ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA
Bazoviška 4
NOVA GORICA

Nova Gorica, marec 2020

POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO ZA LETO 2020
Uvod
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.
Dobro sodelovanje z Javnim Zavodom za Šport 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.
Na osnovi Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v MO Nova Gorica je
Športna Zveza Nova Gorica morala tudi v letu 2020 v skladu z Zakonom o športu
kandidirati 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
 Skupni letni program športa je razdeljen na naloge, ki jih ločeno in skupaj
opravljata Športni zavod in Športna zveza
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JZŠ in Športna zveza imata sklenjeno pogodbo o izvedbi programov ŠOM in
delež sofinanciranja tega programa za ostale programe bo potrebno dogovor
doseči v prihodnosti
z OKS-ZŠZ je podpisana pogodba o delovanju in sofinanciranju Regijske pisarne
(na osnovi opravljenih nalog- vključevanje v izvedbene programe OKS v regijiprojekti, 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. Vsled naštetega imamo podpisan tripartitni dogovor o sodelovanju.

Dogovor med Športno zvezo Nova Gorica, MO Nova Gorica in OKS ZŠZ
Šport združuje in povezuje. Bistvo športa je gibanje. Namen in glavni cilj vseh treh
podpisnikov dogovora o sodelovanju na področju
športa je uresničevanje ter
spodbujanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji 2014-2023 ter
zagotavljanje pogojev za izvajanje strategij športnih društev in njihovih zvez, ki delujejo
na področju MO Nova Gorica. Predmet sodelovanja je izvajanje svetovalnih,
organizacijskih in drugih operativnih ter strateških nalog na športnem področju.
Sodelovanje in izvedba nalog bo potekala kot:
-

-

pomoč športnim društvom v občini - pri zastopanju njihovih interesov,
spodbujanje medobčinskega povezovanja in čezmejnega sodelovanja,
prizadevanje za uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v
skladu z Nacionalnim programom športa v RS 2014 – 2023 in Zakonom o športu
sodelovanje pri pripravi LPŠ v občini in Odloka o sofinanciranju športnih
programov
sodelovanje pri pripravi strategije športa v MO Nova Gorica
koordinacija sodelovanja z OKS – ZŠZ,
pomoč pri zbiranju podatkov o športnih programih (prireditve in vadba) v enoten
športni koledar
pomoč pri zbiranju statističnih podatkov o številu delujočih društvenih športnih
organizacij in vključenosti prebivalstva v njihove programe ter pri vzpostavitvi
medsebojno povezanih športnih organizacij v regiji in na nacionalni ravni
sodelovanje pri projektih OKS - ZŠZ
sodelovanje z OKS - ZŠZ pri organizaciji posvetov na temo aktualne zakonodaje
in ostalih strokovnih vprašanj.
priprava predlogov za podeljevanje priznanj in aktivno sodelovanje pri pripravi
regijskih podelitev priznanj OKS – ZŠZ. Regijska pisarna - Športna zveza Nova
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Gorica vsako leto pripravi predlog prejemnikov Bloudkovih priznanj, ki jih razpiše
MIZŠ in sodeluje pri regijski podelitvi priznanj OKS za športne dosežke,
po pooblastilu OKS – ZŠZ izdajanje potrdil o kategorizaciji, drugih potrdil in
priporočil za urejanje statusa športnikov in športnih organizacij v celotni regiji
sodelovanje strokovnega kadra pri organizaciji in izvedbi posvetov in strokovnega
izpopolnjevanja,
koordinacija, priprava in izvedba prireditve Športnik Goriške ter ostalih skupnih
dogovorjenih programov v MO Nova Gorica
sodelovanje pri zbiranju in obdelavi podatkov v zvezi z delovanjem klubov,
društev in športnih delavcev v občini.
sodelovanje pri pripravi informacij za spletno stran in drugih zbornikov,
sodelovanje strokovnega kadra pri koordinaciji športno rekreativnih prireditev v
organizaciji občine,
druge dogovorjene naloge.

