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POROČILO PREDSEDNIKA O DELU UPRAVNEGA ODBORA ŠD ZA LETO 2020
Leto 2020 je bilo za naše društvo posebno leto, saj nam je potek epidemije in nov korona
virus skoraj povsem ohromil ter onemogočil izvajanje planiranih aktivnosti.
Zaradi epidemije v prvem tromesečju nam ni bilo mogoče izvesti rednega občnena zbora
članov, zato so poročila organov v skladu z določili PKP7, obravnavali člani upravnega
odbora in nadzorni odbor, ki so poročila za leto 2020 potrdili, kot tudi predlagani program za
leto 2021, kar je bilo v skladu s sprejetimi proti koronskimi zakoni. Poslano je bilo tudi redno
poročilo na AJPES.
Delovanje v društvu je bilo v letu 2020 usmerjeno predvsem v:
- nadaljevanje izvajanja projekta športni park Ruteč in legalizacijo kletnega objekta ter
izgraditev servisnega gostinskega objekta in urejanju vseh potrebnih zemljiško knjižnih zadev
z namenom pridobitve gradbenega dovoljenja,
- izvajanje programov sekcij nogometa, košarke, balinarjev, odbojke na mivki poleti, medtem
ko sekciji badminton in namizni tenis zaradi ukrepov korone nista delovali celovito, temveč
samo delno v zimskem in jesenskem času,
- pridobivanju novih članov mlajših nogometnih selekcij in nadaljni zagon nogometne šole
Kranjska Gora.
Upravni odbor se je tako uspel sestati v začetku marca, z namenom priprave in izvedbe
rednega občnega zbora članov društva. Žal do tega, kot je bilo že povedano zaradi znanih
ukrepov ni prišlo. Zato je upravni odbor deloval korespondenčno in na ta način usklajeval
svoje delo. Posamezne aktivnosti glede projektov športnega parka Ruteč pa je operativno
vodil 3 članski gradbeni odbor (Plavčak, Tarman, Sluga). Slednji je tudi poskrbel za
postavitev nove nadstrešnice med nogometnima igriščema, za potrebe nogometašev, kjer smo
polega tega uredili tudi manjši sanitarni blok, prostore za sodnike in skladišče. Zadeva je bila
urejena na podlagi gradbenega dovoljenja in dana v uporabo v mesecu maju. Investicija je
znašala 25.000,00 EUR.
Za dodatna sredstva smo kandidirali na občinski razpis in do sedaj pridobili največ sredstev,
kar gre na račun večjega števila članov, boljših evidenc članstva ter ranga tekmovanja sekcij.
Iz naslova najemne pogodbe za nogometna igrišča, smo dobili pričakovana sredstva z
oddajanjem v najem pogodbenemu najemniku, s katerim pa se je z dnem 31.12.2020 pogodba
sporazumno razdrla. Sklenjena je bila nova pogodba, z isto vsebino in istim izvajalcem, sedaj
kot neposrednim najemnikom in bil povečan znesek najemnine iz 8.000 EUR na 10.000 EUR.
Najemnik pa se je s pogodbo zavezal še za dodatna sponzorska sredstva in pomoč pri
mladinskih selekcijah. O tem so bila člani upravnega odbora predhodno obveščeni in
naknadno s pogodbo tudi seznanjeni, saj nam protikoronski ukrepi niso dovoljevali druženja
ali sestankovanja.
Ko so nam razmere spet dovoljevale, so se začele izvajati aktivnosti sekcij na zunanjih
površinah, zlasti nogometne, teniške, balinarji in kegljači in posameznih članov z igranjem
odbojke na mivki. Kljub pobudi predsednika, ta sekcija v tem letu še ni zaživela. Uspelo nam
je zagnati šolo nogometa, najprej kot krožek v osnovni šoli in potem še z ustanovitvijo
mlajših selekcij U9, U12 in U15, s čimer je bi eden od temeljnih ciljev te sekcije tudi dosežen.
Sledila so urejanja licenc in razmerij s trenerji. Člani in veterani pa so imeli nekaj treningov in

