ZAPISNIK
8. seje skup5dine Sportne zveze Obdine SeZana (SZS), v torek, 21.2. 2017, z zaletkom ob 18.00 uri, v
prostorih Stadiona Rajka Stolfa v SeZani (sejna soba), Kosovelova lc v SeZani.

Prisotni (predstavniki dlanic SZSI, na skup5dini je bilo priso_tnih 20 dlanov SZS oa skupno 39 dlanov.
Seznam prisotnih s pooblastili udeleZencev se hrani v arhivu SZS.
Predsednik SZS Vtate.l Glavina pozdravi vse prisotne ter posreduje informacijo, da je prisotnih dovolj

dlanic za pridetek seje. Predlaga dnevni red, delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo, volilno
komisijo ter zapisnikarja.
Ad 1.1 Otvoritev skuoiiine in izvolitev organov skuoiiine:
1) Otvoritev skup5dine in izvolitev organov skup5dine;
- Verifikacijska komisija
- Imenovanje zapisnikarja
- Delovno predsedstvo
- Poslovnik skup5dine
2) Porodilo verifikacijske komisije;
3) Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje skup5dine SZS z dne

4) Sprememba naslova

27 .

9. 2016;

SZS;

5) Finandno in vsebinsko porodilo predsednika o delu v letu 2016
6) Razresitev organov SZS;
7) Nadin glasovanja
8) Predstavitev kandidatov za predsednikaza obdobje 2017-2021
9) Voliwe organov 3ZS zamandatno obdobje 2Ol7-2021
l0) Imenovanje organov 5ZS za mandatno obdobje 2Ol7-2021
I l) Sprejem novih dlanov in doloditev dlanarine zaleto 2017'
l2) Razprava in pobude.

Delovno predsedstvo

o
o
.

Marijan SuSa kot predsednik
Marjan Masid kot dlan
Simon Pirjevec kot dlan
Verifikacijska komisiJ'a:
. Dejan Standid kot predsednik
o Marko Meden kot dlan
o Barbara Jerid kot dlan
Volilna komisija:
o Dejan Standid kot predsednik
o Ivanka Suc Celano kot dlan
o Matjal Pirc kot dlan
Zapisnikar:
o Niko Zadnik
a

Predsednik predlaga, da se dnevni red spremeni, tako da se todke 7.,8.,9. in l0 zdrtLijo vse skupaj
pod todko 7. Na predlagani dnevnired in izvolitev organov ni pripomb in je v vedini sprejet.

SKLEP
Su5o, Marjana Masiia ter Simona
Pirjevca. V verifikacijsko komisijo se imenuje Dejana Staniiia, Marka Medena ter Barbaro
JeriE. V volilno komisijo se imenuje Dejana Staniiia,Ivanko Suc Celano ter MatjaZaPircarza
zapisnikarja pa Niko Zadnik. Dnevni red je sprejet v predlagani obliki, kot je zapisano spodaj.

Za ilane delovnega predsedstva se imenuje Marijana

Za sejo predlagam naslednji dnevni red:

1.

Otvoritev skup5iine in izvolitev organov skup5iine;
o verifikacijskakomisija
. volilna komisija
o zapisnikar

o delovno predsedstvo
2. Poroiilo verifikacijske komisije
3. Obravnava in sprejem zapisnika 7. seje skupsiine szs z dnem 27.9.2016
4. Sprememba naslova SZS
5. Finanino in vsebinsko poroiilo predsednika o delu v letu 2016
6. Razre5itev organov SZS
7. Volitve v organe SZS (preastavitev kandidatov za predsednika, naiin glasovanja,

volitve

in imenovanje organov)
Predstavitev programa dela za leto 2017
Sprejem novih ilanov in doloiitev ilanarine zaleto20lT
10. Razprava in pobude

8.
9.

Predsednik preda vodenje delovnemu predsedniku Marijanu SuSi,

ki

se zahvali za

zaupanje

predsedniku za vodenje seje.

