
1. seja IO ŠZ NG, 30.8.2021 ob 17.00 uri 

Dnevni red: 

1.) Seznanitev s sklepi skupščine z dne 17.06.2021 
2.) Imenovanja 
3.) Plan aktivnosti- jesen 2021 
4.) Razno 

 

Ad 1.) Predsednik pozdravi vse prisotne in predstavi izide volitev ter čestita novoizvoljenim članom. 

 
Ad 2.) Imenovanja 

Predsednik predlaga naslednje:  

- tajnik- Meta Mačus 
- podpredsednik- Rok Lozej 
- član IO po presoji predsednika- Nives Černe 

 

Sklep št. 1 (21-25): Prisotni soglasno sprejmejo predlog imenovanja. 

 

Predsednik poudari tudi, da sta v Svetu JZŠ predstavnika ŠZ- še nekaj mesecev, nato bo IO ŠZ imenoval 

dva nova predstavnika. 

Meni, da je prav, da ima ŠZ tudi predstavnika v komisiji za pripravo strategije športa v MONG – sedaj je to 

Rok Lozej, ki je bil imenovan s strani župana. Menimo, da je Rok predstavnik tudi Športne zveze in nas o 

zadevah obvešča.  

Nimamo več članov v komisiji pri LPŠ in bo v tem mandatu potrebno to rešiti.  

Predsedniki komisij:  

- NO: za predsednika NO izvolijo Ilka Vidica 
- DK: za predsednika DK izvolijo Marjana Faganela 

 

Ad 3) Plan aktivnosti- jesen 2021 

Meta Mačus predstavi PLAN AKTIVNOSTI za jesen 2021: 

 

- 1. september 2021 

Športna tržnica bo letos potekala v okviru Festivala goriške obrti in podjetništva. Odvijala se bo od 15,00 do 

19,00 ure na travniku pred občino. 

V prihodnje imamo v načrtu sodelovanje, združitev obeh dogodkov, kar bi bila dodana vrednost za obe 

prireditvi. 

- 11. september 2021 

Športne igre zaposlenih (lani: želja po gibanju, druženju- udeležba pa nekoliko manjša zaradi priporočil 

podjetji, naj se iger ne udeležujejo) 



- 23. september 2021 

Dan slovenskega športa, ki smo ga lani praznovali prvič in smo edini v svetu, ki imamo uradno dan, ki je 

namenjen športu (v letošnjem letu je ministrstvo poslalo poziv na šole, da bi ta dan imeli športne dneve). 

Lani smo v Ljubljano na osrednji slovenski dogodek peljali dva razreda športne gimnazije iz Nove Gorice. 

Načrtujemo Mini olimpijada (za prvo triado OŠ)- v dogovorih smo s ŠD SONČEK. 

V okviru EWOS-a imamo vsako leto predstavitev oz vodeno vadbo na SIJ poligonu na vhodu v Panovec 

- 30. september 2021 

Šolski tek VIVICITTA….smo v dogovorih z ZSŠDI, da bi jeseni izvedli prireditvi, ki sta sicer na sporedu v 

aprilu. 

- 2. oktober 2021 

VIVICITTA- tek, ki združuje 

Izpostavi tudi kontrolni pregled s strani Fundacije za šport: 

Letos prvič, vezan na izvedbo programa in namensko porabo sredstev v vsebini celoletni programi 

prostočasne športne vzgoje otrok in mladine, ki je še v teku……….podizvajalec je tudi podal izjavo in 

čakamo na izzid.  

Predsednik natančneje pojasni kontrolni pregled in pove, da je zahtevano vračilo preveč izplačanega 

denarja. O rezultatu bomo poročali. 

 

Sklep št. 2 (21-25): Prisotni se seznanijo s planom dogodkov v jeseni. 

 

Ad 4) Razno 

- Služnostna pravica 
ŠZ je lastnica dela bazena, zato nas je družba E3 pozvala k podpisu pogodbe za ustanovitev služnostne 

pravice, ker bodo napeljevali omrežje daljinskega ogrevanja znotraj Športnega parka.  

Razvije se razprava, za koliko časa je predvidena pogodba in kaj bi lahko ŠZ imela od tega. Predsednik 

pove, da je konec tedna dogovorjen z direktorjem družbe. 

