ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA
Bazoviška ul. 4
5000 Nova Gorica
Tel 330 20 24, mail: pisarna.oks@sz-ng.si
Nova Gorica, 25.4.2019

ZAPISNIK 2. SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE NOVA GORICA V MANDATU
2017-2021
v torek, 18. 04. 2019, ob 17.00 uri
v SEJNI SOBI Mladinskega centra Nova Gorica,
Bazoviška ulica 4
-

5. člen poslovnika
Skupščina je sklepčna, če je na njej prisotna najmanj polovica vseh delegatov. Če po
predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15 minut, nakar skupščina
veljavno sklepa, če je prisotno vsaj 10 zastopnikov klubov in društev.

Prisotni: Miran Müllner (ŠZ N.Gorica), Vojko Orel (častni predsednik Športne zveze NG), Rok
Lozej (Kolesarsko društvo NG), Mitja Munih (Goriški golg klub), Marjan Perkman (Atletski klub
Gorica), Dominik Soban (Društvo diabetikov NG),Andrej Nedeljkovič (ŠK Twist NG), Ilko Vidic
(ŠD Škabrijel 1917), Franka Zega (Planinsko društvo NG), Mija Rijavec (ND Gorica), Jug Uroš
(MNK Okrepčevalnica Žbogar), Nikola Vidič (ŠD Partizan Renče), Januša Stibilj (Plavalni klub
Gorica), Marko Bucik (SK Gorica), Suzana Mlakar ( ŠK Pro DC),Stjepan Miškovič (Kegljaški klub
Gorica), Zdenko Šibav (ŠD Gorica), Andrej Humar (Kajak klub Soške elektrarne NG, ŠD Sonček),
Andrej Furlan (ŽNK Burbonke), Igor Varl (NTK Gorica), Meta Mačus (ŠD Go šport)
-

Ob 17,15 začetek skupščine

-

Sprejem dnevnega reda (7. člen poslovnika)
Na začetku skupščine se sprejme dnevni red. Pri obravnavi predloga dnevnega reda se
najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve umaknejo z dnevnega reda, nato o
predlogih, da se dnevni red razširi, in nato o predlogih za združitev obravnav in o drugih
zadevah, ki se nanašajo na dnevni red. Po sprejetih odločitvah iz prejšnjega odstavka da
predsedujoči na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti. Skupščina z javnim glasovanjem
sprejme dnevni red. Med sejo lahko predsedujoči po pojasnilu delegatom spremeni vrstni red
obravnave posameznih točk dnevnega reda.

Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Izvolitev organov skupščine
Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva
Pregled zapisnika 1. skupščine (v mandatu 2017-2021) z dne 24.04.2018
Poslovno poročilo za leto 2018 s programom dela za leto 2019
Poročilo nadzornega odbora
Informacija o delovanju Športne zveze in Regijske pisarne OKS-ZŠZ Nova Gorica
Razno

Sklep skupščine št. 7 (2017-2021): Prisotni soglasno sprejemajo dnevni red skupščine.
Po pozdravnem nagovoru je predsednik Športne zveze Nova Gorica podal informacijo o Posvetu na
temo prenove pravil OKS-ZŠZ, ki je potekala istočasno s Skupščino Športne zveze Nova Gorica.
Ad 1.) Izvolitev organov skupščine
-

3. člen poslovnika
Seje skupščine praviloma vodi predsednik Zveze oz. v kolikor to ni mogoče določi
namestnika oziroma člani IO Zveze določijo člana IO, ki jo vodi. Pomoč pri vodenju
skupščine pri posameznih točkah lahko predsedniku nudijo člani IO Zveze.

