelo osvojiti drugo mesto v skupini C in s tem napredovati v 
skupino B svetovnega hokeja. Reprezentanca se je prvič uvrstila v elitni rang svetovnega hokeja leta 
2001 v zadnjih letih pa niha med elito in divizijo IA. Reprezentanca Slovenije se je udeležila zadnjih dveh 
Olimpijskih iger, leta 2014 v Sočiju – četrtfinale –  in 2018 v Pjongčangu – osmina finala. 

V Mariboru sta v okviru smučarskega kluba pred drugo svetovno vojno delovali sekciji za drsanje in hokej 
na ledu. Posamezni člani so se udeleževali prvenstev v umetnostnem drsanju. Drsalci so priredili tri 
izredno uspešne drsalne revije, na katerih so dosegali za tedanje razmere dobre rezultate. Po 
osvoboditvi je bila prva tekma v hokeju na ledu odigrana februarja 1949 na Treh ribnikih. 

Hokejski klub v Mariboru se je takrat imenoval »Polet« in je po letu samostojnega delovanja postal član 
Železničarskega športnega društva. Moštvo je nato nastopalo v slovenski hokejski ligi. Do leta 1963 so 
hokej na ledu igrali na drsališču ob Tržaški cesti. Leta 1974 je bila v Mariboru zgrajena umetna drsalna 
ploskev. Od omenjenega leta pa vse do 1976 so Mariborski hokejisti nastopali v slovenski ligi, naslednji 
dve leti pa v takratni drugi zvezni ligi. V sezoni 1977/78 se je ekipa pod takratnim imenom »STAVBAR« 
uvrstila na drugo mesto. Do leta 1983 je hokej v Mariboru ponovno životaril. 

V sezoni 1984/85 je pod vodstvom Štefana Smeta, takrat imenovani Hokejski klub »Avtoprevoz« osvojil 
1. mesto v drugi zvezni ligi. Že naslednjo sezono je hokejski klub Maribor nastopal v prvi zvezni hokejski 
ligi. Ob praznovanju šestdesete obletnice Železničarskega športnega društva Maribor leta 1987 so v 
hokejskem klubu zastavili svoj tretji vzpon z geslom: »Čim več mladih, lastnih igralcev, strokovno delo, 



trezna športna politika, primerna družbena podpora in dobri pogoji dela.« V sezoni 1991/92 je z 
namenom popularizacije hokeja v Mariboru ustanovljena mariborska hokejska liga – MHL. 

V sezoni 1993/94 se je začel ponoven razvoj hokeja na ledu v Mariboru. Mariborski hokejisti so to sezono 
zaigrali v prvi slovenski ligi in so zasedli šesto mesto. Pričela se je uveljavljati celostna podoba 
»Mariborski lisjaki«. Ekipa hokejske šole je prvič v zgodovini v državnem prvenstvu osvojila bronasto 
medaljo. V sezoni 1996/97 je ekipa hokejske šole v državnem prvenstvu ponovno osvojila bronasto 
medaljo, ekipa dečkov pa se je uvrstila med štiri najboljše v Sloveniji. 

Klub se je leta 2006 preimenoval v Hokejsko drsalni klub Maribor. 

Sezona 2009/10 je v zgodovini mariborskega hokeja najuspešnejša sezona. Pod strokovnim vodstvom 
Pavleta Kavčiča je člansko moštvo prvič v zgodovini osvojilo prvo mesto v Slohokej ligi za člane, obenem 
so člani še drugič zapored osvojili tretje mesto v državnem prvenstvu, članice so enajstič osvojile naslov 
državnih prvakinj, mladinci so zasedli četrto mesto, kadeti so bili srebrni, dečki bronasti in mlajši dečki 
zlati. 

V zadnjih desetih sezonah je selekcija članov osvojila dve bronasti medalji (enkrat v Slohokej ligi in enkrat 
v državnem prvenstvu), članice so v tem času štirikrat osvojile državno prvenstvo in bile petkrat druge, 
selekcije mlajših kategorij pa so šestkrat zasedle tretje mesto in dvakrat srebrno mesto. 

Hokejsko drsalni klub Maribor ostaja edini klub v regiji in je tako nosilec in izvajalec panožne strategije 
hokeja na ledu in drsanja. 

