
ZAPISNIK 

9. redne skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), ki je bila v torek, 12.2.2018, ob 19.00 uri, v prostorih 

Stadiona Rajka Štolfa v Sežani (sejna soba), Kosovelova 1c. 

PRISOTNI: (predstavniki članic ŠZS): na skupščini je bilo prisotnih 10 članov ŠZS od skupno 40 članov. Seznam 

prisotnih s pooblastili udeležencev se hrani v arhivu ŠZS. 

OSTALI PRISOTNI: Niko Zadnik, sekretar ŠZS. 

 

Skupščino je sklical predsednik ŠZS Matej Glavina. Vse prisotne je najprej pozdravil, nato je posredoval 

informacijo, da ni še dovolj članic za pričetek skupščine. Po preteku 30 minut (to je ob 19.30) je bila skupščina 

sklepčna. Podal je predlagani dnevni red v razpravo. Skupščina je brez razprave soglasno potrdila naslednji 

DNEVNI RED: 

 

DNEVNI RED: 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine; 

 Verifikacijske komisije 

 Zapisnikarja 

 Delovno predsedstvo 

2. Poročilo verifikacijske komisije 

3. Obravnava in sprejem zapisnika 8. seje skupščine ŠZS z dne 21.2.2017  

4. Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2017 

5. Predstavitev programa dela za leto 2018 

6. Predstavitev Odloka o sofinanciranju LPŠ v Občini Sežana in Meril, pogojev in kriterijev za vrednotenje 

letnega programa športa v občini Sežana 

7. Sprejem novih članov in določitev članarine  

8. Razprava in pobude 

 

1. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev in predlagal naslednje člane v organe skupščine: 

Delovno predsedstvo: 

 Matej Glavina - predsednik 

 Marjan Masič - član  

 Luka Fonda - član 

 

Verifikacijska komisija: 

  Dejan Stančič - predsednik 

  Blaž Husu - član 

  Konrad Božeglav - član 

 

Zapisnikar: 

 Niko Zadnik 

 

Na predlagane kandidate ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno, da se v delovno predsedstvo imenuje Mateja Glavino, Marjana Masiča ter Luko 

Fondo. V verifikacijsko komisijo se imenuje Dejana Stančiča, Blaža Husa ter Konrada Božeglava. Za 

zapisnikarja se imenuje Nika Zadnika. 

 

 



2. TOČKA 

Predsednik je zaprosil predsednika verifikacijske komisije Dejana Stančiča, da poda poročilo. Verifikacijska 

komisija je preštela prisotne člane ter skupščini podala poročilo iz katerega je bilo razvidno, da je na 9. seji ŠZS 

skupščina sklepčna, saj je od 40 članic ŠZS bilo prisotnih 10 predstavnikov društev oz. klubov. 

 

3. TOČKA 

Predsednik je skupščino seznanil, da je bil zapisnik 8. redne skupščine objavljen na spletni strani 

www.gibamkrasno.si skupaj z ostalim gradivom. Na zapisnik ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen zapisnik 8. seje skupščine ŠZS z dne 21.2.2017. 

 

4. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev k vsebinskemu in finančnemu poročilu za leto 2017: 

VSEBINSKO POROČILO: 

 Obveščanje in pomoč društvom: ŠZS se je v preteklem letu zavzemala za svetovanja športnim 

društvom in klubom, ki delujejo v Občini Sežana. Članicam pomagamo pri njihovem poslovanju, 

organiziranju tekmovanj ter ostalih tekočih zadevah.   

 

 Šolska športna tekmovanja: ŠZS je v letu 2014 prevzela vodenje šolskih športnih  tekmovanj na 

medobčinskem nivoju za občine Sežana, Divača, Komen ter Hrpelje Kozina. Sodelujemo s področnim 

centrom Obala in skupaj organiziramo: občinska, medobčinska, področna ter regijska šolska 

tekmovanja.  

 

 Organiziranje sej upravnega odbora ŠZS: V letu 2017 je ŠZS izpeljala 5 sej upravnega odbora ter redno 

letno skupščino. Tako se ŠZS na svojih rednih sejah upravnega odbora in letni skupščini zavzema za 

svetovanje in nemoteno delovanje vseh klubov in društev ter zagotavljanje finančnih sredstvo klubom 

ter društvom tako iz občinskega kot državnega proračuna.   