Podpisniki se o poteku in izvajanju programov dogovarjajo sproti. Dogovor je sklenjen
za obdobje štirih let - od 2019-2022

Letni program športa 2020 v MO Nova Gorica
Zakon o športu (ZŠpo-1) narekuje 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 tudi v letu 2020 uspeli uskladiti
oba omenjena akta kar je bil pogoj za nemoteno sofinanciranje športnih društev v
MONG.
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.
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
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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.

Akcijski načrt za izvedbo programa dela v luči epidemije COVID – 19
Nikakor si nismo mogli predstavljati, da bo pandemija pripeljala svet do takšne globalne
krize. Vsi smo imeli nekakšno predstavo o gospodarski škodi zaradi širjenja virusa,
nikakor pa si nihče ni mogel misliti, da bo vzela toliko življenj in pripeljala do množične
brezposelnosti ter take gospodarske krize. Po vsem tem se bomo soočili z globoko
recesijo in povsem novim globalnim in tudi lokalnim pogledom na šport. Že kratek
pregled na prenovljene letne programe športa tako na državni kot lokalni ravni nam
daje vedeti, da sistemskega financiranja predvsem na področju športa za vse v letu
2020 ni več. Vsled tega je bil nujno potreben pregled strategij in ukrepov opredeljenih
tveganj, ki so nam pokazala ali so bila takšno tveganje sploh predvidena. Predvsem pa
se moramo posvetiti modifikaciji akcijskih izvedbenih načrtov. Lahko rečemo, da je bil
pri izvajanju procesa strateškega managementa že do sedaj eden od temeljnih
problemov prav izvajanje pripravljenih strategij, saj so se le te končale z napisanimi
ukrepi, do izvajanja pa na žalost večkrat ni prišlo.
Strategije je potrebno na izvedbeni ravni opredeliti z dejavnostmi oziroma projekti, ki so
opredeljeni s organizacijskimi, terminskimi, stroškovnimi in kakovostnimi značilnostmi
njihovega izvajanja. Prav to vrsto opredelitev pa je mogoče zaslediti v akcijskem načrtu,
kot temeljnem izvedbenem aktu, ki za ukrepe v strategiji predvideva izvedbene
dejavnosti ali projekte ter jih organizacijsko (določeni organizacijski nosilci izvajanja),
terminsko (določen je časovni okvir izvajanja) in stroškovno (določen je skupni finančni
okvir izvajanja strategije po organizacijskih nosilcih) opredeljuje in določa.
Z akcijskim načrtom smo zagotovili izvajanje ukrepov za doseganje ciljev športnih
programov v Mestni občini Nova Gorica, ki jih v letu 2020 izvaja Športna zveza Nova
Gorica, določili vsebino kratkoročnih dejavnosti, časovni okvir za njihovo izvedbo in
njihove nosilce. Za spremljanje udejanjanja akcijskega načrta je pristojen Izvršni odbor
športne zveze Nova Gorica, ki je dolžan upoštevati nastale okoliščine ter objektivne
dejavnike odstopanja zaradi novonastalih zdravstvenih zahtev. O izvajanju akcijskega
načrta je predsednik poročal na junijski 2020 skupščini Športne Zveze Nova Gorica ter
predstavil spremembe proračuna za leto 2020 z nastavki za sanacijski program.

DEJAVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA ŠPORTA ZA VSE
Z realizacijo dejavnosti na področju razvoja športa za vse sledimo zastavljenim ciljem, ki
so bili sestavni del programa dela Športne zveze Nova Gorica na v povezavi z razvojem
športa za vse.
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Vzpostavitev organizacijskega okolja za večanje števila organizacij,
vključenih v programe športa za vse
ČASOVNI
OKVIR
1 Povezovanje vseh organizacij na Športna zveza 2015-2023
področju športa za vse.
NG, RP OKSZŠZ NG
2 Vključevanje športnih zvez regije v Športna zveza 2015- 2023
implementacijo novih programov na NG, RP OKSpodročju športa za vse.
ZŠZ NG
DEJAVNOST

NOSILEC

Tabela 1: Vzpostavitev organizacijskega okolja za večanje števila organizacij,
vključenih v programe športa za vse
Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za programe športa za vse
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
3 Obnova (celotna) večnamenske telovadnice MONG
2019-2020
v OŠ Frana Erjavca NG (MONG s pomočjo Športna
FŠO in podporo ŠZ).
zveza NG
4 SIJ poligon- promocija in nadgradnja s tablo ŠZ NG, OKS- 2019 -2020
ambasadorja.
ZŠZ
Tabela 2 : Vzpostavitev infrastrukturnih pogojev za programe športa za vse

