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NOGOMETNE NOVICE 

 

NOGOMET  

 

V preteklem obdobju so se začela prvenstvena 

tekmovanja v ligah MNZ Ptuj. Začeli so člani ter selekciji 

U-17 in U-11. 

Videli smo kar zelo zanimiva srečanja, ki so nam 

prikazala prav vse vrline nogometne igre.  

Podrobnejše poročila in slike tekem si lahko preberete 

in ogledate na naši spletni strani www.sngorisnica.si  

 

 

Rezultati tekem  

       

U-11 

NK TRŽEC  0 : 3  ŠD GORIŠNICA   (tekma ni bila odigrana, 

domačini niso prišli)     

 

U-17    

ŠD CIRK-GOR  3 : 3 NK LESKOVEC  

 

ČLANI  

ŠD GORIŠNICA     1 : 0    NK PODLEHNIK  

ŠD GORIŠNICA     4 : 1    NK ORMOŽ  

 

 

 

U-17     

CIRKULANE-GORIŠNICA  3 : 3  Leskovec-Videm  

 

Nadaljevanje prvenstva smo pričeli na domačem 

igrišču v Cirkulanah. Pričakali smo sosednje goste iz 

Leskovca. Majhen lokalni derbi se je na obeh straneh 

začel zelo previdno. Domačini so svoj tempo 

stopnjevali in po napaki gostujoče obrambe povedli v 

29. minuti srečanja, v 37. minuti pa je po neodločnosti 

gostujoče ekipe domači napadalec po solo predoru 

povečal vodstvo domačinov na 2 : 0.  

 

 

 

 

 

 

 

 

V drugem polčasu pa se je pojavil preobrat ‒ bleda slika 

domačinov in gostje so na hitro prišli do izenačenja. Na 

obeh straneh smo videli še kar nekaj priložnosti, vendar 

brez pravega zaključka.  

V 80. minuti srečanja smo bili priča super akciji po levi 

strani, ki se je končala z lahkim zadetkom domačinov. 

Vendar veselje ni trajalo dolgo, saj smo le nekaj sekund 

pred koncem iz prostega strela prejeli zadetek in tako 

je na koncu prišlo do poštenega deljenja točk. 

 

ČLANI     

GORIŠNICA  1 : 0  PODLEHNIK  

 

V nedeljo so člani odigrali tekmo 12. kroga proti ekipi 

NK Podlehnik. Tekma se je končala z zmago naših 

članov z rezultatom 1 : 0. Edini gol za domače je v 24. 

minuti dosegel Leon Šterbal, ki je natančno ciljal z 

glavo.  

 

ČLANI     

GORIŠNICA  4 : 1  ORMOŽ  

 

Članska tekma 13. kroga je bila odigrana proti ekipi NK 

Ormož. Začela se je s hitrim vodstvom gostov, ki so že 

v 3. minuti povedli z 0 : 1. Za 1 : 1 je v 34. minuti iz 

prostega strela izenačil Sebastjan Piberčnik. Za vodstvo 

2 : 1 je v 44. minuti poskrbel Leon Mar. V 51. minuti je 

za 3 : 1 in hkrati tudi za svoj drugi zadetek iz prostega 

strela poskrbel Sebastjan Piberčnik. Za končni izid 4 : 1 

pa je v 87. minuti z svojim prvim golom za člansko ekipo 

in po imenitni podaji Alexa Nemca poskrbel Martin 

Doliska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sngorisnica.si/
https://www.facebook.com/leon.sterbal
https://www.facebook.com/sebastjan.pibercnik
https://www.facebook.com/leon.mar.7
https://www.facebook.com/sebastjan.pibercnik
https://www.facebook.com/martin.doliska.7
https://www.facebook.com/martin.doliska.7
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NAPOVEDNIK NOGOMETNIH TEKEM 

  

U-9 

Sobota, 1. 4. ob 10.30 – PODVINCI : GORIŠNICA   

Sobota, 8. 4. ob 10.30 – GORIŠNICA : SREDIŠČE 

 

U-11 

Nedelja, 2. 4. ob 10.30 – GORIŠNICA : ZAVRČ 

Nedelja, 9. 4. ob 10.30 – CIRKULANE : GORIŠNICA 

 

U-13 

Ponedeljek, 3. 4. ob 17.00 – GORIŠNICA : DORNAVA 

Ponedeljek, 10. 4.    –  prosti  

 

U-15  

Petek, 31. 3. ob 17.00 – GORIŠNICA : OPLOTNICA 

Petek, 7. 4. ob 17.00 – OPLOTNICA : GORIŠNICA   

 

U-17  

Sobota, 1. 4. ob 11.00 – ZG. POLSKAVA : CIR.-

GORIŠNICA 

 

