LETNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE OBČINE SEŽANA ZA LETO 2019
Športna zveza Občine Sežana (ŠZS) se je v lanskem obdobju zavzemala za svetovanje športnim društvom in
klubom, ki delujejo v Občini Sežana. Ker ŠZS ne more obvladovati vseh interesov pomembnih udeležencev
posamično, poskuša zveza nanje vplivati v celoti. Zveza izbira med obstoječimi in poskuša spodbujati nastajanje
novih, tudi dolgoročnih interesov, saj je osnova obstoj in nadaljnja rast. Vodstvo poskuša s funkcijo ŠZS postati
krovna organizacija vsem športnim društvom in klubom, ki delujejo v občini Sežana. V ŠZS je včlanjenih 34
društev oz. klubov iz občine Sežana.
ŠZS aktivno vključuje k pripravi Letnega program športa v Občini Sežana 2018 in prireja naslednje aktivnosti:
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
ostalim tekočim zadevam.
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 z področnim centrom Obala in skupaj
organiziramo: občinska, medobčinska, področna ter regijska šolska tekmovanja.
Organiziranje sej upravnega odbora ŠZS: V letu 2018 je ŠZS izpeljala 4 seje 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.
Basket4kids: V Sežani se je zadnji vikend v maju odvijal drugi zaključni regionalni košarkarski turnir
Basket4Kids, na katerem se med seboj pomerilo osem najboljših ekip iz področja nekdanje skupne države.
Basket 4 kids je projekt športne televizije Sportklub, ki želi iz tega tekmovanja ustvariti enega od vodilnih
projektov v regiji, pozneje pa tudi v Evropi.
Tekmovanje pod svojo streho združuje prek 170 klubov in 2000 otrok iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Severne
Makedonije in Črne gore. Pravico nastopa so imeli dečki rojeni po letu 2006 oziroma kategorija U-13. Ker je lani
na zaključnem turnirju v Beogradu naslov pripadel košarkarjem Helios Sunsom, so se pri Sportklubu odločili, da
letošnji zaključek izpeljejo v Sloveniji. Tako nam je uspelo dobiti organizacijo zaključnega turnirju na katerem je
sodelovalo 8 najboljših košarkarskih ekip vseh držav nekdanje skupne države SFRJ.
Po 16 odigranih tekmah med četrtkom in soboto so postali veliki zmagovalci košarkarji Mladosti. Zasedba iz
Čačka je bila v velikem finalu s 43:41 boljša od košarkarjev Slovan. V tekmi za tretje mesto so košarkarji Kengur
iz Zenice z 42:40 odpravil košarkarje Anagastum iz Nikšića. V finalu tekmi in tekmi za 3. mesto ni manjkalo
atraktivnih potez, ki se jih ne bi branili niti profesionalci, tekma pa je bila ves drugi polčas izenačena in odločena
v zadnjih sekundah. Tako nekako, kot na tekmah v prvenstvih, ki štejejo za točke, čeprav je turnir v prvi vrsti
namenjen druženju, spoznavanju in razkazovanju potenciala mladih košarkarjev.
Na igrišču so kot gostitelji nastopili tudi košarkarji Mesarije Prunk Sežana, ki so z bojevitostjo in veliko željo
skušali nadoknaditi razliko v fizičnih predispozicijah ostalih ekip.

Pod črto lahko sklenemo, da je turnir minil nad pričakovanji, obisk je bil odličen, vzdušje - tudi s pomočjo
navijačev iz vrtca in sežanske osnovne šole ter spremljevalnega programa je bilo več kot pravo. Pri izvedbi je
aktivno sodelovala Športna zveza Sežana, ter Košarkarski klub Mesarija Prunk Sežana. Otvoritev je obiskal tudi
župan David Škabar ter bodoči član Fibine hiše slavnih Bogdan Tanjević.
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.
Zdrava vadba: V sodelovanju z centrom dobrega počutja - Mo Kinemat smo organizirali 10 mesečno brezplačno
vadbo, ki je namenjena začetnikom oziroma nedejavni populaciji, ki bi radi izboljšali svoje počutje in splošno
telesno pripravljenost. Z brezplačno vadbo želimo predvsem športno neaktivnim občanom omogočiti možnost,
da to spremenijo, ter tako izboljšajo svoj življenjski slog in zdravje. Večmesečna telesna aktivnost, je potekala
dvakrat tedensko, in je bila usmerjena predvsem v izboljšanje telesne drže, zavedanje lastnega telesa v
prostoru, pravilno izvajanje gibalnih vzorcev, ki so pomembni za optimalno delovanje v vsakdanjem življenju in
razvoj aerobnih sposobnosti. Za pravilno in varno izvajanje je skrbel diplomant Fakultete za šport Rok Kavčič, ki
je vodil celoten trenažni proces.
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.
Hura prosti čas: V letu 2019 smo za vse tiste otroke, ki so prvomajske, poletne in jesenske počitnice preživeli
doma v Telovadnici Sežana in Športnem parku Sežana, v sodelovanju z Zavodom Planica organizirali 4
brezplačne prostočasne športne koordinirane programe – HURA PROSTI ČAS.
Vrata telovadnic in organizirane vodene vadbe smo ponudili vsem otrokom, mladim pa tudi mladim po srcu ter
si tako skupaj popestrili dopoldneve z različnimi dejavnostmi – poleg vsesplošnega druženja, medsebojnega
spoznavanja in zabavanja bodo otroci imeli možnost igranja različnih iger z žogo, štafetnih iger, poligonov z
elementarno vsebino, igranja košarke, nogometa, odbojke, hokeja, namiznega tenisa pa tudi plesnih vsebin.

