ZAPISNIK
7. seje skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v ponedeljek, 27. 9. 2016, z začetkom ob 20.10 uri, v sejni
sobi Zavoda ŠTIP, Kosovelova 1b v Sežani.
Prisotni (predstavniki članic ŠZS): na skupščini je bilo 19 prisotnih članov ŠZS od skupno 35 članov. Seznam
prisotnih s pooblastili udeležencev se hrani v arhivu ŠZS.
Predsednik ŠZS Matej Glavina pozdravi vse prisotne ter posreduje informacijo, da je trenutno dovolj navzočih
članic za pričetek seje. Skupščina je bila sklepčna, saj je bilo prisotnih več kot polovica članov ŠZS.
Predsedujoči je predlagal dnevni red ter delovno predsedstvo.
Ad 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;
1.



2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine;
Verifikacijske komisije
Zapisnikarja
Delovno predsedstvo
Poročilo verifikacijske komisije
Obravnava in sprejem zapisnika 6. seje skupščine ŠZS z dne 7.7.2015
Finančno in vsebinsko poročilo predsednika o delu v letu 2015
Predstavitev programa dela za leto 2016
Sprejem novih članov in določitev članarine
Uporaba nove sejne dvorane za potrebe društev oz. klubov
Razprava in pobude

Delovni predsednik
 Matej Glavina
Verifikacijska komisija:
 Predsednik: Dejan Stančič
 Član: Marko Meden
 Član: Luka Fonda
Overovatelja zapisnika:
 Simon Pirjevec
 Jani Žiberna
Zapisnikar:
 Niko Zadnik
Predsednik se zahvali za prisotnost in začenja z redno s skupščino. Dnevni red in gradivo je bilo objavljeno.
Predlaga, naj se sprejme dnevni red tak, kot je predlagan.
Predsednik je prosil predsednika verifikacijske komisije, naj poda poročilo. Potrdili tudi vse organe skupščine.
Ad. 2) Poročilo verifikacijske komisije;
Predsednik verifikacijske komisije Dejan Stančič je podal poročilo: 18 članic je potrebnih za sklepčnost, prisotnih
je 19 članic in lahko sprejema akte Športne zveze občine Sežane.
Predsednik je v razpravo podal tudi zapisnik zadnje seje. Na predlagani dnevni red, zapisnik in izvolitev organov
ni bilo pripomb in je bil soglasno sprejet.

SKLEP
Za člane delovnega predsedstva se imenuje: za predsednika Mateja Glavino, v verifikacijsko komisijo se
imenuje Dejana Stančiča, Marka Medena ter Luko Fondo, za zapisnikarja pa Nika Zadnika. Dnevni red je
sprejet v predlagani obliki, kot so ga dobil člani skupščine.
SKLEP
Sprejme se predlagani zapisnik 6. seje skupščine ŠZS z dne 7. 7. 2015.
Ad. 3) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2015
Predsednik poudari, da je bila ŠZS v zadnjih letih bolj dejavna. V preteklem smo uspešno zaključili projekte :
- PROJEKTA RAZGIBAJMO KRAS TER TEDNI ŠPORTA NA KRASU - TEDNI ŠPORTA NA KRASU
- UTRIP ŠPORTA NA KRASU
- ORGANIZACIJA PRIREDITVE MINI OLIMPIJADA
- SIMBIOZA GIBA AKTIVNI TUDI V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU
- PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV
- ŠOLSKA ŠPORTNA TEKMOVANJA
- POMOČ PRI PRIPRAVI ŠPORTNIH PROGRAMOV ZAVODU ŠTIP
Poleg tega je ŠZS aktivno pomagala vsem svojim članicam, skrbela za seje upravnega odbora, obveščala društva
ter aktivno sodelovala pri pripravi letnega programa športa. Uspešni smo bili tudi glede črpanja sredstev FŠO v
višini 16.000 €. Pred leti smo začeli s 1.500 €, v treh letih smo naredili velik korak. Uspešno kandidiramo na
državnih razpisih Fundacije za šport.
Finančno poslovanje je bilo sledeče:

Podatki iz poslovnega izida za leto 2015
PRIHODKI
Dotacije proračunskih virov

2.518,79 €

Dotacije iz drugih fundacij skladov

16.260,00 €

Dotacije drugih pravnih in fizičnih oseb 400,00 €
Članarine

900,00 €

Prihodki od prodaje storitev

5.992,34 €
26.071,13 €
ODHODKI

Stroški materiala

3.847,00 €

Stroški storitev

9.827,00 €

Dotacije drugim pravnim osebam

11.040,00 €
24.714,44 €

PRESEŽEK ODHODKOV

615,20 €

SKLEPI
Soglasno se potrdi finančno in vsebinsko poročilo za leto 2015.
Ad. 5) Predstavitev program dela za leto 2016;
Leto smo pričeli s prireditvijo Športnik Krasa in Brkinov za leto 2015 v Komnu. Poleg rednih organizaciji šolskih
športnih tekmovanj smo v času poletja izpeljali projekt Športno obarvano poletje na Krasu. V času poletja smo
nadgradili Poletni športni kamp s podporo članov ŠZS, klubov in 120 otrok v športnem kampu in prepričan sem,
da se bo število v bodoče še večalo.

