
 

 

 

LETNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE OBČINE SEŽANA ZA LETO 2020 
 

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 37 

društev oz. klubov iz občine Sežana. Ne glede na razglašeno epidemijo COVID-19 v Sloveniji je ŠZS v letu 2020 

izpeljala vse planirane aktivnosti. Nekatere seveda v zmanjšani obliki.  

 

ŠZS aktivno vključuje k pripravi Letnega program športa v Občini Sežana 2020 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 v mesecu marcu začasno prekinila zaradi razglašene epidemije. 

 

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 sredstvo klubom ter društvom tako iz 

občinskega kot državnega proračuna.   

 

DAN ODPRTIH VRAT SEŽANSKEGA ŠPORTA: ŠZS je med 30.8. in 13.9. 2020 pripravila prireditev Dan odprtih 

vrat sežanskega športa. Prireditev smo organizirali skladno z pridobljenimi navodili NIJZ za preprečevanje 

širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ter bolezni COVID-19, ki ji ta virus povzroča. Skladno z ukrepi smo bili 

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: varno vožnjo 

motokrosa za otroke na poligonu, pripravili 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 7.900 EUR iz naslova Fundacije za šport za promocijske dejavnosti njihovih športnih programov. 

 

ZDRAVA VADBA: V sodelovanju z centrom dobrega počutja - Moveo 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. 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: Prvo 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, ko so se razmere 

začele sporočati 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…. Promocijo preventivnih vadb starejših oseb z nekaterimi kroničnimi boleznimi, oseb z 

akutnimi in kroničnimi poškodbami in okvarami giba smo glede na zaostrene razmere v izpeljali v 

Rehabilitacijskem centru Rehabo v Divači, ki nam je poleg svojega osebja nudil primerne prostore za izvedbo 

takega programa. Programa se je v prvem letu udeležilo več kot 150 starostnikov. 

 

HURA PROSTI ČAS: Glede na epidemiološke razmere v državi smo bili primorani izpeljati samo poletni del 

programa Hura prosti čas. Tako je v mesecu juliju potekalo dvotedensko prostočasno druženje otrok katerega 

je kordinarial naš zunanji sodelavec. Projekta se je udeležilo cca 150 otrok. 

 

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 2019: Prireditev smo uspešno speljali v ponedeljek, 10. 

februarja 2020 v Kulturnem domu Štanjel, in sicer že na 8. podelitve priznanj športnikom, športnicam, 

posameznikom, ekipam, klubom in športnim delavcem Krasa in Brkinov. Prireditev je bila olimpijsko obarvana 

saj razmere COVID-19 takrat še niso vladale v svetu. Ob zvokih himne so učenci Podružnične šole Štanjel, 

Osnovne šole Antona Šibelja Stjenka Komen, prinesli na oder olimpijsko zastavo, olimpijsko baklo in prebrali 

zaprisego športnika. Šport, največja prostočasna dejavnost na svetu, povezuje, združuje, izpopolnjuje in bogati 

naše življenje, obstoj in sanje. Uči nas vrednot, ki vidno prispevajo k boljšemu življenju posameznika in 

skupnosti. Zaprisega: Tudi če si želimo, ne moremo vsi zmagati. Lahko pa tekmujemo po svojih najboljših 

močeh. Naše geslo pri tem je: Fair play vodi naprej!« je bila ta večer naš moto. Pa ne samo ta večer: je temelj, 

na katerem že osem let povezujemo občine Divačo, Hrpelje-Kozino, Komen in Sežano, ko gre za šport in javno 

izkazovanje spoštovanja in pohval vsem, ki jim je šport več kot le rekreacija in prosti čas. S prireditvijo in 

podelitvijo priznanj naši župani, predstavniki vseh štirih občin in športnih zvez ponovno in še enkrat 

dokazujemo, da smo in bomo omogočali, da bodo naši športniki tekmovali po svojih najboljših močeh, pri tem 

pa seveda navijamo, da bodo dosegali tudi zmagovalne rezultate. In da se na Krasu in v Brkinih zgodovino,  



 

 

 

lokalni razvoj in prepoznavnost piše skozi šport smo potrdili, ko smo se za minuto ustavili in poklonili v januarju 

preminulem športnem delavcu gospodu Mihi Jezeršku, ki je svoje življenje in delo posvetil športu in pustil 

neminljiv pečat. 

