NOGOMETNA ŽOGA IN IGRALNA POVRŠINA
ŽOGA! Kaj vse bi lahko povedala o nogometu, igralcih,trenerjih, gledalcih in ne nazadnje o
igralnih površinah. Medtem, ko je žoga v preteklosti za slab odboj ali strel krivila igralno
površino, danes gledalci za te napake krivimo igralce. Nemalokrat se čudimo zgrešenemu
strelu, napačni podaji, nenatančnem predložku, saj so igralne površine pravi tepihi, žoge pa
le nekoliko bolj okrogle kot nekoč.
Razloge za slabo podajo mi ne bomo iskali, nekaj misli bomo posvetili izgradnji in vzdrževanju
igralnih površin, kar je predpogoj, da žoga uboga igralce.
Naša prizadevanja so vedno usmerjena v stalno zagotavljanje vadbenih in igralnih pogojev na
visoki ravni. Dosedanje gradnje in vzdrževanje igralnih površin, vsaj v zadnjih25 letih,
zaslužijo visoko oceno in tako niso razlog za jezo neposrednih in posrednih uporabnikov, še
najmanj žoge, njej tako ni dovoljeno kritizirati.
Nogomet je priljubljena igra, ima ogromno privržencev in medijske podpore, zato je
dogajanje ob žogi in okoli nje vedno na očeh večnih kritikov.
Pri nas se kritike ne bojimo, bolj smo sicer zadovoljni s pohvalami neposrednih uporabnikov.
Tudi uporabniki zunaj goriškega okolja priznavajo,da je igralna površina na glavnem stadionu
izjemno kvalitetna, tudi ob slabših vremenskih pogojih.
Poleg igralne površine na glavnem stadionu je nogometašem na razpolago dobra travnata
vadbena površina ob Kornu in danes tudi na novo urejeno pomožno igrišče v Športnem
parku prekrito z umetno travo najvišje kvalitete. Tretja postavitev umetne trave je bila
zahtevna in vseskozi upravičena, posebej ob podatkih, da sta podlagi iz leta 1999 in 2005
dobru služili svojemu namenu.
Primerjave z minulimi časi so skoraj nemogoče, igralne površine so bile na začetku bolj
poravnane njive, navdušenje igralcev pa izjemno veliko. Začelo se je že pred I. SV v
neformalni društveni obliki in nadaljevalo v težkem obdobju med obema vojnama z
ustanovitvijo prvih pravih klubov v Mirnu in Solkanu.
Pravi razcvet je panoga doživela v letu 1946 in1947, posebej po priključitvi 15.9.1947.
Z združitvijo klubov TVD Partizan Bilje, NK Adrija in kluba v Šempetru, je na ''igrišču za
bolnico v Šempetru'' zaživela nogometna pravljica, ki je trajala do leta 1963, ko je prišlo do
združitve NK Gorice iz Šempetra in Branika iz NG ter selitve v novogoriški športni park.
Nova Gorica je po priključitvi ostala brez uporabnih športnih površin. Kmalu je bilo urejeno
igrišče v današnjem parku za bencinsko črpalko
v Solkanu. Nekoliko so se pogoji izboljšali v
letih 1953-58 s prvim igriščem v centru
NG(približno na istem mestu kot današnji
objekti), občutno pa poslabšali po letu 1958, ko
igrišča ni bilo več, pogojev za razvoj panoge ni
bilo več vse do veličastne otvoritve novega
stadiona v maju 1962.
Pogoji za igranje v ligaških tekmovanjih so bili,
na novem objektu, izpolnjeni v drugi polovici
1963, ko je bila opravljena selitev združenega
kluba iz Šempetra v NG. Na mestu današnjega igrišča z umetno travo je bilo slabo pomožno
igrišče pretežno iz črnih ugaskov in le malo trave. Izjemno obremenjeno igrišče je kljub