prijateljskih tekem. Liga se zaradi koronavirusa ni igrala do jeseni. V zimskem času smo za
svoje aktivnosti uporabili dvorano Vitranc. Strošek delovanja nogometne sekcije se je tako
povečal in je konec sezone znašal skupno okvirno 15.000 EUR. Več o tem je opisano v
poročilu vodije sekcije, ki je priloga tega poročila.
Kot druga najmočnejša sekcija je delovala teniška sekcija. Tako kot leto poprej so člani
sekcije igrali na igriščih BW v Kranjski Gori. Z igrišči je upravljala najemnica Katarina
Štravs s.p. Sklenjen je bil dogovor o subvencionirani ceni in sicer namesto 8 eur za uro
igranja, so člani plačali 7 eurov. Razliko je krilo društvo. Strošek subvencioniranega zneska je
tako za leto 2020 znašal 1.048,00 EUR, ki je bil najemnici izplačan na podlagi dogovora in
poslane evidence ur. Za leto 2019 je bila subvencija 2 eura, in strošek društva 1.820,00 Eur.
Poročila sekcije za to leto 2020 nismo prejeli, zato ga ni v prilogi.
Zaradi koronavirusa so se seveda upočasnila dela in aktivnosti za legalizacijo objekta in
pridobivanje gradbenega dovoljenja za projekt Ruteč. Neposrednih sestankov in srečanj je
bilo manj, veliko več dela in aktivnosti je bilo izvedeno preko elektronske pošte, s čimer pa so
se posamezni roki žal podaljšali. Poudarek je bil na urejanju zemljiško knjižnih zadev, izbrisu
in pridobivanju novih služnosti v zvezi s projektom, kjer smo tesno sodelovali z odvetniško
pisarno Klofutar-Ošabnik. Večino terenskega dela, osebni razgovorov in prevozov pa je
opravil predsednik sam. Največ težav je bilo s pridobivanjem dovoljenj za priklop na
vodovodno in električno infrastrukturo za kar smo potrebovali posebne projekte, zato je bila
potrebna dodatna odmera zemljiških parcel zaradi ureditve posameznih detajlev in pridobitve
projektov za izvedbo del. Zelo trd oreh je bilo tudi pogajanje in dogovarjenje z vodarji, zato
so bile potrebne določene spremembe in popravki projekta zaradi uskladitve s poplavno
študijo na tem območju. Izpolniti smo morali dodatnih 30 projektnih pogojev. Vsak nov
problem, je namreč sprožil spet neki drug problem. Z vztrajanjem, dogovarjanjem in pomočjo
občine, so se zadeve uspele urediti tudi na tem področju. Zato zahvala tudi posameznim
članom, ki ste mi pri tem pomagali in »odprli« prenekatera vrata uradniških služb v Kranju ali
v Ljubljani.
Zaradi vandalizma smo se z najemnikom dogovorili za postavitev video nadzora v športnem
parku in na nogometnih igriščih, katerega je v večini kril najemnik, delno pa društvo. Stanje
se je izboljšalo, povzročitelji škode pa so bili izsledeni. Igrišče smo tudi zavarovali z
zavarovalno polico.
Za boljše obveščanje članstva, se je prenovila in osvežila tudi spletna stran društva.
Do razgrnitve in priprave spremembe občinskega prostorskega podrobnega načrta (OPPN
Bezje, oziroma območje igrišča C pri Porentovem domu) v letu 2020 žal ni prišlo, saj
pogodbeni izvajalec občine le teh ni uspel pripraviti.
Finančno gledano smo v letu 2020 poslovali dobro in pozitivno.
Delo društva je torej v letu 2020 kljub epidemiji potekalo v okviru plana društva za leto 2020
in v skladu s sprejetimi sklepi organov društva. Zaradi epidemije je delo potekalo v spremenjenih razmerah, prav tako je bila omejena vadba sekcij in v določenem času tudi prekinjena.
Veliko aktivnosti je bilo posvečeno postopkom legalizacije in pridobivanju gradbenega dovoljenja za nov servisno-gostinski objekt v športnem parku Ruteč.

Poslovanje društva je preveril tudi nadzor odbor društva, ki na poslovanje društva ni imel pripomb in ugotovil, da je društvo poslovalo v skladu s sprejetimi plani in načrti društva.
Vsa poročila organov društva zaradi nastalih razmer niso bila obravnavana, saj občnega zbora
ni bilo mogoče sklicati. Ta bodo obravnavana, ko bodo to dovoljevale epidemiološke razmere
v RS. Kljub temu ugotavljam, da je upravni odbor v preteklem letu deloval v skladu s cilji in
namenom delovanja društva, ki so bili na področju pridobivanja virov tudi preseženi.

Predsednik ŠD
Robert Plavčak, l.r.

Priloga:
- Finančna poročila 2020
- poročila posameznih sekcij

Finančno računovodstvo v skladu s pogodbo vodi Tjaša Vilman, s.p. in računovodstvo Žnidarčič-Varia,
ki je tudi pripravilo vsa poročila v nadaljevanju.
Športno društvo Kranjska Gora
Vršiška cesta 23
4280 Kranjska Gora
Davčna številka: 76255719

FINANČNO POROČILO JANUAR – DECEMBER 2020

PRIHODKI

2020

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
Občina Kranjska Gora
Občina Kranjska Gora – prenos
amortizacije med prihodke
Fundacija - prenos amortizacije med
prihodke
Druge donacije

33.268,78
8.398,00
567,00
4.115,30

Donacije dohodnine

168,30

Članarina

780,00

Finančni prihodki - obresti
SKUPAJ NEPRIDOBITNA
DEJAVNOST

1,20

47.298,58

PRIDOBITNA DEJAVNOST
Prihodki iz uporabe športnih površin in
sponzorstva
Prihodki vadnin

9.100,00

SKUPAJ PRIDOBITNA DEJAVNOST

13.880,00

SKUPAJ PRIHODKI

4.780,00

61.178,58

ODHODKI
Stroški materiala

2020
5.722,63

Transportne storitve

23,90

Stroški vzdrževanja

4.257,39

Najemnine

3.733,05

Povračila stroškov – kilometrina

7.515,75

Bančni stroški

328,36

Stroški zavarovanja

720,98

Intelektualne storitve

1.396,28

Drugi stroški

5.975,19

Stroški reklame

854,07

Amortizacija nepremičnin

18.065,40

Stroški prijavnin, štartnin

706,50

Amortizacija opreme

6.441,40

Takse in članarine, dotacije

489,00

Prevrednotovalni odhodki, izravnave

445,47

SKUPAJ

56.675,37

SKUPAJ PRIHODKI

61.178,58
56.675,37

SKUPAJ ODHODKI
DOBIČEK

4.503,21

Športno društvo Kranjska Gora
Vršiška cesta 23
4280 Kranjska Gora
Davčna številka: 76255719

