
 

 

 

LETNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE OBČINE SEŽANA ZA LETO 2021 
 

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 36 

društev oz. klubov iz občine Sežana. Ne glede na razglašeno epidemijo COVID-19 v Sloveniji v prvi polovici 

koledarskega leta je ŠZS v letu 2021 izpeljala vse planirane aktivnosti. Nekatere seveda v zmanjšani obliki. 

 

ŠZS aktivno vključuje k pripravi Letnega program športa v Občini Sežana 2021 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. Vsa šolska 

športna tekmovanja so se po epidemiji začele odvijati šele v mesecu novembru. 

 

ORGANIZIRANJE SEJ UPRAVNEGA ODBORA ŠZS: ŠZS je izpeljala 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 sredstev klubom ter društvom tako iz 

občinskega kot državnega proračuna. 

 

SLOVENSKA OLIMPIJSKA BAKLA: V mesecu maju, je tudi občina Sežana gostila enega najpomembnejših 

olimpijskih simbolov, olimpijsko baklo, ki simbolizira trdnost in trajnost, modrost in samozavest, svetlobo in 

upanje, skupaj z olimpijskimi krogi pa tudi povezovanje. Iz Kobilarne Lipica sta baklo v Sežano ponesla jahača 

Kobilarne Lipica Birgit Fabris Sauer z lipicancem 233 Maestosom Thais XXXIX in Miro Dragić z lipicancem 261 

Maestosom Slavina XIX. Na sežanskem atletskem stadionu sta jo predala županu Občine Sežana Davidu 

Škabarju. »Bakla spodbuja povezanost ljudi, prijateljstvo in ljubezen do športa,« je poudaril sežanski župan, ki je 

baklo prevzel v družbi Saše Prokofjev, udeleženke olimpijskih iger v Sydneyju, sežanskih in dutovskih 

osnovnošolcev, dijakov Šolskega centra Sežana in predstavnikov športnih društev Hopla, Poskokec, Kraši tekači, 

Run For Life in Planinskega društva Sežana ter nogometašev Tabora Sežana, rokometašev Mitola in rokometašic 

Sežane, košarkarjev Mesarije Prunk, balinarjev Skale in karateistov kluba Samurai. 

 

DAN ODPRTIH VRAT SEŽANSKEGA ŠPORTA: ŠZS je med 28.8. in 20.10. 2021 pripravila prireditev Dan odprtih 

vrat sežanskega športa. Prireditev smo organizirali skladno z vsemi ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe z 

virusom SARS-CoV-2 ter bolezni COVID-19, ki ji ta virus povzroča. Tako smo bili skladno z ukrepi primorani 

določene dogodke organizirati samostojno, da se obiskovalci in udeleženci med posameznimi dogodki niso 

mešali. Tako smo v času prireditve Dan odprtih vrat sežanskega športa organizirali: brezplačne turnirje za 

odrasle v: namiznem tenisu, košarki, odbojki na mivki, badmintonu, balinanju ter nogometu. V prireditvi Dan 

odprtih vrat sežanskega šport je, bilo z aktivnostmi v  športne programe vključili 1.500 prebivalcev občine 



 

 

Sežana pred pričetkom rekreativne sezone. Dogodek je prispeval k razvoju osebnosti rekreativcev in uveljavitvi 

športa,  posredno pa bo pripomogel k dvigu kakovosti življenja občanov in ugledu občine. 

 

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. V sklopu projekta smo med športna društva in klube razdelili 

sredstev v višini 5.300,00 EUR iz naslova Fundacije za šport za promocijske dejavnosti njihovih športnih 

programov. 

 

ZDRAVA VADBA: Tudi v letu 2021 smo do meseca julija nadaljevali z 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. Ob pričetku epidemije se je vadba spremenila v on-line vadbo zaradi razmer in 

ohranjanja zdravja vadečih.  Za pravilno in varno izvajanje je skrbel diplomant Fakultete za šport Rok Kavčič, ki 

je vodil celoten trenažni proces. 

 

FESTIVAL ZDRAVIH, AKTIVNIH IN VITALNIH: Drugo izvedbo Festivala smo bili primorani, zaradi razmer s COVID-

19, izpeljati v okrnjeni izvedbi. Organizacija takega festivala v danih okoliščinah je bila velik izziv, saj vemo, da so 

prav starostniki najbolj ranljiva skupina virusa, ki je med nami. Tako smo že v mesecu juniju, pripravili plan 

aktivnosti, ki so potekale v sklopu festivala vse do meseca oktobra, ko smo uspeli festival spraviti pod streho. 

