2. seja IO ŠZ NG, 13.12.2021 ob 18.00 uri
DNEVNI RED:
1.)
2.)
3.)
4.)

Pregled zapisnika 1. seje IO (2021-2025)
Pregled delovanja športne zveze in regijske pisarne
Program dela za leto 2022
Razno

Ad 1.) Predsednik pozdravi vse prisotne in prebere sklepe prve seje.
Prisotni: Miran Müllner, Rok Lozej, Vojko Orel, Nives Černe, Aljoša Polenčič, Alan Pertovt, Zdenko Šibav,
Suzana Mlakar, Andrej Humar
Ostali prisotni: Marjan Faganel, Ilko Vidic, Vojko Orel, Meta Mačus
Prisotni nimajo pripomb.
Sklep št. 4 (21-25): Prisotni soglasno potrdijo zapisnik prve seje.
Ad 2.) Pregled delovanja športne zveze in regijske pisarne
Meta Mačus predstavi delovanje med sejama.
- 1. september 2021
Športna tržnica v okviru Festivala goriške obrti in podjetništva - od 15,00 do 19,00 ure na travniku pred
občino. Letos zelo slaba udeležba- prijavljenih 13 klubov, od katerih se jih je dogodka udeležilo 6. Ukrepi,
nesigurnost pred začetkom sezone,…
- 18. september 2021
Športne igre zaposlenih (ostaja želja po gibanju, druženju- udeležba še vedno nekoliko manjša- priporočila
podjetji). Na sporedu je bilo 7 disciplin, ki so bile izvedene v sodelovanju z našimi športnimi klubi: kegljanje,
badminton, tek, tenis, košarka, odbojka in namizni tenis. Iger se je udeležilo 126 posameznikov iz 11
podjetij. Stroški 1286,31 eur.
- 20. september 2021
Podali dopis za prekinitev sodelovanja z JZŠ glede programov ŠOM- odpovedni rok 2 meseca, od katerega
niso odstopali
- 23. september 2021
Na Dan slovenskega športa smo organizirali Mini olimpijado (za prvo triado OŠ)- kot v lanskem letu samo
za eno šolo zaradi ukrepov. Udeležencev: 186 otrok na 9 postajah, kjer so klubi predstavljali svojo
dejavnost.
- 24. september 2021
Zaradi izrednega zanimanja in prošnje s strani Vrtca Nova Gorica, smo Mini olimpijado organizirali tudi
naslednji dan. Udeleženci: 226 otrok starejših skupin na 11 postajah.
- 24. september 2021
Vodena vadba na SIJ poligonu na Vadbeni jasi ob vstopu v Panovec- cca 50 sodelujočih. Izvedba GGDAlen Figelj.
-

oktober 2021

Šolski tek VIVICITTA in VIVICITTA- tek, ki združuje…………..dogodka, ki ju organiziramo skupaj z ZSŠDI
in UISP smo tudi letos odpovedali.
Izvajanje programov ŠOM:
Zbiranje podatkov o udeležencih programov
-Posodobitev adreme športnih pedagogov
-Posredovanje informacij vezanih na izvajanje programov, pripravo i izvedbo tekmovanj.
-Priprava in izvedba ekipnega področnega tekmovanja za OŠ in SŠ v atletiki- 11.10.2021
-Zbiranje naročil gradiva za izvedbo programov Mali sonček, Zlati sonček, Krpan- razdelitev gradiva in
organizacija prevzema s strani koordinatorjev oz vodji programov v šolah/vrtcih.
-Sestanek organizatorjev in izvajalcev interesnih programov ŠOM za OŠ in SŠ- 19.10.2021
- november 2021
Fundacija za šport
Kot smo povedali na 1. seji, smo imeli letos prvi kontrolni pregled, vezan na izvedbo programa in namensko
porabo sredstev v vsebini celoletni programi prostočasne športne vzgoje otrok in mladine. Ugotovljene so
bile nepravilnosti in posledično je bilo potrebno vrniti del sredstev v višini 1.494,43 eur.
Prijave programov:
-Z- Športniki goriške 1991-2020
-D3- Poletje ob Soči 2022, Nogometni krožki ND Bilje, Nogometni kamp Miha Zajc, Hit je Fit, Posoški
športni programi
-D4- Čezmejne športne prireditve na goriškem
Sklep št. 5 (21-25): Prisotni so se seznanili s prijavljenimi programi na Fundacijo za šport.

-

december 2021

-Zavarovanje odgovornosti trenerjev- Zavarovalnica Triglav.
Poslali smo ponudbo klubom in društvom v naši regiji. Višina zavarovalnine je odvisna od števila
zavarovanih trenerjev- v lanskem letu smo imeli 43 prijav, ŠZ Ajdovščina 18; skupaj 61. Prijave zbiramo do
20.12.2021.
Dobili smo ponudbo za zavarovanje preko ŠZ Ljubljana, vendar imajo slabšo zavarovalno kritje.
-Poročila za Fundacijo za šport do konca decembra
- zavrnitev računa za Športnika Griške 2020
Predsednik prebere dopis direktorice JZŠ, ki zavrača račun in svoj odgovor na zadevo. Pomembno je, kaj
je napisano v pogodbi (na proračunski postavki). V odloku je zapisano, da je to skupni športni program.
Razvije se razprava, v kateri sodelujejo Nives, Zdenko, Miran, Andrej, Vojko, Rok, Meta.
Menimo, da nima nobenega razloga za zavračanje računa.
Rok Lozej povzame dogajanje na komisiji za šport. (A. Fortin naj bi bila razrešena)
Predsednik povzame dogajanje v svetu zavoda- razvije se razprava, kjer sodelujejo Zdenko, Rok, Andrej, A