PRILOGA K OBRAČUNU DAVKA OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB ZA LETO 2020
PRIHODKI

2020

NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
Občina Kranjska Gora
Občina Kranjska Gora – prenos amortizacije med prihodke
Fundacija - prenos amortizacije med prihodke
Druge donacije
Donacije dohodnine
Članarina
Finančni prihodki - obresti
SKUPAJ NEPRIDOBITNA DEJAVNOST

33.268,78
8.398,00
567,00
4.115,30
168,30
780,00
1,20
47.298,58

PRIDOBITNA DEJAVNOST
Prihodki iz uporabe športnih površin in sponzorstva
Prihodki vadnin
SKUPAJ PRIDOBITNA DEJAVNOST

9.100,00
4.780,00
13.880,00

SKUPAJ PRIHODKI

61.178,58

PRIHODKI SKUPAJ
PRIHODKI NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
PRIHODKI PRIDOBITNA DEJAVNOST

(77,31 %)
(22,69 %)

61.178,58
47.298,58
13.880,00

ODHODKI SKUPAJ
ODHODKI NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
ODHODKI PRIDOBITNA DEJAVNOST

(77,31 %)
(22,69 % )

56.675,37
43.815,73
12.859,64

Kranjska Gora, 27.02.2021
Predsednik ŠD Kranjska Gora
Robert Plavčak, univ.dipl.prav.

POROČILA SEKCIJ
Vsa poročila so neposredno povzeta v celoti in niso lektorirana!
1. NOGOMETNA SEKCIJA

POROČILO NK KRANJSKA GORA (MLADINSKA SEKCIJA) 2019/2020
-

Osnovne informacije
Potek treningov
Potek tekem
Plani za leto 2021
Zaključek
Osnovne informacije:

Leta 2019 smo meseca oktobra ponovno obudili mladinsko sekcijo. Takrat so začeli trenirati
otroci od letnika 2005 do letnika 2015. S treningi smo pričeli v Dvorani Vitranc, in sicer 3x na
teden starejša selekcija (letnik od 2005 do 2009) in 2x na teden mlajša selekcija (letnik od
2010 do 2015). Žal nam je korona preprečila nadaljne treninge, tako da smo zadnji trening v
dovrani izvedli 11.3.2020. Nato smo 12.5.2020 pričeli z treningi na zunanjih površinah
(igrišče pri Porentovem in v Rutču), treninge smo izvajali do 26.6.2020, nato so otroci imeli
julija 2020 pavzo za dopust. Ponovno smo pričeli trenirati 27.7.2020. Še vedno so imeli otroci
starejše selekcije tri treninge na teden, mlajša pa dva. V avgustu smo tudi organizirali
prijateljske tekme, da smo preverili znanje in napredek otrok, ter da smo preverili, ali
potekajo treningi v pravo smer in če je oz. ali je potrebno še kaj dodati, spremeniti,
odvzeti,... V mesecu septembru pa smo pričeli z ligaškimi tekmami (U10 in U13), čeprav smo
prijavili tudi U15, smo tik predno se je liga pričela U15 ligo odpovedali. Razlog za odpoved je
bil, da otroci niso resno hodili na treninge, bilo jih je premalo na treningih, tako da z
trenerjem Nevzetom Halilovićem nisva »reskirala« plačevanja kazni za vsako tekmo, ki jo
nebi odigrali, zaradi premajhnega števila igralcev. Ker pa smo prepozno odpovedali, je sledila
kazen v višini 75€.
Po 14.9.2020 je starejša selekcija imela treninge 4x na teden. Treningi so se spet zaključili
predčasno zaradi korone 21.10.2020, tekme pa so se po odredbi NZSja končale že
16.10.2020.
Trenutno je aktivnih otrok, ki redno trenirajo 44. Zaradi trenutne situacije, še nismo uspeli z
letaki obvestiti vse učence OŠ Kranjska Gora, da sprejemamo nove otroke v klub, tako da
pričakujemo, da bo v prihodnje teh otrok še več.
Vsi otroci so registrirani igralci pri NZS oz MNZG.
Potek treningov:
Ko so se oktobra treningi začeli v Dvorani Vitranc, so bili trenerji Žiga Oblak (je samo
pomagal prvi dan, v nadaljevanju ga ni bilo, ker je imel svoje treninge z člani), Marko
Dasovič in Marko Smolej. Po nekaj treningih sem žal ostala sama, ker sta mi trenerja
povedala, da nimata časa trenirati otrok. Tako, da sem nekaj treningov mogla odvoditi sama,

