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 Z  A  P  I  S  N  I  K 

 
 

Občnega zbora Športno kulturnega društva Čelešnk, ki je bil dne 11. decembra 2006 ob 11,00 
uri v prostorih osnovne šole v Češnjicah. 
 
Prisotni: po listi prisotnih (priloga zapisnika). 
 
Predlagan dnevni red: 

1. Pregled dela v letu 2006 
2. Izgradnja brunarice, 
3. Plan dela za leto 2007, 
4. Razno. 

 
 
Ad1) Predsednik društva je navedel aktivnosti, ki jih je opravilo društvo v letu 2006: 

- veliko truda in prostovoljnih delovnih ur je bilo vloženih v izgradnjo športnega 
igrišča: 

a) zgradili smo oporni zid in temeljne za brunarico nad igriščem, 
b) na nogometnem igrišču smo s stroji poravnali površino, zasejali travo in že 

začeli s košnjo le-te, 
c) naredili smo izkop za električno in vodovodno napeljavo, položili vodovodni 

in elektro kabel in zasuli jarek, 
d) nad igriščem smo našli vodovodni izvir, ki nam bo služil za zalivanje travne 

površine, 
      -    organizirali smo dva piknika za člane kluba in sponzorje ter tiste, ki so nam pomagali                           
           pri izgradni športnega igrišča, 

- udeleževali smo se športnih tekmovanj, predvsem nogometnih turnirjev ter smučarskih 
skokov, 

- organizirano smo imeli vadbo za člane kluba (aerobika in odbojka). 
 
        Tajnik društva je pripravil pisno poročilo o izgradnji,finančno poročilo za leto 2006 in        
        plan za leto 2007  (priloga zapisnika). 
 
Ad2) Vsi smo se strinjali, da je glavna naloga v letu 2007 izgradnja brunarice nad športnim 
igriščem in dokončanje igrišča. Član društva Stene Žordani je pripravil in navedel potrebne 
Količine in izmere lesa, ki ga bomo potrebovali. Dogovorili smo se tudi že za nekaj 
konkretnih akcij (sečnja lesa, prispevki okoliških kmetov v obliki lesa ipd.) 



 
 
Ad3) Plan za leto 2007 poleg izgradnje igrišča: 

- aerobika (Simona se pozanima kakšen je interes članic), 
- pripravili bomo dve tekmovanje v smučanju (veleslalom in tekmovanje s pležuhi), 
- v petkih ob 21,30 uri imamo rezerviran termin v RCU za igranje nogometa (sami 

plačujemo najemnino), 
- tradicionalni piknik ob obletnici društva, 
- plesna skupina še naprej vadi in sodeluje na prireditvah, 
- udeležili se bomo »Šraufovega pohoda«, 
- v jeseni bomo pripravili izlet, 
 
 
 

Ad4) Člani društva so izrazili željo po boljšem obveščanju o akcijah, ki jih prirejamo. 
         V debati in idejah, ki so bila izrečena na to temo smo zaključili, da je najenostavnejši 
         način obveščanje preko e-pošte, ker pa je vsi člani nimajo se moramo posluževati tudi 
        drugih načinov (oglasne deske, osebni kontakti, SMS-i in telefoni). 
 
 
Zbor je bil zaključen ob 12,10 uri. 
 
 
Priloge: 

- lista prisotnosti, 
- poročilo o izgradni igrišča, plan, 
- finančno poročilo za leto 2006 
 

 
 
Zapisal: Janez Dimic 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO 
Č E L E Š N K 
 
 
Poročilo o izgradnji športnega igrišča 
 
V letu 2006 smo zgradili oporni zid, temeljne za brunarico ter izravnali in zasejali nogometno 
igrišče. Vrednost materiala, ki smo ga porabili pri gradnji znaša 284.867,60 SIT. Poleg 
materiala, ki smo ga plačali smo dobili donatorje, ki so prispevali material in storitve. Člani 
društva pa smo s prostovoljnim delom poskrbeli, da je bila izgradnja čim cenejša. Ocena 
materiala,storitev in prostovoljnega dela: 
 

- material (pesek,vodovodni in elekt.materila....550.000,00 SIT 
- prevozi………………………………………..150.000,00 SIT 
- material za izgradnjo opornega zidu…………..50.000,00 SIT 
- delo s stroji pri izgradnji (traktoji,kopač)…….100.000,00 SIT 
- hrana in pijača…………………………………200.000,00 SIT 
- prostovoljno delo (cca.500 ur)………………...750.000,00 SIT 
Skupaj                                                                   =1.800.000,00 SIT 
       =============== 
 

 
Plan za leto 2007 
 
V naslednjem letu predlagamo, da se nadaljuje z izgradnjo športnega igiršča in sicer: 
 

- izgradnja brunarice, 
- priklop vode in elektrike, 
- izgradnja zaščitne ograje okrog nogometnega igrišča, 
- postavitev in priklop reflektorjev, 
- postavitev otroških igral, 
- dokončna ureditev nogometnega igrišča, 
- ureditev namakanja igrišča. 

 
Načrtov je veliko zato predlagamo, da se vsi člani po svojih močeh prizadevajo za 
pridobitev novih sponzorjev in donatorjev ter s prostovoljnim delom prispevajo k  
čim hitrejši realizaciji začrtanih ciljev. 
 
 
Pripravil: Janez Dimic 
 
 
V Češnjicah dne 10.decembra 2006      

 
 
 
 
 
 
 



 

ŠPORTNO KULTURNO DRUŠTVO   

 ČELEŠNK     
       

Finančno poročilo za leto 2006   
       
       
Prihodki    SIT  EUR 
 Občina Lukovica     204.705,00   854,22 
 NLB d.d. Ljubljana     150.000,00   625,94 

 
Niko transport d.o.o. 
Moste     60.000,00   250,38 

 Teal d.o.o. Radomlje     100.000,00   417,29 
 Prispevki-kostanjev piknik     23.000,00   95,98 
 Prodane majice društva     84.500,00   352,61 
 Prispevki-Liga Motnik     33.000,00   137,71 
 Prispevki- Odbojka     60.000,00   250,38 
 Prispevki-kegljanje     15.000,00   62,59 
 Prostovoljni pris.-piknik     22.600,00   94,31 
 Članarina     218.000,00   909,70 
       970.805,00   4.051,10 
             
Stroški             
Dejavnost Liga Motnik     50.000,00   208,65 
 Odbojka     50.000,00   208,65 
 Aerobika     47.643,00   198,81 
 Kegljanje     11.000,00   45,90 
 Piknik     175.501,00   732,35 
 Kostanjev piknik     32.730,00   136,58 
       366.874,00   1.530,94 
             
Investicije Pesek     77.000,00   321,32 
 Železo     14.800,00   61,76 
 Cement     132.680,00   553,66 
 Drenažne cevi     60.387,60   251,99 
 Izkop     12.000,00   50,08 
 Trava+gnojilo     23.874,00   99,62 
 Reprezentanca (pivo)     16.000,00   66,77 
       336.741,60   1.405,20 
             
Ostalo Stroški vodenja rč.     15.600,00   65,10 
       15.600,00   65,10 
             
 Skupaj stroški     719.215,60   3.001,23 

 