Prireditev Športnik Krasa in Brkinov za leto 2018: V ponedeljek, 11. februarja, smo večnamensko dvorano
Rudolfa Cvetka v Senožečah napolnili do zadnjega kotička in se v njej zbrali vsi, ki smo kakorkoli povezani s
športom na območju štirih občin, ki že sedmo leto zapored organiziramo praznik športa s podelitvijo
najprestižnejših nagrad. Nobena skrivnost več ni, da smo športne zveze in predstavniki štirih občin Divača,
Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana najbolj povezani in vsi skupaj, ko se razglasi in podeli priznanja za športne
dosežke in delo v športu. Priznanja podeljujejo župani naših občin, prireditev pa že od vsega začetka povezuje
nepogrešljiv športni komentator in moderator Miha Penko.
Letošnja prireditev Športnik Krasa in Brkinov 2018 je bila tematsko prepletena z zgodovino športa in Sokoli, ki
predstavljajo pionirje športa in organiziranega športnega udejstvovanja, za zdravje in tudi za športne dosežke in
presežke.
In tudi v letu 2018 jih ni bilo malo. Po uvodnem nagovoru županje občine gostiteljice gospe Alenke Štrucl
Dovgan in predsednika Sokolske zveze Slovenije dr. Hermana Berčiča, smo podelili najprej priznanja za
ŠPORTNE DOSEŽKE MLADIH, ki so jih prejeli:
 Iva Guštin za naziv »Balinar leta 2018« v kategoriji U14,
 Tija Kocjan za naslov Državne prvakinje v preskakovanju ovir v kategoriji U12, ki s svojim konjem
trenira na Gradu Prestranek;
 Anja Rebec za 3. mesto na Državnem šolskem prvenstvu v akrobatiki v kategoriji starejših deklic ter 4.
mesto na Državnem prvenstvu v športni gimnastiki v kategoriji 5;
 Jaka Štremfl za naslov državnega prvaka v hitrostnem zbijanju ter uspešne reprezentančne nastope v
kategoriji U15, ki nastopa pri balinarskem klubu Agrochem Hrast Kobjeglava-Tupelče, katerega
 Balinarska ekipa U14 je prejela priznanje za naslov državnih prvakov, ter
 Nikolina Dević za uspešne klubske nastope in doseženo 2. mesto na Evropskem otroškem prvenstvu v
karateju.
V kategoriji mladih do 18. leta starosti pa podeljujemo tudi plaketo NAJPERSPEKTIVNEJŠI MLADI ŠPORTNIK
KRASA IN BRKINOV, ki je v letu 2018 postal Tadej Kljun. Za dosežene izjemne športne in perspektivne rezultate
v rokometu.
Vidne športne dosežke smo nagradili tudi s PRIZNANJI ŠPORTNIKA KRASA IN BRKINOV 2018, ki so jih prejeli:
 Gašper Povh za dvakratno 3. mesto na Evropskem balinarskem prvenstvu ter 3. mesto na Svetovnem
prvenstvu v kategoriji U18,
 Karate klubu Samurai Sežana za naslov »KLUBSKIH ABSOLUTNIH POKALNIH PRVAKOV SLOVENIJE V
JKA KARATEJU«,
 Martin Zdauca za naslov »BALINAR LETA V KATEGORIJI ČLANOV«,
 Simon Strnad za naslov državnega prvaka v teku na 10 kilometrov v kategoriji veteranov ter 12
absolutnih zmag v gorskih tekih,
 Jan Luxa za 1. mesto na Dvoranskem državnem prvenstvu Italije v kategoriji U23 v troskoku,
 Jože Čeper za doseženo 2. mesto na Državnem prvenstvu članov v streljanju s hitrostno pištolo ter 3.
mesto med posamezniki na razdalji 25 m,
 Maja Škrlj za dosežene številne uspešne športne rezultate v cestnem kolesarstvu ter teku, ter
 Nina Ferfila in Lara Trbižan Kovač za uspešno športno delo z mlajšimi in razvoj temeljne športne vzgoje
na Krasu in Brkinih.

