
Z A P I S N I K 

 

6. seje skupščine Športne zveze Občine Sežana (ŠZS), v  ponedeljek, 7. 7. 2015, z začetkom ob 20.10 

uri, v veliki predavalnici Zavoda za gasilno in reševalno službo, Bazoviška cesta 13 v Sežani. 

 

Prisotni (predstavniki članic ŠZS): na skupščini je bilo 9 prisotnih  članov ŠZS, od skupno 35 članov. 

Seznam prisotnih s pooblastili udeležencev se hrani v arhivu ŠZS. 

 

Predsednik ŠZS Matej Glavina je pozdravil vse prisotne ter posredoval informacijo, da trenutno ni še 

dovolj članic za pričetek seje. Po preteku pol ure se je seja pričela. Skupščina je bila sklepčna, saj je 

bilo prisotnih četrtina članov ŠZS. 

 

 Predsedujoči je predlagal dnevni red ter delovno predsedstvo.  

 

Ad 1.) Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine; 

 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine 

 verifikacijska komisija 

 zapisnikarja 

 delovno predsedstvo 

2.  Poročilo verifikacijske komisije 

3. Obravnava in sprejem zapisnika 5. seje skupščine ŠZS z dne 2. 6. 2014 

4. Finančno in vsebinsko predsednika o delu v letu 2014 

5. Predstavitev programa dela za leto 2015 

6. Sprejem novih članov in določitev članarine 

7. Razprava in pobude 

 

Delovni predsednik: 

- Matej Glavina 

 

Overovatelja zapisnika: 

- Luka Fonda 

- Marko Pirc 

 

Verifikacijska komisija in overovatelja zapisnika: 

- Predsednik: Dejan Stančič  

- Član: Konrad Božeglav 

- Član: Simon Pirjevec 

 

Zapisnikar: 

- Niko Zadnik  

 

Po preteku pol ure ob 20.35 je bila skupščina sklepčna. Predsednik je pričel z  vodenjem seje. Pozval 

je predstavnike, naj dvignejo gradivo in oddajo vsi svoja pooblastila. Pozdravil je tudi vse nove 

bodoče člane ŠZS.  



Predsednik je prosil predsednika verifikacijske komisije, naj poda poročilo. 

 

Ad. 2) Poročilo verifikacijske komisije; 

Predsednik verifikacijske komisije Dejan Stančič je podal poročilo: Verifikacijska komisija je preštela 

prisotne člane ter skupščini podala poročilo. Iz poročila je razvidno, da je na 6. seji ŠZS skupščina 

sklepčna, saj je  po preteku pol ure bilo prisotnih 9 od 35 članic prisotnih.   

Na predlagani dnevni red 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, Konrada Božeglava ter Simona Pirjevca, za zapisnikarja Nika 

Zadnika in za overovatelja zapisnika Luko Fonda in Marka Pirca. Dnevni red in poslovnik je sprejet v 

predlagani obliki, kot so ga dobil člani skupščine. 

 

Ad. 3) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2014 

 

Pripombe na zapisnik ni bilo, soglasno je bil sprejet. 

 

SKLEP 

Sprejme se predlagani zapisnik 5. seje skupščine ŠZS z dne 2. 6. 2014.  

 

Ad. 4) Seznanitev z letnim poročilom za leto 2014 

Predsednik je povedal, da smo v preteklem letu prvič prevzeli organizacijo šolsko športnih tekmovanj. 

Tako smo organizirali  več tekmovanj v domačem kraju ter dijakom in učencem prihranili stroške 

prevoza. 

 

Upravni odbor ŠZS je bil aktiven, saj smo organizirali  več sej in bili uspešni pri Letnem programu 

športa v Občini Sežana za leto 2014. 

