Datum: 20.01.2012

Številka:SKUPŠČINA 2012

ZAPISNIK SKUPŠČINE
ki je bila v petek, 20. januarja 2012 ob 19.00 uri v prostorih KS Bitnje v gasilskem
domu Bitnje.

Sprejet in predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Otvoritev in pozdrav
2. Izvolitev organov skupščine:
• delovnega predsednika in dveh članov delovnega predsedstva,
• zapisnikarja,
• dveh overovateljev,
• verifikacijske komisije
3. Potrditev dnevnega reda
4. Poročilo o delu društva v preteklem letu:
• predsednika,
• blagajnika,
• tajnika,
• trenerjev
5. Poročilo nadzornega odbora
6. Razprava na poročila in potrditev poročil
7. Poročilo verifikacijske komisije
8. Predlog za zamenjavo tajnika NK Bitnje in izvolitev novega člana UO in NO
9. Program dela za leto 2012 in potrditev
10. Sprememba 3. člena Statuta zaradi zamenjave pečatov kluba
11. Razno in zaključek skupščine

1.

Otvoritev in pozdrav

Damjan Kern – Kratek pozdravni govor in otvoritev Skupščine.

2.

Izvolitev organov skupščine

Delovno predsedstvo
Predsednik – Janez Stanonik
Dva člana delovnega predsedstva – Rok Guzelj, Klemen Budna
Zapisnikar – Matej Stanonik
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Dva overitelja – Rok Plestenjak in Grega Ziherl
Dva člana verifikacijske komisije Goran Bambič in Janez Kern.
Sklep 1: "Predlog za delovno predsedstvo in ostale člane je bil soglasno sprejet"

3.

Potrditev dnevnega reda

Predsednik skupščine Janez Stanonik je prebral dnevni red in ga dal v potrditev.
Sklep 2: "Dnevni red je bil soglasno sprejet"
Pred pričetkov skupščine smo se spomnili tud članov, ki so preminuli v preteklem letu.
Z minuto molka smo počastili preminula člana v letu 2011 (Zmago Cof ter Krilan
Rozman).

4.

Poročila o delu društva v preteklem letu

4.1 Poročilo predsednika
Damjan Kern
Priloga 1

4.2 Poročilo blagajnika
Bojan Vilfan
Priloga 2

4.3 Poročilo tajnika
Janez Stanonik
Priloga 3

4.4 Poročilo trenerjev
• Veteranske ekipe
Tomaž Doljak
Priloga 4

5.

Poročilo nadzornega odbora

Rok Plestenjak
Priloga 5
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6.

Razprava na poročila in potrditev poročil

V razpravi na poročila smo dali besedo tudi povabljenim gostom.
• Podpredsednik KS Bitnje Branko Mesec
• Predstavnik PGD Bitnje Rajgelj Franc
Na poročila ni bilo nobenih pripomb, zato jih je predsednik dal v potrditev.
Sklep 3: "Poročila so bila soglasno potrjena"

7.

Poročilo verifikacijske komisije

Verifikacijska komisija je ugotovila, da je prisotnih 17 članov in zato lahko
nadaljujemo s Skupščino.

8.

Predlog za zamenjavo tajnika
izvolitev novega člana UO in NO

NK

Bitnje

in

Na 13. redni seji UO NK Bitnje je tajnik nogometnega kluba Bitnje Janez Stanonik
podal svojo odstopno izjavo. Predlagal je, da bi na skupščini izvolili novega tajnika
kluba. Za zamenjavo je predlagal Stanonik Mateja. Člani UO NK Bitnje so se s
predlogom strinjali.
Glede na dane spremembe v UO NK Bitnje, predlagamo za novega člana UO NK Bitnje
Grega Ziherl. Član NO NK Bitnje Aljoša Kavčič v letu 2011 ni sodeloval v delu kluba,
zato predlagamo zanj zamenjavo s Stanonik Janezom.
Predsednik je dal predlog za zamenjavo tajnika NK Bitnje in izvolitev novega člana UO
in NO na glasovanje.
Sklep 4: "Predlog za zamenjavo tajnika NK Bitnje in predloga za izvolitev novega
člana UO in NO so bili sprejeti z enim glasom proti"

9.