Vsako leto podelimo tudi PRIZNANJA ZA ŠPORTNE DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV. Za leto 2018
so priznanja šla v roke:
 Aleksandru Uršiču za doseženo 3. mesto na Evropskem šahovskem prvenstvu slepih in slabovidnih, ter
 Domu na Krasu in VDC Koper, Enota Sežana za ustanovitev ter organizacijo Balinarske lige
prijateljstva.
Posebno kategorijo priznanj predstavljajo jubilejne plakete, ki jih podeljujemo za večletno delo in posebne
zasluge tako športnikom, kot športnim delavcem, sponzorjem in organizacijam na področju športa. JUBILEJNO
BRONASTO PLAKETO smo podelili Športnemu društvu poSKOKec za 10 let delovanja na področju Krasa in
Brkinov.
JUBILEJNO SREBRNO PLAKETO Karate klubu Samurai Sežana za 20 let delovanja na področju Krasa in Brkinov
ter dve JUBILEJNI ZLATI PLAKETI in sicer:
 Igorju Boletu za več kot 30-letno aktivno delovanje v nogometu ter razvoj športa in športne rekreacije
na področju Krasa in Brkinov, ter
 Branku Dujmoviču za več kot 30-letno aktivno delovanje v nogometu ter razvoj športa in športne
rekreacije na področju Brkinov.
Za kratek trenutek je vloga podeljevalca plaket bila zaupana predstavnici OKS-ZSZ Sonji Poljšak, ki je v imenu
krovne športne organizacije in regijske pisarne OKS podelila plaketi za 40 let ustanovitve Športne zveze Občine
Sežana in 20 let Športne zveze občine Hrpelje - Kozina.
Podelili smo še PLAKETE ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNE DOSEŽKE KRASA IN BRKINOV ZA LETO 2018, ki so jih prejeli:
 Axel Luxa za 1. mesto na Članskem državnem prvenstvu v skoku v višino,
 Aleš Suhadolnik za osvojeni čas 9 ur 0 minut in 27 sekund na Svetovnem prvenstvu v Ironmanu na
Havajih,
 Sara Meden za doseženo 4. mesto na Svetovnem prvenstvu in 3. mesto na Evropskem prvenstvu
študentskih reprezentanc v košarki v igri 3x3 ter
 Erik Čeh za naslov svetovnega prvaka v hitrostnem izbijanju v kategoriji U23 v balinanju.
In tako smo z vmesnimi glasbenimi in plesnimi točkami učencev Podružnične šole Senožeče, ter gimnastičnimi
točkami Gimnastičnega društva Divača, prišli do najprestižnejših naslovov in sicer:
NAJ ŠPORTNI KLUB KRASA IN BRKINOV 2018 - Članska ekipa Nogometnega kluba Tabor Sežana za uspešne
klubske nastope v 2. Slovenski nogometni ligi.
NAJ ŠPORTNICA KRASA IN BRKINOV 2018 - Tina Trebec za dosežene izjemne športne rezultate v košarki na
mednarodnem nivoju in uspešne reprezentančne nastope.
NAJ ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV 2018 - Domen Makuc za naziv »NOVINCA LETA V LIGI PRVAKOV« ter
osvojitev Evropskega prvenstva z mladinsko rokometno reprezentanco.
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 razpise.

POJASNITE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2019
Pojasnite - podatki iz izkaza poslovnega izida 31.12.2019
PRIHODKI
2018
2019
dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
3.330,77
3.171,43
dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
10.200,00
11.800,00
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
0,00
200,00
članarine in prispevki članov
975,00
875,00
prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov
12.418,50
18.130,36
26.924,27
34.176,79
ODHODKI
Materialni stroški
Stroški storitev
Dotacije drugim pravnim osebam

presežek prihodkov
presežek odhodkov

2018
1.174,00
22.116,46
3.600,00
26.890,46

2019
2.752,55
27.421,48
4.100,00
34.274,18

7.252,52

7.383,72

33,81
-97,39

S strani Občine Sežana smo prejeli 3.171,43 EUR dotacije za redno dejavnost.
V letu 2019 smo prejeli s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS dotacije v višini 11.800,00
EUR, in sicer:
 4.700,00 EUR za izvedbo projekta "Športno obarvano poletje na Krasu",
 7.100,00 EUR za izvedbo projekta "Razgibajmo Kras".
Članarina športnih klubov/društev znaša 25,00 EUR letno. Skupni znesek članarine za leto 2019 znaša 875,00
EUR.
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE NA DAN 31.12.2019
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

Športni klubi/društva iz leta 2018

100,00

Športni klubi/društva iz leta 2019

50,00

Šolska športna tekmovanja 2019 (OŠ Dutovlje, OŠ Lucija)

140,00

Zavod RS Planica

254,80

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2019

32,00

Obveznost do dobaviteljev (Ministrstvo za javno upravo)

32,00

Pripravil:
Niko Zadnik

Predsednik SZS:
Matej Glavina