 

Tudi s strani Fundacije za šport smo uspešno črpali sredstva za članice ŠZS - tako iz naslova projekta 

Športno obarvano poletje na Krasu, kot Razgibajmo Kras. Projekta sta tudi prava popestritev 

športnega dogajanja v naši občini. Z izdajo brošure Razgibajmo Kras, ki popisuje vse vadbe v občini 

Sežana, smo dosegli izjemen uspeh. 

 

Uspešna je bila tudi izvedba prireditve Športnik Kras in Brkinov, ki je potekala v Hrpeljah. V mesecu 

januarju smo s Športno unijo Slovenije organizirali regijski posvet za vsa športna društva. 

Največji odziv pa je bil pri soočanju kandidatu za župana občine Sežane, ki smo ga organizirali v 

Kosovelovem domu tik pred lokalnimi volitvami. Letno poročilo ste prejeli tudi k vabilu na skupščino 

in bo tudi priloga zapisnika. 

 

 

 

 

 

 



Finančno poslovanje je bilo sledeče:  

Podatki iz poslovnega izida za leto 2014 

P R I H O D K I 

Dotacije proračunskih virov                                                                 2.618,07 €  

Dotacije iz drugih fundacij, skladov                                                              11.692,00 €  

Članarine                                                                    510,00 €  

Prihodki od prodaje storitev                                                                 4.109,11 €  

Avista obresti                                                                         0,06 €  

                                                               18.929,24 €  

O D H O D K I  

Stroški materiala  591,66 € 

Stroški storitev 8.620,37 € 

Dotacije drugim pravnim osebam 10.092,00 € 

Drugi odhodki iz dejavnosti 240,41 € 

  19.544,44 € 

PRESEŽEK ODHODKOV 615,20 € 

 

Predsednik je po podaji poročila odprl razpravo.  

 

SKLEP 

Soglasno se potrdi  finančno in vsebinsko poročilo za leto 2014. 

 

Ad. 5) Predstavitev program dela za leto 2015; 

Predsednik je poudaril, da se bo ŠZS tudi v nadaljevanju zavezala pridobivati čim več  sredstev v LPŠ 

za svetovanje in povezovanje društev občine Sežane. Poudarja, da se bomo še bolj vključili v sestavo 

LPŠ, ko se bo pripravljal proračun. Po investicije garderob in stadiona se bodo sredstva lahko tudi 

malce povečala. Na FŠO smo bili uspešni - 16.000,00 EUR od tega dobijo društva 12.000,00 EUR, zato 

se bomo tudi na tem področju še naprej maksimalno trudili.  

 

Organizirali bomo posvete, če so kakšne spremembe v zakonodaji bomo zagotovili, da bodo društva 

osveščena, tudi šolska tekmovanja bomo še bolj nadgrajevali. V času občinskega praznika bomo z 

OKS-jem organizirali Mini Olimpijado, tudi društva se bodo lahko tam predstavila. 

Še vedno si bomo prizadevali organizirati prireditev Športnik Krasa in Brkinov.  

Če ima kdorkoli pobude glede programa, odpiram razpravo.  

 

Igor Bole se je vključil v razpravo in povedal, da glede na to, da je ŠZS množična organizacija, je 

temeljna in bistvena zadeva, da pridejo njihovi predstavniki v občinski svet. Politiko športa mora 

voditi ŠZS in nihče drug. Dolga leta se ŠZS trudi, da teh 99.000€ iz proračuna dvignemo navzgor, a 

smo neuspešni. Bistveni namen ŠZS je, da dvignemo proračunska sredstva. Ne smemo si zatiskati oči. 

Tudi v kriznih časih so se določene postavke v proračunu povečale. Žal v športu nazadujemo. Iz prvih 

tekmovalnih lig smo padli v kraško - notranjske lige. Kar vsi športni delavci športu dajemo, nam 

občina da absolutno premalo nazaj. Torej še enkrat! Prepričati moramo ljudi v občinskem svetu, da 

dobimo več denarja. Žalosten je podatek, da Sežana v športu nima zaposlenega nobenega 

profesionalnega trenerja. V tem smislu moramo mi debatirati, da se posledično sredstva na 



proračunu dvignejo. Druga zadev je okrog objektov, objekti propadajo. V Zavodu ŠTIP so zaposleni 4 

vzdrževalci, ki ne delajo nič, če bi delali 6 ur bi naredili dosti. Nivo dela na Zavodu ŠTIP je treba 

spremeniti, vključno z vodenjem, ki je slabo. Z ljudmi, ki jih poznamo moramo priti v občinski svet, ker 

delež sredstev pada.  

