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POSLOVNO POROČILO O DELU KLUBA ZA LETO 2015
Badminton klub Kungota je popolnoma neprofitna organizacija, katere glavni oz. edini namen je
omogočanje športnega udejstvovanja otrok, mladine in odraslih. Deluje na prostovoljni in prostovoljski
osnovi, v kar je vključeno tako združevanje, opravljanje aktivnosti in dejavnosti v klubu ter uporaba
kapacitet, ki jih člani kluba koristijo. Financira se s članarino, donacijami ter dotacijami oziroma sredstvi iz
razpisov Ministrstva za šport, z zbranim denarjem pa članom omogoča izvajanje športnih in družabnih
aktivnosti (priprave na tekmovanja, tekmovalna srečanja z drugimi klubi ali medsebojna tekmovanja v
klubu).

POSLANSTVO


otrokom Kungote in širše regije omogočiti športno preživljanje prostega časa



vzpodbujati družinsko igranje badmintona ter tako ustvariti čimbolj množično vsegeneracijsko
skupino z badmintonom povezanih ljudi



našim članom s strokovnim delom omogočiti doseganje vrhunskih tekmovalnih rezultatov



povečati prepoznavnost badmintona v našem širšem okolju

VIZIJA


ostati med največjimi slovenskimi badmintonskimi klubi ter biti še naprej prepoznavni po odličnih
medsebojnih odnosih vseh članov kluba



ostati v vrhu slovenskega mladinskega badmintona



razširiti rekreativno igranje badmintona tudi v širšo okolico Kungote

Kratek pregled dosežkov kluba v letu 2015
Badminton klub Kungota ima v letu 2015, tako kot že vrsto preteklih let, spet obilo razlogov za
zadovoljstvo, saj smo ponovno uspešno nastopili in dosegali medalje v vseh starostnih kategorijah, od
najmlajših do članskih, kjer so naši tekmovalci osvajali kopico odličnih uvrstitev, medalj in naslovov.
Naši tekmovalci so tekmovali na večjem številu tekmovanj, tako državnega kot mednarodnega ranga.
Na tekmovanjih v Sloveniji so po pravilu osvajali vidne in najvišje uvrstitve.
Prav tako so se člani oz. članice našega kluba udeleževali mednarodnih tekmovanj, tako v okviru različnih
tujih lig, med drugim je naš najboljši tekmovalec, Alen Roj, zastopal Slovenijo tudi na več tekmovanjih
svetovnega ranga, kjer se je uvrščal tudi med prva tri mesta. Tako so uspehi naših tekmovalcev opravičili
zaupanje ter potrdili dobro delo kluba v preteklosti.

Klubski igralci so nastopili tudi na šolskih tekmovanjih, kjer so za svoje šole prav tako dosegali lepe
rezultate.
Badminton Klub Kungota je tudi v letu 2015 nadaljeval z uspešnim delom, kar se je kazalo na naslednjih
področjih:







uspešno smo organizirali več državnih tekmovanj v badmintonu za posameznike in dvojice,
povečuje se število otrok, ki redno obiskujejo organizirano igro,
v letu 2015 se je ohranilo število rekreativnih igralcev badmintona, ki redno igrajo in se pripravljajo
v terminih za rekreacijo,
uspešno smo sodelovali z Zvezo, domačimi in tujimi klubi,
zbrali smo dovolj sredstev, da smo finančno izpeljali večino zastavljenih ciljev kluba.

Člani kluba so se tudi v letu 2015 udeleževali tekmovanj v rekreativni TRUMP ligi, v kateri je nastopalo
preko šestdeset rekreativnih igralcev badmintona iz Slovenije in Hrvaške.
V letu 2015 smo nastopali na članskih tekmovanjih (A, B in C turnirji ter klubska liga BZS), kjer smo
dosegli najvišje uvrstitve (npr. uvrstitve med prvih pet mest itd…).
Badminton klub Kungota je bil na osnovi rezultatov in prispevka k razvoju športa v Kungoti, ponovno
izbran za športno ekipo občine Kungota, naša tekmovalka Tina Kodrič je bila izbrana za Športnico leta,
Alen Roj pa je znova postal Športnik leta v občini Kungota.
Klub odlično sodeluje z občino Kungota pri organizaciji športnih dogodkov in ohranja doprinos k
zdravemu preživljanju prostega časa občanov vseh starosti.
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Pregled načrtov kluba za leto 2016


krompirček turnir (9,11,13 in 15 let), BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA



A turnir (BZS ‐ člani), BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA,



Tekmovalni dan Slovenske badmintonske lige (BZS ‐ člani), BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA,



TRUMP Kungota OPEN GrandPrix, rekreativni turnir, BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA,



družinski turnir malih in velikih dvojic, BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA,



pustni Big krof turnir rekreacije, BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA



Kungota Donut Cup International Youth Tournament (11,13,15 in 17 let) BK KUNGOTA, ZGORNJA
KUNGOTA,