kar je bilo pa zelo težko, ker poleg vodenja vseh paprijev, je bilo potrebno organizirati še
treninge (priprava treninga). Na srečo je kmalu na pomoč prišel trener Nevzet Halilović in
prevzel vse otroke. Zato ga predlagam za glavnega trenerja mladinske sekcije.
Ker sem mnenja, da trener mora biti samo trener, sem njemu prepustila vodenje vseh
treningov, jaz pa se ukvarjam z papirji, organizacijo in z starši. Tako, da se trener lahko
skoncentrira samo na treninge in na nič drugega, kar je zelo pomebno za kvalitetno delo z
otroci. Jaz pa mu pomgam (kot pomočnik trenerja) tudi pri treningih.
V začetku so treningi potekali tako, da so se otroci privajali na žogo (tehnika z žogo), ko smo
se preselili na zunanje površine pa smo dodali še taktiko (izvajanje avtov, izvajanje golavtov,
izvajanje kotov, dvojne podaje, prenos igre, komunikacija na igrišču,...). Poleg tega pa smo
za starejšo selekcijo uvedli še kondicijske treninge, prilagojene za njihovo starost in
sposobnost (koordinacija, vzdržljivost, moč,...).
Potek tekem:
U10
Pri U10 na tekmah ni sodnika, sodniki so trenerji. Zapisnik se piše pred tekmo, kjer se vpiše
vse registrirane igralce, ki so lahko prisotni na tekmi. Ne vpisuje pa se rezultatov, strelcev,
rumenih ali rdečih kartonov.
Prvo tekmo smo odigrali 4.9.2020 v Lescah. Ker smo šele dobro začeli trenirati in ker je bila
prva tekma smo po pričakovanjih zgubili z visokim rezultatom (14:1).
Druga tekma se je odvijala doma 11.9.2020 proti Jesenicam, kjer so otroci že pokazali nekaj
znanja in tudi izgubili strah pred tekmovanjem, ter zmagali z rezultatom 8:5.
Tretjo tekmo smo odigrali v Kranju z Triglavom 18.9.2020 in po pričakovanjih zgubili z 8:2.
Četrta tekma je bila spet doma 22.9.2020. Igrali smo proti Britofu in zmagali z 5:4.
Peta tekma, bi morala biti 25.9.2020 z Zarico v Kranju, ampak ni bila odigrana zaradi slabega
vremena (močno deževje in strele so bile povod, da tekme nismo niti začeli, čeprav smo bili
vsi prisotni v Kranju).
Šesto tekmo smo odigrali doma 2.10.2020 spet z Lescam. Tekmo smo uradno sicer izgubili,
ampak ker njihov trener ni priznal napak svojih igralcev (predno so dali dva gola, so obakrat
igrali z roko). Končni rezultat je bil 4:6 za Lesce, če pa ne upoštevamo dveh golov, so
dejansko igrali neodločeno. Če pa primerjamo prvo tekmo, ki so jo z njim odigrali, kjer je bil
rezultat 14:1 in to tekmo, se dejansko vidi velik napredek.
Sedmo tekmo in zadnjo tekmo smo odigrali 9.10.2020 na Jesenicah, kjer je bil rezultat 2:2.
Pomembno pa je povedati, da jeseniški otroci niso bili isti otroci kot na prvi tekmi. Žal
trenerji drugih klubov gledajo samo na rezultat in ne na samo igro otrok, zato večkrat
goljufajo pri prijavi otrok v zapisnik. Na tej tekmi so naši otroci igrali z leto ali celo dve leti
starejšimi. Tako, da je ta rezultat odličen!
Do konca jesenskega dela bi morali odigrati še tri tekme in eno prestavljeno tekmo, ampak
zaradi dane situacije (korona) žal te tekme v jesenskem delu ne bodo odigrane.
U13
Pri U13 je na tekmah prisoten sodnik, kateri vedno preveri zapisnik in igralce, ki so na
zapisniku (preveri tudi izkaznice). V zapisnik se tudi zapiše rezultat, strelce, rumene ali rdeče
kartone in tudi vrsto kazni (brezobzirna igra,...).
Prvo tekmo smo odigrali 5.9.2020 doma proti Jesenicam. Po
precej slab, izgubili smo namreč 0:16. Razumljivo je, da otroci,
ničemer tekmovali, da se bo to poznalo na njihovi igri. Čeprav
pripravljenost in dobro igro, se je na tekmi videlo, da je
onemogočalo saj približno igro, kot so jo pokazali na treningu.

pričakovanjih je bil rezultat
ki so starejši in niso nikoli v
so na treningu kazali dobro
prisoten strah, kar jim je