ČLANI  

Sobota, 1. 4. ob 15.00 – TRŽEC : GORIŠNICA 

Nedelja, 9. 4. ob 16.00 – GORIŠNICA : PRAGERSKO 

 

 

Borut KOLAR 

 

PLANICA 2017 

Športna zveza Občine Gorišnica je v soboto, 25. 3. 2017, 

v sodelovanju z Občino Gorišnica organizirala ogled 

smučarskih poletov v Planici. Ogleda se je udeležilo 36 

občanov, ki so se zbrali na dveh zbirnih mestih, in sicer 

pred poslopjem stare občinske stavbe v Gorišnici ter na 

parkirišču gostišča »Kovačija« iz Moškanjcev. Zbor 

udeležencev je bil ob 1.00 oziroma 1.30 uri zjutraj. 

Opremljeni s športnimi rekviziti, zastavami, trobili za 

navijanje in seveda tudi z domačo kapljico, ki jo je za 

udeležence prispevalo Društvo vinogradnikov in 

vinarjev Štajerski pütar iz Zamušanov ter tudi 

posamezni udeleženci izleta, smo se ob 1.30 uri podali 

proti Planici.  

 

 

 

Veselega razpoloženja na avtobusu, ki ga je z igranjem 

harmonike ustvarila mlada Katarina Gošnjak, nista 

pokvarila niti postanka med potjo, niti kontrola na 

izvozu z avtoceste v Jesenicah, tako da smo na cilj 

prispeli, ko je bila nekaj po 5.00 uri zjutraj, ko je bila 

skakalna velikanka še v temi. Po parkiranju avtobusa, 

čakajoč na prve sončne žarke izza julijskih vršacev, smo 

postavili mize za serviranje tople malice, ki jo je za 

udeležence pripravilo gostišče Muršič iz Moškanjcev.  
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Okrepčani s toplo malico – enolončnico »Pohorski 

lonec« smo se odpravili na ogled poletov. Vzdušja ob 

vznožju skakalnice ni moč opisati, pa čeprav jo je letos 

ustvarjalo veliko manj gledalcev kot lansko leto ‒ po 

oceni organizatorjev okrog 27.000. Glasba iz neštetih 

instrumentov, zvoki navijaških rekvizitov, morje 

slovenskih zastav in navijaških transparentov, glasen 

zven Avsenikove »Planica, Planica, snežna kraljica«,  

glasovi iz neštetih grl … Tako veličastno je bilo na 

slovenskem skakalnem prazniku v dolini pod Poncami, 

kjer so se slovenski orli z najboljšim letalcem lanskega 

leta, Petrom Prevcem, v glavni vlogi kosali z ostalimi 

udeleženci.  

 

 

 

 

 

 

 

Po slavnostni podelitvi nagrad najboljšim je sledilo 

počasno vračanje udeležencev izleta s prizorišča 

podelitve nazaj k avtobusu, kjer jih je čakala 

pripravljena malica gostišča »Tradicija« Saše Krabonja 

iz Gorišnice. Podprti z malico ter nekaj kozarčki rujnega 

smo čakajoč na predviden povratek domov zavzeli 

prostor pred avtobusom, kjer so se ob zvoku 

harmonike razlegale domače pesmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skoraj triurni postanek je minil kot blisk in že smo drveli 

proti domu. Toda utrujenost, takšna ali drugačna, je 

naredila svoje in nekateri udeleženci izleta so takoj po 

namestitvi na sedežih utonili v spanec, 
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… iz katerega jih ni predramil niti veseli zvok 

harmonike.   

Doživetje je za nami. Dogodek, ki ga doživiš enkrat na 

leto, se je pri udeležencih vtisnil v spomin v najlepši 

obliki in še preden smo se razšli, je ob slovesu 

harmonikarke v Slovenski Bistrici na avtobusu zadonela 

pesem »Ostani z nami«, ki je pojenjala šele po izstopu 

zadnjega udeleženca izleta z avtobusa. 

 

Ratko Matjašič 

 

 

REKREACIJA 2016/2017 

Športna zveza Občine Gorišnica, ki združuje klube in 

društva na področju športa,  je v letu 2016 organizirala  

in izvedla športni program  »GORIŠNICA SE GIBLJE«, 

katerega izvedbo je v letu 2016  zaradi uspešnega 

kandidiranja na javnem razpisu omogočila Fundacija za 

šport Republike Slovenije. 

