ŠPORTNA ZVEZA NOVA GORICA
Bazoviška 4
NOVA GORICA

Nova Gorica, marec 2018
POSLOVNO IN FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017
in
PROGRAM DELA ZA LETO 2018
1. 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.
Izjemno dobro sodelovanje s Športnim zavodom 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.
2. Na osnovi Pravilnika in meril za sofinanciranje športnih programov v MONG Športni
zavod in Športna zveza Nova Gorica v letu 2017 nista kandidirala na razpis za
sofinanciranje programov športa , zato smo za sofinanciranje skupnega programa
športa uporabili naslednje sklepe in pridobili sredstva iz več 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 Mestni občini
 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
 JZŠ in Športna zveza imata sklenjeno pogodbo o razdelitvi nalog in deležu
sofinanciranja posameznih programov
 Junija 2015 je bila z OKS-ZŠZ podpisana pogodba o delovanju in sofinanciranju
Regijske pisarne (na osnovi opravljenih nalog- vključevanje v izvedbene
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programe OKS v regiji- projekti, 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.


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.
Področje športne politike je sredi leta zaznamoval sprejem Zakona o športu (ZŠpo-1),
kar je narekovalo drugačen pristop do sedanjih pravil, ki so bila zapisana v LPŠ V
Mestni občini Nova Gorica in v Odloku o sofinanciranju športnih programov. Skupaj z
Oddelkom za družbene dejavnosti v Mestni občini Nova Gorica smo že novembra uspeli
uskladiti oba omenjena akta, kar je bil pogoj za nemoteno sofinanciranje športnih
društev v MONG za leto 2018.
Glavnina sprememb se nanaša na novosti zakona, ki na novo definira nekatere vsebine
in področja športnih programov, uresničevanje javnega interesa, vlogo športne zveze,
natančno določa pristojnosti komisije v postopku izvedbe javnega razpisa in dolžnost
članov komisije, da podpišejo izjavo o prepovedi interesne povezanosti s prijavitelji na
javnem razpisu. Z novim zakonom se uvaja tudi pregleden sistem določanja javnih
sredstev za izbiro programov in področij letnega programa športa z jasno opredeljenim
postopkom in merili za izbor le-teh.
Pri izbiri programov oziroma področij letnega programa športa se bodo uporabila merila,
ki so ločeno pripravljena za tekmovalne in netekmovalne programe. Prav tako je zakon
na novo definiral, kdo je vrhunski športnik, kdaj se lahko posameznik registrira kot
športnik ter uredil poimenovanje strokovnega kadra – trenerjev glede na izobrazbo
oziroma strokovno usposobljenost, hkrati pa definiral področja, kje lahko izvajajo proces
vadbe.
Bistvene spremembe, ki niso posledica novega zakona, pa predstavljajo določbe, da
mora občinska uprava, v primeru, da ima mestna občina sprejet dvoletni proračun,
najkasneje do konca meseca novembra predložiti mestnemu svetu v sprejem letni
program športa.
Pri pogojih za sofinanciranje je znižana zahteva glede aktivnih članov iz Mestne občine
Nova Gorica, in sicer iz 75% na 50%, uvedena je možnost prijav društev brez sedeža v
mestni občini ob pogoju, da imajo enoto ali izpostavo, v kateri je najmanj 90% aktivnih
vadečih iz mestne občine in pretežno delujejo na območju mestne občine. Uvedena je
možnost, da lahko v postopku reševanja pritožbe, če to služi razjasnitvi zadeve,
sodeluje v razpravi komisije tudi pritožnik in na novo so definirane tudi sankcije ob kršitvi
razpisnih in pogodbenih določil.
Z letnim programom športa se nekoliko spreminjajo deleži sofinanciranja področij
športa, kar je posledica spremenjenih definicij športnih področij, ki jih uvaja nov Zakon o
športu ter novega Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa
športa v Mestni občini Nova Gorica. Skladno z navedenim se bodo morali nekateri
prijavitelji prijaviti na druge segmente športa, kot so to počeli do sedaj. Povečanje
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sredstev je predvideno samo na segmentu športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih
v kakovostni in vrhunski šport, vendar je tukaj potrebno poudariti to, da dejansko ne gre
za povečanje sredstev, temveč je to posledica pripojitve dosedanje proračunske
postavke 10.043 – sofinanciranje profesionalnih trenerjev. Sofinanciranja profesionalnih
trenerjev nov Zakon o športu ne predvideva, zato je bilo potrebno poiskati rešitev, kako
ohraniti dosedanji sistem brez večjih sprememb. Sofinanciranje profesionalnih trenerjev
se torej ohranja, vendar pod segmentom športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport, kamor tudi dejansko spadajo, saj je bil tudi do sedaj eden
izmed najpomembnejših pogojev za sofinanciranje prav izpolnjevanje števila vadečih v
okviru klubske piramide tega segmenta športa.
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.
FINANČNO POROČILO ZA LETO 2017 ter načrt za leto 2018
Vsebine smo razdelili po usklajevanjih z Oddelkom za družbene dejavnosti, Športnim
zavodom in Športno zvezo. Razdelitev ni dokončna, omogoča pa večjo preglednost
delovanja.
Spisek nalog in opravil v okviru Športne zveze Nova Gorica je razviden iz programa
delovanja na občinskem, medobčinskem in regijskem področju.
vsebina