 

V razpravo se je vključil Vladimir Daneu, ki je Igorja Boleta pozval, naj govori konkretno. 

 

Razpravo je nadaljeval Luka Fonda ima pobudo, naj predlaga ŠZS občini, kar se tiče razpisov 

spremembe, da je enako za vse klube in društva. Letos se klub ni mogel prijaviti na razpis za 

kakovostni šport, ker ni panoga plezanje uvrščena v kakovostni šport, posledično pa tudi ni postavke 

števila vadečih udeležencev v vadbeni skupini. ŠZS ima obvezo, da se aktivno vključi v pripravo 

letnega programa. 

 

Predsednik je Luki Fondi in vsem odgovoril, da se dobimo septembra kar se tiče predlogov letnega 

program športa, da se predlogi klubov ter društev upoštevajo in predlagajo občini. Če hočemo, da se 

bo zvišala postavka športa, bomo morali pripraviti dokument z argumenti, s katerim lahko stvari 

zahtevamo. Lahko vam povem, da sta sociala in šport edini proračunski postavki, ki se nista 

spreminjali, drugo se je vse nižalo.  

 

Drugih predlogov ni bilo, zato je bil soglasno sprejet naslednji. 

 

SKLEP 

Soglasno je potrjen plan dela za 2015. 

 

Ad. 6) 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. Klub kraški dren, predstavnico prosim, da se predstavi: Klub kraški dren je 15 let registrirano 

društvo v občini Sežana. Imamo 14 telovadnih skupin s starejšo populacijo. Povprečno število 

članov je 300, vsi telovadijo. Skupine telovadijo v šolskih prostorih oz. vaških domih. S krizo 

se srečamo pri najemnini. Cilj našega društva je omogočiti šport vsem ljudem v upokoju. 

penzionistom ki si ne morejo privoščit vadbe v zasebnih telovadnicah.  

2. Astrea društvo za promocijo športa na Krasu: Na novoustanovljeno društvo. Organiziramo 

športne dogodke. Organiziramo s kolesom na teran in pršut. Kraški dekatlon pod Kokoško. 

Nam je v interesu, da smo v združenju. 

3. Pikado klub Sežana: Včlanjenih nas je 30. Imamo državnega prvaka in državno podprvakinjo. 

Udeležujemo se evropskih in svetovnih turnirjev in mislim, da nam kar gre. 

 

Predsednik napove glasovanje za sprejem novih članov in nato glede višine članarine. 

Odpiram razpravo, če ima kdo kakšen zadržek. Zdržkov ni.  

Glasovanje: vsi člani so soglasno sprejeti v ŠZS. Čestitam novim članicam. 



Od ustanovitve ŠZS smo imeli 15,00 EUR članarine. V preteklosti je bila ŠZS manj aktivna, v zadnjem 

času pa je bolj aktivna in črpa sredstva za društva. Med društva je bilo razporejeno kar nekaj denarja. 

Predlog odbora ŠZS je bil, da se članarina iz 15,00 EUR dvigne na 25,00 EUR. 

 

ŠZS rabi nek dohodek za mirno delovanje, to je predlog upravnega odbora.  

Pripomb ni. Soglasno se sprejme 

 

SKLEP 

1. V članstvo ŠZS se sprejme Klub kraški dren, Astrea društvo za promocijo športa na Krasu in 

Pikado klub Sežana. 

