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                           ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA 
                           Bazoviška 4 
                           NOVA GORICA         
 
 
Nova Gorica,  marec 2019 
 
 

POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 
in 

PROGRAM DELA ZA LETO 2019 
 
 
1.  Športna zveza Nova Gorica je kot predhodnica Javnega zavoda za šport  dolgo vrsto 
let koordinirala in izvajala programe športa. Z ustanovitvijo Javnega Zavoda za Šport 
dne   14.2.1997, ki ga je ustanovila skupaj z  MONG  se je njena vloga spremenila, 
programi so se razdelili, ostalo pa je prepletanje aktivnosti, ne nazadnje tudi s skupno 
strokovno službo. 
Povezava obeh ustanoviteljev je smiselna in lahko izjemno učinkovita pod pogojem, da 
vsi akterji svoje vloge razumejo in jih tudi uresničujejo. To je še toliko bolj pomembno po 
spremembi odloka o ustanovitvi JZŠ –  ustanovitelj je samo MONG (leta 2002).  Športna 
zveza pa mora ohraniti mesto strokovne sodelavke in koordinatorke v pripravi Letnega 
programa športa in izvedbi skupnih  športnih programov  in kot nepogrešljivi 
povezovalec športnih društev in klubov, skratka biti mora pomemben del upravljanja 
športa,  kot  predstavnik civilne sfere. 
 
Izjemno dobro sodelovanje s Športnim zavodom in profesionalno opravljanje strokovnih 
in tehničnih nalog za Športno zvezo, je bil v preteklosti dober način za učinkovito delo 
obeh institucij v tem segmentu koordiniranja programov športa.  
Vse to kaže, da je športni program neločljiva celota, ki zahteva odgovorno, strokovno - 
organizacijsko in materialno sodelovanje. Z ustreznimi rešitvami, v okviru dogovorjenih 
skupnih programov in z ustreznim sofinanciranjem programov, bomo dosegli višjo raven 
koordinacije izvedbe in učinkovitosti delovanja. 
 
2.   Na osnovi  Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v MO Nova 
Gorica je  Športna Zveza Nova Gorica v letu 2018 prvič po sprejetju novega Zakona o 
športu   kandidirala na razpis  za sofinanciranje programov športa v MO Nova Gorica in 
iz naslova organiziranosti v športu – delovanje športnih organizacij. 
Pridobljena sredstva so bila usmerjena za osnovno delovanje nepridobitne krovne  
športne organizacije , za kritje materialnih stroškov in dela dohodka zaposlene. Višina 
sredstev za naše delovanje niso zadoščala zato smo za sofinanciranje skupnega 
programa športa morali pridobiti  sredstva tudi  iz ostalih virov: 

▪ Mestna občina Nova Gorica  iz proračunskih sredstev sofinancira dogovorjeni 
skupni program športa ( v okviru JZŠ nova Gorica), na osnovi potrjenega Letnega 
programa športa v MO Nova Gorica 

▪ OKS-ZŠZ sofinancira delovanje Regijske pisarne za Severno Primorsko 
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▪ Skupni letni program športa  je  razdeljen na naloge, ki jih  ločeno in skupaj 
opravljata Športni zavod in Športna zveza 

▪ JZŠ in Športna zveza imata sklenjeno pogodbo o razdelitvi nalog in deležu 
sofinanciranja posameznih programov 

▪ Junija 2015 je bila z OKS-ZŠZ podpisana pogodba o delovanju in sofinanciranju 
Regijske pisarne (na osnovi opravljenih nalog- vključevanje v izvedbene 
programe OKS v regiji- projekti, namenjeni športu mladih/starejših, Mini 
olimpijada, Poslovne igre ter vpis vadb- zbiranje statističnih podatkov). 

▪ Na Fundaciji za šport uspešno kandidiramo s svojimi projekti in programi klubov 
in društev. 

▪ del dohodnine iz naslova donacij 
 
 

 
Športna zveza Nova Gorica je krovna športna organizacija v Mestni občini Nova Gorica 
in   opravlja skupne naloge, ki so vezane na medklubsko usklajene programe in 
aktivnosti. Na tak način je Športni zvezi omogočeno delovanje kot pravni osebi, 
kandidiranje za sredstva iz državnega proračuna in fundacije ter ne nazadnje tudi 
sponzorsko zbiranje sredstev. 
Sredstva namenjena delovanju zveze zadostujejo za izvajanje osnovnih nalog, za kaj 
več pričakujemo večji vložek OKS-ZŠZ in uspešnejše zbiranje sredstev na razpisih. 
Predvsem sofinanciranje s strani OKS-ZŠZ naj bi bilo izdatnejše po uveljavitvi novega 
Nacionalnega programa športa 2014-2023, kjer je vloga Športnih zvez dobila večjo 
vlogo. 
 