izdatki
2015
8702,92
in 3244,73

Športnik goriške
Stroški storitev
materiala
Bančni stroški
189,56
Kotizacije,kilometrina, 1437,37
dnevnice
Stroški dela
6541,64
Fundacija
Internetna stran
SKUPAJ
20.116,22
PRIHODKI
Lokalne
skupnosti
Športnik goriške
Fundacija
Članarina -klubi
OKS- ZŠZ
drugo
skupaj

2015
12986,00
2356,00

2016
6107,49
8777,52

2018
6500,00
8800,00

257,01
1088,18

2017
6.418,28
13.082,99
7.424,59
297,51
1.249,12

11225,45
5543,00
1329,80
34.328,45

11.167,12
7.505,00
1.632,36
35.693,98

12000,00
6000,00
300,00
36.500,00

2016
12722,50

300,00
1100,00

2017
2018
11.724,00 13400,00

1530,00
1.763,00 2500,00
7500,00
8.900,00 7500,00
330,00
840,00
990,00 2100,00
10270,00
7581,59 12.225,86 10000,00
200,00
4106,91
212,23 1000,00
26.142,00 34.281,00 35.815,13 36.500,00

vsebina
program
športa
druge občine
programi

(sponzorji)

IZVAJANJE PROGRAMOV 2017
 V letu 2017 se je izteklo četrto leto mandata organov zveze za obdobje 2012 –
2016.
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 V mesecu februarju 2017 smo izpeljali tradicionalno, zelo uspešno prireditev
''Športnik Goriške 2016'', na kateri smo podelili 147 priznanj za tekmovalne
dosežke posameznikom in ekipam ter 10 priznanj športnim delavcem za
dolgoletno delo v športu.
Zadovoljni smo z vključitvijo sosednjih občin v sistem nagrajevanja za tekmovalne
dosežke športnikov in strokovno organizacijsko delo v športu.
 Na prireditvi »Športnik Goriške« smo prvič podelili tudi priznanja OKS-ZŠZ; 10x
priznanje športnikom, 3x priznanje trenerjem. Kot predstavniki OKS-ZŠZ smo se
udeležili tudi tovrstne prireditve v Ajdovščini in Tolminu.
 Izdelali smo novo spletno stran Športne zveze Nova Gorica:
www.sportnazveza-ng.si/
 Sodelovali smo pri izvedbi razpisa MONG za sofinanciranje športnih programov 2017, (pravilniki, razpis, ocenjevanje vlog…), vse klube smo obvestili o objavi
razpisa, ponudili smo pomoč pri pripravi kandidatur za občinska sredstva, kot tudi
pomoč in podporo pri kandidaturah na državne razpise ( Fundacija, MŠŠ).
 Na fundacijo za šport smo se prijavili s 7 projekti (Z- Športnik goriške; D4Športna tržnica, Zdrav športnik-zdrav delavec; D3- ŠIZ 2017, Razgibana zrela
leta , Poletje ob Soči (KK SE NG), Šola odbojke Mali genij (OK Gorica, ŠD Go
šport). Za razpis smo podprli večje število projektov (4) v MONG in sosednjih
občinah.
 Skupaj z Javnim zavodom za šport in ŠD Mark smo bili v aprilu organizatorji dveh
čezmejnih prireditev; Uličnega teka za osnovnošolce (6.4.) ter pohoda Poživimo
mesti- Vivicitta (9.4.) -v sodelovanju z UISP in ZSŠDI.
V poletnih mesecih je JZŠ prvič organiziral poletno varstvo, kjer smo sodelovali
pri izvedbi programa.
 Skupščina, ki je bila sklicana za 19. 4. 2017 je bila volilna. Še en mandat je bil
zaupan dosedanjemu predsedniku, Miranu Müllnerju. V organe zveze so bili
izvoljeni novi predstavniki društev in klubov.
Potrdili smo splošno usmeritev delovanja, usklajeno s sprejetim Nacionalnim
programom razvoja športa 2014-2023.
Za »častnega predsednika« zveze je bil imenovan Vojko Orel.
 Izvršni odbor se je sestal na štirih (4) sejah ter eni skupni (z JZŠ)
 V sodelovanju z OKS-ZŠZ smo izvedli tudi več MINI OLIMPIAD, športno
promocijsko prireditev za najmlajše.