Festival je zajemal več aktivnosti za starostnike kot so: balinanje, redna telesna vadba, pikado. Programa se je v  

udeležilo več kot 200 starostnikov. 

 

ŠPORTNO OBARVANO POLETJE NA KRASU: V času poletnih počitnic je ŠZS pripravila, projekt Športno obarvano 

poletje na Krasu, ki se je odvijal med 7. 6. ter 11. 9. 2021 odvijal v štirih občinah: Sežana, Divače, Komna ter 

Kozine- Hrpelje ter v različnih krajevnih skupnostih na zunanjih športnih površinah ter objektih. ŠZS je skrbela za 

celotno pripravo, oglaševanje, koordinacijo ter vodenje programa. Projekt smo otvoritvi v mesecu juniju z 

promocijskimi turnirji za otroke. Zaključek projekta pa smo kronali meseca septembra z Mini olimpijado za 

šolske in predšolske otroke. 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. V izvedbo programa je bilo vključenih več kot 

25 izvajalcev – organizacij ter 17 članic ŠZS. V času poletnih počitnic smo soorganizirali več kot 50 brezplačnih 

športnih aktivnosti. Športno obarvano poletje smo dopolnili z  Poletni športni kampom, ki se ga je udeležilo 97 

otrok. V sklopu projekta smo med športna društva in klube razdelili sredstev v višini 4.000,00 EUR iz naslova 

Fundacije za šport za promocijske dejavnosti njihovih športnih programov. 

 



 

 

 

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. 

 

PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA LETO 2020: Vrnimo se malo nazaj. V prve mesece leta 2020, ko 

se je vse, kar smo poznali, delali, načrtovali… postavilo »na glavo«, kot je v uvodnem delu podelitve omenil naš 

redni spremljevalec Miha Penko. In to na celem svetu: človeštvo je vrednoto zdravje postavilo nad vse. S ciljem 

varovanja slehernega človeka in zdravja pa smo z vsemi silami vzporedno stopili športniki, športnice in vsi 

športni delavci in prostovoljci, saj je šport temelj in dejavnik, ki zdravje ohranja in ga krepi. In prav gibanje in 

šport sta aktivnosti, ki smo ju v tem času najbolj vzpodbujali in ohranjali, za telesno, duševno in socialno 

zdravje. In v luči te vrednote in pomena športa za zdravje vseh in vsakega od nas, smo uspeli s športom povezati 

vse, v vrednotah tradicije, odličnosti, povezovanja in sodelovanja. 

 

Budno smo spremljali naše športnike, njihov trud, delo, pa tudi dosežke, ki jim jih je kljub vsem omejitvam 

uspelo izvajati in dosegati. Posledično pa so Marjan, Matej, Niko, Rajko, Romana in Nevenka enotno, vsi brez 

velikega razmišljanja skupaj sklenili, da podelitev priznanj izvedemo, da najboljše nagradimo in jih tudi 

promoviramo, jim damo trenutek slave na Krasu in v Brkinih. 

 

In se nismo ušteli pri tej odločitvi: prejeli smo veliko število predlogov in v vseh kategorijah našli najboljše in 

najbolj zaslužne! Seveda nas je čakal še en velik korak: kako podelitev izpeljati, da bo taka, kot vsako leto: 

slavnostna, odmevna, pa tudi obiskana…, ter seveda usklajena z vsemi priporočili in omejitvami, saj smo še 

vedno v epidemiji zaradi Corona virusa. 

 

In ker smo športniki in športnice organizirani, disciplinirani, odgovorni in usklajeni, smo naredili načrt 

posameznih podelitev, skladno z omejitvami, ter povabili nagrajence enega za drugim v studio v Kosovelov dom 

v Sežani in tako en cel dan snemali, oblikovali, sestavljali našo skupno PRIREDITEV ŠPORTNIK KRASA IN 

BRKINOV ZA LETO 2020! Več o sami slavnostni podelitvi, si lahko pogledate na YouTube kanalu GibamKrasno. 

