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PROGRAM DELA IN FINANČNI PLAN ŠPORTNE ZVEZE KOPER ZA LETO 2020
Zaradi okoliščin epidemije je bila onemogočena izvedba redne letne skupščine do konca marca, kot je
bilo prvotno predvideno. Glede na znana dejstva zato plan dela upošteva nekatera že znana dejstva
in izvedene aktivnosti.
V splošnem bo delo Športne zveze Koper v letu 2020 obsegalo predvsem naslednje aktivnosti:
- zastopanje interesov športnih društev o vprašanjih in nalogah skupnega pomena do organov in
institucij v občini, državi in športnih organizacij,
- spremljanje razvoja športa, ugotavljanje in predlaganje ukrepov za rešitev vprašanj v okviru
statutarnih pooblastil,
- razvoj in krepitev stikov s športnimi zvezami in organizacijami v drugih občinah in državi,
- skrb za uveljavljanje in razvoj strokovnega dela v organih ŠZK in športnih društvih,
- posredovanje informacij članicam o izpopolnjevanjih strokovnih kadrov za potrebe športnih društev,
- koordinacija, usklajevanje dela društev, izvajanje skupnih nalog ter zagotavljanje strokovne,
tehnične in druge podpore članom ŠZ,
- izvajanje regijske koordinacije za OKS-ZŠZ in Športno unijo Slovenije,
- obveščanje javnosti o športnih aktivnostih članov, zveze, OKS in MŠŠ,
- usklajevanje in ugotavljanje prioritet za vlaganja v športne objekte in športno infrastrukturo,
- aktivno sodelovanje pri pripravi Strategije razvoja koprskega športa do leta 2035,
- oblikovanje mnenja glede Letnega programa športa Mestne občine Koper,
- izvedba Športnih iger zaposlenih in Mini olimpijade OKS-ZŠZ,
- vzpostavitev, urejanje in vodenje razvidov športnikov, športnih delavcev, izvajalcev letnega
programa, športnih objektov, športnih prireditev in javnih zavodov v športu v MOK,
- zagotavljanje koledarja športnih prireditev in tekmovanj v Mestni občini Koper,
- izbor kandidatov ter organizacija in izvedba prireditve Športnik Kopra,
- organizacija in izvedba prireditve za promocijo vseh društev in športnih aktivnosti v MOK, Koprski
šport na dlani.
S 1. januarjem 2020 je Športna zveza Koper s sekretarjem sklenila delovno razmerje, kar je bilo
skladno z volilnim programom in napovedjo predsednika ŠZK. Z Mestno občino Koper je bil sklenjen
dogovor o sofinanciranju nekaterih projektov, opredeljenih v letnem programu športa, zveza pa je že
v novembru 2019 na Fundacijo za šport posredovala vloge za sofinanciranje tradicionalnih projektov.
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Dneve odprtih vrat koprskega športa, Koprski šport na dlani, Uživajmo ob morju in Primorske gorske
teke. Z vsemi programi je bila pri kandidaturi uspešna.
Z organizirano vadbo za starejše je ponovno kandidirala kot izvajalec letnega programa športa
Mestne občine Koper, s katerima nadalje omogoča organizirane vadbe za starejše v dveh skupinah –
skupina starejših Jolly in odbojkarska skupina. Zaradi epidemije je spomladanski del vadb bil izveden
zgolj delno.
Načrtovana podelitev priznanj Športnik Kopra 2019 je bila prvotno planirana za 17. marec 2020,
vendar tik pred zdajci odpovedana, zaradi nastopa epidemije COVID-19. Plan podelitve je prestavljen
na 23. september 2020, ob dnevu slovenskega športa. Isti dan je v načrtu izvedba projekta Koprski
šport na dlani, z gostovanjem osnovnošolskih otrok, Dnevi odprtih vrat koprskega športa pa bodo
potekali od 15. septembra do 15. oktobra. Prav tako je v načrtu realizacija Primorskih gorskih tekov,
skladno s programom, projekt Uživajmo ob morju pa je bil 22. in 23. julija že uspešno izveden.
V sklopu regijske pisarne so bile v maju načrtovane Športne igre zaposlenih, ki so prestavljene na 12.
september, Slovenska bakla, ki je bila zaradi odpovedi Olimpijskih iger v Tokiu odpovedana, prav tako
pa sodelovanje pri Komunalijadi v organizaciji Rižanskega vodovoda Koper, načrtovani v začetku
junija, ki je bila tudi odpovedana.
Letos bo ŠZK še posebej usmerjena v komuniciranje in iskanje rešitev v okoliščinah epidemije COVID19.
Poleg rednega informiranja v zvezi s spremembami okoliščin, pobudami in smernicami, relevantnimi
za področje športa, je ŠZK bila uspešna tudi s pobudo za oblikovanje sklada za pomoč društvom, ki so
utrpele škodo zaradi epidemije, v katerega je iz strani Luke Koper prejela kar 10.000 €. V postopku je
zbiranje prijav in razdelitev sredstev, skladno s kriteriji in načinom, kot ga je oblikoval Strokovni svet
in sprejel Izvršni odbor ŠZK.

Predviden plan prihodkov in stroškov v letu 2020
PLAN PRIHODKOV ŠZK ZA 2020
MOK, izvedba projektov po pogodbi
Active Koper - sredstva MOK
provizija od prodaje Active Koper
Fundacija za šport
-> Dnevi odprtih vrat
-> Uživajmo ob morju
-> Primorski gorski teki
-> Koprski šport na dlani
Športne igre zaposlenih
delovanje Regijske pisarne
ŠUS, regijska koordinacija
športna programa za starejše
članarine
sklad za pomoč društvom

22.000,00 €
10.000,00 €
4.500,00 €
3.500,00 €
3.400,00 €
2.700,00 €
3.000,00 €
1.800,00 €
5.000,00 €
400,00 €
909,00 €
3.000,00 €
10.100,00 €
70.309,00 €
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PLAN STROŠKOV ŠZK ZA 2020
stroški dela
materialni stroški
stroški storitev
sodelovanje društev pri programih
sklad za pomoč društvom

29.652,00 €
3.057,00 €
20.000,00 €
7.500,00 €
10.100,00 €
70.309,00 €

pripravil:
Goran Sambt,
sekretar
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