 

Da brišemo meje, presegamo pričakovanja in zasledujemo sanje, so potrdili tudi gostje večera: prvi 

podpredsednik Olimpijskega komiteja Slovenije - Zveze športnih zvez, mag. Janez Sodržnik, predstavniki 

Športne unije Slovenije in olimpioniki: Miro Cerar, Rajmund Debevec in Alojz Lah. 

 

Seveda pa so bila vsa naša prizadevanja usmerjena v zvezde večera - dobitnike priznanj, ki jih ni bilo malo in 

najprej smo podelili priznanja mladim športnikom. Naš tradicionalni voditelj in povezovalec prireditve Miha 

Penko je na oder vabil župane, ki priznanja podeljujejo in seveda mlade športnike, prejemnike Priznanja za 

športne dosežke mladih na področju Krasa in Brkinov, ki so za leto 2019 postali: 

 Kadetska in mladinska ekipa Nogometnega kluba Tabor Sežana za uvrstitev v Drugo slovensko 

nogometno ligo 

 Nik Trobec za uspešne državne in mednarodne nastope s kartingom v kategoriji Rotax micro max 

 Lina Funa za naslov državne prvakinje v olimpijski kombinaciji v športnem plezanju v kategoriji  U-12 

 Mladinski pogon Košarkarskega kluba Sežana za osvojeno 6. mesto v državi v pokalu mladih 

 Asta Gerjevič Debevec za naslov državne prvakinje in za udeležbo na evropskem prvenstvu v karateju v 

kategoriji mladink 

 Iva Guštin za naziv »Balinar leta 2019« ter trikratni naslov državne prvakinje v kategoriji U-14 

 Lara Ferjančič za uspešne klubske nastope v karateju, nogometu ter za naziv Športnica Osnovne šole 

dr. Bogomirja Magajne Divača 

 Plesalke in plesalci Plesnega Društva Be Funky za uspešne državne in mednarodne uspehe 

 Jaka Štremfl za naslov svetovnega podprvaka v štafetnem izbijanju ter uspešne klubske nastope na 

državnem prvenstvu v balinanju v kategoriji mladincev 

 Luna Babič za uspešne državne in mednarodne nastope v športni gimnastiki v kategoriji starejših deklic 

 

Za izjemen športni razvoj in perspektivne rezultate v nogometu pa je priznanje NAJPERSPEKTIVNEJŠI MLADI 

ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV 2019 prejel Enrik Ostrc.   

 

Sledila so priznanja, ki si zaslužijo posebne pohvale, jih pa ne moremo uvrstiti v druge kategorije priznanj. To so 

bili: 

 Tomaž Prinčič za 1. mesto v skupnem seštevku Slovenije med člani in veterani v JKA karateju 

 Karate klubu Samurai Sežana za četrti zaporedni naslov »KLUBSKIH ABSOLUTNIH POKALNIH PRVAKOV 

SLOVENIJE V JKA KARATEJU« 

 Aleš Suhadolniku za uvrstitev na Svetovno prvenstvu v Ironmanu na Havajih 

 Simon Strnad za 3. mesto na Evropskem prvenstvu ter 4. mesto na Svetovnem prvenstvu v gorskih 

tekih v kategoriji nad 50 let  

 Članska ekipa Balinarskega kluba Gradna Gik Obrov za uvrstitev v Prvo slovensko državno ligo v 

balinanju 

 

Prejemniki jubilejnih plaket za 10 - bronasta, 20 - srebrna, ter zlata za 30 let in več dela v športu so: 

 Monika Mihelj za 10-letno športno delo z mlajšimi otroci in pri razvoju temeljne športne vzgoje na 

Krasu in Brkinih 



 

 

