
ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA 

Bazoviška ul. 4 

5000 Nova Gorica 

Tel 330 20 24, mail: info@sportnazveza-ng.si 

 

Nova Gorica, 20.6.2020 

 

ZAPISNIK 3. SEJE SKUPŠČINE ŠPORTNE ZVEZE NOVA GORICA  

V MANDATU 2017-2021 

sreda, 18. junija 2020 ob 17,00 uri 

v SEJNI SOBI Mladinskega centra Nova Gorica, 

Bazoviška ulica 4 

 

Predsednik pozdravi vse prisotne in pove, da bomo letos prvič uradno praznovali Dan slovenskega športa in 

sicer 23. septembra. 

- 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 NG), Vojko Orel (častni predsednik ŠZ NG), Marjan Devetak (AK Go), Andrej 

Humar (ŠD Sonček, KK SE NG), Marko Marcetič (KD NG mladi), Rok Lozej (Kolesarski klub Gorica), Simon 

Kovač (TMD NG), Dominik Soban (Društvo diabetikov NG), Nives Černe ( KK Kristal), ), Suzana Mlakar 

(Športni klub PRO DC), Miha Mačus (GŠK), Edi Činej (Klub V.I.P.), Marko Valantič, Januša Stibilj (Plavalni klub 

NG), Stjepan Miškovič (Kegljaški klub Gorica), Igor Varl (NTK Gorica), Ilko Vidic (Škabrijel 1917), Blaž 

Valentinčič (član IO), Meta Mačus (tajnik ŠZ) 

-ob 17,15 začetek skupščine 

- sprejem dnevnega reda (7. člen Poslovnika) 

Predlagani dnevni red: 

1. Izvolitev organov skupščine  
2. Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva 
3. Pregled zapisnika 2. skupščine (v mandatu 2017-2021) z dne 18.04.2019 
4. Poslovno poročilo za leto 2019 s programom dela za leto 2020 
5. Poročilo nadzornega odbora 
6. Razno  

 

Sklep skupščine št. 13 (17-21): Vsi prisotni soglasno sprejemajo dnevni red skupščine, 0 proti, 0 vzdržanih. 
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AD1) izvolitev organov skupščine 

3. člen Poslovnika 

Za nemoten potek seje skupščine se iz predstavnikov športnih organizacij izvolijo naslednji organi: 

 Sejo skupščine vodi predsednik Športne zveze Nova Gorica, Miran Müllner 

 verifikacijska komisija – predsednik in dva člana, 
-Marko Valantič- predsednik 
-Andrej Humar- član 
-Stjepan Miškovič- član 

 zapisnikar in dva overitelja zapisnika, 
-Meta Mačus- zapisnikar 
-Suzana Mlakar- član 
-Marko Marcetič- član 
 

Sklep skupščine št.14 (17-21): Izvoljene organe skupščine potrdilo 14 prisotnih,  0 vzdržanih in 0 proti. 

 
AD2)  Poročilo verifikacijske komisije o prisotnosti članstva 
 
Predsednik verifikacijske komisije, Marko Valantič poda poročilo o prisotnosti na skupščini in pove, da je 
prijavljenih 14 društev in vsa pooblastila so pravilno izpolnjena. 
 
 
AD3) Pregled zapisnika 2. skupščine (v mandatu 2017-2021) z dne 18.04.2019 
 
Predsednik prebere sklepe 2. seje Skupščine Športne zveze Nova Gorica. 

 

Sklep skupščine št. 15 (17-21): Prisotni soglasno sprejeli zapisnik 2. seje Skupščine Športne zveze Nova 

Gorica.  

 

AD4) Poslovno poročilo za leto 2019 s predlogom za sofinanciranje programa Športne zveze za leto 2020 
 

Predsednik nagovori člane skupščine- priloga zapisniku in spregovori o spremembi vodstva na JZŠ NG, s 

katerim aktivno sodelujemo in v kratkem pričakujemo tudi nove športne programe (šport otrok in mladine- 

ŠOM - (MS, ZS, Krpan, NSP, ŠŠT) za področni center Nova Gorica (13 občin); izpeljava programov na regijski 

ravni, predvsem enakomerna porazdelitev po regiji in predstavitev zadeve županom). 

-razpis za šport na MONG- sredstva se niso zmanjšala in kmalu bi morala biti nakazana na račune društev.  

-sredstva Športne zveze v letu 2021- glede na situacijo je težko predvideti, kako bo, ne pričakujemo trenda 

dvigovanja sredstev, kot je bilo to v zadnjih letih.  

Predsednik odpre razpravo v kateri so sodelovali: Miran Müllner, Vojko Orel, Miha Mačus, Marko Marcetič, 

Nives Černe, Marjan Devetak, Stjepan Miškovič, Ilko Vidic, Marko Valantič, Edi Činej, Suzana Mlakar. 

Za vse programe (predvsem v Evropskem tednu športa) upamo, da bomo lahko v jesenskem delu izpeljali. 