Zadeva je prišla do take meje, da je potrebo ukrepati in to takoj. Župan bi lahko odpoklical člana ŠZ NG iz
Sveta zavoda JZŠ.
Zdenko pove, da je županu potrebno še enkrat ponoviti stanje v odnosih med zavodom in zvezo.
Sklep št. 6 (21-25): Prisotni soglasno sprejmejo sklep, da se županu poda predlog o odpoklicu člana Sveta
zavoda- Javnega zavoda za šport Nova Gorica, g. Darka Markovića, na podlagi dejstva, da ni več član IO
ŠZ NG (23. februarja 2021 je sam podal izstopno izjavo iz IO, na novih volitvah pa ni kandidiral). IO Šporne
zveze Nova Gorica smatra, da ne more predstavljati večinskega mnenja članov IO Športne zveze Nova
Gorica in izvajalcev LPŠ.
Sklep št. 7 (21-25): Za nadomestnega člana predlagamo Suzano Mlakar.

- sestanki RP- 14.9. (zaključno poročilo projekta Slo bakla, prihajajoči dogodki – Dan Slo športa,
EWOS,prijava sofinanciranja na Fšo), 4.11. (plan dela za leto 2022), 18.11 (sofinanciranje RP), 14.12.2021
- razdelitev knjig SLOVENSKA BAKLA občinam v Goriški regiji
- poslali predlog za BLOUDKOVO NAGRADO za Vojka Orla

Sklep št. 8 (21-25): Prisotni so se seznanili z dogajanjem med sejama.

Ad 3) Program dela za leto 2022

DOGODKI
 Športnik goriške 2021
 Izid publikacije Športniki goriške 1991-2020
 Razstava DAN SLOVENSKEGA ŠPORTA
 Ulični tek za osnovnošolce/Oživitev krosa za osnovnošolce
 Mini olimpijade v sodelovanju s klubi in društvi ter vzgojno-izobraževalnimi institucijami


















Olimpijski dan- obisk OŠ, ki jo je obiskoval kateri izmed olimpijcev v regiji- športni dan in
poudarek olimpijskih vrednot
Športna tržnica- nadgraditi prireditev/v sklopu katere druge
Organizacija in izvedba prireditve Športne igre zaposlenih
Vodena vadba na zunanjem poligonu (SIJ)
EWOS- Dan slo športa, aktivni dan starejših, dan s parašportniki,
Sodelovanje v projektih Športne unije Slovenije
Sodelovanje z društvi v projektih, prijavljenih na Fundacijo za šport
Vpis strokovnih delavcev v razvid- ponoven poziv
Sodelovanje pri pripravi Letnega programa športa v MONG in sosednjih občinah
Sodelovanje pri spremembi in dopolnitvah odloka o sofinanciranju programov športa (večletno
podajanje predlogov, ki niso bili upoštevani).
Pomoč klubom v občinah, kjer želijo ustanoviti športno zvezo oz pomoč in posredovanje
informacij društvom, kjer športne zveze nimajo
Nadaljevanje aktivnosti za večjo vključenost klubov in društev v sisteme zavarovanj
Priprava posveta za športne funkcionarje in strokovne delavce- trenerje (v primeru interesa
društev in klubov)
Prijava/poročilo projektov na Fundaciji za šport
Organizacija posvetov strokovne delavce v športu (v primeru interesa društev in klubov)
Socialna omrežja Športne zveze NG- ponovno aktivirati
Druge naloge po predlogih organov zveze in posameznih članic.

Suzana da pobudo - Dan športa – v NM sodelovalo celo mesto cel dan !!!- po celem mestu dogodki: v
enem parku joga, drugje atletika,…aktivna udeležba
Razmisliti potrebno lokacijsko in časovno umestitev.
Finančni plan za leto 2022
Predsednik predstavi finančni plan za naslednje leto- velika sprememba je pri prihodkih s strani OKS-ZŠZv letu 2022 prihodki 23.400,00 eur.
Pri donacijah računamo na prihodke za publikacijo.

Prostovoljstvo v športu- ¾ društev je nepoznan zakon o prostovoljstvu. To se tiče tudi IO ŠZ NG.

Sklep št. 9 (21-25): Prisotni se seznanijo s finančnim planom Športne zveze Nova Gorica za leto 2022.
Prisotni potrjujejo finančni plan za leto 2022.
Ad 4) Razno
-

-

Suzana Mlakar- vsi tekmovalci nad 14 let morajo opraviti protidopinško izobraževanje.
Spletni vprašalnik je zelo zahteven, za otroke bi lahko rekli težek.
Predlaga se skupinsko reševanje za hitrejšo rešitev. Pobuda- lahko se pridružite.
Možnost, da bodo na občini zahtevali potrdila o registraciji/kategorizaciji na razpisu za šport!
Vojko Orel- ob pripravi zbornika je prišel do podatkov, da je za častnega člana ŠZ tudi Jože Bratuž,
ki je skozi celotno obdobje.

Sklep št 10 (21-25): IO potrdi pobudo Vojka Orla, da se za častnega člana Športne zveze Nova Gorica
imenuje Jožeta Bratuža.
Zbornik, ki zajema skoraj 200 strani je resnično pri koncu. Končuje se tudi nabor fotografij, večji klubi so
podali poglede na prireditev.

Konec seje ob 20,25

Druženje smo nadaljevali v prijetnem vzdušju še nekaj časa.

Zapisnik:
Meta Mačus