Povečanje števila promocijskih kanalov
DEJAVNOST
5 Proaktivno sodelovanje z uredništvi
posameznih lokalnih medijev s ciljem
vključevanja vsebin s področja zdravega
življenjskega sloga s športom.
6
Organizacija
seminarjev,
posvetov,
konferenc, kongresov na regionalni in
nacionalni ravni (posveti, okrogle mize, javne
obravnave itd.).

NOSILEC
Športna
zveza NG
Športna
zveza NG

ČASOVNI
OKVIR
2017-2023

2017-2023

Tabela 3: Povečanje števila promocijskih kanalov
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Povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
7 Izvajanje obstoječih programov športa za RP
OKS- 2017-2023
vse v sodelovanju s članicami in drugimi ZŠZ, Športna
potencialnimi deležniki (Mini olimpijada).
zveza NG
8 Vključevanje vrhunskih športnikov v Športna
2017-2023
programe športa za vse.
zveza NG
Tabela 4 : Povečanje števila in kakovosti množičnih športnih dogodkov in prireditev

Razvoj programov za različne ciljne skupine
DEJAVNOST
9 Analiza programov športa za vse v naši
regiji za različne ciljne javnosti.
10 Razvoj novih projektov športa za vse za
različne ciljne javnosti (Poslovne športne igre,
Evropski teden športa, Športni festival
starejših, Olimpijski festival, Moja olimpijska
norma, Back streets to sport, Šport za zdravje
itd.).

NOSILEC

ČASOVNI
OKVIR
2017-2023

Športna
zveza NG
RP
OKS- 2017 - 2023
ZŠZ, Športna
zveza NG

Tabela 5: Razvoj programov za različne ciljne skupine
Integracija invalidov na množične športne dogodke in prireditve
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
11 Dan s športniki invalidi.

RP
OKS- 2017-2023
ZŠZ, Športna
zveza NG

Tabela 6: Integracija invalidov na množične športne dogodke in prireditve

DEJAVNOSTI NA PODROČJU RAZVOJA ŠPORTA NA LOKALNI RAVNI
Z realizacijo dejavnosti na področju razvoja športa na lokalni ravni sledimo zastavljenim
ciljem pri ustanavljanju novih športnih zvez. V 14 občinah Goriške statistične regije
delujejo štiri občinske Športne zveze . ŠZ Nova Gorica pokriva področje šestih občin.
ŠZ Ajdovščina, ŠZ Komen in ŠZ Tolmin. Okolja brez ŠZ pa so področje občine Bovec,
Kobarid, Idrija In Cerkno slednji dve pa bosta Športno zvezo ustanovile v letu 2021. Z
vključevanjem predstavnikov lokalnih športnih društev v organe zveze , OKS –ZŠZ in
organe občin zagotavlja strokovnost pri načrtovanju in izvajanju letnih programov športa.
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Širitev mreže lokalnih športnih zvez - pokrivanje nepovezanih okolij
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
1 Ustanavljanje novih občinskih športnih zvez Športna
2020-2021
v okoljih, kjer je smiselno in potrebno (ŠZ zveza NG
Idrija-Cerkno)
2 Razvoj in uveljavitev modela financiranja Športna
2015- 2023
športa na lokalni ravni.
zveza NG
3 Aktivna vloga regijskih pisarn OKS-ZŠZ v Športna
2015- 2023
okoljih brez občinskih športnih zvez.
zveza NG
Tabela 7 : Širitev mreže lokalnih športnih zvez (pokrivanje nepovezanih okolij)
Vključevanje predstavnikov lokalnih športnih organizacij v procese in organe odločanja
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
4
Vključevanje
predstavnikov
lokalnih Športna
2015- 2023
športnih organizacij v organe zveze.
zveza NG
5 V dialogu z OKS-ZŠZ zagotavljanje kvote Športna
2015- 2023
predstavnikov lokalnih športnih organizacij v zveza NG
strokovne odbore/ svete OKS-ZŠZ ter druga
pomembna telesa.
Tabela 8 : Vključevanje predstavnikov lokalnih športnih organizacij v procese in organe
odločanja