 

Vizijo kluba lahko predstavimo zapleteno, lahko pa tudi enostavno. Želimo biti najboljši, dati otrokom 
nekaj več, kot si sploh znajo predstavljati, jim pomagati odrasti stran od pasti sodobnega odraščanja ter 
jih navdušiti za šport in športno življenje. Kot največji hokejski klub v severovzhodni Sloveniji si 
prizadevamo za množičnost in popularizacijo hokeja v regiji. Čim več otrok želimo navdušiti, po našem 
prepričanju, za najboljši šport na svetu in tako seveda okrepiti naš mladinski pogon. Hokejski in 
osebnostni razvoj članov in članic nam je na prvem mestu, saj si v prihodnosti želimo kakovostnega in 
na najvišjem nivoju konkurenčnega članskega moštva, sestavljenega iz večinsko domačih igralcev. 
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2. Analiza in ocena stanja v panogi zadnjih 20 let 
Vsem, ki delamo v športnih klubih na področju ekipnih športov, je problematika ocenjevanja stanja in 
uspešnosti, jasna.  

Klubske sezone niso vezane na koledarsko leto, temveč so razporejene na dve leti, saj v našem primeru 
ena sezona traja od avgusta prvega leta do maja naslednjega leta. Odhodi najboljših posameznikov v 
tujino se dogajajo prav med dvema sezonama. To s seboj prinese  rezultatska nihanja ekip iz sezone v 
sezono.  

Primerjava nastopov in rezultatov  med individualnimi športi in ekipnimi športi na olimpijskih igrah, 
svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih in mladinskih variant vseh mednarodnih prvenstev je 
praktično nemogoča. Izredno nerealno in neodgovorno je pričakovati, da bodo igralci, ki so dovolj 
kvalitetni za hokejsko reprezentanco Slovenije, ostali v domačih vrstah  kluba iz Maribora, ko pa so 
razmere v slovenskem hokeju takšne, da so tudi slovenski klubi v najboljši izvedbi le na 
polprofesionalnem nivoju. V hokejskem klubu se lahko pohvalimo z dejstvom, da smo en najuspešnejših 
klubov v Sloveniji pri razvoju igralcev.  Iz Maribora prihaja en od dveh igralcev, ki sta zaigrala v ligi NHL., 
prav tako pa sta zadnja dva izbrana Slovenca (skupno jih je bilo do sedaj izbranih 6) na naboru najboljše 
lige na svetu (NHL) prav bivša Lisjaka. Ostali bivši Lisjaki, ki uspešno službujejo v klubih v tujini, pa tvorijo 
približno četrtino slovenske moške hokejske reprezentance in imajo prav vsi vidne in pomembne vloge 
v reprezentanci. 

Ob zgoraj opisani situacije naletimo tudi na problem podeljevanja kategorizacij v ekipnih športih. Ker je 
težko oceniti, kdo si zasluži kategorizacijo, le to dobijo člani najboljših ekip v ligi, kar pa seveda ne 
pomeni, da so vsi posamezniki te ekipe tudi najboljši posamezniki v državi. Če dodamo še dejstvo, da se 
večina naših najperspektivnejših igralcev odloči za nadaljevanje športne poti v tujini pred osemnajstim 
dopolnjenim letom, to pomeni, da tudi, ko enkrat zaigrajo za mladinsko reprezentanco (U18), ne štejejo 
več v našo klubsko kvoto kategoriziranih športnikov. Pred kategorijo do 18 let uradnih reprezentanc ni. 

Zaradi manjšega odhoda mladih športnikov v tujino znotraj individualnih športnih panog, ko tudi 
olimpijci pogosto zastopajo barve svojih lokalnih klubov, se ekipni športi pri takšni površni statistični 
obravnavi vedno hendikepirani. 

Zato menimo, da je vezava merjenja uspešnosti kluba na kriterije, kot so uspešnost na največjih 
tekmovanjih in doseženo število kategorizacij, nesmiselna. Na osnovi tako postavljenih kriterijev nikakor 
ne moremo dobiti primerljivih podatkov o kakovosti dela na področju posamezne športne panoge. 