 

 Razgibajmo Kras: V sklopu projekta Razgibajmo Kras smo na področju Krasa naredili popis celotne 

vadbe, ki jo izvajajo športni klubi, društva ter drugi športni ponudniki športno-rekreativnih programov 

za vse starosti in sposobnosti. V izdani brošuri tako predstavljamo vse zasebne rekreativne površine. 

Uspelo pa nam je povzeti celotno športno dogajanje na Krasu. Tako smo vsi skupaj s športnimi delavci, 

klubi pripravili občanom in prebivalcem Krasa nekaj novega - nov spodbujevalni program, ki združuje 

vsa področja športne rekreacije na regionalnem področju. Naša glavna ciljna publika so športno 

neaktivni prebivalci Krasa, ki bi se pomočjo našega programa začeli vključevati v redne vadbe, ki se 

izvajajo na območju kraške regije. Prvovrstni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do 

rednega športnega udejstvovanja med čim širšim krogom populacije, saj so programi organizirani za 

vse starostne skupine.  

 

 Projekt Športno obarvano poletje na Krasu: V času poletnih počitnic je (ŠZS) pripravila, projekt 

Športno obarvano poletje na Krasu, ki se je odvijal v poletnih mesecih: junij, julij in avgust v štirih 

občini Sežana na zunanjih športnih površinah ter objektih. ŠZS je skrbela za celotno pripravo, 

oglaševanje, koordinacijo ter vodenje programa. Z projektom smo dosegli svoj namen saj smo vse 

poletne aktivnosti, ki se odvijajo na področju Krasa združili pod eno streho. S projektom smo bogatili 

športno dogajanje v občinah v času poletnih počitnic, saj v tem času športna ponudba zamre in občani 

tako nimajo več vsebinskih športnih programov, v katere bi se lahko vključili v času poletnih počitnic.  

 

http://www.gibamkrasno.si/


 Utrip Športa na Krasu: Gre za prilogo občinskemu glasilu – Kraški obzornik. Skupaj s športnimi delavci, 

klubi, občino smo želeli občanom Občine Sežane ponuditi nekaj novega – nov spodbujevalni, 

ozaveščevalni in informacijski program, ki bo združil  vsa področja športa na regionalnem področju. 

Tiskovina Utrip športa na Krasu pokriva aktualne novice na področju športa na Krasu. Tiskovina Utrip 

športa na Kras pokriva vse aktualne novice na področju regionalnega športa tako s tekmovalnega in 

rekreativnega področja. Poseben del priloge smo namenili naši glavni ciljni publika, ki so športno 

neaktivni prebivalci Krasa, ki bi se s pomočjo naše priloge začeli vključevati v redne vadbe, ki se izvajajo 

na območju kraške regije. 

 

 Pomoč pri pripravi športnih programov Zavodu ŠTIP: ŠZS je v preteklem letu s svojo strokovnostjo bila 

v pomoč tudi Zavodu za ŠTIP pri načrtovanju, izpeljavi in organizaciji športnih prireditev ter prijavljanju 

projektov na nacionalne razpis. 

 

 Prireditev Športnik Krasa in Brkinov za leto 2016: Pred petimi leti je padla odločitev, da se izbor 

najboljšega športnika občine Sežana razširi na skupno štiri sosednje občine. Športniki Komna, Hrpelj-

Kozine, Divače in Sežane so se po štirih letih znova zbrali v Kosovelovem domu, ki je moral zaradi 

povečanega obiska odpreti tudi zgornjo etažo. Najštevilčnejše občinstvo je prvi dokaz, da je bila 

odločitev izpred petih let tako pravilna, da se ideja dobro razvija, sama prireditev pa pridobiva na 

veljavi. Tudi letos je komisija izbirala med številnimi prispelimi predlogi, na koncu podelila preko 20 

priznanj in plaket, razglasila tudi najperspektivnejšega mladega športnika (do 18. leta starosti), ki je 

postal Domen Makuc. Sin nekdanjega odličnega rokometaša Simona Makuca trenutno nastopa za 

slovenski najboljši rokometni klub Celje Pivovarno Laško, za katerega nastopa v kadetskem in 

mladinskem tekmovanju, letos pa kljub svoji mladosti igra tudi v članski ekipi. Prireditev je z dvema 

nastopoma v “Pole Dance” (ples ob drogu) popestrila instruktorica vadbe Elena (studio Pole Dancing 

Stars), scenografija na odru oa je prikazala ciljno ravnino tradicionalnega 17. Malega kraškega 

maratona, ki bo tekače v Sežani pozdravil že to nedeljo dopoldan. 