Organizirali smo tudi Mini olimpijado. Iz šole je prišlo 300 otrok in iz vrtca 200 otrok. Če dogodek organiziramo
v dopoldanskem času, pride lep odziv otrok.
V teku je projekt Razgibajmo Kras s popisom vseh športnih vadb na Krasu in Brkinih. V teku je tudi naš projekt
Utrip športa na Krasu.
Na zadnjem odboru, ki smo ga imeli pred poletjem sem omenil, da se mandat izteka. Veliko smo naredili in
manjka nam še strategija, poizkusimo začeti z osnutkom in končat ter sprejeti strategijo športa, ki bi bila akt za
razvoj športa v Sežani.
ŠZS je bila uspešna tudi na ravni dviga sredstev za LPŠ, drugo leto bodo sredstva 22% odstotkov več kot v
letošnjem letu.
V razpravo se ni nihče vključil.
SKLEP
Soglasno je potrjen plan dela za 2016
Ad. 5) Sprejem novih članov in določitev članarine;
Predsednik je predlagal, da spoznamo nova društva ter jih sprejmemo med nove člane ŠZS. Prejeli smo 3 nove
vloge trenutno nas je 35, če potrdimo nove člane nas bo 38.
Pogoji za sprejem so: društvo mora biti registrirano in statut usklajen z Zakonom o društvih, društvo mora
delovati na področju športa in je najvišji organ društva izglasoval, da se društvo sprejme v ŠZS. Bodoči člani se
zavežejo, da so dolžni plačati članarino. Kandidaturo so vložili:
1. Bowling El Cubano: Štartali smo z 12 od mladih do starejših, nekateri so začetniki, nekateri starejši.
Vsako leto pridobivamo več mladincev, udeležujemo se državnih prvenstev.
2. Bowling Tuš: Tekmujemo v Kopru, bili smo evropski prvaki. Nas šteje 11 članov, v soboto začnemo
prvenstvo, nastopamo v 2. slovenski ligi.
3. Društvo invalidov Sežana: V naši redni dejavnosti balinamo, ukvarjamo se s strelstvom, pikadom ter
ribolovom.
Predsednik napove glasovanje za sprejem novih članov in nato glede višine članarine.
Odpiram razpravo, če ima kdo kakšen zadržek. Zadržkov ni.
Glasovanje: vsi člani so soglasno sprejeti v ŠZS. Čestitam novim članicam.
Pripomb ni. Soglasno se sprejme
SKLEP
1. V članstvo ŠZS se sprejme Bowling klub El Cubano, Bowling Tuš in Društvo invalidov Sežana.
2. Članarina znaša 25,00 EUR za leto 2016.
Ad. 5) Uporaba sejne dvorane;
To je sejna dvorana, ki bo brezplačno na voljo vsem društvom, trenutno še ni dokončana. V naslednjem tednu
bo končana. Dvorana je v lasti občine v upravljanju ŠTIP. Zavod pripravlja pravilnik. Če društva nimajo primernih
prostorov, bodo s tem prostorom dobila nov uporaben prostor. Pravilnik je v izdelavi. Takoj ko bo pravilnik
sprejet, boste obveščeni. Niko bo zadolžen za sejno dvorano, rezervirati je potrebno termin.
Razprava:
Ad. 6) Razprave in pobude ;
Dejan Stančič: Bi izkoristil priložnost, da pohvalim ŠZS, da napredujete. Predlagam da se poročila o delovanju
društev pošlje, da ljudje vejo, o čem se bo razpravljalo, da se skrajša postopek, da se v skladu s tem spremeni
tudi dnevni red in se da na koncu razprava o poročilih. Da se ne razpravlja po vsakem posebej, da se
poenostavi. Srečno, da boste mandat zaključili še bolj uspešno..

Luka Fonda: sem dal pobudo, da imamo naravno plezališče na Sedovniku, katera je prvovrstno za plezanje, da
se tam uredi neko parkirišče. Vse založbe, ki izdajajo knjižno gradivo, bi lahko vključile predstavitev te stene,
ampak to zaenkrat ni mogoče, ker tam ni parkirišča. 40 do 50 ljudi je dnevno v steni. Naše okolje izgubi
kakšnega turista.
Ob 19.45 se je seja zaključila.
Zapisal:
Niko Zadnik

Predsednik ŠZS:
Matej Glavina