Smo pa ponosni na to , da je šlo skozi pogon HDK Maribor precej reprezentantov. Pogled nazaj in v 
sedanjost pokaže, kako močno vlogo ima naš klub na tem polju. Naš največji as Jan Muršak se je od 
reprezentančnega dresa in naziva kapetana reprezentance žal poslovil, še vedno pa Risi ostajajo najboljši 
golman francoske lige Matija Pintarič, član Pingvinov iz Bremerhavena, ki nastopajo v ligi DEL, Miha 
Verlič, najboljši strelec Risov na zadnjem svetovnem prvenstvu in član drugih Pingvinov iz Pittsburgha, 
Jan Drozg in branilec, ki trenutno nastopa za HK SŽ Olimpijo, Miha Štebih. Na vrata reprezentance trka 
tudi član Bikov iz Salzburga Aljaž Predan, ki je za slovensko reprezentanco odigral nekaj pripravljalnih 
tekem. Med drugim je nekaj časa pri Lisjakih v vlogi trenerja preživel tudi zdajšnji selektor Risov Matjaž 
Kopitar. V naši hokejski akademiji se valijo tudi talenti iz tujine, zato so bivši Lisjaki tudi reprezentanti 
Srbije - Viktor Kastel – in Bolgarije – Reimand Mladenov. Zraven vseh članskih reprezentantov, naši člani 
redno tvorijo tudi okostja mladinskih reprezentanc, tako imamo redno okoli 10 igralcev, ki so člani bodisi 
reprezentance U18 bodisi U20. Ta številka bi bila še višja, če se starši in njihovi otroci, ne bi odločali, po 
našem mnenju prehitro, zapustiti domače okolje in nadaljevati športno pot v tujini. 

V klubu imamo v zadnjih letih povprečno nad 150 članov. Od tega jih 100 spada v med aktivne 
tekmovalce v kategorijah U13 in starejših. Število tekmovalcev in tekmovalk v članski selekciji se vrti 
okoli 40, aktivnih mladinskih tekmovalcev pa imamo povprečno med 50 in 75. Dekleta in fantje v klubski 
šoli drsanja in hokeja na ledu predstavljajo med 30 in 50 članov. To število se skozi sezono veča, s 



pričetkom nove pa zaradi prehoda med selekcijami pade. Smo hokejski klub z največjim številom članic 
– deklet – na področju Slovenije. 
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članic mladink kadetinj deklic ml.deklic šoli 
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V klubu program dela izvaja sedem s strani Hokejske zveze Slovenije licenciranih trenerjev, od tega ima 
en drugo stopnjo licence. Dodatno pri mlajših kategorija pomaga še 5-10 vaditeljev, ki so člani selekcij 
članov, članic in mladincev. 

Takšna ureditev – zadostno število trenerjev na otroka glede na starostno kategorijo – je za klub veliko 
finančno breme, a ker nam je kvaliteten razvoj igralcev na vseh področjih na prvem mestu, ga z 
dodatnimi sponzorskimi sredstvi v zadnjem obdobju uspešno krijemo. Zraven vseh naštetih v klubu 
deluje tudi priznani trener za fizično pripravo, sodelujemo s športno psihologinjo, fizioterapevti in 
drugimi, ki so nam pripravljeni kakorkoli pomagati. Že kar nekaj let aktivno sodelujemo z Mariborsko 
knjižnico v projektu Hokejska bralna postava, ki je pred kratkim postala osnova za medresorski nacionalni 
program za spodbujanje branja med mladimi športniki in mladimi športnicami, ki ga od leta 2020 
koordinira Olimpijski komite Slovenije. S tem spodbujamo tudi razvoj sposobnosti posameznika, ki 
morda niso direktno vezane na uspešnost igranja hokeja, vendar so pomembne za oblikovanje mladega 
športnika kot celote. Program je dobil tudi naziv za najboljši inovativni projekt, ki ga knjižnice namenijo 
svojim uporabnikom. 

Ledna dvorana je sicer prostorsko razmeroma dovolj velika za naše potrebe, a je dotrajana in 
prepotrebna obnove. Želeli bi si kakšne garderobe več, saj je prevoz opreme, katere je napram drugim 
športom precej več, na in z treningov za mlade športnike izredno zahtevna. Že nekaj let pušča streha, 
kar slabo vpliva na pripravljenost ledne površine, rolbi za čiščenje ledu sta dotrajani in večkrat 
povzročata zamike treningov in tekem, zaradi slabega prezračevanja se v dvorani pogosto zadržuje 
megla, južna stran dvorane je nedokončana, tribuna potrebna obnove, v kratkem bo potrebno zamenjati 
ogrado za hokejsko igrišče, itd. 