Ad. 2l Poroiilo verifikaciiske komisiie:

Delovni predsednik prosi predsednika verifikacijske komisije Dejana Standida, da poda porodilo:
Verifikacijska komisija je pre5tela prisotne dlane_ ter skup.Sdinipodala porodilo. Iz porodila je razvidno,
da je na 8. seji SZS skupidina sklepdna, saj je od 39 dlanic S7S prisotnih 20 predstavnikov druitev oz.
klubov. Tako ima 20 delegatov volilno pravico na skup5dini SZS.
Delovni predsednik skup5dini predstavi poslovnik SZS.
volitve tajne zaradi glasovanje zaradi same tehnike'

V

skladu s poslovnikom predlaga, da bodo

Delovni predsednik dlane seznani, da je bil zapisnik prej5nje skup5dine objavljen na spletni strani
skupaj z gradivi. Na zapisnik ni pripomb, zato ie soglasno sprejet.
SKLEP
Sprejme se predlagani zapisnik3. seje skup5iine

SZS, dne27.9.2016 in je soglasno sprejet.

Delovni predsednik dlane seznani, da smo pred formalno todk, saj se nahajamo v novih prostorih in
moramo ipremiti tudi naslov Sportne rteze.Iz Kosovelove 5 se spremeni na Kosovelovo lc. Soglasno
je izglasovan nov naslov Sportne zveze Obdine SeZana, in sicer Kosovelova ulica 1c, 6210 SeLana.

SKLEP
Sprejme se nov naslov Sportne zveze Obiine Seiana, Kosovelova ulica lcr 6210 Seiana.

Ad. 5l Finanino ooroiilo in noroiilo o delu
Delovni predsednik pozove predsednika 5ZS trrtate;a Glavino, naj poda porodilo:
Matej Glavina poudari, da smo bili uspe5ni v dialogu z Obdino SeZana, saj se je postavka o
financiranju letnega programa Sporta dvignila za 22Yo glede na leto 2015. Nadaljuje z opisom
programov v 1efi2017.

Sportna zveza Obtine SeZana (SZS) se je v lanskem obdobju zavzemala za svetovanje Sportnim
dru5tvom in klubom, ki delujejo v Obdini SeZana. t<er SZS ne more obvladovati vseh interesov
pomembnih udeleZencev posamidno, posku5a zveza nanje vplivati v celoti. Zveza izbira med
obstojedimi in posku5a spodbujati nastajanje novih, tudi dolgorodnih interesov, saj je osnova obstoj in
nadaljnja rast. Vodstvo poskuia s funkcijo SZS postati krovna organizacija vsem Sportnim dru5tvom in
klubom, ki delujejo v obdini SeZana. V SZS je vdlanjenih 39 dru5tev oz. klubov iz obdine SeZana.
5ZS se aktivno vkljuduje k pripravi Letnega program Sporta v Obdini SeZana 2017 in prireja naslednje
aktivnosti:

qBVESEANJE IN POMOE DRUSTVOM
SZS se je v preteklem letu zavzemala za svetovanja Sportnim dru5tvom in klubom, ki delujejo v
Obdini SeZana. Clanicam pomagamo pri njihovem poslovanju, organiziranju tekmovanj ter ostalim
tekodim zadevam.

t s x,l S p o nrN,l rE KM o vANrA :
5ZS.1e v letu 2014 prevzela vodenje Solskih Sportnih tekmovanj na medobdinskem nivoju za obdine
SeZana, Divada, Komen ter Hrpelje Kozina. Sodelujemo s podrodnim centrom Obala in skupaj

So

organiziramo obdinska, medobdinska, podrodna ter regijska Solska tekmovanja.

ORGANIZIRANJE SEJ UPRAVNEGA ODBORA SZS:

V letu 2016 je SZS izpeljala 3 seje upravnega odbora ter redno letno skup5dino. Od pridetka mandata
je bilo izpeljanih l6 sej. Tako se SZS na svojih rednih sejah upravnega odbora in letni skupidini
zavzema za svetovanje in nemoteno delovanje vseh klubov in dru5tev ter zagotavljanje finandnih
sredstvo klubom ter druStvom tako iz obdinskega kot drZavnega proraduna.