Program dela za leto 2012 in potrditev

Damjan Kern
Priloga 6
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10. Sprememba 3. člena Statuta zaradi zamenjave
pečatov kluba
Zaradi zamenjave pečata kluba, moramo spremeniti 3. člen statuta NK Bitnje.
Besedilo v starem statutu
Klub ima svoj pečat. Pečat kluba je okrogel, premera 2,5 centimetra in ima na desni
strani napis NOGOMETNI KLUB BITNJE. Na levi strani je motiv žoge. Klub ima tri žige,
od katerih je eden neoštevilčen, dva pa imata številki 1 in 2.
Besedilo v novem statutu
Klub ima svoj žig. Žig kluba je okrogel, premera 3 centimetre in ima na zgornji strani
napis NOGOMETNI KLUB, na spodnji pa BITNJE. Na sredini žiga je grb nogometnega
kluba. Klub ima tri žige, od katerih je eden neoštevilčen, dva pa imata številki 1 in 2.
Predsednik je dal predlog za spremembo 3. člena statuta na glasovanje.
Sklep 5: "Predlog za spremembo 3. člena statuta NK Bitnje je bili soglasno sprejet"

11. Razno in zaključek skupščine
Članarina
Predlog za članarino za leto 2012 je 2x po 20€ za aktivne člane in 10€ za podporne
člane. Članarino je potrebno pobrati do 1. maja 2012.
Sklep 6: "Predlog za članarino je bil soglasno sprejet."
Skupščina je bila zaključena ob 19.55 uri.
V Bitnjah 20.01.2012.
Zapisnikar:
Matej Stanonik
Podpis:

Delovni predsednik:
Janez Stanonik
Podpis:
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Overovatelja:
Rok Plestenjak
Podpis:
Grega Ziherl
Podpis:

Priloga 1
POROČILO PREDSEDNIKA NK BITNJE
Leto 2011 je bilo za naš klub zanimivo leto, saj je bil izvoljeno novo vodstvo. Klub
smo prevzeli sami novinci z izjemo Stanonik Janeza, ki je bil tajnik že v prejšnjem
mandatu. Z njegovo pomočjo nam je bilo veliko lažje, saj smo vedeli, da se lahko
obrnemo nanj.
Na prvi redni seji po skupščini smo razdelili naloge posameznim članom in pričeli z
delom. Sestajali smo se enkrat mesečno v prostorih KS Bitnje v gasilskem domu. Na
tem mestu bi se še enkrat zahvalil KS, da nam je za nemotemo delo kluba odstopila
prostore. Zelo sem bil presenečen nad udeležbo članov na sejah. Vse seje so bile
sklepčne, kar dokazuje, da nekaterim le ni vseeno za obstoj nogometa v Bitnjah.
Dogovorili smo se, da gremo korak po koraku in da ne bomo nič prehitevali. Zastavili
smo si kar nekaj ciljev, ki pa smo jih tudi uresničili.
Opravili smo tudi primopredajo med starim in novim vodstvom. Primopredajo smo
opravili brez problemov in tako je novo vodstvo začelo delovati s polnim pooblastilom.
Že na samem začetku smo se soočili s prvo nalogo in sicer nadaljevanjem nogometne
sezone za člansko ekipo. Gorana Bambiča smo zadolžili, da je kontaktna oseba z
zavodom za šport v Kranju. Dogovorili smo se za igranje na umetni travi v Kranju do
konca sezone. Igrišče smo uporabljali brezplačno. Goran je nalogo, ki mu je bila dana,
opravil z odliko. Tako je bila ena skrb manj.
Z Goranom sva se spomladi udeležila volilne skupščine v Kranju kjer smo dobili
novega - starega predsednika, ki pa nam je obljubil pomoč. In res nam je vedno
priskočil na pomoč s svetovanjem.
Na vseh sejah je bil poudarek na iskanju sponzorjev, saj smo se zavedali, da brez njih
ne bomo mogli delovati. Obstoječi sponzorji so nam prisluhnili in nam pomagali, za
kar se jim iskreno zahvaljujem in upam na nadaljnje sodelovanje. Vsa pohvala gre
tudi prejšnjemu vodstvu kluba, saj mu je uspelo pridobiti trenutnega glavnega
sponzorja - gradbeno podjetje TEHNIK. Pri pridobivanju sponzorjev smo imeli kar
nekaj pomislekov, saj smo še brez igrišča. V veliko pomoč nam je bil Intersport, saj
nam je sponzoriral kar nekaj žog ter tako omogočil kvaliteten trening članski ekipi.
Spomladi smo se soočili s problematiko igrišča , saj je namesto trave rasel plevel.
Sestal sem se z izvajalcem zatravitve (travna ruša Gregorc iz Cerkelj). Po ogledu
igrišča me je šokiral z besedami, da je trava 90% zgnila in da bo potrebna ponovna
zatravitev. Na seji smo se odločili, da moramo ponovno zatraviti igrišče, da drugače
ne gre. Pojavil se je problem, kje najti denar za zatravitev. Ker nas je čas priganjal,
smo morali sprejeti nekaj hitrih odločitev. Odločil sem se, da se odpravim na občino
po potrebne informacije. Menil sem, da mora za nastalo škodo nekdo odgovarjati. Na
občini nisem prav veliko izvedel, saj tudi sami niso imeli nikakršnih papirjev o
zatravitvi in tako sploh nismo mogli uveljavljati reklamacije. S pomočjo KS Bitnje smo
na občino vložili pritožbo glede nastale škode. Pritožba nam je delno uspela, saj smo
z izvajalcem našli skupni jezik in s pomočjo vseh članov upravnega in nadzornega
odbora, ki smo prispevali določeni znesek. Ponovna zatravitev je stekla.
Ker so se bližali poletni meseci, se je pojavila težava in sicer kje dobiti toliko vode za
zalivanje igrišča. Če smo hoteli, da nam trava zraste, smo jo morali kar največkrat
zalivati. Obrnili smo se na domače gasilce, ki so nam priskočili na pomoč, za kar se
jim zahvaljujem in upam v nadaljnje dobro sodelovanje. Glede trave moram povedati,
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da je bila velika nervoza med člani odbora, saj trava ni in ni hotela ven iz zemlje. Pri
tem je rast kontroliral izvajalec zatravitve. Miril nas je, da moramo biti potrpežljivi in
da moramo samo zalivati. Pri zalivanju igrišča smo opravili kar nekaj udarniških ur, za
kar se vsem udeležencem prav lepo zahvaljujem.
Ko je trava le zagledala luč svetlobe, je sledilo olajšanje. Zelo kmalu smo morali gnati
kosilnice. Pri košnji so se odlično odzvali igralci, ki so kosili igrišče. Opazil sem, da so
igralci res željni igranja na domačem terenu pred domačo publiko. Igrišče je končno
dobilo svojo podobo – lepa zelena površina, sponzorski panoji, za katere upam, da jih
bomo imeli vedno več.
Sezono smo z organizacijskega in tekmovalnega vidika zaključili zelo uspešno. Zelo
kmalu smo morali pljuniti v roke in pričeti z iskanjem novega domačega igrišča ter
igrišča za treniranje. Goran se je povezal z zavodom za šport in dobili smo igrišče na
Savi v Stražišču ter igrišče za treniranje v Hrastjah. S tem smo nekako rešili tudi
jesenski del sezone.
Zahvaliti se moram tudi NK Kranj za sodelovanje, saj imamo skupno mlajšo ekipo, ki
jo vodi gospod Stojan. Za igranje v 1. Gorenjski nogometni ligi je pogoj imeti mlajšo
selekcijo. Tako so nam omogočili igranje v ligi. Upam, da bomo še v prihodnje dobro
sodelovali.
Na koncu bi se še enkrat zahvalil celotnemu upravnemu in nadzornemu odboru in
posameznikom, da svoj dragoceni prosti čas namenijo nogometu. Kljub temu, da so
časi vedno težji in časa vedno manj, upam, da bomo še naprej tako dobro sodelovali
in tako uspešno premagali vse ovire, ki nas čakajo v prihajajočem letu. Prav tako
pričakujem tudi od ostalih, ki niso v odboru, a jim ni vseeno za naš klub, da nam bodo
priskočili na pomoč.
Povedati moram tudi, da smo poravnali vse tekoče račune v klubu in da nismo
nikomur nič dolžni.
Tako kot sem že napisal za Informator - če bomo držali skupaj tako igralci, upravni in
nadzorni odbor ter ljubitelji nogometa se za bitenjški nogomet nimamo kaj bati in se z
veseljem veselimo novih uspehov, ki nas čakajo v prihajajočem letu in upajmo, da
bomo na prihodnji skupščini govorili o samih uspehih našega kluba.

