
ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH

NOVA GORICA 14. maj 2016

HIT Šport center Šempeter pri Gorici





 Olimpijski Komite Slovenije –ZŠZ 

 Regijska pisarna OKS – Nova Gorica 

 Športna zveza Nova Gorica 

 Teniški klub TOM SPIN, MDNS, Društvo odbojkarskih 
sodnikov Posočje, OK Gorica, Športno društvo GO 
šport , AK Gorica 

 Javni zavod za šport Nova Gorica 

 Športno društvo Mark Šempeter in ZD Nova Gorica

 MONG , Obrtna zbornica in GZS Severno Primorske

PROJEKT SMO IZVEDLI



UDELEŽENCI 
Projekta se je udeležilo 144 športnikov iz 13 podjetij, javnih ustanov 
in drugih organizacij . Lani  (2015) se je iger udeležilo 63 
udeležencev iz 5 ih podjetij.



UDELEŽENCI

Cestno podjetje Gorica                    Upravna enota Nova Gorica



UDELEŽENCI

Mahle                                                    Petrol Primorska 



UDELEŽENCI

Slovenske Železnice , Regijska pisarna Velenje in Brežice

HIT Nova Gorica , MONG



SUPER NADZORNIKA





ŠPORTNE DISCIPLINE 

- TENIS

- MALI NOGOMET 

- ODBOJKA

- TEK NA 600 m

- Test hoje na 2km







































ZASLUŽENA MALICA



NAGRADE



ORGANIZACIJSKI VIDIKI 

Organizacija tega dogodke  je  pomembna z vidika:

- gospodarskih organizacij , ki so sodelovale kot 

nastopajoče,  

- za športne organizacije, ki prireditve organizirajo,

- za lokalna okolja , v katerih športne prireditve 

potekajo. 

Športne igre zaposlenih smo uporabili   kot sredstvo za 

ustvarjanje in krepitev odnosov s ciljnimi trgi in 

uporabniki. 



ANALIZA UČINKOV 

Športne prireditve imajo večinoma pozitivne učinke na 
človeka in družbo, nekateri njihovi vplivi pa so lahko tudi 
negativni. ( minimalna poraba energije za razsvetljavo in 
toplo vodo  v dvorani – okolje , ni bilo športnih poškodb )

Koristi organizacije športnih prireditev lahko na splošno 
delimo na ekonomske in neekonomske koristi. 

– Ekonomsko korist predstavlja dodatna potrošnja v 
gospodarstvu zaradi organizacije športne prireditve, 

- Neekonomske koristi pa predstavljajo družbeno-socialne, 
promocijske, športne, kulturne in infrastrukturne 
(prostorske) koristi, ki lahko nastanejo zaradi prireditve



PREGLED STROŠKOV

- Uporaba športnih objektov                   420,00 eura

- Izvedba nogomet                                 160,00 eura

- Izvedba  tenis                                         81,40 eura

- Rekviziti tenis ( žogice)                           24,95 eura

- Izvedba odbojka                                      00,00 eura

- Izvedba testa 2 km in teka 600m             00,00 eura

- Majice                                                     725,90 eura

- Animacija priprava                                  333,33 eura

- Ozvočenje                                               150,00 eura

- Pokali                                                       203,30 eura

- Pogostitev                                                675,30 eura



PREGLED STROŠKOV

SKUPAJ : 2773,58 eura

PRIHODKI : FŠ 1300,00 eura ** ?? 2600,00 eura

OKS = 47%

ŠZ Nova Gorica = 53 % ( 1473,58 eura )

Strošek na udeleženca =19,30 eura

- Objekt = 16,30 eura

- Majice = 11,30 eura

- Pogostitev = 6,60 eura

- Pokali = 5,20 eura



 Športne igre zaposlenih so kot prireditev osrednji dogodek
organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja, v
katerem potekajo, vplivom na razvoj turizma ter mreženje
gospodarstva.

 Ob tem imajo velik pomen za razvoj in negovanje športne kulture,
saj lahko pospešujejo motivacijo za šport in športno dejavnost,
zato kot take predstavljajo najpomembnejšo obliko promocije
športa.

 Športne igre zaposlenih so projekt Olimpijskega komiteja
Slovenije, katerega vsebina je sicer tekmovanje, vendar je njegov
prvenstveni cilj kljub temu spodbuditi slovensko poslovno
javnost h gibanju.

 Zdrav in zadovoljen delavec je ključ do uspešnega in
zdravega podjetja.

PROMOCIJA GOSPODARSTVA



Poslovne igre 2017

- V Novi Gorici bomo organizirali 23. septembra 2017 

zaključno prireditev ( 70 let mesta Nova Gorica )

- Nove športne discipline 

- Predstavitev tradicionalnih športov

- Zaključna zabava za udeležence



DOBRODOŠLI V NOVI GORICI


