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POSLOVNO POROČILO O DELU KLUBA ZA LETO 2019 

Badminton klub Kungota je popolnoma neprofitna organizacija, ki zaradi načina in vsebine svojega 

delovanja izpolnjuje pogoje za uvrstitev med nevladne organizacije v javnem interesu.  Glavni oz. edini 

namen ustanovitve ter delovanja kluba je omogočanje športnega udejstvovanja otrok, mladine in 

odraslih v kraju in širši okolici. 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 oziroma panožne zveze, z zbranim denarjem pa članom omogoča izvajanje 

športnih in družabnih aktivnosti, kar med drugim zajema priprave na tekmovanja, tekmovalna srečanja 

z drugimi klubi ali medsebojna tekmovanja v klubu. 

POSLANSTVO 

 Otrokom, mladostnikom in odraslim 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 in 

 povečati prepoznavnost badmintona v našem širšem okolju. 

VIZIJA  

 želimo ostati med največjimi in najpomembnejšimi slovenskimi badmintonskimi klubi ter biti 

še naprej prepoznavni po odličnih medsebojnih odnosih vseh članov kluba, 

 ostati v vrhu slovenskega mladinskega badmintona ter 

 širiti rekreativno igranje badmintona med vsemi generacijami, tudi v širši okolici Kungote. 

Kratek pregled dosežkov kluba v letu 2019  

 
Badminton klub Kungota ima v letu 2019 ponovno obilo razlogov za zadovoljstvo z doseženim delom ter 
rezultati, saj smo ponovno uspešno nastopali in dosegali medalje v  raznih starostnih kategorijah. 
  
Naši tekmovalci so tekmovali na večjem številu tekmovanj, tako državnega kot mednarodnega ranga.  
 
Prav tako so se člani oz. članice našega kluba udeleževali mednarodnih tekmovanj, tako v okviru različnih tujih 
lig kot v obliki sodelovanja v ekipnih tekmovanjih. Uspehi naših tekmovalcev so spet opravičili zaupanje ter 
potrdili dobro delo kluba v sezoni ter v preteklosti.  
Klubski igralci so nastopili tudi na šolskih tekmovanjih, kjer so za svoje šole prav tako dosegali lepe rezultate. 
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Badminton Klub Kungota je tudi v letu 2019 nadaljeval z uspešnim delom, kar se je kazalo na naslednjih 
področjih: 
 

 uspešno smo organizirali več tekmovanj v badmintonu za posameznike in dvojice,  

 ohranjamo število otrok, ki redno obiskujejo organizirano igro, 

 v letu 2019 se je sicer število rekreativnih igralcev badmintona, ki redno igrajo in se pripravljajo v 
terminih za rekreacijo, zmanjšalo, zato v letu 2020 načrtujemo aktivnosti za aktivacijo oziroma 
povečanje, 

 uspešno smo sodelovali s panožno Zvezo, domačimi in tujimi klubi, 

 zbrali smo dovolj sredstev, da smo finančno izpeljali zastavljene cilje kluba. 
 
Člani kluba so se tudi v letu 2019 udeleževali tekmovanj v rekreativnih ligah, v katerih nastopa skupno tudi 
preko sto rekreativnih igralcev badmintona iz Slovenije in Hrvaške.  
 
V letu 2019 so naši mladi člani in članice nastopali na članskih tekmovanjih (A, B in C turnirji ter klubska liga 
BZS), kjer so dosegli vidne uvrstitve (npr. uvrstitve med prvih pet mest ter naslov državnega prvaka).  
 
Klub je v letu 2019 odlično sodeloval z občino Kungota pri organizaciji treningov, športnih dogodkov, 
informiranosti in tako ohranjal doprinos k zdravemu preživljanju prostega časa občanov vseh starosti. 
 
 
 
Pripravil: 
 
Janez Stajnko 
podpredsednik kluba 
 
 
 
 
Herman Marko 
 
Predsednik kluba 
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POJASNILA K IZKAZOM ZA LETO 2019 
 

BILANCA STANJA 

Na računu ima društvo na dan 31.12.2019 denarna sredstva v višini 4.171,31 EUR ter 

kratkoročne terjatve v višini 16,97 EUR. Sredstva se bodo za porabo prenesla v leto 

2020. Na dan 31.12.2019 ima društvo kratkoročne obveznosti do dobaviteljev višini 

2.324,45 EUR. Društveni sklad na dan 31.12.2019 znaša 1.863,83 EUR.  

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

V letu 2019 je društvo imelo prihodke v višini 10.616,13 EUR. V letu 2019 je društvo 

dobilo iz občinskega proračuna sredstva v skupni višini 4.354,00 EUR. Donacije iz drugih 

fundacij, skladov in ustanov za leto 2019 znašajo 1.061,60 EUR. Donacije pravnih in 

fizičnih oseb za leto 2019 znašajo 844,43 EUR. Članarine in prispevki članov za leto 2019 

znašajo 3.711,96 EUR. Sredstva v višini 644,14 EUR je društvo dobilo iz pobranih 

igralnin.  

Vsi odhodki za leto 2019 znašajo 10.998,82 EUR. Stroški porabljenega materiala znašajo 

491,74 EUR. Tukaj gre za nabavo majic. Stroški storitev znašajo 10.507,08 EUR.  Sem 

prištevamo provizijo vodenja računa Nove KBM, računovodske storitve, najemnino za 

telovadnico in druge storitve. V letu 2019 je tako društvo imelo več odhodkov kot 

prihodkov. Tako primanjkljaj za leto 2019 znaša 382,69 EUR. 

Poslovno poročilo bo društvo obravnavalo na naslednji seji društva. 

Društvo je delovalo celo leto 2019.  
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