PROJEKTA RAZGIBATMO KRAS TER TEDNI SPONTE NA KRASA . TEDNI SPONT,q IVA
KRASU:
V sklopu projekta Razgibajmo Kras smo na podrodju Krasa naredili popis celotne vadbe, ki jo izvajajo
Sportni klubi, druStva ter drugi Sportni ponudniki Sportno-rekreativnih programov za vse starosti in
sposobnosti. V izdani bro5uri tako predstavljamo vse zasebne rekreativne povrSine. Uspelo pa nam je
povzeti celotno Sportno dogajanje na Krasu. Tako smo vsi skupaj s Sportnimi delavci, klubi pripravili
obdanom in prebivalcem Krasa nekaj novega - nov spodbujevalni program, ki zdruZuje vsa podrodja
Sportne rekreacije na regionalnem podrodju. NaSa glavna ciljna publika so Sportno neaktivni prebivalci
Krasa, ki bi se pomodjo na5ega programa zadeli vkljudevati v redne vadbe, ki se izvajajo na obmodju
kraSke regije. Prvovrstni namen projekta je vzpostaviti pozitiven odnos do rednega Sportnega
udejstvovanja med dim Sir5im krogom populacije, saj so programi organizirani za vse starostne
skupine. Projekt smo otovorili v Fil sport centru v SeZani, kjer smo priredili najvedjo Sportno zabavo
na Krasu.

PROTEKT SPORTNO OBARVANO POLETIE NA KRAST]:
V dasu poletnih poditnic je (SZS) pripravila, projekt Sportno obarvano poletje na Krasu, ki se je
odvijal v poletnih mesecih: junij, julij in avgust v Stirih obdini SeZana na zunanjih Sportnih povrSinah
ter objektih. SZS je skrbela za celotno pripravo, ogla5evanje, koordinacijo ter vodenje programa. Z
projektom smo dosegli svoj namen saj smo vse poletne aktivnosti, ki se odvijajo na podrodju Krasa
zdruLili pod eno streho. S projektom smo bogatili Sportno dogajanje v obdinah v dasu poletnih
poditnic, saj v tem dasu Sportna ponudba zamre in obdani tako nimajo ved vsebinskih Sportnih
programov, v katere bi se lahko vkljudili v dasu poletnih poditnic.
UTRIP SPORTA NA KRASU:
Gre za prilogo obdinskemu glasilu - Kra5ki obzornik. Skupaj s Sportnimi delavci, klubi, obdino smo
Zeleli obdanom Obdine SeZane ponuditi nekaj novega - nov spodbujevalni, ozave5devalni in
informacijski program, ki bo zdruZil vsa podrodja Sporta na regionalnem podrodju. Tiskovina Utrip
Sporta na Krasu pokriva aktualne novice na podrodju Sporta na Krasu. Tiskovina Utrip Sporta na Kras
pokriva vse aktualne novice na podrodju regionalnega Sporta tako s tekmovalnega in rekreativnega

Sportno neaktivni
podrodja. Poseben del priloge smo namenili nasi glavni ciljni publika, ki so
ki se izvajajo na
vadbe,
redne
v
vkfudevati
zareli
i."Uivutci Krasa, ki bi se s p-omodjo nase priloge
obmodju kra5ke regije.

v

sodelovanju z olimpijskim komitejem Slovenije ter dlanicami szs
parku' Gostili smo
priredili praznik Sporta za najmlajse. Piireditev.le potekala. v sezanskem Sportnem
v razlidnih Sportih: gibalni abecedi,
500 otrok iz seZanske Sole tei vrtla. otroci so se lahko preizkusili
je spodbuditi otroke k redni Sportni
rokometu, koSarki, nogometu, karateju ter atletiki. Namen projekta
sledi sloganu >Pomembno
aktivnostiter jih navdusiti nad Sportom in aktivnim Zivljenjem. Prireditve
po kondanem dogajanju
prejeli
udeleZenci
je sodelovati in ne vedno zmagiti<<,zato so prav vsi otroci
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v

me

priznanje.