Tudi  leto 2018 je  zaznamoval leta 2017 sprejeti  Zakon o športu (ZŠpo-1), kar je 
narekovalo drugačen pristop do  pravil, ki so bila zapisana v LPŠ v MONG in v Odloku o 
sofinanciranju športnih programov. Skupaj z Oddelkom za družbene dejavnosti v Mestni 
občini Nova Gorica smo uspeli uskladiti oba omenjena akta kar je bil pogoj za nemoteno 
sofinanciranje športnih društev v MONG za leto 2018. 
 
Temeljni razlog za sprejem predlaganega Odloka je bila  želja, da bi veljavni odlok pripravili in 
uskladili tako, da bi čimbolj zasledoval potrebe in zmožnosti izvajalcev športnih programov v 
mestni občini, ki se vsako leto prijavljajo na javni razpis. Osnovni cilj, ki se je  zasledoval  je bila 
zagotovitev čim bolj pregledne, poštene, razvojno naravnane in racionalne razdelitve 
proračunskih sredstev na področju športa.  
 
Pri usklajevanjih odloka z MONG in   Javnim zavodom za šport ter Športno zvezo Nova Gorica 
so bile predlagane  nekatere spremembe s katerimi pa se ni posegalo  v že utečen sistem 
razdeljevanja proračunskih sredstev za področje športa. 
 
Spremembe so bile pripravljene v smeri omilitve pogojev za prijavo na javni razpis in sicer za 
invalidska društva, katerim se po novem upošteva  število aktivnih vadečih iz mestne občine v 
celoti, ne glede na program, ki ga izvajajo.  
 
Nekoliko so se spremenile  tudi zahteve glede odobritve dodatnega števila ur v segmentu 
»strokovni kader« v okviru športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski 
šport in sicer tako, da se uvaja zahteva za individualne športne panoge, ki morajo imeti najmanj 
2 kategorizirana športnika (od mladinskega do olimpijskega razreda), pri kolektivnih športnih 
panogah pa morajo mladinska oziroma članska ekipa igrati najmanj v II. ligi uradnega 
tekmovalnega sistema.  
V odloku je  popravljena  tudi napaka v preglednici 5.3, kjer je bilo napačno navedeno možno 
število ur za športne objekte v okviru individualnih športnih panog ter zaradi jasnosti drugače 
poimenovali nekatere preglednice. 
 



Stran 3 od 10 

Cilji, ki jih prinaša sprejeti  Odlok so znižanje pogojev za sofinanciranje invalidskih društev s 
sedežem v mestni občini, zmanjšanje števila potrebnih registriranih športnic in športnikov v 
okviru različnih starostnih kategorij programa športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v 
kakovostni in vrhunski šport, sprememba pogoja za pridobitev dodatnih ur za t.im. 
profesionalnega trenerja ter večja jasnost Meril. 

 
Temeljni cilj je, da se omogoči organizirano vadbo in športno udejstvovanje čim širšemu 
krogu ljudi, predvsem otrokom in mladini, zato posebno pozornost še naprej namenjamo 
prav njim. 
 
3. FINANČNO POROČILO ZA LETO 2018 TER NAČRT ZA LETO  2019 
 
Vsebine smo razdelili po usklajevanjih z Oddelkom za družbene dejavnosti, Športnim 
zavodom in Športno zvezo. Razdelitev ni dokončna, omogoča pa večjo preglednost 
delovanja. 
Spisek nalog in opravil v okviru Športne zveze Nova Gorica je razviden iz programa 
delovanja na občinskem, medobčinskem in regijskem področju. 

