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POROČILO ŠZ LOGATEC ZA LETO 2019 

Športna zveza Logatec je krovna športa organizacija v Občini Logatec, njen cilj pa je vzpostaviti dobro 

povezavo med klubi in društvi kateri so člani ter Občino Logatec in Olimpijskim komitejem Slovenije — 

Združenje športnih zvez pri vprašanjih, ki so neposredno povezani z njihovim delovanjem. 

V letu 2019 so potekale redne volitve organov Športne zveze. Nova sestava izvršnega odbora se je 
sestala na štirih rednih sejah. še pred uradno primopredajo od prejšnjega vodstva Športne zveze, 
smo se že prijavili na Javni razpis za razvoj in profesionalizacijo nevladnih organizacij in prostovoljstva 
2019, ki ga je razpisalo Ministrstvo za javno upravo. Z njim bi lahko pridobili sofinanciranje za 
zaposlitev ene osebe. žal na razpisu nismo bili uspešni. 

Ostala nam je še druga polovica leta 2019, ki smo jo želeli kljub novi ekipi, ki se je med seboj šele 
spoznavala, izkoristiti in izpeljati plan, ki smo si ga zastavili. V prvih poletnih mesecih smo se pričeli 

pripravljati na organizacijo prireditve Dan logaškega športa 2019. čeprav je večina članov upravnega 
odbora prvič sodelovala pri organizaciji prireditve smo jo razmeroma dobro organizirali. Našemu 
povabilu se je odzvalo 10 društev oziroma klubov. Sedem klubov smo vključili v konzorcij ter 
prireditev prijavili na razpis Občine Logatec ter na razpis Fundacije za šport. Vseh sedem klubov je 
pripravilo kratko predstavite svoje dejavnosti na primeru spretnostne igre, ki so jo morali opraviti 
tekmovalne ekipe sestavljene iz drugih klubov. Cilj in namen prireditve je predstavitev športnih 
klubov oziroma društev širši javnosti, Športna zveze se bo trudila in tudi v prihodnjih letih prireditev 
organizirala ter klube povabila k sodelovanju, na vas klubih pa je, da se povabilu odzovete in se 
prireditve udeležite oziroma aktivno sodelujete saj je prireditev v prvi vrsti namenjena vam in vaši 
promociji. Vse sile pa moramo usmeriti tudi v promocijo naše organizacije in si moramo s svojim 
aktivnim delovanjem v lokalni skupnosti poiskati svoje mesto ter postaviti zdrave temelje organizaciji, 
na katerih bomo lahko gradili bodoče naloge, ki nam jih bo nalagala lokalna skupnost. 

V mesecu septembru smo skupaj z Olimpijskim komitejem Slovenije organizirali tudi Mini olimpijado, 
prireditve se je odzvalo 6 klubov, klubi so za otroke prve triade pripravili predstavitev svoje 
dejavnosti. Našemu povabilu se je odzvalo 233 otrok iz vseh logaških osnovnih šol. že med 
organizacijo te prireditve, ki smo jo v tej sestavi upravnega odbora prav tako organizirali prvič, smo že 
razmišljali o spremembah, ki jih bomo uvedli v prihodnjih letih. 

Aktivno smo pristopili tudi k reševanju problema razdeljevanje terminov v športnih objektih, ki jih v 
letu 2019 v upravljanje prevzela Občina Logatec. Ugotovilo se je, da Občina za razdeljevanje terminov 
nima sprejetega pravilnika zato se je na občino naslovilo poziv, da se čim prej pripravi pravilnik po 
katerem se bo termine razdeljevalo v prihodnje. 

Vsako leto v mesecu novembru Fundacija za šport razpiše tudi razpis na katerega smo v preteklem 
letu kandidirali na področju športnih prireditev. Na razpisu smo bili uspešni ter prijeli še nekoliko več 

sredstev kot v preteklem letu. Upravni odbor Športne zveze Logatec ima pri odločanju o investicijo v 
športno infrastrukturo v Občini prav tako zelo pomembno vlogo. K prijavi na razpis mora šZ podati 
pozitivno mnenje ter projekt zastopati pri regijski pisarni OKS. Občina Logatec je prijavila dva projekta 
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in sicer Prenova večnamenskega igrišča pri OŠ 8 Talcev ter Prenova večnamenske dvorane Zapolje, 
pri slednjem je bila Občina uspešna. 

V mesecu novembru je Občina Logatec objavila proračun za leto 2020, v času ko je bil proračun v 
javni obravnavi smo na Občino naslovili dopis ter klubom in društvom, ki se prijavljajo na razpis na 
področju P2 - Športna vzgoja šoloobveznih otrok, mladine, invalidov ter kakovostni šport zagotovili 
7.000€ finančnih sredstev več. 

Leto pa smo zaključili z zanimivim predavanjem Sare Isakovič na temo Psihologija v svetu športa, 
katerega se je udeležilo lepo število obiskovalcev, ki so nam s tem izkazali podporo ter nam dali 
zagotovilo, da smo že v prvem polletju naredili korak v pravo smer ter se približali klubom kakor tudi 
širši javnosti. 

V letu 2019 smo uspeli kupiti tudi nekaj osnovnih sredstev, ki so namenjeni tudi za izposojo klubom. 
To je npr. prireditveni šotor oziroma pagoda in prenosni zvočnik z mikrofonom, prav tako smo 
pripravili seznam opreme in drugih sredstev, ki jih lahko ponudimo klubom. Naj še enkrat spomnim, 
da ste vsi lepo vabljeni k uporabi opreme, saj je bila kupljena z namenom da se koristi ter vam olajša 
organizacijo vaših prireditev. Smo pa tudi za naprej še vedno odprti za predloge katera športno 
organizacijska oprema vam bi prišla prav, ter bi jo lahko poleg vas koristil tudi kakšen drug klub 
oziroma društvo. 

Zahvaljujem se celotnemu upravnemu odboru ter ostalim organom ŠZ s katerimi smo v letu 2019 
sodelovali. Zahvala gre tudi predstavnikom klubov oziroma društev, ki ste se v preteklem letu obrnili 
na nas, se odzvali našemu povabilu ali nam podali predlog, aktivnega sodelovanja z vami si želimo 
tudi v prihodnje. 

Logatec, 1.10.2020 redsednik ŠZ Logatec 
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