LETNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE OBČINE SEŽANA ZA LETO 2018
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.
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 s kineziološkim centrom 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.
Prireditev Športnik Krasa in Brkinov za leto 2017: Za naj športnico in športnika Krasa in Brkinov za leto
2017 smo razglasili plezalko Mino Markovič in voznika vprege Miho Tavčarja. Naj športni klub je postal
Nogometni klub Tabor Sežana. Posebno pozornost so na prireditvi v torek zvečer v Hrpeljah namenili
tudi Božu Draganu, ki si je za življenjsko delo prislužil častno listino, in Elvisu Mihaliču, invalidu, ki igra
košarko na vozičku.
Mina Markovič je naslov najboljše športnice Krasa in Brkinov prejela že za leto 2016 in ga je v letu 2017
ubranila. To ji je uspelo, ko je postala evropska podprvakinja v težavnostnem plezanju in osvojila šesto
mesto v svetovnem pokalu v težavnostnem plezanju. Miha Tavčar pa je nagrado prejel, ker je na
svetovnem prvenstvu v vožnji dvovpreg v Lipici s svojimi lipicanci postal svetovni prvak v maratonu in s
tem dosegel največji slovenski uspeh v konjeništvu. Najboljši športni klub je Nogometni klub Tabor
Sežana; njegovi članski ekipi se je uspelo uvrstiti v drugo slovensko nogometno ligo.
Predstavniki vseh štirih kraško-brkinskih občin in naših športnih zvez so častno listino podelili Božu
Draganu za življenjsko delo razvoja športa ter za ustanovitev Malega kraškega maratona, ki ga bodo
letos priredili že 18. leto zapored. Mlade je za šport navduševal kot učitelj v šoli v Komnu, na srednji
šoli v Sežani, nato pa še kot direktor Zavoda za šport Sežana. Njemu gre zasluga za uveljavitev kraških
rekreativnih blagovnih znamk, kot so Mali kraški maraton, Tekaški pozdrav jeseni na Krasu, S kolesom
po Krasu, S kolesom na teran in pršut, so zapisali v utemeljitvi nagrade, ki pa je Božo Dragan v Hrpeljah
ni mogel prevzeti zaradi bolezni.
Plakete za najboljše športne dosežke v lanskem letu so prejeli strelec Jože Čepar, skakalec v višino Axel
Luxa, Jan Luxa, ki tekmuje v troskosku, triatlonec Aleš Suhadolnik in članska ekipa Balinarskega kluba
Hrast Kobjeglava-Tupelče. Jubilejne zlate plakete za več kot 30 let dela v športu so prejeli rokometna
sodnika Nenad Krstić in Peter Ljubič ter Zdenko Benčič in Žarko Fabjančič. Srebrno plaketo si je za 20
let dela v športnem novinarstvu na območju Krasa in Brkinov prislužil novinar Primorskih novic Rok
Maver.

Priznanja so prejeli še karateistka Nika Frank, gorski tekač Simon Strnad, rokometašica Alessia Udovič,
članska ekipa NK Jadran Hrpelje-Kozina (HK), članska ekipa RD Škerjanc-Jadran HK, ženska članska
ekipa Jadran Bluemarine HK in Karate klub Samurai Sežana.
Med mladimi je najperspektivnejši športnik (tako kot lani) postal rokometaš Domen Makuc. Priznanja
pa so prejeli še balinar Gašper Povh, plezalka Lina Funa, karateista Nika Pirjevec, balinar Jaka Štremfel,
plavalka in triatlonka Nika Tominc, rokometna ekipa starejših dečkov OŠ Hrpelje in rokometaš Tadej
Kljun.
Priznanje za dosežke v športu invalidov so podelili Elvisu Mihaliču iz Hrpelj za izjemne rezultate v
košarki na državnih prvenstvih in za njegovo igranje v članski reprezentanci. 21-letni Elvis Mihalič, ki
ima od rojstva okvarjeno hrbtenico in živčevje in je zato na invalidskem vozičku, trenira košarko šest
let, zdaj pa zbira denar za nakup specialnega športnega vozička. Pri tem mu bo pomagala tudi donacija
pokrovitelja Andreja Prunka, ki mu je izročil ček za 500 evrov.
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 2018
Pojasnite - podatki iz izkaza poslovnega izida 31.12.2018
PRIHODKI
dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
članarine in prispevki članov
prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov

ODHODKI
Materialni stroški
Stroški storitev
Dotacije drugim pravnim osebam

presežek prihodkov
presežek odhodkov

2017
5.659,55
9.121,60
300,00
900,00
3.852,80
19.833,95

2018
3.330,77
10.200,00
0,00
975,00
12.418,50
26.924,27

7.090,32

2017
766,05
13.639,13
5.200,00
19.605,18

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

7.285,28

228,77

33,81

S strani Občine Sežana smo prejeli 3.330,77 EUR dotacije za redno dejavnost.
V letu 2018 smo prejeli s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS dotacije v višini 10.200,00 EUR,
in sicer:
 4.200,00 EUR za izvedbo projekta "Športno obarvano poletje na Krasu",
 6.000,00 EUR za izvedbo projekta "Razgibajmo Kras".
Članarina športnih klubov/društev znaša 25,00 EUR letno. Skupni znesek članarine za leto 2018 znaša 975,00
EUR.
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE NA DAN 31.12.2018
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

Fundacija za šport

4.200,00

Občina Sežana

1.720,77

Zavod RS Planica

261,60

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2018

3.630,70

Obveznost do dobaviteljev

3.630,70
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