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Športna Zveza Sevnica se je v l. 2020 prijavila na razpis Fundacije za Šport. S tokratno prijavo je 

sodelovalo: 

 Športastično telovadim (otroški programi) 8 društev 

 Športastično se rekreiram (rekreacija odraslih) 8 društev 

 Športastični seniorji 2 društvi 

 Športastična Sevnica (vsi člani) 

 

Uspešnost prijave bo znana v kasnejših mesecih v l. 2021. V l. 2020 smo od Fundacije prejeli skupno 

14.200€. Od Športne unije je bilo l. 2020 pridobljenih 2600€ in od Občine Sevnca 4980,97€.  

V 2021 se prijavljamo na enake razpise. Oddane so bile že vse vloge.  

 

Glede na razpoložljiva sredstva načrtujemo naslednje aktivnosti: 

1. Izdaja 3. brošure Športastična Sevnica 

Izdaja brošure se bo začela pripravljati v mesecu maju/juniju.  Brošura bo natisnjena v prvem tednu 

avgusta za vse osnovnošolce in bo razdeljena zadnji teden avgusta po šolah glede na številu učencev 

posamezne šole.  

Stroške natisa bomo krili ŠZS. Dodatne promocijske aktivnosti: 

- Predstavitvene delavnice na šolah (kot je to ustaljena praksa)- v tem primeru bi društva 

dobila plačano za izvedbo delavnic vsaj potne stroške/dnevnice 

- Izdaja letakov za vsa gospodinjstva v Občini Sevnica in distribucija preko Pošte 

- Ob želji in volji društev članic- izvedba predstavitvenega dogodka Športastične sevnice- 

brezplačne delavnice za občane  

 

 

2. Izvedba projekta spodbujanja večjega udeleževanja vadb in širše rabe javnih športnih 

površin- brezplačne vadbe za mladostnike, srednješolce in študente 

 

V kolikor bomo uspešni na razpisu fundacije pri projektu Športastična Sevnica, bomo izvedli projekt, 

ki bo potekal 2x tedensko za otroke in mladostnike od 5-18 let, ki se ne udeležujejo rednih vadb oz. 

za vse otroke, ki se bodo želeli vključiti. Vadba bo za njih potekala 2x tedensko po 1-1,5h in bo zajela 

veliko število športnih panog. Želimo, da bi vključili v projekt vsa društva, da bi se jim lahko otroci, ki 

sicer nimajo te možnosti pridružili na treningu rokometa, treningu borilnih veščin, plezanja, 

gimnastike, nogometa, itd. Ob lepem vremenu pa se bo koristilo zunanje površine in tako izkoristilo 

vse obstoječe zunanje javne športne površine (skatepark- rolanje, kolesarjenje, rolkanje), kolesarski 

poligon na hrastih, zunanji fines in igrišča. S tem želimo, da bi mladi uporabljali površine ki so jim ves 
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čas na voljo in se tudi na lastno pobudo večkrat med seboj dogovorili in se dobili na igrišču, igralih, 

ipd.  Prav tako bomo v okviru finančnih in kadrovskih zmožnosti izvajali aktivne počitnice za otroke 

(vadbe za promocijo zdravega življenjskega sloga v času počitnic). 

3. Športnik leta občine Sevnica 

Prireditev je bila izvedena virtualno 4.3.20201v sodelovanju s KŠTM in Občino Sevnica.  

4. Kadrovska podpora starejšim vadečim (oranžni), ki vadijo s strokovno izobraženim trenerjem- 

brezplačno zadnje. Sredstva pridobljena na razpisu Občine Sevnica.  

5. Podrobnosti izvedbe razpisa zveze, razdeljevanje sredstev pridobljenih preko fundacije, bodo 

posredovane društvom, ki so se prijavili na razpis takoj po prejetju odločbe fundacije. Po 

korakih pa bo vrstni red takšen: zveza prejme odločbo fundacije, zveza določi višino sredstev 

društvom, ki so se prijavila in pošlje pogodbo, podpis pogodbe, društva pripravijo finančno in 

programsko poročilo izvedbe programa, na podlagi prejetih poročil zveza pošlje poročilo 

fundaciji, fundacija nakaže sredstva zvezi, zveza nakaže sredstva društvu.  

6. V letošnjem letu načrtujemo oblikovanje spletne strani, kjer bodo objavljeni vsi dokumenti 

zveze, razpisi in ostale informacije, da dosežemo čim večjo informiranost in tudi 

transparentnost. 

7. V letošnjem letu načrtujemo pospešeno iskanje novih virov financiranja s fokusom na 

mednarodnih razpisih za evropska sredstva.  

8. Dodatni predlogi članic:   

a. izvedba okrogle mize med športnimi društvu, občino Sevnica in Zavodom KŠTM na 

kateri bi se odprto pogovorili o problematiki društev in sevniškega športa 

b. UGOTOVITEV POTREB DRUŠTEV:  

i. Društva, ki gojijo predvsem ekipne športe so finančno podhranjena 

ii. Vsa društva ugotavljajo, da je ogromno birokratičnega dela (veliko zahtev s 

strani Občine in KŠTMja) za kar po delu v telovadnici zmanjka časa in kadra. V 

društvih delujejo prostovoljci, ki imajo redne službe, zato primankuje kadra, 

ki bi uspel to urediti. Želijo si več kadrovske podpore s strani občine in 

KŠTMja.  

iii. Društva so kadrovsko, časovno podhranjena kar zadeva športnega 

marketinga. Šport je najboljša preventiva za vse nastale stroške v zdravstvu, 

nasilju in tudi pripomore k večji tržnosti storitev, trgovine in turizmu, zato mu 

je potrebno nameniti več sredstev.  

iv. Društva, ki delujejo v Športni dvorani nujno potrebujejo dodatne 

garderobne prostore. 

v. Želimo si, da bi nas Občina in KŠTM upoštevala pri načrtovanju 

infrastrukturnih vložkov 

 

 

 

 

 

Predsednica ŠZS 

Sara Martinšek 