 
vsebina IZDATKI     

 2015 2016 2017 2018 2019 

Športnik goriške  8702,92   6107,49   6.418,28 7.651,43 6.500,00 

Stroški storitev in materiala  3244,73   8777,52 13.082,99 
7.424,59 

7.749,60 8.000,00 

Bančni stroški    189,56     257,01     297,51 338,74 350,00 

Kotizacije,kilometrina, 
dnevnice 

 1437,37   1088,18  1.249,12 719,40 1.000,00 

Stroški dela  6541,64 11225,45 11.167,12 12.812,10 14.000,00 

Fundacija  5543,00   7.505,00 7.030,01 8.500,00 

Internetna stran  1329,80   1.632,36 345,26 350,00 

najemnine 
   

512,40 520,00 

SKUPAJ 20.116,22 34.328,45 35.693,98 37.158,94 39,220,00 

 
 

PRIHODKI 2015 2016 2017 2018 2019 vsebina 

Lokalne skupnosti 12986,00 12722,50 11.724,00 7720,50 8.000,00 program 
športa   

MONG 
   

6.768,00 7.000,00  

Športnik goriške 2356,00 1530,00 1.763,00 1.435,50 1.600,00 druge občine 

Fundacija - 7500,00 8.900,00 7.400,00 7.400,00 programi 

Članarina -klubi 330,00 840,00 990,00 720,00 1.000,00  

OKS- ZŠZ 10270,00 7581,59 12.225,86 12.150,19 13.000,00  

Donacije drugih fiz.in prav. 
oseb 

200,00 4106,91 212,23 226,24 220,00  

Projekti-OKS-ZŠZ(Jesenice-
PO-NG) 

   
1.100,00 1.000,00 ŠIZ 

skupaj 26.142,00 34.281,00 35.815,13 37.520,43 39.220,00  
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IZVAJANJE PROGRAMOV 2018 
 
 

• ŠPORTNIK GORIŠKE 2017 

Na prireditvi ŠPORTNIK GORIŠKE 2017 smo pregledali in predstavili tekmovalne 
dosežke športnic, športnikov in športnih delavcev. Dobitniki priznanj prihajajo iz 
40 klubov iz 27 panog. Podelili smo 161 priznanj za tekmovalne dosežke (60 
plaket, 16 diplom in 85 medalj) ter 12 plaket športnim delavcem. 

• STROKOVNO USPOSABLJANJE – VADITELJEV REKREACIJE 
 
Našim društvom smo ponudili  možnost za pridobitev usposobljenosti za delo v 
športu, ki velja z novim Zakonom o športu v sodelovanju in izvedbi Športne unije 
Slovenije v Ljubljani med 23. marcem in 5. majem 2018. Vsebine so bile  
teoretične in praktične s področja metodike učenja in treniranja, poznavanja načel 
vadbe vzdržljivosti, moči in gibljivosti ter priprave, organizacije in izvedbe 
vadbenih programov. Tečaj je  obsegal 121 ur predavanj in delavnic ter 15 ur 
vodenja vadbe, ki jo kandidati opravijo v društvih. Kdor je že imel   pridobljeno 1. 
stopnjo usposabljanja s področja športne rekreacije je opravljal le  vsebine, ki se 
navezujejo na 2. stopnjo.  

• 24. IZVEDBA VIVICITTA  
 
V nedeljo 15. aprila  je potekala že 24. prireditev »POŽIVIMO MESTI- 
VIVICITTA«. Na start se je ob 9,30 uri – istočasno v več italijanskih in evropskih 
mestih podalo 894 pohodnikov, kar je preseglo vsa pričakovanja organizatorjev; 
Javni zavod za šport, Športna zveza Nova Gorica in ŠD Mark ter zamejski UISP 
in ZSŠDI. Ne-tekmovalna prireditev športa za vse,  je imela tri različne trase: 

-3 km: za otroke, starejše, invalide ter otroške vozičke, poganjalčke- brez 
arhitektonskih ovir 

-6 km: primerna za vse, ki si želijo mirnega pohoda, tudi za družine 

-12 km: razgibana proga, primerna tudi za tekače 

Na vseh razdaljah so poti vodile po slovenski in italijanski strani. Prav zaradi tega 
(in ob dejstvu, da sodelujejo organizacije z obeh strani meje) je to edinstven 
dogodek v svetu. Letošnjo Eko prireditev (uporabljeni samo razgradljivi materiali) 
so popestrili filharmonična skupina Kras iz Doberdoba in akustična skupina 
Doganirs, za otroke pa so bili na voljo napihljivi tobogani ter mini igrišče z 
metanjem podkev, namiznimi igrami, igrami z žogo. To je bil izjemen dan, kjer sta 
zmagala prijateljstvo in šport! 

• SUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE 
 
24. aprila 2018 smo izpeljali redno letno skupščino kjer je bilo članstvu 
predstavljeno delovanje Športne zveze in Regijske pisarne OKS ZŠZ v letu 2017. 
 

• SLOVENIJA V GIBANJU  
Nacionalni program Slovenija v gibanju (SVG), ki združuje športno-rekreativne 
prireditve in redne vadbe širom Slovenije je zakorakal v novo sezono. V številnih 
krajih po vsej Sloveniji se bodo udeleženci lahko preizkusili v raznolikih športnih 
panogah in preizkusih ne glede na znanje športne panoge in telesen 
sposobnosti. Dogodki so namenjeni medgeneracijskemu povezovanju, 
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poskrbljeno bo za različno telesno pripravljene osebe z namenom zadovoljiti vse 
okuse ljubiteljev športa in pritegniti tudi osebe, ki še niso redno telesno aktivne. 
Športna unija Slovenije v okviru omenjenega programa poleg 
sofinanciranja strokovnega kadra lokalnim izvajalcem nudi strokovno, 
organizacijsko in promocijsko podporo. Za organizatorje in lokalne izvajalce so  
pripravili tudi številne ugodnosti. 
 

• CITY GAMES  
 
City Games so športni in zabavni dogodek, organiziran je bil 15. avgusta 2018 na 
bazenu v Ajdovščini, s ciljem širjenja turistične ponudbe in spodbujanja druženja 
med mesti in državami. Igre City Games so bile  vrsta tekmovanja med ekipama, 
ki sta predstavljali  Ajdovščino in Novo Gorico. Zaradi svoje raznolikosti je bil 
projekt namenjen vsem generacijam. Sestavili smo športno ekipo mesta in na 
vabilo Zavoda za šport Ajdovščina ponovno obudili športno  "rivalstvo" med Novo 
Gorico in Ajdovščino 

 

• MINI OLIMPIJADA 
 

Projekt se v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez 
izvaja že dobrih 13 let. V tem času je dosegel zavidanja vredno razširjenost in 
popularizacijo preteklem letu se ga je udeležilo več kot 10.000 otrok na več kot 
30 lokacijah v izvedbi lokalnih športnih zvez, klubov in društev ter regijskih pisarn 
OKS-ZŠZ. Kot v preteklem letu, smo  tudi tokrat dogodek izpeljali v Športnem 
parku Nova Gorica in sicer  v sredo, 12. septembra 2018 v dopoldanskem času. 
Na mestnem stadionu so se  predstavila športna društva in klubi, ki delujejo v 
mestu in okolici. Otroci so se lahko preizkusijo v različnih športnih panogah, 
najbolj pomembno pa je bila zabava. Če so se ob tem še navdušijo za kakšen 
šport oziroma da vzljubijo gibanje, pa smo dosegli največ. 

Prvič smo dogodek izpeljali tudi v Grgarju in sicer 29. maja. Tamkajšnjim 
šolarjem in otrokom iz vrtca so se predstavila društva, ki že delujejo v kraju. 

• ŠPORTNA TRŽNICA IN 42. MARATONOV V 42 DNEH 
 
Naši športni klubi ter društva so se že tradicionalno predstavili  v petek, 7. 
septembra 2018 na Bevkovem trgu. Poleg tega pa smo z Bogomirjem Dolencem 
izpeljali  dobrodelni tek- 42 maratonov v 42 dneh. 
 

• ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 
 
Olimpijski komite Slovenije-združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi 
športnimi zvezami že četrto leto zapored organizira Športne igre zaposlenih. 
Projekt je zasnovan kot tekmovanje ekip/posameznikov zaposlenih v podjetjih. 
Tudi letos je bila Športni zvezi Nova Gorica zaupana organizacija zaključnega 
dogodka, ki smo ga izpeljali  v soboto, 22. septembra 2018 v Športnem parku 
Nova Gorica. 