3. Trenutni vadeči vključeni v športne programe  panoge 

a) Področje športa za vse 

Klub je organizator tečajev drsanja za vrtce in osnovne šole, tako da se v dopoldanskem času skozi vrata 
dvorane sprehodi velika večina otrok, ki obiskujejo mariborske šole in vrtce. Trenerji in vaditelji na teh 
tečajih pa so isti trenerji, ki delajo pri HDK Maribor. 

Pred nekaj leti se je pričel projekt lige hokeja na ledu za osnovne šole, ki pa je zaradi pomanjkanja 
sredstev ostal samo v obliki ideje. 

Cilj mednarodnega EU projekta »Ice rinks for all« katerega nosilec je bil HDK Maribor, je bil dvorane z 
lednimi površinami približati vsem. Tako smo v Mariboru izvedli šolo drsanja in hokeja za otroke iz 
depriviligiranega okolja, za študente, za osnovnošolske otroke, za dekleta in za odrasle. Zadnja skupina 
je ostala kot samostojna skupina tudi po zaključku projekta v obliki starševskega hokeja, ki spodbuja 
medgeneracijsko druženje in ukvarjanje s športom starše hokejistov in hokejistk in njihove znance. 

V prihodnosti imamo namen izpeljati še šolo drsanja za otroke s posebnimi potrebami, saj so se naši 
trenerji v sklopu projekta v tujini izobraževali tudi na tem področju. 



b) Področje tekmovalnega športa  

Za otroke in mladino usmerjene v kakovostni in vrhunski šport smo z letošnjo sezono prenovili programe 
dela po starostnih kategorijah. 

Treningi so prilagojeni starostni skupini, ki skupaj trenira, sledimo pa mednarodnim smernicam 
razvitejših hokejskih držav. Delamo po strokovnem programu, ki je bil pripravljen v sodelovanju s 
Hokejsko zvezo Slovenije in drugimi mednarodno priznanimi trenerji ter hokejskimi akademijami. Temelj 
dolgoročnega razvoja naših igralcev sloni na treh K-jih: kompetence, kognitivne sposobnosti in karakter. 
Začnemo z zabavo in razvojem ljubezni do hokeja pri najmanjših, skozi leta pa se količinsko večajo 
obveznosti in s tem tudi zavzetost, ki pelje vse do resnega članskega hokeja doma ali profesionalnega 
nivoja v tujini. V HDK Maribor podpiramo medpanožno sodelovanje in otroke spodbujamo k ukvarjanju 
s čim več športi. Glede na to, da je hokej šport z izrazito pozno specializacijo, je široko znanje, ki ga lahko 
otroci pridobijo ob treniranju drugih športov, dodaten bonus na njihovi poti k kakovostnemu ali 
vrhunskemu športu. S tem prav tako zagotovimo, da ima mladostnik v primeru, da se odloči prenehati s 
treniranjem hokeja, rezervno pot in druge športe, ki so mu blizu in za katere ima kompetence, da se z 
njim lahko ukvarja ali na vrhunskem ali na rekreativnem nivoju. 

Trenerji, ki se ukvarjajo z otroci in mladino pri HDK Maribor so vsi primerno izobraženi, klub pa sodeluje 
tudi z zunanjimi strokovnjaki različnih profilov, od trenerjev pretežno usmerjenih v vrhunski hokej, 
trenerjev specializiranih za razvoj spretnosti in veščin, športne psihologinje, trenerja za fizično pripravo, 
do trenerja za vratarje. Smo klub, ki z zelo omejenimi sredstvi, redno proizvaja vrhunske športnike, ki 
kasneje sestavljajo okostje državne reprezentance. 

4. Strateški cilji panoge do 2030 

a) Področje športa za vse do 2030 

Nadaljevati z uspešnim vodenjem Starševskega hokeja, s katerim približamo hokej odrasli populaciji, ki 
predstavlja morebitne sponzorje in podpornike hokeja na ledu v Mariboru. 

V sodelovanju z Mestno občino Maribor izvajati programe šole drsanja za osnovne šole in vrtce. 

V sodelovanju z organizacijami, ki pomagajo otrokom s posebnimi potrebami, izvesti šolo drsanja. 

