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USPEŠNI NA JAVNEM RAZPISU 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v 

Republiki Sloveniji je v Uradnem listu RS, št. 64/16, 

objavila Javni razpis za sofinanciranje športnih 

dejavnosti, raziskovanja in razvoj športa ter založništva 

v športu v letu 2017. 

Na razpis se je prijavila tudi Športna zveza Občine 

Gorišnica s programom »GORIŠNICA SE GIBLJE« za 

področje dejavnosti interesne športne vzgoje otrok in 

mladine, športne dejavnosti študentov in športne 

rekreacije ter z oddajo vloge bila uspešna.  

Namreč, Pravilnik o pogojih, merilih in postopkih za 

razdelitev sredstev Fundacije za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji določa, da se v izbor 

programov, ki jih sofinancira fundacija, uvrstijo 

programi, ki zberejo od 21 do 29 točk. Svet Fundacije 

za šport je na predlog Strokovne komisije  program 

Športne zveze Občine Gorišnica ovrednotil z 22 

točkami. 

V nadaljnjem postopku je Svet Fundacije za šport 

program na podlagi kazalcev, ki jih določa pravilnik, 

ovrednotil s 116 točkami. Vrednost ene točke je znašala 

34,48  EUR,  kar pomeni, da so na podlagi izvedenega 

postopka finančnega vrednotenja prijavljenih 

programov programu »GORIŠNICA SE GIBLJE« bila 

dodeljena nepovratna sredstva v višini 4.000,00 EUR. 

Za dodeljena sredstva je Športna zveza Občine 

Gorišnica s Fundacijo za financiranje športnih 

organizacij v Republiki Sloveniji konec meseca avgusta 

podpisala pogodbo št. D3-17-283 o sofinanciranju 

športne dejavnosti. 

 

 

Ratko Matjašič, 

predsednik ŠZ Občine Gorišnica 

 

 

 

 

 

 

 

JUDO NOVICE 

 

Članska ekipa Judo kluba Gorišnica je v nedeljo,  22. 10. 

2017,  v Ravnah na Koroškem nastopala na finalu 2. 

Slovenske Judo lige. 

V finalu je nastopalo 5 ekip po sistemu vsak z vsakim: 

JK Gorišnica : JK Drava Ptuj 7 : 0 

JK Gorišnica : JK Trbovlje 5 : 2 

JK Gorišnica : JK Ravne 4 : 3 

JK Gorišnica : JK Oplotnica 2 : 5 

 

S tem je ekipa JK Gorišnica skupno osvojila 2. mesto, 1. 

mesto in s tem napredovanje v 1. slovensko Judo ligo 

pa je pripadlo JK Oplotnica. 

   

 

V soboto, 7. 10. 2017, so se tekmovalci našega kluba v 

Mariboru udeležili mednarodne tekme za pokal 

Dupleka za kadete,  mlajše dečke in deklice ter cicibane, 

ki ga je izvedel Judo klub Duplek. Na tekmovanju je 

sodelovalo 308 tekmovalcev iz 38 slovenskih klubov in 

iz tujine. 

JK Gorišnica je sodeloval z 10 tekmovalci, ki so dosegli 

naslednje uvrstitve: 

Mlajši dečki in deklice 

NIKA MURK 3. mesto - 32 kg 

DOMEN BEZJAK 1. mesto + 55 kg                                        

MAŠA PETEK 4. mesto - 48 kg                                         

BLAŽ BEZJAK 5. mesto - 38 kg  
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Cicibani in cicibanke 

GAŠPER HRGA 1. mesto – 25 KG 

ANEJ EMERŠIČ 2. mesto – 38 KG.                               

OSKAR VRABIČ 2. mesto - 46 kg.                                     

ANA ČURIN PRAPOTNIK 2. mesto - 25 kg.               

TOMAS VOZLIČ 5. mesto - 25 kg.                                       

 

Kadeti 

NIKO TRUNK udeleženec 

  

  

V soboto, 21. 10. 2017, so se naši tekmovalci v 

Ljutomeru udeležili tudi mednarodne tekme Prlekija 

open za pokal Ljutomera za starejše dečke in deklice ter 

mlajše dečke in deklice, ki ga je izvedel Judo klub 

Ljutomer. 

Na tekmovanju je sodelovalo preko 200 tekmovalcev iz 

22 slovenskih klubov in tujine. 

Mi smo sodelovali s 6 tekmovalci, ki so dosegli 

naslednje uvrstitve: 

Mlajši dečki in deklice 

LARA BEZJAK 1. mesto 32 KG 

BLAŽ BEZJAK 5. mesto 34 KG 

NIKA MURK 2. mesto 28 KG 

DOMEN  BEZJAK 1. mesto +55 KG 

MAŠA PETEK 3. mesto 48 kg 

 

Starejši dečki in deklice 

KATARINA BEZJAK 5. mesto 48 kg 

  

Vsem tekmovalkam in tekmovalcem čestitamo za 

dosežene rezultate! 

 

Franc Nasko  

 

 

 

REKREACIJA 

 

Minilo je eno leto, odkar se je tudi v naši občini pod 

okriljem Športne zveze Občine Gorišnica pričelo z 

izvajanjem jutranje telovadbe pod nazivom »Šola 

zdravja«.  