• VPIS STROKOVNIH DELAVCEV V RAZVID 

Strokovni svet športa za vse je   sprejel sklep glede vpisa strokovnih delavcev v 
razvid pri MIZŠ. Slednji določa, da mora predlog za vpis v razvid izobraženih in 
strokovno usposobljenih delavcev podati vsak posamezni strokovni delavec sam. 
V razvid se morajo vpisati vsi, ki želijo opravljati strokovno delo v športu, saj je v 
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skladu z drugim odstavkom 46. člena Zakona o športu to eden od pogojev za 
opravljanje strokovnega dela v športu. Športna Zveza kot nosilec Regijske 
pisarne OKS ZŠZ  je ažurno pozvala vse strokovne delavce na severno 
primorskem  naj uredijo predpisan postopek.   

• EVROPSKI TEDEN ŠPORTA 
 
Športna zveza Nova Gorica in Javni zavod za šport Nova Gorica sta v 
sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica  aktivno pristopila k organizaciji 
Evropskega tedna športa v Novi Gorici, katerega cilj je bil spodbujanje športa in 
telesne dejavnosti tudi v naši občini.  
 

 
 

 
 



Stran 7 od 10 

• ULIČNI TEK ZA OSNOVNE ŠOLE  2018  
 
V petek, 5. oktobra smo za osnovnošolce organizirali športni dogodek- ulični tek 
2018, kjer je teklo več kot 230 otrok iz devetih osnovnih šol iz Slovenije in 
zamejstva. Na Trgu Evrope je bilo prijetno in veselo, kar še enkrat več dokazuje, 
da šport združuje. 
 

• 6. TEK IN HOJA ZA UPANJE 

Prireditev je bila v soboto, 6. oktobra s startom na Trgu Evrope, kjer so se 

organizatorji predstavili na stojnicah: Društvo za boj proti raku in drugim 

kroničnim boleznim ko-RAK.si, Športno društvo Mark Šempeter, Športna zveza 

Nova Gorica, združenje Europa donna, Javni zavod za šport Nova Gorica, 

Društvo diabetikov Nova Gorica ter združenje ANDOS iz Gorice. Namen je bil 

predvsem ozaveščati ljudi o pomembnosti gibanja za zdravje in zdravega načina 

življenja. Hodilo in teklo je čez 600 posameznikov. Ob plačilu štartnine so 

obiskovalci prejeli majice rožnate barve, na poti so jih čakale okrepčevalnice, po 

prihodu v cilj pa še golaž, jabolka in z nekaj sreče tudi darilo. Z donacijo je bilo 

mogoče dobiti škatlico presenečenja. Zbrana sredstva so bila namenjena 

onkološkemu oddelku bolnišnice v Šempetru. 

 

•  OTVORITEV VADBENE JASE S SIJ POLIGONOM 
 
V Panovcu, na začetku trim steze  je bila 15.11.2018  predana namenu Vadbena 
jasa Panovec, ki je bila urejena na predlog Športne zveze Nova Gorica in s 
pomočjo sredstev letnega proračuna Mestne občine Nova Gorica. Vadbena jasa 
je bila obogatena tudi z jeklenim poligonom za vadbo na prostem, ki ga je 
podarila Skupina SIJ - Slovenska industrija jekla v sodelovanju z Olimpijskim 
komitejem Slovenije-Združenjem športnih zvez ter  našo Športno Zvezo Nova 
Gorica. Konstrukcija jeklenega športnega poligona je plod znanja in izdelave 
sodelavcev družbe SIJ Acroni iz Skupine SIJ. Na slovesnosti sta  se  predsednik 
Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez Bogdan Gabrovec in 
mag. Sara Wagner, vodja korporativnega komuniciranja Skupine SIJ posebej 
zahvalila Športni zvezi Nova Gorica za odločilen prispevek , da je mesto dobilo 
športni poligon. Oba sta bodočim uporabnikom vadbene jase zaželela, da bi jim 
dobro služila. Program otvoritve so v družbi nekaterih učencev, učiteljev  ter 
ravnatelja Osnovne šole Frana Erjavca Nova Gorica popestrili mladi športniki 
Goriškega gimnastičnega društva Nova Gorica in Športnega kluba Twist Nova 
Gorica, ki so uprizorili vadbo na poligonu.  