Predvsem, če bo NG dobila naziv Evropsko mesto športa, za katero občina kandidira. 



Razvije se razprava o nekorektnosti občine, ko od klubov pričakuje, da bo pri vseh njenih aktivnostih 

sodeluje prostovoljno, medtem ko sama še vedno ni izdala odločb za leto 2020 (ko bi morali razmišljati že o 

letu 2021!). Poleg tega se vse pripombe in predloge, ki jih dobijo od klubov in športne zveze, nikoli ne 

upošteva v taki obliki kot so bili podani. 

Postavi se tudi vprašanje najemnin športnih dvoran- velike razlike med dvoranami za isto površino. Cenejše 

dvorane so polno zasedene, tudi z rekreativnimi dejavnostmi (ki so nekoliko bolj dobičkonosne). Člani 

skupščine podajo svoja mnenja o »rekreativnih« dejavnostih, ki imajo svoje mesto v ZŠpo in NPŠ-ju… 

Poklicni in vrhunski športniki izhajajo iz rekreativnih vrst. Rešitev bi bila, da bi bile cene enotne, vendar je 

razlika v lastnikih dvoran in stroških vzdrževanja. Predlog ŠZ je bil, da bi društva na razpisu dobila število ur 

uporabe objektov. V preteklosti so bila prizadevanja JZŠ o vzdrževanju športnih objektov, podanih je bilo 

nekaj predlogov, vendar nikoli niso bili upoštevani.  

Ustanovljena je županova Skupina za šport in športni turizem- ob ustanovitvi skupine so bile dane smernice 

in želje- cene, prioritete, problematika JZŠ… in prizadevanja so, da se oceni vse športne objekte v občinski 

lasti, s čimer se bo pridobilo tudi informacijo, s katerimi objekti lahko sploh razpolagamo- predvsem v 

popoldanskem času, ko v šolskih telovadnicah lahko izvajajo športne aktivnosti klubi in društva. Možen bi 

bil tudi predlog ŠZ, kjer bi klubi dobili ure vadbe, vendar je potrebno točno določiti, kaj to pomeni (plavalni 

klub- ena ura za eno progo?). Skupina je zadolžena da doda smernice, za totalno prenovo dokumentov, ki 

so potrebni za dodeljevanje sredstev v MONG- LPŠ, odlok,… in bo vse predstavljeno društvom. Zadeva se je 

zaradi znane situacije ustavila in ne ve se, kdaj bo zaključeno. Vsebuje pa vso izpostavljeno problematiko. 

Več o tem bo znano, ko bo z Oddelkom za družbene dejavnosti predstavljeno klubom.  

Nadaljuje se razprava o najemninah- pred leti sploh ni bilo najemnin in vadnin. Meja med rekreacijo in pol-

profesionalizmom in profesionalizmom se tudi že dolgo oblikuje- s kriteriji, prednostnimi športi,… tudi to je 

propadlo. Problem pa je, da kljub znanim finančnim težavam- sploh v tem trenutku- da klub brez sponzorja 

ne bo preživel, tudi če dobi objekte v uporabo brezplačno.   

Cene nekaterih objektov- konkretno gimnazije, ki je v državni lasti (ter o tem odloča svet zavoda) so zelo 

visoke- kakšna je vloga JZŠ, ŠZ in prej omenjene županove skupine, da bi vplivali na znižanje cene, tako kot 

je za vse ostale telovadnice v lasti MONG- a.  

Razvije se debata o možnostih cenejšega najema: odločanje sveta zavoda šole, upravljanje vseh športnih 

objektov v občini s strani JZŠ,…  

Omenjena je bila tudi problematika pomanjkanja športnih objektov oz konkretno atletskih površin – 

metališč. 

Pobudo bomo posredovali na Javni zavod za šport Nova Gorica. Mreža za disk/kladivo sicer je, vendar 

zaradi premajhne razdalje do nogometnega igrišča ne more biti stalno postavljena. 

Sklep skupščine št 16 (17-21): Skupščina se je seznanila in potrdila poslovno poročilo zveze za leto 2019 in 

soglasno potrdila okvirni program dela s celotno razpravo za leto 2020. 

 

AD5) Poročilo nadzornega odbora  

Predsednik  da besedo namestniku predsednika NO ŠZ NG, Ilku Vidicu, ki poda naslednje ugotovitve: 



- pri pregledu poročila nepravilnosti pri poslovanju ni bilo 

- predlagamo, da se poročilo sprejme v taki obliki, kot je bilo podano. 

Razprave na poročilo NO ni bilo. 

Sklep skupščine št 17 (17-21): Skupščina soglasno sprejme poročilo NO za leto 2019. 

 

AD6) Razno 

 

Sejo smo zaključili ob 18,25. 

 

Zapisala:          predsednik ŠZ NG 

Meta Mačus              Miran Müllner 

  

Overovatelja: 

Suzana Mlakar                  Marko Marcetič 

 