Drugo tekmo smo odigrali 12.9.2020 v Velesovem. Žal smo igrali tekmo z igralcem manj, kar
je tudi posledično vplivalo na razplet tekme, ter izgubili 9:0, vseeno pa so otroci pokazali
bolšo igro, kot na prvi tekmi.
Tretjo tekmo smo spet imeli doma 19.9.2020 z nasprotniki iz Preddvora. Spet smo imeli
enega igralca premalo na igrišču in spet izgubili tekmo z rezultatom 2:5. Že po samih prejetih
golih se vidi, da otroci napredujejo.
Potem je morala skoraj cela ekipa v karanteno, zato ker so imeli okužno sošolko z korono,
tako da smo tekme prestavili.
Četrto tekmo smo odigrali na Bledu 28.9.2020. Tekmo smo končali z porazom 10:2. Kar se
pozna en teden odsotnosti na treningu.
Peta tekma je bila odigrana doma z Lescam 1.10.2020. Rezultat je bil 0:7 za Lesce.
Šesta tekma, ki je bila pravtako odigrana doma z Britofom 3.10.2020, nam je pa končno
postregla z zmago 2:1. Veselje je bilo neizmerno tako z strani igralcev, kot z strani trenerja
in staršev.
Sedma tekma odigrana tudi doma 10.10.2020 z Tržičem. Kljub neodločenemu rezultatu po
prvem polčasu in trudu v drugem polčasu smo izgubili z 2:4.
Preostale so še tri tekme, ker pa zaradi dane situacije (korona) žal ne bodo odigrane v
jesenskem delu prvnstva.
Pri U13 se je iz tekme v tekmo videl napredek, potrebno je povdariti, da pri tej starosti otroci
že zelo dobro obvladajo nogomet. V nasprotnih ekipah so bili otroci, ki že nekaj let trenirajo
nogomet, naši otroci pa dejansko trenirajo od maja 2020 na zunanjih površinah in da nam
postrežejo z takimi rezultati, lahko človek samo reče »kapo dol«. V prihodnje pa seveda
pričakujemo še več boljših rezultatov, kar pa verjamem, da nam bo to tudi uspelo.

Plani za leto 2021
Glede na to, da nam korona kroji usodo treningov in tekem, se bomo potrudili, da bomo
plane treningov poizkusili izvesti v popolnosti. Nadaljevali bomo v istem tempu kot sedaj, se
pravi, starejša selekcija treningi 4x na teden, mlajša pa 2x na teden.
V spomladanskem delu bosta tekmovanje zaključili dve selekciji, in sicer U10 in U13. V
jesenski del pa bomo prijavili naslednje selekcije – U10, U12 in U15. Glede na to, da se nam
število otrok veča (sploh mlajših) je to popolnoma izvedljivo.
Zaključek
Kot opaženo, so se pri U10 dogajale stvari, ki niso bile v skladu z zapisnikom, so bili o tem
obveščeni tudi na MNZG. Nato je iz njihove strani prišlo opozorilo za vse klube, da naj se
držijo pravilnika, ki ga imajo objavlenga iz njihove strani, v nasprotnem primeru pa bo klub v
disciplinskem postopku.
Ker mi ni vseeno za otroke, bom vse naredila za to, da otroci ne bodo trpeli psiholoških
pritiskov drugih trenerjev, kot tudi pritiskov svojih in drugih staršev. Pomembno je, da otroci
uživajo v nogometu in da ne čutijo pritiska, da morajo zmagati vsako tekmo. Roko na srce, v
življenju doživimo več porazov kot zmag in tudi na to se morajo navaditi oz. prilagoditi.
Otroke je potrebno naučiti, da naredijo čim manj napak, ker ne zmaga tisti, ki je najbolši,
ampak zmaga tisti, ki naredi manj napak.
26.10.2020

Vodja mladinske sekcije
Tanja Žerjav
Trener
Nevzet Halilović

POROČILO NK KRANJSKA GORA (ČLANI) 2020
- Osnovne informacije
- Potek treningov
- Potek tekem
- Plani za leto 2021
- Zaključek
Osnovne informacije:
Člansko ekipo sestavlja 36 igralcev. Tako število igralcev imamo zato, ker fantje hodijo v
službo in ne morejo biti vsi prisotni na treningih in tekmah. Okoli pet igralcev je redno
prisotnih na treningih in tekmah, ostali pa se udeležujejo treningov in tekem glede na
razpoložljivost.
V letu 2020 smo z člani v mesecu januarju pričeli z treningom v Dvorani Vitranc. Treningi so
potekali enkrat na teden, in sicer ob sredah. Vsi igralci so se udeležili zimske lige, ki jo je
vodil g. Zoran Babič. Tekme so se odvijale v Dvorani Vitranc ob petkih. Vadba je tako
potekala v dveh sklopih, vadbeni del (sreda) in tekmovalni del (petek). Zimska liga se je
zaključila konec meseca februarja, člani pa so nadaljevali z treningi ob sredah vse do preklica,
ki se je zgodil zaradi epidemije korana virusa.
V mesecu marcu smo z člani odšli, za en teden, v Umag na priprave (samoplačniško).
Treningi so potekali dvakrat na dan po uro in pol, ter odigrali smo prijateljsko tekmo z
Ptujem.
Po končanem prvem valu korona epidemije, smo se vrnili na zelenice in pričeli z treningi na
stadionu Ruteč in na stadionu pri Porentovem domu. Treninge smo imeli enkrat na teden
(sreda), avgusta pa smo pričeli izvajati treninge dvakrat na teden (torek in četrtek). V oktobru
pa nas je zajel drugi val korona epidemije, tako da smo zaključili z treningi in tekmami.
Potek treningov:
Treningi so se v zimskem času izvajali v Dvorani Vitranc, v spomladanskem, poletnem in
jesenskem času pa na Stadionu Ruteč in na stadionu pri Porentovem domu. Razpoložljivost
teh igrišč je bila dokaj slaba. Poleg tega, da imamo mladinsko sekcijo, ki je nujno potrebna za
obstoj članov v MNZG, nam večkrat ni bilo omogočeno trenirati na Stadionu Ruteč, razlog pa
je bil, da bomo preveč »razrili« igrišča.
Trener članov je bil Žiga Oblak, ki ni imel veliko časa za treninge, zaradi službenih
obveznosti, pomočnik pa Miran Raković in Emir Dizdareveć. Po končani jesenski ligi pa je
trenerstvo prevzel Nevzet Halilović.