V ta namen so se v sredo, 5. 10. 2017, na občinskem 

trgu zbrali vsi udeleženci, ki se udeležujejo jutranje 

telovadbe. Le-ta se sedaj izvaja že v štirih vaseh naše 

občine, in sicer v Gorišnici, Zagojičih, na Forminu in po 

novem tudi v Zamušanih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po izpeljani vadbi je sledila zahvala soncu, … 
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… nato pa še spominsko fotografiranje in prijetno 

druženje ob jutranji kavici in sladkem prigrizku, ki so ga 

pripravile udeleženke same in ga prinesle s seboj. 
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PRIČETEK REKREACIJE  

V VEČNAMENSKI DVORANI GORIŠNICA 
 

 
Spoštovane občanke in občani Občine Gorišnica, 

 

obveščamo vas, da se v četrtek, 2. 11. 2017, v Večnamenski dvorani Gorišnica začne rekreacija za sezono 2017/2018. 

Organizira jo Športna zveza Občine Gorišnica v sodelovanju s Fundacijo za šport Republike Slovenije, ki omogoča 

izvedbo programa »GORIŠNICA SE GIBLJE«. 

 

Rekreacija se bo za občanke in občane Občine Gorišnica odvijala po naslednjem urniku:  

 

 vsak PONEDELJEK ob 20.30 uri NOGOMET za rekreativce Občine Gorišnica, 

 vsak TOREK ob 20.30 uri ODBOJKA, KOŠARKA ter ob 19.30 in 20.30 uri TELOVADBA ZA ŽENSKE,  

 vsako SREDO ob 20.30 uri NOGOMET za rekreativce Občine Gorišnica, 

 vsak ČETRTEK ob 20.30 uri ODBOJKA, KOŠARKA ter ob 19.30 in ob 20.30 uri TELOVADBA ZA 

ŽENSKE,  

 vsak ČETRTEK ob 17.00 uri OTROŠKA TELOVADBA. 

 

Uvajamo tudi mesečne in sezonske karte.  

 

Mesečna karta za rekreacijo stane 15 EUR (v to so vključeni obiski največ 3 terminov na teden za tekoči mesec – torej 

12 terminov v mesecu (torek, četrtek – košarka, odbojka ter en termin nogometa glede na to, iz katere vasi prihaja 

rekreativec), preostali termini se plačajo po ceni 1,50 EUR/termin) ter sezonska karta 50 EUR (za predvidenih 5 

mesecev rekreacije, tj. do konca meseca marca).   

 

Mesečna karta za telovadbo za ženske (8 terminov) znaša 15 EUR. Za udeleženke, starejše od 65 let, znaša mesečna 

cena 10 EUR. Za udeleženke, starejše od 70 let, je telovadba brezplačna. Cena posameznega termina znaša 2 EUR. 

 

Mesečno in sezonsko karto bo možno kupiti na mestu rekreacije, lahko pa jo zainteresirani naročijo na GSM 051 438 

305 (Ratko Matjašič).  

 

POSEBNO OBVESTILO:  

Na terminu mora biti prisotnih najmanj 10 udeležencev, v nasprotnem primeru rekreacija odpade. 

 

 

IZVEDBO PROGRAMA REKREACIJE »GORIŠNICA SE GIBLJE« JE OMOGOČILA  FUNDACIJA ZA 

ŠPORT RS SLOVENIJE, KI SOFINANCIRA IZVEDBO PROGRAMA. 

 

 

predsednik Športne zveze Občine Gorišnica, 

Ratko Matjašič l.r. 

 

 

ŠPORTNA ZVEZA                                                                Datum: 6. 10. 2017 

OBČINE GORIŠNICA 

Gorišnica 83, 2272 Gorišnica 

gor.sport@gmail.com  

mailto:gor.sport@gmail.com
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ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA 

Gorišnica 83 

2272 Gorišnica 

 

 

Vaše prispevke in najave dogodkov za naslednjih 

štirinajst dni nam posredujte na 

naš elektronski naslov 

gor.sport@gmail.com 

 

 

e-Športne novice so dokument, ki ga z namenom 

aktualnega informiranja občanov Občine Gorišnica in 

društev Športne zveze Občine Gorišnica ter njenih članov 

izdaja Športna zveza Občine Gorišnica in izhaja vsakih 

štirinajst dni ali v skladu z vsebinami.  

To ni oglasno sporočilo. 

 

Dokument nima tiskane naklade in se distribuira 

izključno po e-pošti. 

 

 

Priprava: 

Ratko MATJAŠIČ 

 

Oblikovanje in jezikovni pregled: 

Mateja MATJAŠIČ PEVEC 

 

Avtorji prispevkov: 

stalni in občasni sodelavci 

 

Kontakt: gor.sport@gmail.com in 

opekarna@wienerberger.com 

 

Izdajanje e-športnih novic in izvedbo programa Gorišnica 

se giblje omogočajo: 

                        
                                  OBČINA GORIŠNICA 

 

 

 
 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, 

ZNANOST IN ŠPORT 
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