Tako nam je uspelo izpeljati podelitev, nagraditi najboljše, ter doseči še nekaj več: ker nismo imeli omejitve 

števila obiskovalcev »v dvorani«, smo lahko prišli v vsak dom in mogoče tokrat pridobili in se dotaknili še koga 

izmed vas, ki do sedaj ni toliko spremljal domačih športnikov in športnih dosežkov. Tudi zato bo leto 2020 

zapisano v zgodovini Športnika Krasa in Brkinov, ki naslednje leto praznuje 10. obletnico sodelovanja in 

povezovanja štirih naših občin: Divača, Hrpelje-Kozina, Komen in Sežana, zato gre tu zahvala športnim zvezam, 

predvsem pa našim županom/županjam, ki so vedno del naše prireditve in podelitve, saj cenijo in  spoštujejo 

športnike in športne delavce. Priznanja, ki smo jih za leto 2020 podelili: 

 

PRIZNANJE ZA ŠPORTNE DOSEŽKE MLADIH NA OBMOČJU KRASA IN BRKINOV: 

 Matevž Žižmond za naslov državnega prvaka v ulični košarki 3x3 v kategoriji U-17 

 Julija Poplašen za uspešne klubske nastope ter uvrstitev v slovensko nogometno reprezentanco v 

ženskem nogometu v  kategoriji WU17 

 Tija Kocjan z zvesto spremljevalko in sotekmovalko kobilo Debsy za naziv »jahač leta« v kategoriji 

mlajših mladincev 

 Tadej Maver Guštin za naslov državnega prvaka v disciplini hitrostnega dirkanja Minimoto v kategoriji 

otroci 2 

 Lina Funa za naslov državne prvakinje v balvanih v športnem plezanju v kategoriji  U-16  



 

 

 Nik Trobec za naslov državnega prvaka v kartingu v kategoriji Rotax Mini Max  

 Mladinski pogon Košarkarskega kluba Sežana in za osvojeno 4. mesto v državi v pokalu mladih in Ekipa 

U13 za osvojeno 2. mesto v državnem pokalnem prvenstvu  

 

NAJPERSPEKTIVNEJŠI MLADI ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV: 

 Miha Hlad, ki je prve nogometne korake naredil v NK Železničar Divača leta 2009, kjer je igral za vse 

selekcije do vključno U-15. V tekmovalni sezoni 2015/2016 je pripomogel združeni ekipi NK Železničar, 

NK Jadran Kozina in NK Tabor k uvrstitvi v 1. SNL U-15 Zahod. Po uvrstitvi Nogometnega kluba Tabor v 

1. člansko in 2. mladinsko in kadetsko ligo se je odločil za vrnitev v Sežano. Od takrat uspešno nastopa 

za mladinsko ekipo v 2. slovenski mladinski ligi. Zaradi svojega potenciala je bil tudi priključen 

treningom članske ekipe. Svoj debi v 1. slovenski nogometni ligi je doživel pod taktirko slovitega Maura 

Camoranesija, ki mu je ponudil priložnost ob zmagi nad Mariborom v Sežani. Miha s svojim delom in 

predanostjo pridno napreduje, tako je na pokalni tekmi proti ekipi NK Radomlje začel v prvi postavi in 

dosegel tudi zadetek. 

 

PRIZNANJE ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA DOSEŽKE NA PODROČJU ŠPORTA INVALIDOV ZA LETO: 

 Članice medobčinskega društva invalidov: Allegra Meta, Kariž Majda, Mahnič Dorica in Vitez Otilija za 

osvojeni klubski naslov državnih prvakinj v balinanju. 

 

PRIZNANJE ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV ZA LETO: 

 Axel Luxa za osvojeno 2. mesto na članskem dvoranskem državnem prvenstvu v skoku v višino 

 Jasmin Jerič za trenerske dosežke in osvojitev naslova klubskih članskih državnih prvakov v 1. slovenski 

nogometni ligi 

 Članska ženska ekipa Balinarskega kluba Agrochem Hrast za osvojeni klubski naslov državnih 

podprvakinj v balinanju 

 Igor Bole za izvolitev za predsednika Zveze nogometnih trenerjev Slovenije 

 

JUBILEJNO BRONASTO PLAKETO: 

 Nejcu Kovaču za 10 let aktivnega delovanja v nogometu na področju Krasa in Brkinov 

 Plesnemu društvu Be Funky za 10 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 

JUBILEJNO SREBRNO PLAKETO: 

 Karate klubu Bushi Divača za 20 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 

JUBILEJNO ZLATO PLAKETO: 