2. Članarina znaša 25,00 EUR za leto 2015  

 

Ad. 7) Razprave in pobude; 

Predsednik je skupščino povprašal, če ima kdo kakršnekoli pobude. 

 

V razpravo se je vključil Dejan Stančič: Mene muči, da  moram to neprestano »forcirati«. V Sežani se 

ne ve kje športni park. Tudi za goste, ki pridejo v Sežano je nerodno, saj ne vedo, kje je športni park. 

Na Partizanski cesti se mora zamenjati tabla namesto Zavod ŠTIP mora biti športni park. V vseh 

mestih so znaki za športa igrišča. 

 

Predsednik mu je odgovoril, da  bomo obvestili občino. Za vsako spremembo znaka mora DRSC dati 

soglasje. Kot mi je znano je občina predlog že poslala na DRSC, a  in niso dali soglasja. 

 

Razpravo je nadaljeval Igor Bole. Občina Sežana ni zainteresiran za debatiranje. Potrebno je reči kaj 

širše, mislim, da je pravi trenutek, da dobijo naše poročilo skupščine. ŠZS je institucija, ki predstavlja 

mlade športnike in na naši skupščini ne vidim nobenega odgovornega iz občine ter iz Zavoda ŠTIP. To 

je kritika in apel njim. V klubih je vsako leto slabše. Poklon vsem športnim organizatorjem, da delajo 

dober program. Matej potrebno se bo postaviti v občinskem svetu jasno in glasno. Zmanjšujejo 

sredstva, grozijo, da bodo zaračunavali športne objekte. Kot predsednik proračuna, veš kam gredo 

postavke. Moramo biti bolj glasni, sploh tisti, ki ste v občinskih svetih in raznih komisijah. V letošnjem 

letu nobeno društvo ni dobilo še niti evra. To je plaz po vseh občinah in župani imajo izgovore in 

zakonodajo. V letošnjem letu je potrebno program športa 2016 sprejeti v novembru mesecu. Društva 

delajo samo zaradi tega, ker delamo z entuziazmom. V te zadeve moramo biti vključeni in ne smemo 

popuščati. V društva je vključenih 25% športnikov, kar ni mala številka.  

Razpisi morajo biti enostavnejši. Traja preveč časa. Se mi zdijo pretežki za izpolnjevanje. Treba je 

zadeve poenostavit. Petra je v službi pristojna, zato mora dati nadrejenim naprej in ne samo kimati. S 

100.000 za programe operiramo že več časa. Preveč se bojimo. Zadevo treba postaviti jasno in 

glasno, za nami so ljudje in starši, ki jim moramo pravilno pokazati zadevo in smo zmagali, te zadeve 

ne smejo iti tako naprej, tu se sproži plaz in enostavno kopirajo zadeve.  

Občinski svet mora obravnavati letni program športa oktobra meseca ali konec leta.  Župan je na 

skupnem sestanku obljubil, da bo po gradnji stadion ostalo nekaj denarja in da gremo nekaj višje. 

 

Marko Meden kot predsednik komisije LPŠ razloži, zakaj se tako vlečejo postopki: 

Marko Meden: Igor si bil član in veste kako poteka. Zaključili smo dva meseca nazaj. Fotografije so 

bile podane iz strani občine.  



 

Nadaljuje Ivanka Šuc: zaradi slik se nismo mogli prijaviti na razpis. Nikoli se ne zgodi da pridejo vsi 

člani k telovadbi predvsem konca aprila meseca. Razpis od občine Sežana je eno krepko birokratsko 

delo.   

 

Za konec se je predsednik Matej Glavina zahvalil vsem  za prisotnost in vse lepo povabil na manjšo 

pogostitev. 

 

Drugih pripomb ni bilo. Delovni predsednik je ob 21.45 uri zaključi skupščino. 

 

 

 

Zapisal:        Predsednik: 

Niko Zadnik       Matej Glavina 

 

 

 

 

 

Overovatelja zapisnika: 

Luka Fonda       Marko Pirc 