-Dobrovo v Brdih - konec šolskega leta (15.6.) – kot zaključek šolskega leta za otroke iz
vrtca in prve triade OŠ Dobrovo
-Nova Gorica (8.9.) – predstavitev društev in klubov otrokom iz vrtca in prve triade OŠ.
Letos smo dogajanje prestavili v Športni park, kar se je izkazalo za odlično potezo.
Prireditev je potekala v dopoldanskem času na celotnem področju Športnega parka.
Predstavilo se je 26 športnih društev. Zelo prijetna prireditev, z udeležbo preko 570
otrok, je bila pravi športni praznik za najmlajše.
-Komen (26.9.)- novoustanovljena Športna zveza Komen je kot prvi projekt izvedla prav
Mini olimpijado, kjer so za otroke prve triade OŠ Komen in OŠ Štanjel na novem
zunanjem igrišču v Štanjelu organizirali predstavitev športnih društev s tega območja
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 V juniju in juliju smo sodelovali na več srečanjih športnih društev in občine ob
ustanavljanju športne zveze v občini Komen. V začetku avgusta (8.8.) je bila
ustanovna seja ter imenovani organi zveze.
 V organizacijo že tradicionalnega septembrskega Goriškega teka (8.9.) smo se
tokrat podali skupaj z NIJZ- jem- ŠPORT IN ZDRAVJE Z ROKO V ROKI. Traso
smo speljali po ulicah in pločnikih mesta
Nova Gorica ter in Gorizia ter
skozi gozd Panovec. Mislimo, da je veliko rezerve v promociji prireditve, s katero
bi privabili več »tekmovalcev« oz. rekreativcev.
Vzporedno smo organizirali Športno tržnico- predstavitev delovanja klubov in
društev, katera so se tudi letos odlično odzvala- predstavilo se jih je 23. Glede na
temo dogodka so se na Bevkovem trgu predstavili tudi zdravstveni delavci,
gasilci, civilna zaščita, predstavljen je bil program SVIT.
 Podprli smo akcije ŠD Sonček v okviru prireditve ''Sončkov dan 2017'' ter druge
športno rekreativne prireditve.
 V okviru nalog OKS-ZŠZ smo v mesecu septembru (23.9.) uspešno prvič izpeljali
zaključno prireditev Športne igre zaposlenih 2017.
Sodelovalo je 439 zaposlenih iz 24 podjetji, javnih ustanov in drugih organizacij
slovenskega trga. Bilo je zabavno, veselo, sproščeno, na športnih terenih pa seveda ni
manjkalo prave borbenosti. Panoge (nogomet,košarka, odbojka, tenis, tek na 2400 m,
kegljanje, namizni tenis, badminton) so se odvijale na prizoriščih Športnega parka Nova
Gorica (glavni stadion, nogometno igrišče z umetno travo, dvorana Balon, kegljišče ter
kotalkališče, kjer so igrali namizni tenis). Po končani športni aktivnosti so bili sodelujoči
povabljeni v šotor, kjer so dobili topli obrok in se ob živi glasbi zavrteli. Na tem mestu je
bila izpeljana tudi podelitev priznanj najboljšim.
Število udeležencev iz prejšnjih let narašča, kar kaže na pravo usmeritev projekta,
katerega namen je spodbuditi populacijo zaposlenih k gibanju.
 Predsednik in vodja Regijske pisarne sta se udeležila več dogodkov v okviru
OKS-ZŠZ Posvet s predstavniki Občinskih športnih zvez (Portorož, 9. in 10. 3),
Festival športa (Žalec, 7.6.), Olimpijski festival (Ljubljana, 30.9.), Kongres športa
za vse (LJ, 13. in 14.10.),
 Član IO, Blaž Valentinčič se je udeležil skupščine OKS-ZŠZ (16.12.) na kateri so
obravnavali predlog novega Zakona o športu , ki je v parlamentarni proceduri.
Predsednik se je udeležil petih sej Strokovnega sveta športa za vse v LJ in