Poiskati dodatne načine kako pritegniti javnost do zanimanja za hokej na ledu in drsanje nasploh in si 
prizadevati za čim večjo popularnost športa v regiji. 

b) Področje tekmovalnega športa do 2030 

Nadaljevati z uspešnim delom iz zadnjih let. Poskrbeti za zadosten vpis otrok v šolo hokeja, navdušiti 
otroke za šport in s tem poskrbeti za čim aktivnejšo mladino. Hokej je v osnovi zabava in je bil, je in bo 
noro dober šport za otrokov razvoj. Je najhitrejši ekipni šport na svetu in zato izredno dinamičen šport, 
ko se lahko v vsakem trenutku igre zgodi nešteto možnih situacij. Zraven sklepanja prijateljstev za 
življenje in tovarištva, ki ga ekipni športi prinesejo, sta nepredvidljivost in hitrost igre tista, ki sta glavni 
razlog, da se otroci odločijo za hokej in morda še pomembneje, v njem ostanejo. Prinese jim tudi 
samostojnost, ki je danes tako zelo ogrožena pri mladih. 

HDK Maribor se bo še naprej udeleževal prvenstev organiziranih s strani Hokejske zveze Slovenije in 
sodeloval z bližnjimi partnerji iz Zagreba in avstrijske štajerske regije. Naš cilj je do petnajstega leta razviti 
kompetentne, kognitivno sposobne in karakterno dobre igralke in igralce, ki bodo v kadetskih, 
mladinskih in članskih kategorijah lahko posegali po najvišjih mestih v državi. Kot regijski razvojni center, 
v katerega redno prihajajo najboljši igralci iz balkanskega področja, si s prihodom teh igralcev obetamo 
boljše rezultate v naštetih kategorijah, a seveda ne na račun opuščanja hokeja s strani domačih 
mariborskih igralcev in igralk. 



Utopično je pričakovati, da bodo najboljši igralci ob sedanjih finančnih razmerah ostali v domačem okolju 
vse do takrat, tako da želimo tem pomagati v tujini najti primerne razvojne centre, ki jim lahko pomagajo 
pri nadaljnji poti do vrhunskosti.  

Ob enem si želimo dvigniti kvaliteto domačega članskega moštva z domačimi igralci do mere, da bo 
ostati v domačem okolju in zaigrati za člansko moštvo Maribora realna karierna pot za vrhunskega 
športnika ali športnico. 

5. Strategija za doseganje zastavljenih ciljev v panogi 
1) Prizadevati si za množičnost in popularizacijo hokejskega in drsalnega športa med občani in širši 

podravski regiji 
2) Redno sodelovanje v državnih prvenstvih RS v vseh kategorijah 
3) Vzgajati svoje člane po strokovnih načelih hokeja na ledu in jih vzgajati v športnem duhu 
4) Skrbeti za kvaliteto tekmovalk in tekmovalcev in si prizadevati za dvig kvalitete igre ekip v vseh 

kategorijah 
5) Organizirati začetne in nadaljevalne šole hokeja in drsanja za mladino 
6) Skrbeti za popularizacijo hokeja in umetnostnega drsanja, ki ga klub goji preko vseh oblik 

javnega obveščanja in s propagandnimi akcijami v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja 
7) Sodelovanje s sorodnimi klubi doma in v tujini 
8) Organizacija in izvedba državnih in mednarodnih tekem 
9) Skrbeti za izpopolnjevanje in dopolnilno izobraževanje svojih članov in prenašanje izkušenj in 

znanja na mlajše člane kluba 
10) Ustvarjati materialne pogoje za razvoj dejavnosti kluba in skrbeti za redno vzdrževanje igrišč, 

objektov in rekvizitov. 
11) Povečanje nivoja financiranja športa v lokalni skupnosti 
12) Povečati število v hokej aktivno vpletenih oseb 

a. Povečati vpis otrok v šolo hokeja 
b. Povečati število prostovoljcev 
c. Povečati število primerno izobraženih trenerjev 

13) Povečati število aktivnih hokejistov in hokejistk v vseh tekmovalnih kategorijah na vsaj 20 
igralcev/igralk in 2 vratarja/vratarki 

14) Podpreti vse aktivnosti, ki doprinesejo k trajnostnim vidikom razvoja hokeja na ledu 
a. Izgradnja novih ledenih ploskev 
b. Ustanavljanje novih klubov v bližnjih regijah kjer hokej še ni zastopan 

15) Doseganje poslovne odličnosti 

6. Način doseganja zastavljenih ciljev 
Za uresničevanje svojih ciljev in skupnih interesov HDK Maribor sodeluje z drugimi domačimi in tujimi 
hokejskimi in drsalnimi klubi ter sorodnimi društvi in po svojih najboljših zmožnostih uresničuje zgornje 
cilje. 