- Zbornik Športniki goriške 1991- 2020 
Zbornik je skoraj že pripravljen. Je resnično obsežen in zajema ogromno podatkov. Vse člane IO prosi za 

pomoč pri zbiranju sredstev za izdajo zbornika- ocenjuje, da bo strošek med 7.000,00 in 10.000,00 eur. 

Meni, da je s skupnimi močmi mogoče ta sredstva zbrati. 

Poudari, da je to naša osrednja prireditev in ob 30- letnici je več kot primeren čas za izdajo. 

- Etični kodeks delovanja v športu 
OKS si je kar nekaj časa prizadeval, da so napisali etični kodeks delovanja v športu. Junija je bil potrjen na 

IO OKS-ZŠZ in nekako je pričakovati, da bi ga sprejele tudi lokalne športne zveze.  

Predsednik pove, da je bilo v fazi priprave (sam je član in predstavnik lokalnih športnih zvez v IO OKS-ZŠZ) 

kar nekaj pomislekov o širini dokumenta. Poudari, da v samem športu ni tak problem, težave se največkrat 

pojavijo na lokalnem nivoju, ko v komisijah ne morejo biti ljudje, ki delujejo v športu- tu bi se lahko vzelo 



primer priporočljivih ravnanj športnih funkcionarjev (člani komisij). Etični kodeks bomo predstavili tudi 

županu. 

Etični kodeks bomo dali tudi na spletno stran, da seznanimo športne klube in ljudi, ki kakorkoli delujejo v 

športu. 

    

Sklep št 3 (21-25): IO sprejme Etični kodeks delovanja v športu. 

 

Predsednik pove, da se bomo dobivali kot navadno (in v primeru, če bo stanje dovoljevalo)- s sklicem seje 

po e-pošti. 

Imamo zanimivo sestavo IO, predsednik se je z vsemi člani že pogovarjal (razen z A. Polenčičem, ki je 

zaradi svoje službe zelo zaseden). Imamo tudi predstavnike ŠD Hit, ki so novi člani ŠZ, imajo številčno 

članstvo in veliko naredijo na področju športa za vse. Z vsemi aktivnostmi, ki jih izvajajo, bi lahko dejavnosti 

obogatili in nadgradili s pomočjo ŠZ tudi za druge prebivalce.  

Infrastruktura- v začetku drugega leta bo pokriti bazen. V drugih občinah že pripravljajo načrte za športno 

infrastrukturo. V NG imamo možnost, da v drugem letu pridobimo donacijo SIJ-a – Pump- track (na ulici 

Gradnikove brigade)- želja po bližini skate parka, kolesarska proga je že narejena. Prvi pogovori so stekli, 

dokumentacija je v pripravi, vendar je problem pri soglasju Zavoda za kulturno dediščino. Potrebno bo 

uskladiti potrebe in želje v celotni regiji. 

Razvije se debata o športnih površinah v NG- neuporabljene, zapuščene- primer športne površine pri 

Žogici. Podpredsednik pove, da so na zapuščenem igrišču za beach volley na lastne stroške uredili 

pralnico za kolesa- downhill, vendar se je KS pritožila, občina jih je podprla in je zdaj spet zapuščeno. 

Pripomba pade tudi na gostilno, kjer je prioriteta gostinstvo in je športni center izgubil svoj namen. 

Predsednik pove, da bo v kratkem sestanek za košarkarsko igrišče v sodelovanju s Fundacijo Gorana 

Dragiča pri Žogici v Solkanu. 

Predsednik zaključi sejo s povabilom na Športno tržnico, ki se bo odvijala 1. septembra od 15,00 ure dalje 

na Kidričevi ulici med Bevkovim trgom in MONG. 

Razvije se razprava o dogodku in pogojih, ki so zanj potrebni. Glede na razmere, katerim smo priča 

predsednik poudari, da je pogoj PCT edina varianta, če hočemo ostati odprti. Kdor tega ne bo izpolnjeval, 

žal ne bo mogel biti prisoten…  

 

Konec seje ob 18,05 

 

Zapisnik:  

Meta Mačus 