Potek tekem:
Tekmovanja v gorenjski ligi so se pričela 28.8.2020, gostovali smo v Železnikih in zmagali.
NIKO ŽELEZNIKI – NK KRANJSKA GORA 2:4
2.9.2020 je bila odigrana pokalna tekma, in sicer doma, proti Preddvoru ter izgubili, tako smo
zaključili z pokalnim tekmovanjem.
NK KRANJSKA GORA – PREDDVOR 3:4
5.9.2020 pa smo doma igrali proti Jeseničanom in žal izgubili.
NK KRANJSKA GORA – SIJ JESENICE 0:7
12.9.2020 smo odigrali tekmo z Bledom, kjer smo si priborili zmago.
NK BLED – NK KRANJSKA GORA 0:3
19.9.2020 smo odigrali tekmo z Poletom na Stadionu Ruteč
NK KRANJSKA GORA – POLET 2:3
26.9.2020 smo gostili v Velesovem.
NK VELESOVO – NK KRANJSKA GORA 3:0
3.10.2020 pa so k nam prišli gostje iz Britofa.
NK KRANJSKA GORA – NK BRITOF 0:4
10.10.2020 smo odšli v Kranj, kjer smo igrali proti Zarici
NK ZARICA – NK KRANJSKA GORA 8:0
17.10.2020 pa smo odigrali zadnjo tekmo z Bitnjam
NK KRANJSKA GORA – NK BITNJE 1:8
Trenutno smo 10 od 13ih ekip v gorenjski ligi.
Glede na rezultate in zaradi odsotnosti Žige Oblaka, je padla odločitev za zamenjavo trenerja.
Plani za leto 2021:
Glede na to, da nam je epidemija kar pošteno zagodla, ostaja še vedno upanje, da se bo
situacija čim prej sprostila, saj trenutno ni mogoče trenirati niti zunaj niti v dvorani. Ker
očitno ne bo možno v dvorani trenirati, sva se z trenerjem Nevzetom Halilovićem odločila, da
takoj ko bo možno (takoj ko se sprostijo ukrepi) bomo pričeli z treningi zunaj, in sicer na
stadionu pri Porentovem domu. Za pomoč sem prosila Igorja Zupana (oče od enega igralca iz
mladinske sekcije), da nam bo pomagal pri mehanski odstranitvi snega z igrišča. Nič pa ni
narobe, če se trenira po snegu, če tega le ni preveč.
V letu 2021 bodo člani imeli štiri treninge na teden, to pa zato, ker če jim omogočimo samo
en trening na teden, se jih veliko ne more udeležiti, zaradi narave njihovega dela v službah

(turnusi, dopoldanske, popoldanske izmene,...). V spomladanskem delu bodo treningi potekali
izmenično, in sicer del treninga bo kondicijske narave, drugi del treninga pa bo taktične
narave. Organizirali bomo tudi prijateljske tekme, če bo to le izvedljivo. V času tekmovanj, pa
bo večji del treningov taktične narave.
Razmišljamo tudi o pripravah, ki naj bi se izvedle v mesecu marcu v Umagu. Glede na to, da
so člani samoplačniki, je potrebno izvedeti, koliko so plačniško sposobni (zaradi korone jih
veliko ne dela). Po pridobljenih informacijah, ki jih bova z trenerjem pridobila na sestanku
(sestanek bo v kratkem), se bova odločila o izvedbi oz ne izvedbi plana o pripravah.
Preostal nam je še drugi del tekmovanja (spomladanski), kjer je potrebno popraviti rezultat.
Glede na to, da teh tekem ne bo veliko, bomo vseeno poizkusili popraviti rezultat, vsaj tako,
da ne beležimo preveč golov ob izgubi. Z trenerjem pa verjameva, da se ob dobrem treningu
lahko zmaga več tekem.
Zaključek:
Jeseni nas čaka nova sezona. Z trenerjem bova dala vse od sebe, da bodo fantje na treningih
dobili čim boljše informacije, kvalitetne nasvete in kvalitetne treninge. Z tem se prizadevava,
da bodo fantje precej boljše izpadli na lestvici gorenjske lige.
Kranjska Gora, 22.1.2021
Vodja članske sekcije:
Trener: Nevzet Halilović