PR^GRAMOV ZAVODU sryr:
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za STIP pri nadrtovanju,
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bili: Axel Luxa, Teja Gulid in BK
so
klub
in
Sportnico
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PRIREDITEV
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V letu 2016 ie SZS imela naslednje prihodke in odhodke:
Prihodki programa

z p-*dunskih in drugih javnih sredstev
Dot*ii-"
D"t*,je

iz drugih fundacij, skladov in ustanov

Prihodki v EUR
2.591,89
9.200,00

Dotacije drugih pravnih fizidnih oseb

500,00

tl"r"ri""

950,00

.-

P.,hodki od prodaje trgovskega blaga in storitev
SKUPAJ:

6.719,21
19.961,10

Odhodki:
Skupni odhodki Programa

Odhodki v EUR

Materialni stro5ki

4.253,84

Stro5ki storitev

9.225,28

Dotacije drugim pravnim osebam

5.250,00

Skupaj

18.729,12

Delovni predsednik se zahvali za porodilo ter vse pozove, da se lahko tudi z drugimi tematikami
je
vkljudijo v razpravo.Na vsebinsko in finandno porodilo ni pripomb, zato soglasno sprejeto'

SKLEPI

Potrdi

se

finanino in vsebinsko poroiilo zaleto2016.

Ad. TtRaziiritev predsednika SZS tur orsanov SZS:

V razpravo se daje predlog, da se vsi dosedanji organi 5ZS razre5ijo. Sprejme
Soglasno je bil sprejeta raz5iritev vseh organov SZS.

se sklep z dvigom rok.

SKLEP
Razre5eni so vsi organi Sportne zveze Obiine Seiana.
Delovni predsednik se zahvali vsem, ki so delovali do sedaj

,

SZS in preide na naslednjo todko volitve

organov.

Ad 7.t Volitev orsonov SZS furedstovitev kandidatov

za predsednika,

naiin slasovania, volitve in

imenovanie organovl:

Delovni predsednik predstavi potek volitev, ki bodo tajne, komisija razdeli glasovnice. Komisija
preiteje glasove in objavi kandidate za vse odbore SZS. Vre dlane seznani s pravilnikom o izvolitvi
dlanov, ki je tudi priloga zapisnika.
Delovni predsednik preda besedo Mateju Glavini, kandidatu za predsednika v mandatnem obdobju
2017-2021 zakratko predstavitev. Matej Glavina se zahvali prej5njemu odboru za sodelovanje. Pred
nami so novimi izzivi kot so Strategija obdine SeZana, 5e tesnej5e sodelovanje z obdino SeZano, ved
kot nas je, bolj modnismo in vedjo mod imamo. Druga druStva nam zavidajo, ker smo organizirani in
imamo mod. Zelo pomembna je priprava pravilnika o letnem programu Sporta v Obdini SeZana, ker je
nov Zakon o Sportu v sprejemu, aktivno sodelovati na drZavnih razpisih, de ima 5e kdo kakSno
vpraianje.
Delovni predsednik predstavi glasovnico z vsemi na5tetimi dlani.

Po izvedenih volitvah in pre5tetih glasovih predsednik komisije Dejan Standid predstavi rezultate
volitev zadlane vodstva SZs ramandatno obdobje 2017 -2OZl.
Predsednik SZS ;" postal:
Matej Glavina z l8 glasovi.
Podpredsednik SZS je postal:
Marjan Masid z 18 glasovi.
Clani upravnega odbora - kolektivne Sportne panoge:
V upravni odbor SZS so imenovani:
- Matjai Pirc z 20 glasovi
- SaSa Gulid z 20 glasovi
-- Andrej Prunk z 19 glasovi
Clani upravnega odbora - individualne Sportne panoge:
- Ivan Pavlin z 17 glasovi
-_ Luka Fonda z l5 glasovi
CIan upravnega odbora - Solski Sport:
- Konrad BoZeglav z 19 glasovi
Clan upravnega odbora - specifiine Sportne organizacije:
- Zdravko Milinkovii z 20 glasovi
dl"n up.rrnega odbora - Sport za vse :
- MarjetaAllegraz l5 glasovi
- Milojka Klobas z 12 glasovi

dlani nadzorna odbora 5ZS.o postali:
BlaZ Husu z 16 glasovi

l0 glasovi
z 17 glasovi

Rado Stok z

-

Marko Pirc

elani iastn"g"

"tr.odiSia
- Jani Zibern a z 20 glasovi

SZS so postali:

Dejan Standid z 20 glasovi
- Stefan Kocjan z 19 glasovi

-

SKLEP

odbora ter
Za predsednika, podpredsednika ter ilane upravnega, nadzornega
komisije'

iastnega

volilne
razsodisia se imenuje kandidate, katere je razglasil predsednik

dobro opravljali'
Vse imenovanim so bile izredene destitke, z Leljo, da bi naloge