številnim poskusom urejanja, za več kot
30 let, ostalo problematično vse do prve
umetne trave leta 1999.
Izgradnja in obnova objektov v ŠP je
napredovala počasi vse do srede
devetdesetih, ko se je začelo celovito
urejanje športnega parka.
Po tribuni in atletski stezi 1994, je bil leta
1995 odprt bazen, leta 1996 teniški
center, leta 1997 dvorana balon in
pomožno igrišče ob Kornu in končno 1999 pomožno igrišče v ŠP: postavitev umetne trave in
razsvetljave je pomenilo velik korak naprej pri zagotavljanju pogojev vadbe za številne člane
nogometne šole in za članske selekcije, predvsem ob slabih vremenskih razmerah.
Nogometaši so bili izjemno veseli pridobitev tudi v naslednjih letih: 2000 izjemna nova
igralna površina na glavnem igrišču, leta 2002 vrhunska razsvetljava, 2006 temeljita obnova
travnatega poligona ob Kornu in v letu 2007/08 streha na tribuni, za izboljšanje pogojev
obiskovalcev in zaokrožitev urejenosti ŠP.
Medtem je v letu 2005 prišlo do zamenjave umetne trave na pomožnem igrišču. Prva trava
je zdržala 6 let, nova trava 4. generacije več kot 10 let (2005-2016), kar je ob nenormalno
visoki gostoti vade uspeh in dokaz prave izbire ter kvalitete.

V obdobju 2008-16 ni bilo večjih vlaganj v infrastrukturo za nogomet (razen urejenega in
zahtevnega vzdrževanja).
In tako smo se prebili do leta 2016, ko je dozorela odločitev o zamenjavi umetne trave in
celovite ureditve pomožnega igrišča (razsvetljava in ograja).
Zahteven projekt je vodil Stojan Skubin, njegove izkušnje so zagotovilo za kvaliteto nove
podlage. Pri odločitvi o izbiri trave je pomembno vlogo imelo temeljito testiranje proizvoda
in pridobljen certifikat, ki nesporno potrjuje vrhunsko kvaliteto.
Stroški prenove igrišča so znašali 280.000 €, od tega je 72.000 € prispevala Fundacija za
financiranje športnih organizacij v republiki Sloveniji , 208.000 € pa proračun Mestne Občine
Nova Gorica.

Na igrišče v Športnem parku Nova Gorica je nameščena nova monofilamentna umetna trava
tipa Fieldturf 360 XL 42-14. Kot polnilo je uporabljen suh kremenčev pesek in zelen SBR
granulat.
Dobavitelj, podjetje Fit šport iz Ljubljane, je pri pooblaščenem laboratoriju FIFA, že pridobilo
pozitivno oceno opravljenega testiranja na igrišču. Igrišče bo, kot prvo v Sloveniji, pridobilo
certifikat Fifa Quality Pro.
V sklopu investicije smo na Javnem zavodu za šport Nova Gorica poskrbeli tudi za zamenjavo
dotrajanih zaščitnih ograj in lovilnih mrež okrog igrišča, ureditev dostopov na igrišče in
nabavo ustreznih orodij za kvalitetno vzdrževanje.
Ko danes predajamo objekt v uporabo smo prepričani, da bo ŽOGA na njem še bolje skakala
in bolj ubogala igralce ter pomagala pri doseganju dobrih rezultatov.
Ob zadovoljstvu pri predaji objekta uporabnikom, smo vedno usmerjeni naprej. Želimo si,
da bi poleg zimskega bazena, v naslednjih letih, dobili tudi servisni center s prepotrebnimi
garderobami , prostori za izvedbo prireditev , skladišči za stroje in opremo in klubskimi
prostori.
Pobožna želja ostajajo dodatne vadbene površine ob Kornu. Potrebujejo jih tako nogometaši
kot atleti, katerim manjkajo površine za trening metov.



Vsem uporabnikom želimo prijetno počutje ob uporabi in veliko športnih užitkov; za
rezultate tekem pa za enkrat še ne prevzemamo odgovornosti.
Srečno objektu in uporabnikom!
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