Koordinacija zastopanja interesov lokalnih športnih organizacij na lokalni in nacionalni
ravni
DEJAVNOST

NOSILEC

6 Redna srečanja z lokalnimi oblastmi.

Športna
zveza NG

ČASOVNI
OKVIR
2015- 2023

Tabela 9: Koordinacija zastopanja interesov lokalnih športnih organizacij na lokalni in
nacionalni ravni

Izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij
DEJAVNOST
NOSILEC
7 Vključevanje predstavitve primerov dobrih Športna
praks na posvetih in drugih srečanjih s zveza NG
področja športa na lokalni ravni, za
posamezne tematske vsebine.

ČASOVNI
OKVIR
2017-2023

Tabela 10: Izmenjava primerov dobrih praks iz različnih okolij
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Vplivanje na odločitve, povezane z zagotavljanjem financiranja lokalnih športnih
organizacij
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
8 Aktivno sodelovanje / pomoč pri pripravi Športna
2017- 2023
razpisov LPŠ na lokalni ravni.
zveza NG
9 Pomoč in podpora športnim društvom pri Športna
2015- 2023
pridobivanju javnih sredstev na področju zveza NG
športa.
Tabela 11 : Vplivanje na odločitve, povezane z zagotavljanjem financiranja lokalnih
športnih organizacij
Povečanje števila zaposlenih strokovnih kadrov v lokalnih okoljih
DEJAVNOST
NOSILEC
ČASOVNI
OKVIR
10 Izvajanje programov usposabljanja za Športna
2019- 2023
strokovno organizacijsko delo .
zveza NG
Tabela 12 : Povečanje števila zaposlenih strokovnih kadrov v lokalnih okoljih

Ozaveščanje ljudi o pomenu prostovoljnega dela v športu
DEJAVNOST
NOSILEC
11 Aktivnosti obveščanja javnosti (predvsem) Športna
v okviru Tedna prostovoljstva in ob večjih zveza NG
športnih dogodkih.

ČASOVNI
OKVIR
2020-2023

Tabela 13: Ozaveščanje ljudi o pomenu prostovoljnega dela v športu
Ustrezno vrednotenje prostovoljnega dela
DEJAVNOST

NOSILEC

12 Aktivni dialog in partnerstvo z OKS -ZŠZ Športna
pri zakonodaji in regulativah, ki urejajo zveza NG
področje prostovoljnega dela.

ČASOVNI
OKVIR
2017-2023

Tabela 14: Ustrezno vrednotenje prostovoljnega dela
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PROJEKTI NA PODROČJU ŠPORTA ZA VSE
S projekti na področju športa za vse želimo šport približati ljudem vseh starostnih
kategorij ter doseči, da jim gibanje postane potreba in del vsakdana.
PROJEKT

NOSILEC/IZVAJALEC

5.1.

Športnik Goriške

Športna zveza NG

ČASOVNI
OKVIR
februar

5.2.

Vivicitta- šolski tek

Športna zveza NG

april- odpoved

5.3.

Vivicitta- pohod

Športna zveza NG

april- odpoved

5.4.

Športne igre zaposlenih

NG/ maj- preloženo

5.5.

Mini olimpijada- Renče

RP
OKS-ZŠZ
Športna zveza NG
Športna zveza NG

5.6.

Olimpijski dan

5.7.

Kolesarska
Sloveniji

5.8.

ŠOM

5.9.
5.10.

5.11.
5.12.
5.13.

