1977 - 2017
40 let
POROČILO O POSLOVANJU ŠPORTNE ZVEZE V LETU 2018
Delovanje Športne zveze Koper se je tudi v letu 2018 nadaljevalo povsem na amaterskem
delu (pokrivali smo le stroške dela ŠZ), poslovanje pa je bilo v letu 2018 odvisno od
sofinanciranja Mestne občine Koper iz proračuna za športno rekreacijo odraslih v znesku 606
Eur in izobraževanja v znesku 500 Eur ter s pridobivanjem dodatnih finančnih sredstev s
strani MOK in Fundacije za šport, Olimpijskega komiteja Slovenije ter članarin članic ŠZK.
1. Mestna občina Koper
- iz proračuna za rekreacijo odraslih in izobraževanje
606,00,00 Eur
- dnevi odprtih vrat koprskega športa v znesku
800,00 Eur
- uživajmo ob morju v znesku
200,00 Eur
SKUPAJ
1.606,00 Eur
Mestna občina Koper je pokrila stroške prireditve Športnika Kopra v letu 2018 (Športna
zveza je pokrila pisna priznanja v višini 900 Eur.
2. Fundacija za šport
- Dnevi odprt vrat
3.600 Eur
- Uživajmo ob morju
3.300 Eur
- Primorski teki
2.800 Eur
Skupaj
9.700 Eur
Opomba: Športna zveza prejme od zgornjih zneskov 20 %
3. Olimpijski komite Slovenije:
- za delo regijske pisarne
- Mini olimpijada
SKUPAJ

4.374,00 Eur
100,00 Eur
4.474,00 Eur

SKUPAJ
4. Članarina članic ŠZ (2018)

1.360,00 Eur

VSEH PRIHODKOV (skupaj vsi viri)
17,140,00 Eur
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Izvedli smo naslednje programe oz. aktivnosti:
- dneve odprtih vrat koprskega športa 2018
- prireditev uživajmo ob morju julij 2018
- izvajali športno-rekreativne dejavnosti za odrasle v telovadnicah osnovnih šol, ki jo s
dogovorom Športne zveze Koper izvaja Jolanda Korenč in Gordana Djanič
- sodelovali pri projektu Primorski gorski teki z Športnim društvom Primorski teki
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- Sodelovali v projektu OKS-ZŠZ :Mini olimpijada in evropski teden športa
- izvedba strokovnega dela za športnika Kopra 2018
- pripravljali prijave na razpise za finančna sredstva: MOK, Fundacija za šport
- vpis rekreacijskih vadb po klubih za spletno stran: rekreacija.si
- Festival športa-Koper giba 2018
- pripravili koledar športnih prireditev
Za navedene projekte sta za izvedbo skrbela predsednica in sekretarka zveze. Sekretarka zveze je
predvsem izredno uspešno prijavljala dokumentacije za razpise. V projekte so bili tudi vključeni klubi in
društva, ki so s strani Športne zveze Koper (iz sredstev fundacije) prejeli tudi 80% finančnih sredstev.
Pomembno vlogo je opravil tudi strokovni svet Športne zveze, predvsem pri pripravi predlogov za
športnika Kopra 2018.
17. decembra je bila tudi volilna skupščina, na kateri so se izvolili novi organi zveze.
Leto 2018 je bilo posebej pomembno, saj so se v večji meri kot v prejšnjih letih, izvedlo kar nekaj
pomembnih vsebinskih projektov, veliko več dela je bilo opravljenih na področju administrativnotehničnih opravil (ureditev internetne strani s točnimi podatki članic zveze, koledar športnih prireditev
vseh klubov in društev ter priprava spremenjenega pravilnika o priznanjih Športne zveze Koper. Več
pozornosti je bilo posvečeno tudi klubom. V letu 2018 se je v Športno zvezo včlanilo 2 nove članice.
Klube smo tudi sprotno obveščali o raznih razpisih tako s strani MOK kot tudi druge (fundacije in drugo).
Športna zveza Koper v letu 2018 ni imela likvidnostih težav in je poslovala racionalno in ustvarila več
prihodkov, kot odhodkov. Največ stroškov so iz naslova telefona, pisarniškega materiala, stroškov
ogrevanja in električne energije in vzdrževanja računalniške opreme v pisarni, potni stroški in športnik
Kopra za leto 2018 ter najemnine telovadnic.
Skupaj je bilo čistega prihodka 24.659,79, odhodki 23.629,39, ostanek na dan 31.12.2018 je znašal
1.030 Eur.
Več podrobno o poslovanju Športne zveze Koper je prikazano v bilanci uspeha 2018.
Športna zveza Koper (predsednica in sekretarka) je vložila v letu 2018 veliko truda in aktivnosti s
pridobivanjem sredstev za projekte iz Fundacije za šport, na podlagi katerih so veliko pridobili tudi klubi,
ki so programe izvajali. Prav gotovo pa je tudi, da si je Športna zveza iz teh sredstev pokrivala tudi lastne
stroške poslovanja.
Prepričano smo, da smo z našim delom zadovoljili članice ŠZ, pa tudi MOK in Javnim zavodom za šport,
s katerimi izredno dobro sodelujemo.
Koper, marec 2019
Sonja Poljšak, predsednica
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