drugih krajih po Sloveniji. Več sej se je udeležila tudi vodja regijske pisarne.
Strokovni svet s svojim razvejanim programom delovanja vsebinsko uravnava
številna strokovna področja te pojavne oblike športa, ki se realizirajo neposredno
preko projektov Strokovnega sveta športa za vse. Ta preko regijskih pisarn OKSZŠZ in članic, športnih zvez občin, udejanja vsebine športa za vse s pomočjo
neposrednih izvajalcev, društev in klubov na lokalni ravni. ( projekt Športne igre
zaposlenih)
 Nadaljevali smo s ponudbo za zavarovanje odgovornosti športnih delavcev,
trenerjev in organizatorjev. Še vedno ugotavljamo, da se v klubih ne zavedajo
pomena teh oblik zavarovanj. Podobno ugodnost načrtujemo tudi na področju
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nezgodnega zavarovanja in zavarovanja prireditev. V sodelovanju z
Zavarovalnico Triglav bomo nadaljevali z aktivnostjo na tem področju delovanja.
 Zbirali smo podatke o vodeni vadbi, prireditvah v naši regiji (javni servis za
podporo športu za vse. Podatki so objavljeni na spletni strani: rekreacija.si ter
infosport.si. Zbrani podatki so v korist analizam in promociji, če jih bomo
uporabniki znali koristiti tudi za izboljšanje pogojev delovanja, pa je drugo
vprašanje.
 Ob koncu leta (14.12. 2017) smo petič imeli skupno sejo s člani Sveta Javnega
zavoda za šport. Taka srečanja so dobra priložnost za usklajevanje in poenotenje
predlogov in odločitev.
IZVAJANJE
POSLANSTVA ŠPORTNE ZVEZE NOVA GORICA KOT KROVNE
ŠPORTNE ORGANIZACIJE V LOKALNEM OKOLJU 2018
 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
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
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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.
 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 v naši občini 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 naboru
mnenje o prednostni razvrstitvi , ki ga podaja Športna zveza oz. Regijska pisarna
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OKS Nova Gorica kot dodatne informacijo o programih ter tudi prednostno
razvrstitev NPŠZ investicij v Goriški Statistični Regiji, v kateri so navedene vse
prijavljene investicije iz te regije, s prošnjo za mnenje o prednostni razvrstitvi. V
letu 2016 je bilo iztega naslova realizirana obnova umetne trave v Športnem
parku in dokončana športna dvorana OŠ Dornberk.
V preteklem desetletju smo v občini Nova Gorica
zagotovili spodobne
infrastrukturne pogoje. Zato je smiselno pospeševati čim boljšo izrabo obstoječih
javnih in tistih zasebnih športnih objektov, kjer obstaja velik javni interes za
njihovo vključevanje v mrežo športnih objektov (npr. objekti športnih društev, kjer
se izvaja veliko vsebin nacionalnega programa športa), ter zgraditi manjkajoče
večnamenske vadbene športne objekte. Športni prostori v šolah morajo biti kar
najbolje izkoriščeni, tudi za potrebe učencev, staršev in društev zunaj šolskih
delovnih dni. Tako je mogoče ustvariti povezave med športom v družini, šoli in
društvih. 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.
Delovanje na vseh teh področjih je 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.
Športni pozdrav!

tajnica:
Meta Mačus

predsednik:
Miran Müllner
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