 

• 13. KONGRES ŠPORTA ZA VSE  
 
30. novembra in 1. decembra 2018 je bil  na Gospodarskem razstavišču v 
Ljubljani 13. kongres športa za vse. Osrednja tema letošnjega kongresa je 
"Športna rekreacija invalidov”.  Kongres je bil namenjen športnim delavcem, 
medicinskim strokovnjakom in ostalemu strokovnemu osebju, ki se pri svojem 
delu srečuje z invalidno populacijo, športnim klubom in društvom, ki jim 
vključevanje invalidne populacije v programe prinaša novo poslovno priložnost, 
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športnim zvezam in vsem ostalim, ki delujejo na področju športne rekreacije. 
Udeležili smo se ga tudi predstavniki Športne zveze Nova Gorica. 
 

• VOLITVE NOVEGA VODSTVA OKS ZŠZ 
 
Nov štiriletni  mandat za  predsednika OKS ZŠZ je ponovno dobil Bogdan 
Gabrovec. Predsednik Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner pa je bil  potem, 
ko je lani prejel priznanje Olimpijskega Komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez (OKS-ZŠZ) za pomemben prispevek k razvoju športa ter priznanje 
Državnega Sveta RS za izjemne uspehe na področju prostovoljstva, je na 43. 
redni skupščini izvoljen v izvršni odbor OKS – ZŠZ za mandatno obdobje 2018-
2022. 
 
 
Izvršni odbor Športne Zveze se je sestal na petih rednih sejah in izpeljal redno 
skupščino. Na sejah je obravnaval tekočo športno problematiko. 
 
Vsem članicam športne zveze predlagamo, da nas v  letu 2019 podprejo v 
izvajanju športnega poslanstva  na Goriškem in v Sloveniji. 
 

 
 
IZVAJANJE   POSLANSTVA ŠPORTNE ZVEZE  NOVA GORICA KOT KROVNE 
ŠPORTNE ORGANIZACIJE V LOKALNEM OKOLJU  2019  

 
 

• Prijazno poslovno okolje za športne organizacije v MONG 
 
 
Zapletenost administrativnih postopkov zahteva več tovrstnega dela ter višje 
stroške našim športnim društvom. To predstavlja veliko  breme, zato je treba 
skrbno pretehtati pomen teh postopkov in ustvariti športnim organizacijam 
prijazno poslovno okolje. Na lokalni ravni skupaj z občinsko službo večjo  
informatizacijo in poenostavljanjem  postopkov prevzemamo nalogo odprave in 
preprečevanja administrativnih bremen.  

 

• Izdelava strategije športa v MO Nova Gorica  
 
 
Šport bo ostal pomemben del kulture našega mesta , za posameznega občana  
pa bo postal in ostal nujen del zdravega življenjskega sloga in pozitivne 
življenjske naravnanosti. Javna sredstva morajo biti namenjena temu, da bo šport 
lažje dostopen posameznikom, športnikom vseh starosti in vključenim v različne 
pojavne oblike športa. V ta namen je bila v MO Nova Gorica ustanovljena 
strateška skupina za šport z namenom izdelave strategije športa v Novi Gorici. 
Del te  projektne skupine je tudi Športna zveza Nova Gorica kot krovna športna 
organizacija na regijskem nivoju. 

 
 
 
 
 
 



Stran 9 od 10 

• Trajnostni vidiki v športu 
 
 
V Športni zvezi Nova Gorica  želimo omejiti možne negativne vplive športa na 
okolje in družbo ter spodbuditi razvoj športa, ki bo prispeval k trajnostnemu 
razvoju naše skupnosti. Ta je tesno povezan s pojmom pozitivne zapuščine 
športa in temelji na treh stebrih: 
gospodarskem razvoju, družbenem razvoju in varstvu okolja. Ukrepi za 
uveljavljanje trajnostnega razvoja v športu se prepletajo skozi različna področja: 
športni objekti in površine za šport v naravi, športne prireditve, programi športa in 
razvojne dejavnosti v športu. Še bolj kot prepletenost teh ukrepov znotraj športa 
pa je pomembno povezovanje in usklajevanje trajnostnih vidikov v športu s 
tovrstnimi strategijami in politikami na drugih področjih (okolje, narava, 
infrastruktura, prostor, promet, zdravje, zaposlovanje, izobraževanje, turizem idr.) 
in ustrezno umeščanje vloge športa. V ta namen smo  preko Regijske pisarne 
OKS  povezali  MO Nova Gorica in  Slovensko industrijo jekla, ki bo mestu Nova 
Gorica podarila gimnastični zunanji poligon. 