5.14.

dirka

maj- preloženo

RP
OKS-ZŠZ
NG/ junij- odpoved
Športna zveza NG
po MONG/Športna zveza NG junij- odpoved

Športni
zavod september
NG/Športna zveza NG
Mini olimpijada- NG
Športna zveza NG
september
(EWOS)
Mini olimpijada- Grgar
Športna zveza NG
september
(EWOS)
odpoved
Vodena vadba na SIJ RP
OKS-ZŠZ
NG/ september
poligonu
Športna zveza NG
(EWOS)
Olimpijski dan starejših
RP
OKS-ZŠZ
NG/ september
Športna zveza NG
(EWOS)
Goriški tek in hoja za Športna
zveza
Nova september
upanje
Gorica
(EWOS)
odpoved
Dan slovenskega športa
RP
OKS-ZŠZ
NG/ oktober
Športna zveza NG

Tabela 15: Pregled športnih prireditev Športne zveze Nova Gorica v letu 2020
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POSTAVKE FINANCIRANJA
Izvajanje programov se omogoča znotraj sredstev Športne zveze Nova Gorica v
posameznem koledarskem letu iz sredstev javnih zavodov, storitev ter blaga in z
neposrednim financiranjem športnih organizacij prek različnih razpisov, donatorjev.

Št.

3.2.
3.4.
3.5.
3.6.
4.1.
4.5.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10
.
5.11
.
5.12
.
5.13
.
5.14
.
5.15
.

DEJAVNOST/PROJEKT

LOKALNE
SKUPNOST
I
infrastruktura
X
športni programi in prireditve
X
Programi za različne ciljne X
skupine
Integracija invalidov
X

MIZŠ

X
X

X

X
X
X
X
X
X

Vodena vadba na SIJ poligonu

X

Olimpijski dan starejših

X

Goriški tek in hoja za upanje

X

Vodena vadba na SIJ poligonu
Dan slovenskega športa

X
X
X

X

X
X
X
X

X

FŠO

X

Širitev mreže lokalnih športnih
zvez
Pomoč pri razpisih na javna X
sredstva
Športnik Goriške
Vivicitta- šolski tek
Vivicitta- pohod
Športne igre zaposlenih
Mini olimpijada- Renče
Olimpijski dan
Kolesarska dirka po Sloveniji
ŠOM
Mini olimpijada- NG
Mini olimpijada- Grgar

OKSZŠZ

X
X

Tabela 16 : Pregled financiranja dejavnosti in projektov Športne zveze Nova Gorica v
letu 2020
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IZDATKI IN PREJEMKI v letu 2020 na podlagi LETNEGA POROČILA in oddanih
bilanc
vsebina

IZDATKI
2017

Športnik goriške

2018

2019

2020

2021

6.418,28

7.651,43

6.754,06

5.663,14

6.500,00

13.082,99
7.424,59
297,51

7.749,60

9.662,99

3.534,09

8.000,00

338,74

301,24

344,07

350,00

1.249,12

719,40

510,60

319,66

1.000,00

11.167,12

12.812,10

16.018,77

17.614,81

14.000,00

Fundacija

7.505,00

7.030,01

14.915,00

10.640,00

8.500,00

Internetna stran

1.632,36

345,26

345,26

412,96

350,00

512,40

512,40

403,52

520,00

Stroški storitev in materiala
Bančni stroški
Kotizacije,kilometrina,
dnevnice
Stroški dela

najemnine
Šolska športna tekmovanja
SKUPAJ

137,20
35.693,98

37.158,94

43.020,32

39.069,45

39,220,00

Tabela 17: Izdatki 2020

PRIHODKI
Lokalne skupnosti

2017
11.724,00

MONG

2018
7.720,50

2019
10.967,60

2020
8537,50

2021
8.000,00

6.768,00

6.768,00

6.948,00

7.000,00

Športnik goriške
Fundacija
Članarina -klubi

1.763,00
8.900,00
990,00

1.435,50
7.400,00
720,00

1.386,71
15.700,00
570,00

1.957,50
11.200,00
1.170,00

1.600,00
7.400,00
1.000,00

OKS- ZŠZ

12.225,86

12.150,19

7.121,17

4.985,96

13.000,00

212,23

226,24

199,78

458,60

220,00

1.100,00

1.166,00

1.066,66

1.000,00

2.531,56
37.746,38

39.220,00

Donacije drugih fiz.in prav.
oseb
Projekti-OKS-ZŠZ(JesenicePO-NG)
Covid subvencija
skupaj

