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46. REDNI OBČNI ZBOR 06.07. 2022 AŠZ- USD JADRAN 

 

POROČILO  PREDSEDNICE 

 

Najprej  lepo pozdravljam naše  člane - predsednike društev, cenjene goste in odbornike, še posebej 

pa naše mlade košarkarje, vse, tiste, ki so igrali v članskem prvenstvu in tiste mlajše, ki so v komaj 

končani sezoni igrali  v prvenstvih U17 in U19.  Izredno smo počaščeni da so med nami, saj so steber 

in bodočnost vseh naših društev. 

Po napornih dveh letih mirovanja, smo zbrali moči in je treba priznati, da smo izpeljali izredno in 

kakovostno sezono. Zahvala gre trenerjem mladinskega sektorja in mladim košarkarjem, ki so se 

vztrajno in požrtvovalno trudili izpeljati in predstaviti čimlepšo in pozitivno sezono in njihovim 

staršem ter spremljevalcem za zaupanje in vztrajnost. O tem bo več povedal športni direktor 

mladinskega sektorja Andrej Vremec. Izredna zahvala gre naši članski ekipi in njihovim trenerjem, ki 

so  po dveh letih ponovno zaigrali in zaključili sezono med prvimi štirimi na lestvici. Škoda, ker se je 

play off prehitro zaključil, saj smo si vsi želeli še malo dlje uživati v navijanju in bodrenju naših fantov. 

Več o tem pa prepustimo športnemu direktoju Borisu Vitez. 

Prav je, da se zahvalim tudi vsem odbornikom, ki so vseskozi vztrajno in odgovorno pomagali pri 

operativnem delu, vlagali trud in energijo in izražali svojo ljubezen do združenja Jadran. S skupnimi 

močmi smo doprinesli in omogočili še eno nepozabno sezono tega čudovitega bisera kot je Jadran. 

In zelo smo ponosni na to. 

Vsekakor se za vse to moram zahvaliti tudi vsem sponsorjem, v prvi vrsti podjetju Monticolo&Foti, 

Motomarine, Zadružni Kraški banki, ki nam vedno stoji ob strani , podjetju ISPEM, Antichi Tostaturi, 

ZSŠDI ju  in vsem, ki so s svojimi prispevki pomagali speljati celotno sezono, nas podpirali in ki 

verjamejo v naš projekt, v našo moč in nasploh v Jadran. 

In predno zaključim, dovolite mi, da par besed posvetim nepozabnemu dogodku, košarkarskemu 

spektaklu - prijateljski tekmi med  raprezentancama SLO in ITA in spremljevalnim dogodkom, ki so 

se odvijali na trgu Zedinjenja v Trstu . V veliko čast nam je, da se je novinarska konferenca, ki jo je 

vodil Evgen Ban za kar se mu iskreno zahvaljujemo, odvijala v našem Narodnem domu. Ponosni smo, 

da nam je uspelo biti povezovalni člen med dvema  sosednjima košarkarskima realnostima, da pa 

smo uspeli, gre velika zasluga v prvi vrsti  Borisu Vitez, ki je tako požrtvovalno in profesionalno  iskal, 

polnil, povezoval, prepričeval in vztrajno nizal člen za členom te verige dogodkov, Petru Žerjalu, ki 

je ogromno ur presedel za  računalnikom na sedežu društva in sledil, izpolnjeval ter  polnil obrazce 

za razna dovoljenja in sponsorstva, Elisabetti Antonic, ki nam je s svojim znanjem in 

profesionalnostjo bila v veliko pomoč in oporo in seveda vsem ostalim, ki so na kakeršenkoli način 

 



 

P.IVA: IT00542850326 | CF: 90005780326 | CODICE SDI:T9K4ZHO | CODICE SPES: 004438 

Društveni sedež / Sede legale: 34151 TRST/TRIESTE | Dunajska Cesta/Strada per Vienna 1/A | e-mail: info@jadran.it | PEC: jadranbasket@pec.it 

 

 

 

in po svojih močeh pripomogli k uresničitvi tega nepozabnega dogodka, ki bo za vedno ostal zapisan 

kot res izjemen košarkarski teden v zgodovini  Jadrana. 

Ponosna sem, da sem tudi jaz  oziroma mi vsi tukaj prisotni bili del tega spektakla. Vsekakor brez 

pomoči in podpore sponsorjev – naj naštejem vsaj nekatere, SKGZ, SSO, Primorski dnevnik, ZKB, 

Urad za slov.po svetu, Občina TRST, in podpore ZSŠDI, senatorke Tatjane Rojc in še marsikoga bi  

tako velikega dogodka ne uspeli izpeljati. 

Stari izzivi so za nami, način, kako smo jim bili kos, pa nam dajejo še več energije in volje, da se novih 

lotimo takoj z dobro voljo in nasmehom... ker Jadran ni le košarka, ampak Jadran so dobri ljudje, ki 

verjamejo v našo mladino in naš cilj je, da tudi naši mladi igralci in košarkarji verjamejo in strmijo za 

Jadranovim dresom. 

 

Predsednica AŠZ-USD JADRAN 

Alma Žnidarčič 

 