 Športno plezalni klub Plus za 10 let delovanja na področju Krasa in Brkinov  

 Arian Rener  za 10 let neprekinjenega  igranja nogometa v NK Tabor 

 Športno društvo Jadran Bluemarine za 20 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 Balinarskemu klubu SKALA Sežana za 60 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 Golf klubu Lipica za 30 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 Balinarskemu klubu Jadran Hrpelje – Kozina za 40 let delovanja na področju Krasa in Brkinov 

 

Plaketo za najboljše športne dosežke v letu 2019 so prejeli: 

 Axel Luxa  za 1. mesto na Članskem dvoranskem državnem prvenstvu v skoku v višino 

 Jože Čeper za doseženo 6. mesto na Evropskem članskem prvenstvu v streljanju s standardno pištolo 

na razdalji 25 metrov 

 Luka Fonda za trenerske dosežke in uvrstitev dveh tekmovalk v športnem plezanju na Olimpijske igre v 

Tokiu 2020 

 

Miha Penko je pred podelitvijo treh najprestižnejših nagrad na področju športa Krasa in Brkinov na oder povabil 

olimpionike in goste Mira Cerarja, Alojza Laha, Rajmonda Debevca in prejemnika priznanja Luka Fonda. Z nami 

so delili svoje olimpijske izkušnje, čustva in pomembnost doseženih olimpijskih medalj in seveda pospremili z 

iskrenimi željami v olimpijsko dogajanje Luka, ki letos na olimpijskem prizorišču zastopa slovenske barve z 

najmanj dvema tekmovalkama v športnem plezanju. 

 

Pester program slavnostne podelitve so obogatile glasbene in plesno akrobatske točke Duo kamikazete, Tiasha 

acoustic in Plesno društvo Be Funky. In na koncu smo z bučnim aplavzom podelili še priznanja: 

 

NAJ ŠPORTNI KLUB KRASA IN BRKINOV - 2019 

 Članska ekipa Nogometnega kluba Tabor Sežana za uvrstitev v Prvo slovensko nogometno ligo  

  

NAJ ŠPORTNICA KRASA IN BRKINOV - 2019 

 Sara Meden za dosežene izjemne športne rezultate v košarki in uspešne reprezentančne nastope 

 

NAJ ŠPORTNIK KRASA IN BRKINOV - 2019 

 Gašper Povh za naslov Svetovnega mladinskega prvaka v hitrostnem izbijanju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

POJASNITE POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH ZA LETO 2020 

 

Pojasnite - podatki iz izkaza poslovnega izida 31.12.2020 

PRIHODKI 2019 2020 

dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 3.171,43 4.450,77 

dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 11.800,00 19.100,00 

donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 200,00 0,00 

članarine in prispevki članov  875,00 900,00 

prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in proizvodov 18.130,36 8.195,11 

 

34.176,79 32.645,88 

   ODHODKI 2019 2020 

Materialni stroški 2.752,55 2.375,17 

Stroški storitev 27.421,48 24.214,43 

Dotacije drugim pravnim osebam 4.100,00 5.000,00 

 

34.274,18 31.589,60 

   presežek prihodkov 

 

1.056,28 

presežek odhodkov  -97,39 

  

S strani Občine Sežana smo prejeli 4.450,77 EUR dotacije za redno dejavnost. 

V letu 2020 smo prejeli s strani Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS dotacije v višini 19.100,00 EUR, in sicer: 

 7.900,00 EUR za izvedbo projekta "Razgibajmo Kras – Športna rekreacija" 

 5.700,00 EUR za izvedbo projekta "Razgibajmo Kras – Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine" 

 2.800,00 EUR za izvedbo projekta "Dan odprtih vrat sežanskega športa" 

 2.700,00 EUR za izvedbo projekta "Festival zdravih, aktivnih in vitalnih" 

 

Članarina športnih klubov/društev znaša 25,00 EUR letno. Skupni znesek članarine za leto 2020 znaša 900,00 EUR. 

KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE NA DAN 31.12.2020 

 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 175,00 

Fundacija za šport 2.700,00 

 

KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI NA DAN 31.12.2020 0,00 

 

 

Pripravil:          Predsednik SZS: 

Niko Zadnik         Matej Glavina 