35.815,13

37.520,43

43.89,26

vsebina
program
športa
druge občine
programi

ŠIZ

Tabela 18: Prihodki 2020
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IZVAJANJE PROGRAMOV 2020
 ŠPORTNIK GORIŠKE 2019
Na prireditvi ŠPORTNIK GORIŠKE 2019 smo pregledali in predstavili tekmovalne
dosežke športnic, športnikov in športnih delavcev. Dobitniki priznanj prihajajo iz
39 klubov iz 29 panog. Podelili smo 159 priznanj za tekmovalne dosežke (47
plaket, 28 diplom in 84 medalj) ter 11 plaket športnim delavcem.
 STROKOVNO USPOSABLJANJE V ŠPORTU
Društva smo obveščali o terminih usposabljanj za delo v športu na področju
rekreacije in športa starejših (ter drugih usposabljanj v športu). Pooblaščeni
izvajalec programa je OKS-ZŠZ.
 SUPŠČINA ŠPORTNE ZVEZE
18. junija 2020 smo nekoliko kasneje- zaradi epidemioloških razmer, izpeljali
redno letno skupščino, kjer je bilo članstvu predstavljeno delovanje in Športne
zveze Nova Gorica in Regijske pisarne OKS-ZŠZ v letu 2019.
 ŠPORTNA TRŽNICA
Športna tržnica je prireditev, na kateri se športni klubi in društva, ki delujejo v
Novi Gorici ali okolici predstavijo širši populaciji. Na stojnicah predstavijo svoje
delovanje, dosedanje dosežke, prikažejo, kako poteka vadba, imajo postavljeno
igrišče, poligon, kjer se mimoidoči lahko tudi preizkusijo. Letošnjo prireditev smo
izpeljali pred Supernovo, v četrtek, 3.9., sodelovalo pa je 18 športnih društev in
klubov.
 EVROPSKI TEDEN ŠPORTA
Namen Evropskega tedna športa, ki poteka od 23. do 30. septembra, je
spodbujanje vseh prebivalcev k telesni dejavnosti. V tem tednu je vsaka skupina
(otroci, mladostniki, odrasli, zaposleni,starejši) dobila priložnost spoznati športno
aktivnost zase.
Obeležitev 23. septembra- Dneva slovenskega športa. V prihodnosti se bomo
trudili, da bi na ta dan v šolah imeli športne dneve.
 DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
23.9.- v Ljubljano smo na osrednji slovenski dogodek peljali dva razreda športne
gimnazije iz Nove Gorice, v Novi Gorici pa smo organizirali Mini olimpijado
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 MINI OLIMPIJADA
Projekt se v organizaciji Olimpijskega komiteja Slovenije-Združenja športnih zvez
izvaja že dobrih 14 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. V letošnjem letu smo dogodek prilagodili razmeram in Mini olimpijado
organizirali v Športnem parku Nova Gorica za eno osnovno šolo od 1. do 3.
razreda. Na Dan slovenskega športa se je 236 otrok na 13 postajah preizkusilo v
različnih športnih panogah, ki so jih predstavili lokalni športni klubi in društva.
 ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH
Olimpijski komite Slovenije-združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi
športnimi zvezami že šest let zapored organizira Športne igre zaposlenih. Projekt
je zasnovan kot tekmovanje ekip/posameznikov zaposlenih v podjetjih. Letos
smo bili primorani dogodek iz spomladanskega termina prestaviti v september.
Dogodek smo v Športnem parku izpeljali v soboto, 26.9.2020. Na sporedu je bilo
7 disciplin, ki so bile izvedene v sodelovanju z našimi športnimi klubi: kegljanje,
badminton, tek, tenis, košarka, odbojka in nogomet. Iger se je udeležilo 142
posameznikov iz 16 podjetij. Odpovedali smo se nekaterim delom prireditve:
otvoritvi in delu, ki je najbolj povezoval in je bil skoraj najbolj pričakovan trenutek
dogodka- skupni pogostitvi ob koncu tekmovanj in proglasitvi rezultatov. Veliko
potencialnih udeležencev (predvsem iz večjih podjetji) se je držalo priporočil
svojih delodajalcev in se dogodka niso udeležili, sicer bi bila številka še veliko
višja.
 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
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.