Za nemoten potek seje skupščine se iz predstavnikov športnih organizacij izvolijo naslednji organi:
-verifikacijska komisija- predsednik in dva člana:
 Andrej Nedeljkovič- predsednik
 Stjepan Miškovič- član
 Januša Stibilj- član
-zapisnikar in dva overitelja zapisnika:
 Meta Mačus- zapisnikar
 Suzana Mlakar
 Uroš Jug
Sklep skupščine št. 8 (2017-2021): Izvoljene organe skupščine potrdilo prisotnih, nič vzdržanih in
nič proti.
Ad 2.) Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva:
Poročilo verifikacijske komisije prebere Meta Mačus. Prisotnih je 23 delegatov klubov in društev, s
pooblastili 20- Skupščina lahko nadaljuje z delom.
3.) Pregled zapisnika 1. skupščine v mandatu 2017- 2021- volilne skupščine
Predsednik prebere sprejete sklepe, sprejete na 1. Skupščini v mandatnem obdobju 2017-2021
z dne 24.4.2018:
- izvoljene organe skupščine potrdili vsi (17) prisotni, nobeden vzdržan, nihče proti.
- prisotni soglasno sprejeli dnevni red skupščine.
- Prisotni soglasno sprejeli zapisnik 5. seje skupščine Športne zveze Nova Gorica.
- Skupščina je potrdila poročilo o aktivnostih v preteklem letu z vsemi glasovi prisotnih ZA,
nobeden vzdržan, nihče proti.
- Skupščina soglasno sprejme poročilo NO o delovanju zveze za leto 2017
- Skupščina se seznani in soglasno sprejme informacijo o delovanju OKS-ZŠZ –Regijska pisarna
Nova Gorica.
Pod razno je bilo podanih še nekaj informacij:
-menjava članov Športne zveze NG v Svetu JZŠ- Miran Müllner in Darko Marković
- imenovanje podpredsednika ŠZ NG- Rok Lozej
Predsednik da zapisnik na razpravo. Ker razprave ni, se glasuje o njegovem sprejetju.
 ZA potrditev zapisnika glasovalo 17 članov, nobeden vzdržan, nihče proti.

Sklep skupščine št. 9 (17-21): Prisotni soglasno sprejeli zapisnik 1. seje Skupščine Športne zveze
Nova Gorica.
4.) Poslovno in finančno poročilo za leto 2018 in plan dela za leto 2019 (priloga zapisnika)
Predsednik pove, da je ŠZ NG na našem lokalnem nivoju krovna športna organizacija na lokalnem
nivoju, ki poskuša oblikovati nadaljnji razvoj športa tako v Novi Gorici kot celotni Goriški regiji, ki
jo po pooblastilu OKS pokrivamo. Skušamo biti vzor uspešne lokalne športne zveze in dosedanji
rezultati kažejo, da smo med najboljšimi v Sloveniji.
Nahajamo se v okolju, kjer je zelo malo zanimanja za vlaganje v šport, zato smo primorani delati
kvalitetno in se ne podajati v prevelika tveganja.
Športna zveza Nova Gorica ni običajno društvo, ampak institucija z jasno vizijo in dolgoletno
tradicijo, ki mora konstruktivno delovati tako s člani zveze kot z občinsko oblastjo kot z
Olimpijskim komitejem Slovenije, ter se skupaj s športnimi partnerji vedno boriti za boljše pogoje
dela v športu.
Predsednik se zahvali ožjim sodelavcem za profesionalno in srčno delovanje ter da je z njihovim
doprinosom zelo zadovoljen.. Pove tudi, da razmišlja, da bi v primeru dodatnih, novih programov
morali dobiti dodatno pomoč. Delovni načrt oziroma segmenti dela, s katerimi se ukvarjamo iz
meseca v mesec, se nanašajo na skupne športne programe , ki jih izvajamo in so opisani v poročilu
skupaj z finančnim in marketinškim delom. Športni programi so večinoma jasni, saj jih načrtujemo
za leto naprej, medtem ko smo pri finančnem načrtovanju nekoliko omejeni, saj nikoli ne vemo,
kako uspešni bomo na posameznih razpisih (občinski, Fundacija za šport) in koliko sredstev bomo
pridobili iz OKS.
Predsednik prebere poslovno poročilo – priloga.
Leto 2018 je bilo s finančnega vidika uspešno; imeli smo 37.520,43 eur prihodkov in 37.158,94 eur
odhodkov. Leto smo zaključili s 361,49 eur presežka. Na zadnji dan leta so bile poravnane vse
tekoče obveznosti, dolgov nimamo. Pove, da poslujemo korektno, premišljeno in varčno do te mere,
da Zveza normalno deluje in plačuje tekoče obveznosti.
Aktivnosti Športne zveze so za nekoga lahko precej nevidne in postranskega pomena, vendar so za
celoten šport v regiji zelo pomembne. Želimo si, da bi pri vsakomur vzpostavili novo razmišljanje in
zato zgrabimo vsako priložnost, da naredimo nekaj, kar je vidno navzven, širši javnosti. Prav je, da
to počnemo skupaj z našimi društvi in vsi, ki smo aktivni v športu.
Tako kot športni, je tudi marketinški del vezan na to, da se sproti išče nove ideje in možnosti za
napredovanje. Z doseženim v letu 2018 smo lahko zadovoljni, saj se je veliko naredilo in bomo s
tem tudi nadaljevali, konkretni rezultati pa bodo vidni čez kakšno leto. Po predsednikovem mnenju
je to prava pot.
Sklep skupščine št. 10 (17-21): Skupščina se je seznanila in potrdila poslovno poročilo Zveza za
leto 2018 in potrdila okvirni program za leto 2019 z vsemi glasovi prisotnih ZA, nobeden vzdržan,
nihče proti.
4.) Poročilo nadzornega odbora
Predsednik NO Športne zveze, Andrej Nedeljkovič poda poročilo NO. Pove, da pri pregledu ni bilo
ugotovljenih nepravilnosti in predlaga, da se poročilo sprejme v taki obliki, kot je bilo podano.
Podrobno finančno poročilo in podatki o bilanci je podano v poročilu.