Športni program »Gorišnica se giblje«  je obsegal redno 

športno vadbo, ki se je odvijala  v obdobju od januarja 

do sredine aprila 2016 in od oktobra do konca 

decembra 2016, potekala  pa je v Večnamenski dvorani 

Gorišnica. Dvoranski nogomet, košarka, odbojka in 

dinamična krožna vadba se je izvajala v veliki dvorani, 

telovadba za ženske v dveh skupinah v mali in v eni 

skupini v veliki dvorani, telovadba za otroke pa v mali 

dvorani.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Športne aktivnosti  so se v obdobju od januarja do 

sredine aprila 2016 v posameznem tednu odvijale po 

naslednjem urniku: 

- vsak ponedeljek ob 20.30 uri dvoranski nogomet za 

rekreativce vasi Moškanjci,  Cunkovci, Tibolci, Zagojiči, 

Muretinci in Mala vas; 

- vsak torek ob 20.30 uri odbojka, košarka in ob 18.30 

uri, 19.30 uri in 20.30 uri telovadba za ženske; 

- vsako sredo ob 20.30 uri dvoranski nogomet za 

rekreativce vasi Gorišnica, Zamušani, Formin, 

Placerovci in Gajevci; 

- vsak četrtek ob 17.00 uri telovadba za otroke, ob 

20.30 uri odbojka, košarka in ob 18.30 uri, 19.30 uri in 

20.30 uri telovadba za ženske; 

-  vsak petek ob 20.30 uri dinamična (krožna) vadba. 

V obdobju od oktobra do konca decembra 2016 pa so 

se športne aktivnosti v posameznem tednu odvijale po 

naslednjem urniku: 

- vsak ponedeljek ob 20.30 uri dvoranski nogomet za 

rekreativce Občine Gorišnica, 

- vsak torek ob 20.30 uri odbojka, košarka in ob 18.30 

uri, 19.30 uri in 20.30 uri telovadba za ženske; 

- vsako sredo ob 20.30 uri dvoranski nogomet za 

rekreativce Občine Gorišnica, 

- vsak četrtek ob 17.00 uri telovadba za otroke, ob 

20.30 uri odbojka, košarka in ob 18.30 uri, 19.30 uri in 

20.30 uri telovadba za ženske; 

-  vsak petek ob 20.30 uri dinamična (krožna) vadba in 

poskusno badminton in dvoranski hokej. 
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Športnih aktivnosti v Občini Gorišnica so se lahko 

udeleževali vsi občani in občanke Občine Gorišnica iz  

vseh starostnih skupin. Program športnih dejavnosti je 

namreč bil pripravljen tako, da je omogočal 

sodelovanje najširšemu krogu ljudi, tako predšolskim 

otrokom, mladim kakor tudi odraslim in starejšim ne 

glede na spol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri izvedbi športnih aktivnosti je sodeloval strokovni 

kader, sestavljen iz članov športnih društev 

podizvajalcev, saj so njihova znanja in izkušnje 

zadostovale za strokovno organizacijo in izvedbo 

posamezne športne dejavnosti. Podizvajalce smo 

izbrali tako, da smo upoštevali kadrovski potencial 

posameznega športnega društva in njihove izkušnje pri 

izvajanju rekreacije v preteklih letih. V skladu z 

navedenima kriterijema smo za izvedbo posamezne 

športne panoge v okviru projekta »Gorišnica se giblje« 

izbrali primernega izvajalca posamezne športne 

panoge v letu 2016.    

Z izbranimi izvajalci so bile sklenjene pogodbe za 

izvedbo športne panoge, na podlagi katerih so se 

izvajalci zavezali, da bodo izvedbo dodeljene športne 

panoge izvedli strokovno in kvalitetno s strokovno 

usposobljenim kadrom ter v obsegu, dogovorjenim s 

pogodbo za izvedbo programa. 

Za opravljene storitve se je Športna zveza Občine 

Gorišnica zavezala izvajalcu posamezne športne 

panoge plačati znesek v višini, dogovorjeni  s pogodbo.  

Z organiziranjem in izvajanjem športnih aktivnosti za 

vse občane Občine Gorišnica  Športna zveza Občine 

Gorišnica uresničuje enega od namenov delovanja, to 

je  uveljavljanje in povečevanje števila športno aktivnih 

občanov.  

Glede na število udeležencev (v obdobju od januarja do 

sredine meseca aprila 2016, se je rekreacije v 329 

izvedenih urah povprečno udeležilo 176 občanov, v 

obdobju od oktobra do konca decembra 2016 pa v 294 

izvedenih urah povprečno 182 občanov) lahko rečemo, 

da smo zastavljene cilje iz programa »Gorišnica se 

giblje«  v celoti izpolnili oziroma celo nekoliko presegli, 

saj smo planirano število ur izvedbe programa presegli 

za 8,7 %, povprečno število udeležencev pa za 4 %.  
 

Ratko Matjašič,  
predsednik ŠZ Občine Gorišnica 
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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 

 

 

 

mailto:opekarna@wienerberger.com
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/9/97/Ob%C4%8Dina_Gori%C5%A1nica_grb.gif