2. KOŠARKAŠKA SEKCIJA
POROČILO KOŠARKAŠKE SEKCIJE
Sezona 2019/2020
Košarkarska ekipa ŠD Kranjska Gora je v sezoni 2019/2020 nastopala v ligi K40. Liga je sestavljena iz
treh lig. Naša ekipa je nastopala v 1. ligi poleg ekip KK Megaflor- Kranj, KK Komenda, KK Žiri, KK Ilirija
mladi- Ljubljana, KK Dolgi kabli- Postojna, KK Ihan, KK Logatec, KK Sežana. Ekipo so sestavljali: Primož
Veber, Jure Puš, Primož Oman, Matic Kaker, Tilen Tarman, Nejc Cafuta, Uroš Trstenjak, Rok Čebulj,
Tom Smolej, Domen Ravnik, Goran Vukovič in Tim Vrbančič. Trener ekipe sem bil Branko Trstenjak.
Vadba je potekala dvakrat tedensko po uro in pol (ponedeljek, petek), tekme so se igrale ob sredah.
V sezoni je ekipa opravila 96 vadbenih ur in odigrala 8 tekem. Sezona je bila zaradi epidemije
prekinjena. Končni vrstni red je bil določen na podlagi do takrat odigranih tekem, po katerih je naša
ekipa ŠD Kranjska Gora postal prvak lige K40.
Rezultati:
ŠD Kranjska Gora : KK Megaflor- Kranj 54:48
KK Komenda: ŠD Kranjska Gora 62:65
KK Megaflor – Kranj: ŠD Kranjska Gora 67:63
ŠD Kranjska Gora: KK Komenda 60:49
ŠD Kranjska Gora: KK Sežana 65:59
KK Logatec: ŠD Kranjska Gora 62:64
KK Sežana: ŠD Kranjska Gora 65:73
ŠD Kranjska Gora: KK Logatec 65:61
Sezona 2020/2021
Sezona 2020/2021 se je začela oktobra, vendar ŠD Kranjska Gora do sedaj zaradi drugega vala
epidemije še ni nastopila. Liga se bo nadaljevala, ko bodo epidemiološke razmere to dopuščale.
V sezoni 2020/2021 nastopa v prvi ligi K40 deset ekip.
Zapisal Branko Trstenjak
trener ŠD Kranjska gora

3. SEKCIJA KEGLJAČI NA ASFALTU
Kegljaški klub
Kranjska gora
Športno društvo
Kranjska gora
Poročilo kegljaške sekcije na asfaltu za sezono 2019/20
Kegljaška sekcija ŠD Kranjska gora šteje trenutno 12 članov. Aktivnih je 10 in nastopamo
v 3. slovenski ligi zahod, ki poteka od septembra do marca na kegljiščih na Jesenicah,
Kranju, Ljubljani, Kamniku, Pivki, Tržiču, Postojni, Škofji loki in Novem mestu.
V ligi smo od 10 ekip osvojili 8. mesto.
V povprečju podrtih kegljev v ligi je bil od 107 nastopajočih tekmovalcev od kranjskogorske
ekipe najboljši Dušan Juko na 12. mestu s povprečjem 548,50 podrtih kegljev, Miran Sluga
pa na 30. mestu s 535,27 podrtih kegljev.
Udeležili smo se gorenjskega prvenstva posamezno in v parih.
V prvem krogu je bil od 51 nastopajočih od kranjskogorcev najboljši Drago Geršak na 11.
mestu s 1126 podrtimi keglji (povprečje 563), na 13. mestu Miran Sluga s 1113 podrtimi
keglji (povprečje 556,5), Juko 21.mesto, Bardič 24., Kos 35. mesto.
Udeležili smo se tudi veteranskega prvenstva Gorenjske, kjer je Miran Slugan na 8. mestu s s
549 podrtimi keglji, Dušan Juko pa na 9. mestu s 539 podrtimi keglji.
Udeleževali smo se tudi nekaterih turnirjev kot so: pokal Jesenice, pokal Tržiča, odprto
prvenstvo Škofje loke.
Treningi in domače tekme potekajo na kegljišču na Jesenicah.
Cilji za naprej: upamo na boljšo uvrstitev kot letos in nekaj več športne sreče.
Udeležbo na turnirjih, si plačujemo sami, vse ostalo pa nam pokrije športno društvo.
Letos nam je doniralo podjetje Z˛&O (estrihi Oblak Matej iz Gozd Martuljka) 500€
Po zaključku lige nas bo zapustil dolgoletni član ekipe Ivan Bardič, ker se bo preselil v rodni
kraj Virovitico na Hrvaškem.
V mesecu juniju smo organizirali klubsko prvenstvo. Vsak tekmovalec je moral odigrati 4
nastope. Najboljši je bil Dušan Juko s povprečjem 567, Drago Filipaj pa 549 podrtimi keglji.
To bi bil kratek pregled dela in uspehov kegljačev v letu 2019/20
Za kegljaško sekcijo:
Dušan Juko

4. SEKCIJA BALINARJI – ustno
Sekcija balinarjev svoje aktivnosti izvaja neposredno v športnem parku Ruteč, kjer imajo 2
igralni polji in prostore za druženja. V poletnem času se srečujejo 3 krat tedensko,
organizirajo se prijateljska srečanja z drugimi. V zimske času se je igrala liga na Jesenicah,
dokler je to bilo mogoče zaradi corone.

5. SEKCIJA TENIS – poročilo ni bilo posredovano

6. SEKCIJA NAMIZNI TENIS – ustno
Je novo nastala sekcija, ki ima nekaj več kot 10 članov. Svoje aktivnosti člani izvajajo v
dvorani Vitranc po terminskem planu v času od 1.10. do 31.3. naslednjega leta, enkrat
tedensko. Trenutno so na razpolago dve mizi, kar z izmenjavo igralcev trenutno zadošča.

7. ŠOLSKI KROŽKI – Vadba šolske mladine
V okviru šolskih krožkov se še vedno izvaja delo z mlajšimi in vadba nogometa in košarke.
Vadbo organizira in vodi Branko Trstenjak.

