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POSLOVNO POROČILO ŠPORTNE ZVEZE KOPER ZA LETO 2019
Poleg strokovne in informativne podpore članov je izvedla izbor ter 11. marca organizirala podelitev
priznanj najboljšim športnikov v Mestni občini Koper v športni dvorani Bonifika. Naj športnik v letu
2018 je postal Toni Vodišek, naj športnica Alenka Artnik in naj ekipa Košarkarski klub Primorska.
Zveza je izvajala tudi redno komuniciranje s člani, posredovala obvestila, bila na voljo za pobude in
nudila administrativno ter ostalo podporo društvom. Promovirala je aktivnosti društev članic in
športno aktivnost nasploh ter izvedla naslednje projekte ob sodelovanju društev.
- Dneve odprtih vrat koprskega športa,
- Koprski šport na dlani (nov projekt),
- Uživajmo ob morju in
- Primorske gorske teke.
Z nekaterimi programi je bila uspešna na razpisu Fundacije za šport. Dnevi odprtih vrat koprskega
športa (3.900,00 €), Uživajmo ob morju (2.600,00 €) in Primorski gorski teki (1.900,00 €), pri čemer
zveza zadrži 20% upravičenih sredstev, ostalo pa po pravilih razpisa nameni za pokrivanje stroškov
prireditve in društvom, za zagotavljanje programa.
Zveza je bila tudi izvajalec letnega programa športa Mestne občine Koper z organizacijo vadbe za
starejše za skupini Jolly in rekreativno odbojko. Za oba programa je skupno pridobila 1.070,00 €,
dodatnih 2.500 € pa za založništvo, saj je v začetku leta oblikovala letni program športnih prireditev v
Mestni občini Koper, redno vzdrževala, posodabljala in urejala spletno stran www.szkoper.com, v
sklop aktivnosti pa spada tudi izboljšanje ažurnosti objav in nadgradnja vsebin na profilu Facebook.
ŠZK je Mestni občini Koper pomagala še pri organizaciji udeležbe koprskih športnih društev na
mladinskih športnih igrah ANIMUS, v okviru projekta Erasmus+, v Anconi od 27. do 30. septembra
2019.
V letu 2019 je Športna zveza Koper dobila tudi novo vodstvo. Za verodostojnost volitev je bilo
predhodno izčiščeno članstvo (72 članic). Predsednik zveze je postal Jure Orel, na novo konstituirani
organi pa so oblikovali ambiciozen plan dela. Izvršni odbor je po statutu imenoval Strokovni Svet. S
pobudami so sodelovali pri oblikovanju meril in kriterijev za sofinanciranje izvajalcev letnega
programa športa Mestne občine Koper, k programu pa je izvršni odbor, skladno z zakonom, podal
tudi mnenje. Za izboljšanje delovnih pogojev je z Zavodom za šport MOK ŠZK podpisala najemno
pogodbo za pomožni prostor pri teniških igriščih v ŠRC Bonifika. Z OKS-ZŠZ je junija podaljšala tudi
pogodbo o vodenju regijske pisarne Koper za nadaljnja štiri leta.
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V sklopu delovanja regijske pisarne so bile izvedene nekatere aktivnosti, kot so Mini olimpijada OKSŠZK 8. oktobra na OŠ Prade, sodelovanje pri organizaciji obiska učencev osnovnih šol na sprejemu pri
predsedniku RS ob pobudi za nov državni praznik 1. oktobra in organizacija sestanka predstavnikov
športnih zvez iz regije ter udeležba na Dnevih OKS-ZŠZ od 21. do 23. oktobra v Bernardinu. Društvom
in zvezam se je zagotavljalo tudi pomoč pri izvajanju vadbenih programov v sklopu kampanje EWOS.
Sekretar je redno sodeloval tudi pri ostalih aktivnostih in komunikaciji ter se redno udeleževal sej.
Skupno je za regijsko koordinacijo v letu 2019 ŠZK prejela 4.654,31 €.
V 2019 je ŠZK prevzela regijsko koordinacijo za Športno unijo Slovenije, pri čemer je društvom nudila
pomoč pri organizaciji in izvedbi dogodkov v sklopu projektov Slovenija v gibanju, Veter v laseh,
Zdravo društvo ipd., za kar je na letni ravni prejela 400,00 €.
PRIHODKI
MOK, LPŠ
prireditve MOK, Dnevi odprtih vrat
prireditve MOK, Uživajmo ob morju
OKS, regijska pisarna
članarine
Fundacija za šport
ostalo (ŠUS, Mini olimpijada, FŠ za 2018, donacije)

STROŠKI
materialni stroški (telefon, internet, el. energija, pis.
mat.)
računovodstvo
kritje stroškov sekretarja in potnih stroškov, zunanji
izvajalci
računalniška oprema
najem telovadnice
prireditev Športnik Kopra 2018
stroški ostalih storitev in ostalo

plan 2019
4.000,00 €
1.000,00 €
500,00 €
3.600,00 €
2.000,00 €
15.000,00 €
0,00 €
26.100,00 €

realizacija 2019
3.449,34 €
800,00 €
200,00 €
4.654,31 €
4.280,00 €
8.400,00 €
9.977,95 €
31.761,60 €

plan 2019

realizacija 2019

2.500,00 €
720,00 €

2.383,32 €
720,00 €

95,33%
100,00%

6.500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
700,00 €

4.730,52 €
0,00 €
1.654,25 €
732,00 €
14.905,06 €
25.125,15 €

72,78%
0,00%
165,43%
104,57%

12.420,00 €

indeks
86,23%
80,00%
40,00%
129,29%
214,00%
56,00%
121,69%

49,43%

Tabela: Prikaz odstopanja realizacije od plana prihodkov in stroškov v letu 2019

Zveza je poslovala in izvajala dejavnost skladno z internimi akti, Zakonom o društvih (ZDRu-1) in
računovodskim standardom, ki ureja računovodstvo v društvih. Zveza ni zavezanec za DDV.

pripravil:
Goran Sambt,
sekretar
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