 
 

• Zaposlovanje strokovnih kadrov v športu 
 
 
Za razvoj športa v MONG je pomemben ukrep   zaposlovanje strokovnih kadrov. 
Vsled tega je bil za potrebe Občinskega oddelka MONG pripravljen projekt v 
katerem je  bila predstavljena možnost ustanovitve Občinske Trim Šole Nova 
Gorica  s katerim bi zagotovili ustrezne pogoje za zagotavljanje pokritosti 
programov s strokovno usposobljenim kadrom. Občina v letošnjem letu v 
športnikih ni prepoznala lastnega interesa in pričakovanih splošnih učinkov 
njihove zaposlitve v lokalni skupnosti kar ostaja naloga za prihodnost. 

   
 

• Financiranje Letnega programa športa 
 
 
Eno pomembnejših vprašanj poslanstva Športne zveze v povezavi z Letnim 
programom športa v MO Nova Gorica  je obseg programov, ki naj jih ta 
zagotavlja iz javnih financ. Cilji vsakoletnega Letnega  programa športa v Novi 
Gorici  so  sicer doseženi s pretežnim sofinanciranjem prebivalstva, podjetij in 
predvsem prostovoljnim delom, vendar pa javne finance in podporni ( 
infrastrukturni) mehanizmi delujejo kot večkratnik teh sredstev, saj spodbujajo 
razvoj športne dejavnosti.  Da bomo dosegli želen vpliv športa na razvoj MO 
Nova Gorica tudi z željenimi gospodarskimi cilji v povezavi s  športnim turizmom, 
bo potrebno obstoječe zunanje vire zadržati in povečati javne vire na raven, kot jo 
imajo v razvitih evropskih državah, t.j. na najmanj 100 € na prebivalca kar je 
zapisano v Nacionalnem programu športa.  

 
 

• Financiranje Športne zveze Nova Gorica    
 
Financiranje delovanja zveze, tako strokovno administrativnega dela kot 
zagotavljanja tehnično materialnih stroškov za delovanje in stroškov dela  
zagotavljamo projektno in v sodelovanju z: 
- MO Nova Gorica in sosednjimi občinami 
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- JZŠ 
- OKS ZŠZ 
- Fundacijo za šport ter 
- Lastnimi sredstvi (članarine), donacijami, sponzorskimi sredstvi 

 
 

• Športna infrastruktura , objekti in površine za šport v naravi 
 
Pomemben dejavnik športnega udejstvovanja v naši občini je tudi materialno 
okolje, zato je ena od prednostnih nalog  učinkovita in dostopna mreža 
kakovostnih športnih objektov in površin za šport v naravi. Sofinanciranje 
dejavnosti na področju športnih objektov in površin za šport v naravi sodi v letne 
programe športa na državni in lokalni ravni. Pravilnik o pogojih, merilih in 
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij 
v Republiki Sloveniji v 35. člena med drugim določa, da lahko med vrednotenjem 
 vlog stalne strokovne komisije zahtevajo dodatne informacije, podatke in 
neodvisna strokovna mnenja. V povezavi s tem  Fundacija za šport  pri 
vrednotenju programov  s področja gradnje športnih objektov uporabi pri naboru 
mnenje o prednostni razvrstitvi , ki ga podaja Športna zveza oz. Regijska pisarna 
OKS Nova Gorica   
Objekti za športno rekreacijo morajo biti dostopni vsem skupinam prebivalstva. 
Priljubljenost t.i. urbanih športov med mladimi narekuje izgradnjo športnih površin 
za te športe v mestnih skupnostih. Urediti je treba tudi ustrezne varne poti do 
športnih površin.                                                                                                                                                                                                                                                          

 
Delovanje na vseh teh področjih je zelo zahtevno v večnem pomanjkanju časa, sredstev 
in ustreznega sodelovanja ter komunikacije med občinami, društvi, klubi in občinskimi 
zvezami ( tam kjer so) ter športnimi zavodi.  Čaka nas še vrsta nalog in aktivnosti za 
zagotavljanje dodatnih sredstev, predvsem pa ustrezna predstavitev, uveljavitev in 
izvajanje zastavljenih načrtov. Večkrat je zelo težko prepričati, tako posameznike kot 
institucije, da je nekatere stvari veliko lažje narediti   le s  skupnim sodelovanjem. 
 
Športni pozdrav! 
 
 
   tajnik:           predsednik: 
Meta Mačus        Miran Müllner 
 