Najboljši klub je postal karate klub Samurai Sežana, ki si je ta naziv prislužil z naslovom absolutnih 

pokalnih prvakov v JKA karateju v državi. Najboljša športnica za leto 2016 je postala plezalka Mina 

Markovič, ki je zasedla 3. mesto na svetovnem prvenstvu ter nanizala še številne druge odmevne 

uvrstitve na mednarodnem področju. Komisija je priznanje za najboljšega športnika podelila 

nogometašu Mihi Mevlji, ki je v letu 2016 dosegel zadetek za reprezentanco Slovenije in z FC Rostov 

igral v elitni klubski nogometni ligi prvakov. 

 

Ostali dobitniki priznanj pa so postali: 

PRIZNANJE ZA ŠPORTNE DOSEŽKE MLADIH NA PODROČJU KRASA IN BRKINOV – 2016:  

 Gašper Povh za osvojeni naslov svetovnega mladinskega podprvaka v disciplini krog in naslov 

državnega prvaka v disciplini hitrostno izbijanje v kategoriji mladincev 

 Košarkarska ekipa mlajših dečkov Osnovne šole Srečka Kosovela Sežana za osvojeni naslov državnih 

prvakov osnovnih šol 

 Jan Guštin za osvojene 4 medalje na državnem prvenstvu ter naziv balinarja leta v kategoriji U-14 

 Nika Tominc za osvojeno 1. mesto na državnem prvenstvu v triatlonu, za osvojena naslova državne 

prvakinje v duatlonu ter aqvatlonu v kategoriji kadetinj  

 Združena nogometna ekipa Jadran - Železničar za uvrstitev v prvo nogometno ligo zahod v kategoriji U-

15 

 Matej Encin za osvojene uspehe na državnem prvenstvu v JKA karateju v kategoriji kadetov ter za 

udeležbo na evropskem prvenstvu 

 Rokometna ekipa starejših dečkov Osnovne šole Dragomirja Benčiča – Brkina Hrpelje za osvojeni 

naslov državnih podprvakov osnovnih šol 



 Erik Čeh za osvojeni naslova svetovnega mladinskega prvaka v kategoriji dvojice, osvojitev 4-kratenega 

mladinskega državnega prvaka in za naziv balinarja leta v 2016 v kategoriji U-18 

 

PRIZNANJE ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA LETO – 2016: 

 Sara Meden za osvojeno 2. mesto na državnem košarkarskem prvenstvu in 2. mesto v pokalnem 

tekmovanju z ekipo ŽKK Triglav Kranj 

 Miha Tavčar za osvojeni pokal in državno prvenstvo v vožnji dvovpreg ter  imenovanje  za najboljšega 

voznika leta na nacionalni ravni  

 Jure Rijavec za delo selektorja ženske reprezentance v balinanju ter osvojeni medalji na svetovnem in 

evropskem prvenstvu 

 Nika Frank za osvojeno prvo mesto v pokalnem seštevku JKA karateja ter uvrstitev na mladinsko 

evropsko prvenstvo na Irskem  

 Marjetka Šibelja za osvojeni naslov državne podprvakinje v dolgem triatlonu ter državne prvakinje v 

sprint triatlonu in kros triatlonu 

 

JUBILEJNA SREBRNA PLAKETA: 

 Primož Čeh za 10 let aktivnega treniranja in delovanja v košarki 

 

JUBILEJNA ZLATA PLAKETA: 

 Marko Pirc za 30 let aktivnega delovanja v rokometu 

 Košarkarski  klubu Sežana za 60 let aktivnega delovanja na področju košarke 

 Balinarski klub Pliskovica za 30 let aktivnega delovanja na področju balinanja 

 Balinarski klub Brinj Povir za 40 let aktivnega delovanja 

 

PLAKETA ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNE DOSEŽKE KRASA IN BRKINOV ZA LETO – 2016: 

 Jožetu Čeperju za dosežen državni rekord ter osvojitev mladinskega državnega prvaka v streljanju z 

malokalibrsko pištolo na razdalji 25 metrov 

 Janu Luxi za osvojeno 1. mesto na članskem atletskem pokalu in državnem prvenstvu v troskoku v letu 

2016 

 Axlu Luxi  za osvojeno 1. mesto na članskem atletskem pokalu in državnem prvenstvu v skoku v višino v 

letu 2016 

 Tomažu Prinčiču za osvojeno 3. mesto na evropskem prvenstvu v karateju v letu 2016 

 

FINANČNO POROČILO: 