PROGRAM DELA ŠD KRANJSKA GORA ZA LETO 2021
OSNOVNA DEJAVNOST DRUŠTVA
- Izvajanje vseh programov in aktivnostih po posameznih sekcijah (redna
vadba, rekreacija, udeležba na tekmovanjih)
- Intenziviranje delovanja sekcij in aktiviranje novih sekcij
- Sekcija nogomet – poudarek na mladinskih sekcijah – ponovna uvedba
nogometne šole
- Izvedba zimske nogometne lige
- Licenciranje in izobraževanje kadrov (trenerji, sodniki, vodje vadbe..)
- Šport in rekreacija starejših
- Ureditev površin z igrali
- Zagotoviti vire za dodatno financiranje društva in programov
- Nadaljevati s pridobivanjem ugodnosti za člane društva
- Povečati število članov društva
TRŽENJE OBJEKTOV ŠPORTNI PARK RUTEČ
- Izvajanje pogodbe o najemu nogometnih igrišč
- Pridobivanje sponzorskih sredstev
- Trženje piknik prostora
ŠPORTNI PARK RUTEČ
- Pridobitev gradbenega dovoljenja za servisno športni objekt Ruteč
- Izdelava projektne dokumentacije za servisno športni objekt Ruteč
- Nadaljevanje s postopki za izdelavo OPPN ŠPC Bezje
- Sodelovanje v postopkih pri načrtovanju novega krožišča in odcepa za
ŠPC Ruteč – gradnja mostu in dostopa do ŠPC Ruteč
- Nadaljevanje s postopki za legalizacijo športnega parka
- Intenzivno sodelovanje z občino pri izvajanju investicije v ŠP Ruteč
OSTALE AKTIVNOSTI
- Spomladanska čistilna akcija
- Družabni dan članov društva

FINANČNI PLAN ZA LETO 2021
PRIHODKI
NEPRIDOBITNA DEJAVNOST
Občina Kranjska Gora
Druge donacije
Donacije dohodnine
Članarina
Vadnine
SKUPAJ

35.000,00
5.000,00
200,00
1.600,00
12.000,00
53.800,00

PRIDOBITNA DEJAVNOST
Prihodki iz naslova uporabe
športnih površin in sponzorstva
Oddaja po ceniku
SKUPAJ
SKUPAJ VSI PRIHODKI

11.500,00
2.500,00
14.000,00
67.800,00

ODHODKI
Stroški materiala
Stroški vzdrževanja
Najemnine
Povračilo stroškov članom
Plačila trenerjev
Bančni stroški
Intelektualne storitve
Reprezentanca
Drugi stroški
Takse in članarine
Amortizacija opreme
Investicije Ruteč
SKUPAJ
Marec, 2021

2021

2021
3.500,00
3.000,00
4.500,00
2.500,00
9.500,00
300,00
3.500,00
1.000,00
7.500,00
500,00
7.000,00
25.000,00
67.800,00

VOLITVE V ORGANE DRUŠTVA ZA MANDATNO OBDOBJE
2021 -2025
V skladu s Pravili društva je potrebno v organih društva zagotoviti sorazmerno zastopanost
članov posameznih sekcij, upoštevati pripadnost društvu in gradnji odnosov na
medsebojnemu zaupanju.
Upravni odbor društva, je na svoji zadnji seji dne 12.10.2021 na svoji 12. redni seji, določil
naslednjo listo kandidatov društva za organe društva in jo predlaga občnemu zboru v
obravnavo in potrditev:

ZA UPRAVNI ODBOR – 9 članov
1. ROBERT PLAVČAK, predsednik (sekcija tenis)
2. JOSIP IVANČIČ, sekcija nogomet
3. TINE DEMEC, sekcija nogomet
4. BOŽIDAR TARMAN, sekcija tekači
5. MARKO KOŠIR, sekcija balinarji
6. ENES RAKOVIĆ, sekcija nogomet
7. BRANKO TRSTENJAK, sekcija košarka
8. IRENA PLAVČAK, tajnik (sekcija namizni tenis)
9. ALEŠ NOVAK, sekcija tenis

ZA NADZORNI ODBOR – 3 člani
1. ALEŠ VIDIC, predsednik
2. JANEZ GROHAR
3. EMIR DIZDAREVIĆ

ZA ČASTNO RAZSODIŠČE – 3 člani
1. FRANC KOLMAN
2. DUŠAN JUKO
3. VALENTIN ROBIČ

RAZNO : KOT OBVESTILO ČLANOM
ŠPORTNI PARK RUTEČ – Območje urejanja in OBJEKT RUTEČ
Določena je bila gradbena parcela, ki zajema ureditev zunanjih parkirišč (28 plus 2
invalidska) kot to zahtevajo občinski prostorski akti. Označeno z redečo, je obstoječa klet, na
katero se postavi montažni objekt – brunarica.

OPPN BEZJE (sedaj v naravi nogometno igrišče) Postopek vodi občina, predvidena je javna
razgrnitev dokumenta v mesecu novembru 2021. Člani bodo o tem obveščeni. Spodaj je
predstavljen predlog ureditve, ki pa ni v celoti vsebinsko definiran.