1) Iskanje morebitnih sponzorjev, donatorjev in drugih podpornikov hokeja na ledu in drsanja 
2) Aktivna promocija športa na športnih prireditvah 
3) Pridobiti sredstva za izobraževanje trenerskega kadra 
4) Z dobrim delom in z vzpostavitvijo pozitivne klime zadržati čim več hokejistov/hokejistk do 

članskega nivoja 
5) Dobro sodelovati s predstavniki medijev in skrbeti za dober glas športa v medijih 
6) Sodelovati z Mestno občino Maribor pri obnovi in skrbi za Ledno dvorano 
7) Delovati po finančnih zmožnostih 



7. Uresničevanje zastavljene strategije v panogi 
Namen HDK Maribor je širjenje ljubezni do športne aktivnosti pri mladih kot stila življenja ter 
popularizacije hokejskega in drsalnega športa. 

1) Spodbujati gospodarske partnerje k čim večjemu vključevanju v financiranje športa. 
2) Spodbujati partnerje k širjenju povezovanja z drugimi partnerji 
3) Spodbujati funkcionarje in člane kluba k aktivni promociji drsanja in hokeja na ledu 
4) Spodbujati klubski kader k nadaljnjem profesionalnem izobraževanju v širšem športnem smislu 
5) Spodbujati klubski kader in člane k ustvarjanju in vzdrževanju tovarištva in dobre splošne klime 
6) Spodbujati medijske partnerje k promociji drsanja in hokeja na ledu 

8. Način uresničevanja zastavljene strategije 
Uresničevati zastavljeno strategijo s pristopom planirati – narediti – oceniti – popraviti – ponoviti. Za 
pomoč uporabiti Belo knjigo hokeja, ki jo je leta 2015 izdala Hokejska zveza Slovenije. Nadaljevati z 
dobrim sodelovanjem z mednarodno priznanimi strokovnjaki in akademijami z tujine, ki so lahko odlična 
pomoč pri pridobivanju novih idej in reševanju problemov. 

9. Izvajalci za uresničevanje strategije 
Za izvedbo programa in strategije pod sedanjimi pogoji je odgovoren klub HDK Maribor, kot edini 
izvajalec učenja drsanja in tekmovalnega hokeja na ledu v regiji. 

10. Strokovni kader, starši, prostovoljci… 
Edini izvajalec učenja drsanja in tekmovalnega hokeja na ledu v regiji je HDK Maribor, ki lahko v 
sodelovanju s svojimi člani, starši, prostovoljci in drugimi partnerji izvede zastavljene cilje in strategijo. 
Vključevanje zgoraj naštetih je že uveljavljena praksa. 

11. Nadzor nad izvajanjem strategije 
Za izvedbo programa pod sedanjimi pogoji je odgovoren klub HDK Maribor, kot edini izvajalec učenja 
drsanja in tekmovalnega hokeja na ledu v regiji. Klub se lahko zaveže k vsem zgoraj navedenih ciljem. 

12. Zaključek 
 Potrebno je vlagati trud in sredstva v popularizacijo hokeja na ledu in drsanja 
 Povečati je potrebno bazo mladih tekmovalcev z organizacijo tečajev drsanja in drugimi 

promocijskimi aktivnostmi 
 Potrebno je okrepiti finančno podporo za izvedbo programov, saj stroški prevozov na tekme in 

stroški organizacije domačih tekem še vedno največja težava HDK Maribor 
 Potrebno je širiti ljubezen do športne aktivnosti pri mladih kot stila življenja ter popularizacije 

hokejskega in drsalnega športa 
 Potrebno je poskrbeti za hokejski in osebnostni razvoj športnikov in športnic, saj si lahko samo 

tako v prihodnosti nadejamo kakovostnega in na najvišjem nivoju konkurenčnega članskega 
moštva, sestavljenega iz večinsko domačih igralcev 