Damjan Kern, predsednik NK Bitnje
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Priloga 2
FINANČNO POROČILO NK BITNJE
PRIHODKI
Članarine ........................................................................ 1.160,00
Najem prostorov .............................................................. 4.560,00
Dotacije (Zavod za šport-vračilo najemnine, MOK) .............. 550,00
Donacije (sponzorstvo, donacije,…) .................................... 8.354,00
Drugo (dohodnina, pikniki,…) ............................................ 779,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ........................................................................... 14.853,00 EUR
ODHODKI
Oprema (žoge, dresi,…) .................................................... 818,00
Stroški materiala (gnojila,goriva, sveče, pisarniški material) . 878,00
Stroški storitev (popravila, prevoz vode za zalivanje, hišnik)
870,00
Stroški reprezentance (pijača igralci,delovne akcije, pikniki,…) 645,00
Članarine, disciplinske kazni MNZG .................................... 691,00
Tekmovalni stroški (sodniki, najemnine igrišč-domače+tuja) . 3.044,00
Telovadnica .................................................................... 360,00
Stroški honorarjev (trener, licence) ................................... 2.310,00
Stroški komunalnih storitev............................................... 286,00
Stroški ogrevanja.............................................................
50,00
Stroški el.energije............................................................ 716,00
Poštne storitve, provizije...................................................
47,00
Bančni stroški, akontacija DURS ........................................
79,00
Drugo (T2, Kern) ............................................................. 1.136,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

SKUPAJ........................................................................... 11.930,00 EUR

Stanje TRR na dan 31.12.2011...................................... 3.487,00 EUR
Stanje blagajne na dan 31.12.2011 .............................. 329,00 EUR

Blagajnik NK Bitnje Bojan Vilfan
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Priloga 3
POROČILO TAJNIKA NK BITNJE
Seje UO
V letu 2011 smo imeli 14 rednih sej UO NK Bitnje.
Prejeta pošta
V letu 2011 smo prejeli 103 poštne pošiljke. Veliko obvestil pa prejemamo preko
elektronske pošte na naslov nk.bitnje@gmail.com. Vsa elektronska pošta je tudi
arhivirana na tem naslovu.
Poslana pošta
V letu 2011 smo poslali 27 poštnih pošiljk. Veliko obvestil pa pošiljamo preko
elektronske pošte iz naslova nk.bitnje@gmail.com. Vsa elektronska pošta je tudi
arhivirana na tem naslovu.
Članstvo NK Bitnje
Izpisnice – V letu 2011 smo izdali 11 izpisnici in dve pogodbi o posoji igralca .
Registracija igralcev – V letu 2011 smo vložili 11 zahtevkov za registracijo novih
igralcev.

Janez Stanonik, tajnik NK Bitnje
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Priloga 4
POROČILO TRENERJA VETERANSKE EKIPE
Veteranska nogometna ekipa NK Bitnje je v letu 2011 delovala na dveh področjih:
• Rekreacija v telovadnici OŠ Stražišče
• Tekmovanja na veteranskih malonogometnih turnirjih Velesovo 2011, Šenčur
2011, Škofja Loka 2011
Rekreacijo v telovadnici OŠ Stražišče je obiskovalo 12 veteranskih ter 10 mlajših
veteranskih igralcev. Na veteranskih malonogometnih turnirjih je sodelovalo 15
veteranskih igralcev.
Rezultati veteranskih turnirjev:
• Velesovo 2011: tretji v kvalifikacijski skupini
• Šenčur 2011: uvrstitev v četrtfinale
• Škofja Loka 2011: 1. Mesto
Za potrebe veteranske ekipe NK Bitnje je bilo v letu 2011 nabavljeno:
• Komplet novih dresov
• Komplet futsal nogometnih žog
• Anoraki
Vso omenjeno nabavljeno opremo je nabavil in plačal Doljak Tomaž, vodja veteranske
ekipe.
Plani za leto 2012
1. Rekreacija na glavnem igrišču v Bitnjah (vsak petek) in telovadnici OŠ Stražišče
( jesen – zima 2012)
2. Sodelovanje na veteranskih malonogometnih turnirjih Velesovo 2012 (že
odigrano – 3. mesto), Škofja Loka 2012, Ajdovščina 2012, Bitnje 2012
(otvoritev igrišča), Kranj 2012-04-04