Ad. 8t Predstavitev orosramo dela.za l4Q

2017:

l

Predsednikp,"d,tu,_p.g,a-deluu2.0l7,poudarkom.nadobremsodelovanjuzobdinoSeZano,
pripravo Pravilnika o letnem programu Sporta
delovanje na projektih, ki jih financira FSO ter postopno
ter Strategiji Sporta v Obdini SeZana'

Ad. 9t Soreiem novih ilanov in.doloiitev ilanarine:.
::L ^_-^:*^*^
*^^ nove dlane SZS'
sprejmemo med
ter jih
Delovni predsednik predlaga, da spoznam-;;aaru5tva
iZakonom o drulWih' delovati
pogoji za sprejem .oi d.ustio morabiti ,"girt.i.uno in statut
"klu;"n
je izglasoval, da se drustvo sprejme u szs' Bododi
morajo na podrodju Sporta, najvisji o.grr'd.rsrra
Jturii. zai eLejo,- daro AoiZni ptaSati Slanarino. Kandidaturo so vloZili :

Balinarski klub Pliskovica

in visina dlanarine' Soglasno se sprejme
Na glasovanje se da predlog o sprejemu kandidata v szs
Balinarski klub Pliskovica
V Sportno zvezo obiino

SeZana se

SKLE*A
vilani Balinarsko dru5tvo Pliskovica. dlanarina

znaSa 25 € na

leto.
10) RazPrava in Pobude:
in
Vrsto let ima pikado drustvo je igralo na- nivoju drzavnega
pikado druswo s"zu
drLavne
Imamo
"skovec:
spet.prihajajo vidni rezultati'
evropskega prvenstva nf visokem navoju, po zatisju
misli, da se pikado igra v gostilnah' Jaz
vsakdo
ker
reprezentantke. Imamo grozenproblem.i prostori,
zato tubito prostor' ie bi lahko
bi predlagal, da bi si pikado bolj razvilo kot kroiek v srednji Soli,
evropske in svetovne prvakinje'
bile
bi
obdina in SZS usli5ala imamo 3 reprerentantke v Sloveniji,
financ, zato gre pikado v zaton' da dvignemo pikado
Pikdao je sprosJitev. Pomanjkanje je prostorov in
reznih prvenstvi' Igra se ved vrst panog' igra se 7
na vedji nivo. clanarina je 2€ na mesec. Bil sem na
Problem so finance.
dni, prijavninaje l0 ao ize.Letos je prvenstvo v olimijah.

Ad.

podoben problem kot pikado drustvo,
Zdravo Milinkovii, Sahovsko drustvo SeZana: Imamo
jih
ni ved, ker nimamo prostorov' Prostore Doma
nimamo prostora imamo 25 do 30 dlanov, ki
tudi pri Klubu Studentov SeZana
upokojencev SeZana smo morali zapustiti zaradivelike najemnine,ja
prostor samo za turnirje' Sah se
prostorou' Sotu
stro5kov nismo mogli pokrivati in sedaj smo brez
igra med 18 in22uio in v teh urah nam prostor ne pripada'
dati stvari naprej in

zvezamora
Igor Bole: Strinjam se s fanti, ki so predstavili te zadeve. Sportnu
izpostavi in poizkusi priti do
pridsednik
prosta in Matej kot
zagotoviti dlanicam. oS j;d"ldne
^ki
pitado ni samo pivo, sem se pozanimal je

bi se dalo uporabiii.
p.o"rtoii,
kvalitete, iu n. gouo.imo o Sahu' Dajmo omogoditi in pomagati'
zahteva
ki
specifidna Sportna panoga,

re5itve.

V

de se le da.

SeZani

,o

Za konec se je novi predsednik Matej Glavina zahvali vsem za podporo in izrazil upanje, da bomo
dobro sodelovali in vse lepo vabi na manj5o pogostitev.
Drugih pripomb ni bilo.

predsednik

Delovno

Marijan

predsednik ob 19.30 uri zakljudi skup5dino.

S

Delovno
Marjan Masid

Delovno
Simon Pi

Zapisal
Niko Zadnik

$,J.J.r,\-