VADBA NA JASI S SIJ POLIGONOM
Na vhodu v gozd Panovec imamo odlično Vadbeno jaso z jeklenim poligonom za
vadbo na prostem. Da ne bi prišlo do poškodb in nepravilne izvedbe vaj, smo v
nedeljo, 27.9. organizirali vodeno vadbo s trenerjem gimnastike, ki je svetoval in
pomagal pri aktivnostih vadečih na poligonu.

 DAN STAREJŠIH
29.9.- dan namenjen starejšim- vseslovenski projektizvedba brezplačnega
testiranja telesne pripravljenosti za starejšo populacijo (v sodelovanju s ŠUS-om
in Društvom zdravja- Testiranje European fitness badge)
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 KONGRES ŠPORTA ZA VSE
15. kongres je letos potekal 27. in 28. novembra kot spletni dogodek. Osrednja
tema letošnjega kongresa je bila "Izzivi športnih organizacij na področju športne
rekreacije, turizma in okolja- šport na valovih korone”. Kongres je bil namenjen
športnim organizacijam, ki lahko ustvarijo nove programe in produkte oz. se
vključijo v obstoječe ter si tako zagotovijo dodaten vir prihodkov za svojo osnovno
dejavnost. Glede na aktualne razmere so na kongresu govorili tudi o izzivih s
katerimi se šport sooča na podlagi sprejetih ukrepov za zajezitev širjenja okužb z
novim koronavirusom.
 DELO IZVRŠNEGA ODBORA
Zaradi epidemioloških razmer se je Izvršni odbor Športne Zveze sestal na 2
rednih sejah in izpeljal redno skupščino. Na sejah je obravnaval tekočo športno
problematiko.

IZVAJANJE POSLANSTVA ŠPORTNE ZVEZE NOVA GORICA KOT KROVNE
ŠPORTNE ORGANIZACIJE V LOKALNEM OKOLJU 2021
 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.
 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
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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
- 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 področju ki ga pokriva Športna
Zveza Nova Gorica 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
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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.

ZAKLJUČEK
Delovanje na vseh opisanih področjih je bilo v celotnem letu 2020 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.
Zaradi epidemije koronavirusa v Sloveniji in na podlagi temeljite analize vseh dejavnosti
ter načrtovanih projektov Športne Zveze Nova Gorica lahko ugotovimo, da nismo
izpeljali vseh projektov in zaradi nejasne in negotove situacije glede financiranja s strani
lokalnih skupnosti, ter dejstva, da sprejeti Letni program športa v Republiki Sloveniji v
letošnjem letu 2020 ne financira programov univerzitetnega športa, rekreacije, športa
starejših in večjih športnih prireditev iz vidika financiranja čaka negotova prihodnost.
Vsled naštetega lahko ugotovimo, da smo prva dva vala korona epidemije preživeli.
Večina aktivnosti se je preusmerila na video konference.
Likvidnostne težave, ki so se pojavljale so pomenile, da se je organizacija v nekem
trenutku našla pred težkimi odločitvami vendar sposobna poravnavati vse obveznosti ob
zapadlosti. Če tega ne bi bili zmožni, potem bi postali nelikvidni in bi morali iskati
ustrezne rešitve, če bi sploh želeli poslovati.
Že v juniju 2020 smo tudi skupščini Športne Zveze Nova Gorica predstaviti spremembo
proračuna za leto 2020 s čimer smo zagotoviti čim manj moteno izvedbo preostalega
športnega programa in doseči zadane skrčene cilje ter s tem zaustavili trend trošenja
na določenih projektih oziroma prerazporediti sredstva med programi.
Za primer popolne zaustavitve javnega financiranja , ki nam je grozilo skoraj dve tretjini
leta smo se že pripravljali tudi na program zadolževanja s čimer bi načrtno ustvarili
določen manjko v naslednjem enoletnem časovnem obdobju ter pripraviti načrt
izravnave v prihodnje. Do tega scenarija na srečo ni prišlo.
Skupščini kot najvišjemu organu Športne Zveze predlagam sprejetje tega Letnega
načrta, ki je bil predstavljen vsem organom Športne Zveze kot to predvideva naš statut
ter društvena zakonodaja
Športni pozdrav!
Meta Mačus
tajnik

Miran Müllner
predsednik
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