PRIHODKI 2016 2017 

 dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 2.591,89 5.659,55 

 dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 9.200,00 9.121,60 

 donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 500,00 300,00 

 članarine in prispevki članov  950,00 900,00 

 prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 6.719,21 3.852,80 

 

 

19.961,10 19.833,95 127,15 

    ODHODKI 2016 2017 

 Materialni stroški 4.253,84 766,05 

 Stroški storitev 9.225,28 13.639,13 

 Dotacije drugim pravnim osebam 5.250,00 5.200,00 

 

 

18.729,12 19.605,18 876,06 

    



presežek prihodkov 1.231,98 228,77 

 presežek odhodkov   

   

S strani Občine Sežana je ŠZS prejela 3.754,55 EUR dotacije za redno dejavnost. 

V letu 2017 je ŠZS prejela s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS dotacije v višini 8.600,00 

EUR, in sicer: 

 6.200,00 EUR za izvedbo projekta "Športno obarvano poletje na Krasu", 

 2.400,00 EUR za izvedbo projekta "Utrip športa na Krasu". 

 

Članarina športnih klubov/društev je znašala 25,00 EUR.  

Skupni znesek članarine za leto 2017 je znašal 900,00 EUR. 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE NA DAN 31.12.2017 1.377,80 

Športni klubi/društva iz leta 2014 120,00 

Športni klubi/društva iz leta 2015 100,00 

Športni klubi/društva iz leta 2016 225,00 

Športni klubi/društva iz leta 2017 150,00 

Športna zveza Koper 300,00 

Kotizacija šolska športna tekmovanja (zavod RS Planica 412,80 + 70,00 OŠ 

Ankaran) 482,80 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2017 1.488,85 

Obveznost do dobaviteljev 1.488,85 

 

Na vsebinsko in finančno poročilo ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bilo potrjeno vsebinsko in finančno poročilo za leto 2017. 

 

5. TOČKA 

Predsednik je v uvodni obrazložitvi predstavil program dela za leto 2018. 

Redni program dela po projektih:  

 Organizacija posvetov športnih društev  

 Prirejanje šolskih športnih tekmovanj 

 Organiziranje občinskih športno – rekreativnih prireditev  

 Organizacija Mini Olimpijade 

 Organizacija Maratonske univerze v sodelovanju z MC Podlago 

 Podelitev priznanj Naj športnikom Športnik Krasa in Brkinov 

 

Na program dela za leto 2018 ni bilo pripomb. 

 

SKLEP: 

Soglasno je bil potrjen program dela za leto 2018. 

 

 

 

 

 



6. TOČKA 

Predsednik je podal uvodno obrazložitev, nato pa predal besedo Niku Zadniku, da je predstavil nov Odlok o 

sofinanciranju LPŠ v Občini Sežana in Merila, pogojev in kriterijev za vrednotenje letnega programa športa v 

občini Sežana. Na omenjena dokumenta ni bilo pripomb. 

 

7. TOČKA 

Predsednik je predlagal skupščini, da se društva, ki ne obstajajo več oz. ne plačujejo članarine, izključi iz ŠZS. 

Predlog za izključitev so bila naslednja društva: 

 Navtično društvo kraška Mornarica  

 Razvojno društvo Gmajnca 

 Športno društvo Flipsi   

 ŽKK Sežana  

 Bowling klub Planet Tuš 

 Bowling klub El Cubano 

 

V nadaljevanju je predsednik pozval predstavnika Športno rekreativnega društva Kras – Run for life, da 

predstavi njihovo dejavnost. Po predstavitvi ni bilo pripomb. 

 

Predsednik je predlagal, da članarina za leto 2018 ostane nespremenjena, torej 25,00 EUR. Na podani predlog 

ni bilo pripomb. 

 

 SKLEPI: 

 Soglasno je bilo potrjeno, da se društva Navtični društvo kraška Mornarica, Razvojno društvo 

Gmajnca, Športno društvo Flipsi, ŽKK Sežana, Bowling klub Planet Tuš in Bowling klub EL Cubano 

izključi iz ŠZS. 

 Soglasno je bil potrjeno, da se v ŠZS včlani Športno rekreativno društvo Kras - Run for life.  

 Soglasno je bilo potrjeno, da članarina la za leto 2018 znaša 25,00 EUR. 

 

8. TOČKA 

Pobud ni bilo. 

 

 

Skupščina je bila zaključena ob 20.30. 

 

 

Zapisal: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 

sekretar ŠZS         predsednik ŠZS 

 