Predsednik da poročilo na glasovanje
 Vsi prisotni so bili ZA, nobeden vzdržan, nihče proti.
Sklep skupščine št. 11 (17-21): Skupščina soglasno sprejema poročilo NO o delovanju zveze za leto
2018.
5.) Poročilo o delovanju Regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije- ZŠZ
Vodja regijske pisarne Meta Mačus pove, da bo podala le informacije o dogajanju v letošnjem
koledarskem letu, saj je bilo drugo povedano v poročilo Športne zveze, ker je delovanje zveze in
regijske pisarne tesno povezano.




V mesecu februarju smo na prireditvi ŠPORTNIK GORIŠKE 2018 izpostavili vidnejše dosežke na
športnem področju v preteklem letu in podelili priznanja najboljšim športnikom ter športnim
delavcem za dolgoletno delo v športu.
Dobitniki priznanj prihajajo iz 39 klubov iz 25 panog (atletika, nogomet,kolesarstvo,
kolesarstvo‐spust, kajak na divjih in mirnih vodah, odbojka, odbojka na mivki, kotalkanje, namizni
tenis, ples, twirling, navijaške skupine,gimnastika, smučanje, karate, budokai, šah,
sabljanje, šport invalidov, kegljanje, balinanje, košarka, pikado, tenis).
Podeljenih je bilo 151 priznanj za tekmovalne dosežke
(53 plaket, 17 diplom in 72 medalj) ter 9 plaket športnim delavcem.
V začetku tega meseca smo načrtovali kros, ki bi ga po več letih-desetletjih ponovno obudili. Zaradi
vremenskih razmer smo ga 10.4. morali odpovedati. Preložen je na konec maja.

 Predsednik in vodja Regijske pisarne sta se udeležila več dogodkov v okviru OKS-ZŠZ
(Festival športa (Žalec, 6.6.), Olimpijski festival (LJ, 28. in 29.9.), Kongres športa za vse (LJ,
30.11. in 1.12.), prireditve Športnik leta (19.12.), številnih prireditev ob proglasitvah
športnikov leta, 8 sestankov SSŠV in sestankov regijskih pisarn OKS-ZŠZ
 Prvi podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije, mag. Janez Sodržnik je OBISKAL
ŽUPANE v Goriški regiji
-V aprilu (9.4.) pa se je mudil pri županu Komna, Mirna- Kostanjevice in Šempetra- Vrtojbe.
-16. januarja obiskal dva župana v Goriški regiji. Obema je predstavil smernice, možnosti in
problematike razvoja športa tako na državni kot lokalni ravni ter pojasnil vlogo športa za vse
v razmerju do vrhunskega in kakovostnega športa. Predstavil je vlogo regijskih pisarn
Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja športnih zvez, kot pomoč občinam in športnim
društvom pri uveljavljanju in implementaciji programov športa za vse.
---V občini Renče- Vogrsko
je novi župan, g. Tarik Žigon predstavili delovanje občine na področju športa ter izpostavili
nekatere probleme ter potrebe občine na tem področju. Glede na to, da nimajo veliko športnih
društev in sodelujejo s Športno zvezo Nova Gorica ne razmišljajo o ustanovitvi svoje zveze.
Priložnosti pa vsi skupaj vidimo še v organizaciji nekaterih projektov OKS-ZŠZ ter
predstavitvijo in promoviranjem stare tradicionalne primorske družabne športne igreŠKULJANJE.
13.4. je bila na Vogrskem ustanovna seja Škuljaške zveze Slovenije, katere predsednik je
Primož Nemec. Sedež je v Novi Gorici.
---V Mestni občini Nova Gorica