DRŽAVNO PRVENSTVO članov, BK KUNGOTA in BZS, ZGORNJA KUNGOTA,



DRŽAVNO PRVENSTVO mladincev U13 in U17, BK KUNGOTA in BZS, ZGORNJA KUNGOTA,



sladoledni turnir (9,11,13 in 15 let), BK KUNGOTA, ZGORNJA KUNGOTA,



poletni 'vikend – tabor Kungota 2016'

Klub tudi v sezoni 2015/2016 organizira tudi rekreativno TRUMP ligo, v kateri je nastopa preko devetdeset
rekreativnih igralcev badmintona.
V sezoni 2015/2016 bomo nastopali na članskih tekmovanjih (A turnirji, Slovenska badmintonska liga), kjer
načrtujemo doseganje najvišjih uvrstitev (npr. stalne uvrstitve med prvih pet mest itd…).
Badminton klub Kungota se bo na osnovi rezultatov in prispevka k razvoju športa v Kungoti, ponovno
prijavil na izbor športne ekipo občine Kungota letu 2016.
Klub načrtuje nadaljevanje odličnega sodelovanja z občino Kungota pri organizaciji športnih dogodkov in
ohranjanju doprinos k zdravemu preživljanju prostega časa občanov vseh starosti.
Organizirati nameravamo tudi vse ostale, že tradicionalne prireditve na rekreativni in družabni ravni, poleti
pa ponovno izvesti tudi tradicionalni Badminton tabor za otroke (Kostanjevica, klubski strošek okoli 800
EUR – prevoz, stroški nastanitve in trenerjev okoli 6.000 EUR – poravnajo delno klub, delno udeleženci).
Načrtujemo tudi ponovno udeležbo na mednarodnem turnirju v tujini.
V letu 2015 smo uspeli pridobiti nove mlade člane ‐ otroke, enako pričakujemo tudi za leto 2016. Tako naši
člani po svojih zmožnostih prostovoljno organizirajo vadbo na osnovnih šolah v Kungoti in okolici.
V tem smislu načrtujemo določene dodatne aktivnosti, povezane z vlaganji v opremo, uvajanje naših
članov, izvajalcev programov in igralne površine.
Zaradi neprimernosti podlage in s tem možnosti poškodbe otrok bi želeli letos, predvsem pa tudi v
naslednji sezoni občasno igrati v novi večnamenski dvorani OŠ Kungota.
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Ponovno bo potrebno tudi obnoviti oz. zamenjati igralne mreže ter prenoviti označbe (črte) na igriščih
(vrednost 500 EUR).
Pomemben strošek pri delu kluba predstavljajo tudi prevozi na tekmovanja, ki smo jih doslej uspeli
večinoma realizirati s pomočjo staršev, delno pa sponzorjev in donatorjev. Odvisno od prijav bo letos
poseben zalogaj pomenila predvsem pot na Češko, kjer bomo zaprosili za pomoč občino oz. OŠ Kungota,
sicer bomo verjetno morali najeti večji kombi (predviden strošek 300 EUR).

Digitalno podpisal
Janez Stajnko
Datum: 2016.07.18
12:28:20 +02'00'

Pripravil:

Janez Stajnko,
predsednik kluba
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POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2015
BILANCA STANJA
Na računu ima društvo na dan 31.12.2015 denarna sredstva v višini 4.030,40 EUR. Sredstva se bodo za
porabo prenesla v leto 2015. Na dan 31.12.2015 ima društvo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
in plačila davka v višini 98,55 EUR. Društveni sklad na dan 31.12.2015 znaša 3.931,85 EUR.
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
V letu 2015 je društvo imelo stroške storitev v višini 12.853,62 EUR. Sem prištevamo provizijo vodenja
računa Nove KBM, računovodske storitve, najemnino za telovadnico in druge storitve. Stroški nabave
materiala za leto 2015 znašajo 1.582,90 EUR, ter drugi odhodki 317,12 EUR. Vsi odhodki društva so za
leto 2015 ovrednoteni v višini 14.753,64 EUR. V letu 2015 je društvo imelo prihodke v višini 14.406,33
EUR. Največ sredstev je društvo uspelo dobiti od donacij iz proračunskih sredstev v višini 5.780,00
EUR. Od donacij drugih pravnih in fizičnih oseb je društvo v letu 2015 dobilo sredstva v višini 1.194,00
EUR. Prispevki članov so v letu 2015 realizirani v višini 3.158,00 EUR. S prodajo storitev je društvo v
letu 2015 pridobilo sredstva v višini 4.274,00 EUR, kjer je društvo organiziralo letni tabor. V letu 2015
je tako društvo imelo več odhodkov kot prihodkov. Za pokrivanje razlike med odhodki in prihodki, je
društvo porabilo sredstva, ki so ostala na TRR konec leta 2014.
Društvo je delovalo celo leto 2015.

Janez Stajnko
predsednik BKK
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