 Jožica Milavec za več kot 50 let delovanja v planinstvu na področju Krasa in Brkinov 

 Ranko Štrekelj za več kot 50 let delovanja v košarki na področju Krasa in Brkinov 

 Mario Gerjević za 30 let treniranja košarke in prizadevanje za razvoj košarke na področju Krasa in 

Brkinov 

 Radovan Hrvatin za več kot 40 let delovanja v športu na področju Kras in Brkinov 

 

PLAKETE ZA NAJBOLJŠE ŠPORTNE DOSEŽKE KRASA IN BRKINOV ZA LETO: 

 Jan Luxa za 1. mesto na dvoranskem državnem prvenstvu v kategoriji članov v troskoku 

 Jože Čeper za osvojeni naslov »STRELEC LETA« v kategoriji članov 

 Balinarski klub Skala Sežana za osvojeni naslov državnih klubskih prvakov v balinanju 



 

 

  

NAJ ŠPORTNI KLUB KRASA IN BRKINOV: 

 Članska ekipa Nogometnega kluba CherryBox24 Tabor Sežana za osvojeno 7. mesto v 1. SNL in za 

uvrstitev na prvo mesto na lestvici 1. SNL, ki je bila dosežena v 8. krogu prvenstva in sicer prvič v 

zgodovini delovanja  kluba. 

  

NAJ ŠPORTNICA KRASA IN BRKINOV: 

 Nika Frank za dosežene izjemne športne rezultate v karateju ter osvojitev naslovov članske državne 

prvakinje v katah in podprvakinje v borbah. 

 

NAJ ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV: 

 Domen Makuc za naslov članskega državnega in pokalnega prvaka Slovenije z ekipo RK Celje Pivovarna 

Laško ter za prestop v FC Barcelona Handbol. 

 

Celotno podelitev smo popestrili s pozdravi naših županov in županij, predsednikov in predsednice športnih 

zvez, kvizom med športnimi delavci. Ostali so nam vseeno lepi spomini na leto, ki je prineslo veliko sprememb, 

tako pri delu, kot razmišljanju, a mi smo si bili še bolj enotni, da tradicijo in našo prireditev peljemo naprej. Se 

vidimo drugo leto, ko nas bo gostila športna smetana Sežane in bomo praznovali 10. rojstni dan! Iskrene 

čestitke vsem nagrajencem, iskrene čestitke vsem, ki ste se trudili, da leto 2020 ne ostane pozabljeno tudi na 

športnem področju in ste vztrajali, ker na koncu je trud vedno poplačan… in se splača! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POJASNITE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2021 

 

Pojasnite - podatki iz izkaza poslovnega izida 31.12.2021 

PRIHODKI 2020 2021 

dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 4.450,77 6.942,61 

dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 19.100,00 20.700,00 

donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 0,00 0,00 

članarine in prispevki članov  900,00 900,00 

prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 8.195,11 8.195,55 

 

32.645,88 36.738,16 

   ODHODKI 2020 2021 

Materialni stroški 2.375,17 3.943,45 

Stroški storitev 24.214,43 18.099,89 

Dotacije drugim pravnim osebam 5.000,00 9.300,00 

 

31.589,60 31.343,34 

   presežek prihodkov 1.056,28 5.394,82 

presežek odhodkov   

  

S strani Občine Sežana smo prejeli 6.942,61EUR dotacije za redno dejavnost. 

V letu 2020 smo prejeli s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS dotacije v višini 20.700,00 EUR, in sicer: 

 6.600,00 EUR za izvedbo projekta "Razgibajmo Kras – Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine" 

 5.000,00 EUR za izvedbo projekta "Športno obarvano poletje na Krasu" 

 3.200,00 EUR za izvedbo projekta "Dan odprtih vrat sežanskega športa" 

 3.200,00 EUR za izvedbo projekta "Festival zdravih, aktivnih in vitalnih" 

 2.700,00 EUR za izvedbo projekta "Post COVID-19" 

 

Članarina športnih klubov/društev znaša 25,00 EUR letno. Skupni znesek članarine za leto 2021 znaša 900,00 EUR. 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE NA DAN 31.12.2021 

 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 

Športni klubi/društva iz leta 2020 100,00 

Kratkoročne poslovne terjatve iz leta 2021 3.367,80 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2021 855,44 

 

 

Pripravil:          Predsednik SZS: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 