Veteransko nogometno ekipo NK Bitnje sem ustanovil v letu 2008 in do sedaj se je že
izkazalo, da je to zadetek v polno, saj se po eni strani v domači klub vračajo
dolgoletni igralci, ki so igrali za NK Bitnje, po drugi strani pa imajo tudi veterani
možnost rekreacije, sodelovanja ter so-odločanja v NK Bitnje.
Od ustanovitve 2008, vodenja, organizacije in delovanja veteranske ekipe je bilo
mnogo storjenega in narejenega tudi pri in za veteransko ekipo NK Bitnje. Veteranska
ekipa je tako pomemben faktor tako v klubu kot bližnji in tudi daljni nogometni okolici
in verjamem, da bo tako tudi v bodoče.
Doljak Tomaž, vodja veteranske ekipe NK Bitnje
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Priloga 5
POROČILO NADZORNEGA ODBORA NK BITNJE
Nadzorni odbor v sestavi Aljoša Kavčič, Klemen Budna in Rok Plestenjak je bil izvoljen
na prvi seji kluba 31.01.201. Čeprav je Aljoša Kavčič soglašal z imenovanjem v
nadzorni odbor se je od aktivnosti kluba oddaljil, zato sva to poročilo oblikovala,
pregledala in ga na tej skupščini podajava samo Klemen Budna in Rok Plestenjak. V
tem mandatu se je komisija sestala enkrat (v okrnjeni zasedbi), za večkrat pa ni bilo
nujnih potreb. Nadzorni odbor je v letu 2011 tesno sodeloval z upravnim odborom. Na
vseh sejah je bil vsaj en predstavnik NO.
Nadzorni odbor ugotavlja sledeče:
•

•
•
•

Finančno stanje je evidentirano primerno in pravilno po postavkah
posameznih prihodkov in odhodkov. Po pregledu finančne dokumentacije
ugotavljamo, da je klub v letu 2011 posloval racionalno.
Delo organov kluba je potekalo brez nepravilnosti. Sklepi sprejeti na sejah
so se izvajali korektno v okviru naših sposobnosti.
Da je klub v veliki meri izpolnil plane za leto 2011, tako po organizacijski
kot po tekmovalni plati.
Ustrezno smo informirali vse zainteresirane člane o aktivnostih, ki so se
izvajale v okviru kluba

Nadzorni odbor pri pregledu dokumentacije in finančnega stanja kluba ni odkril
nobenih napak in pomanjkljivosti, vendar pa spodbujamo klub k še večji zagnanosti,
tudi z našo pomočjo.
Za NO NK Bitnje: Rok Plestenjak
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Priloga 6
PLAN DELA NK BITNJE ZA LETO 2012
Za leto 2012 smo si zastavili nekaj realno uresničljivih ciljev. Za prihajajoče leto bo
najpomembnejša naloga upravnega odbora odprtje nogometnega igrišča. Članska
ekipa bo končno zaigrala na domačem terenu. Pridobiti bomo morali kar nekaj
denarnih sredstev. Za uradno otvoritev se moramo še dogovoriti na seji upravnega
odbora.
Osredotočili se bomo na delo z mladimi. Potrebovali bomo nekoga, ki se bo pripravljen
ukvarjati z mladimi. Imeti bo moral razen nogometnega znanja tudi občutek za delo z
mladimi. Oseba bo morala biti zanesljiva in vestna kajti mladina zelo kmalu izgubi
zanimanje. Mladino zelo težko pridobiš zelo hitro jo pa izgubiš. S tega mesta pozivam
vse prisotne, ki imajo kakršnokoli idejo kako pridobiti otroke. Ideje so dobrodošle.
Za samo poslovanje kluba moramo ostati na realnih tleh. Z odprtjem nogometnega
igrišča se nam bodo tudi povečali stroški. Upajmo, da se nam bo trud obrestoval in da
bomo pridobili kakšnega novega sponzorja.
Ker smo v lanskem letu uvedli grb kluba, moramo letos sprejeti še zastavo kluba.
Upam, da bodo tudi navijači s transparentom pripomogli k vzdušju na tekmah.
Za treniranje moramo urediti tudi pomožno igrišče, ki se nahaja zraven glavnega
igrišča. Uredili bomo prostore za organiziranje piknikov in podobno.
Vse, kar smo si zastavili za prihajajoče leto, je odvisno od denarnih sredstev, ki jih
bomo uspeli pridobiti in tudi od prostovoljnih ur, ki jih je posameznik pripravljen
žrtvovati za klub.

Damjan Kern, predsednik NK Bitnje
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