so bili z županom Mestne občine Nova Gorica, dr. Klemnom Miklavičem osrednja tema
pogovora konkretni projekti, med drugimi tudi elitna kolesarska dirka Po Sloveniji, katere
etapa bo vključila tudi Novo Gorico.
ŠZ NG bomo prisotni na dogodku, to bo v soboto, 22.6. v dopoldanskem času. Poskrbeli
bomo za športno dogajanje pred startom in ponovnim prihodom v NG.
Po e-pošti bomo poslali obvestila o dogajanju na ta dan in klubi in društva boste imeli
možnosti sodelovanja- bolj kot –katera društva/športi delujejo na tem področju.
Več o dogajanju na Dirki pove podpredsednik Športne zveze Nova Gorica, Rok Lozej, ki
predstavi, da je že to velik uspeh, da se razmišlja o dirki, da bi tako veliko prireditev
pripeljali k nam in da je šport velika turistična promocija. Vedeti tudi moramo, da je za start
prireditve potreben finančni vložek (25.000,00 eur), kar pa omogoča promocijo kraja- zakup
medijskega prostora na Eurosportu. Vsak kraj, skozi katerega poteka trasa dirke, mora plačati
določen delež (5.000,00 eur). Je pa na vseh občinah denar za dirko šel iz turističnega
budgeta, nikjer ni bil porabljen denar za športno prireditev iz sredstev za šport.
Novogoriška trasa: start na Kidričevi- po ulici Gradnikovih brigad (zaprta vožnja)- po Soški
do Kanala- po drugi strani Soče do Plavi- na Vrhulje- čez Višnjevik na Dobrovo- po glavni
cesti čez Šmartno, Hum nazaj v NG (leteči cilj)- po šempetrski obvoznici v Volčjo Dragomimo Lakeness-a skozi Renče- center – na Temnico- v Komen- Branik (grad)- Štanjel- čez
Kobdilj, Manče- v Vipavo, Ajdovčino, Predmejo nazaj v cilj v Ajdovščino.
Cilj je »vreden« 40.000,00 eur.
Za naša društva: sam organizator ima nekaj nagrad za najboljše društvo, skupino za
animacijo, izvedeno skulpturo, na prireditvi,.. Izbere se najboljšega organizatorja starta in
cilja na dirki.
Računamo na sodelovanje društev, da se v času pred dirko in med startom in letečim ciljem
predstavijo, da predstavimo vse športe, ki se odvijajo v našem kraju,…
Sodelovali bomo tudi s turistično zvezo, za promocijo kraja.
Podpredsednik pove, da so odprti za vse pobude, ideje, ki se porodijo v društvi, saj je ta čas
vredno izkoristiti in tudi zadržati ljudi na kraju dogajanja ves čas prireditve.
Predsednik poda še informacijo o dogajanju na OKS- u: odmevna je bila novinarska konferenca.
Država je za šport namenila le 0,7% proračuna. Niti na ministrstvu ni več sekretarja za šport (to
področje bo pokrival nekdo iz malega gospodarstva), kar je za nas nesprejemljivo. Podobne stvari, ki
so na vladi se kasneje odražajo tudi v okolje. V NG bo podžupan S. Rosič začel svoje delo opravljati
takoj po prvomajskih praznikih. Zadolžen bo tudi za šport in meni, da bomo z njim dobro sodelovali,
saj je tudi sam športnik. ¾ denarja za šport v državi dajo občine, potrebno pa bo tudi veliko
prostovoljnega dela, saj je to nepogrešljiv del športa.
Čakajo nas naslednje prireditve o katerih vas bomo sproti obveščali: Športne igre zaposlenih, kros,
Vivicitta, Mini olimpijada, jeseni pa Evropski teden športa vsakodnevnim tedenskim dogajanjem.
Zdenko Šibav doda, da bi bilo smiselno obdržati sofinanciranje RP s strani OKS, da se ne bi nižalo
ali celo ukinjalo.
Predsednik pove, da so se aktivnosti v smeri sistematične ureditve glede sofinanciranja začele že v
lanskem letu, ko je IO OKS zadevo obravnaval na seji. Sprejet je bil tudi sklep za spremembo
pravilnika o sofinanciranju Fundacije za šport in tudi na ministrstvu so s tem seznanjeni. Predsednik

verjame, da se organiziranost v športu kot en segment nacionalnega programa športa v RS
sistematično pokrije.
Fundacija za šport- prihajajo odločbe in menimo, da bomo tudi letos uspešni na razpisu. (širitev
igrišča ob Kornu, sanacija bazena). Programi, ki jih izvajajo društva (3 programi odobreni).

Sklep skupščine št. 12: Skupščina se seznani in sprejme sklep o delovanju RP OKS-ZŠZ NG.

6.) Razno
Poraja se ideja o organiziranju piknika oz neformalnega druženja.
Vojko Orel poda predlog o predavanju Anrea Massija, ki je pripravljen za ŠZ NG brezplačno imeti
kratko predavanje o treniranju. Ideja se zdi zanimiva in vredna razmisleka o terminu, ko bi zadevo
izpeljali.
Sejo skupščine smo zaključili ob 18.10 uri.
Zapisala Meta Mačus

Overitelja:
Uroš Jug

Suzana Mlakar

predsednik ŠZ NG
Miran Müllner

