
    ŠPORTNO DRUŠTVO KRAŠNJA 

         PROGRAM AKTIVNOSTI IN FINANČNI PROGRAM 
         ZA LETO 2020 
 
PROGRAM AKTIVNOSTI ZAJEMA: 
___________________________  
 

- SODELOVANJE S ŠOLO IN Z VRTCEM KRAŠNJA 
- PROGRAMI ZA MLADINO IN ODRASLE 
- LOKALNE PRIREDITVE 
- VEČJE PRIREDITVE 
- DRUŠTVENI INFORMATOR 
- DOBRODELNI MOŠNJIČEK 
- OSTALE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI 

 
SODELOVANJE S ŠOLO IN VRTCEM KRAŠNJA: 
_____________________________________  

- Dopisništvo za glasilo Društveni informator                ( januar – december) 
- 35. tek, 27. pohod za krof in 9. krofkov tek;                (oktober) 
- Organizacija obiska in pogovora s športnico ali športnikom;                     (april – maj) 
- Organizacija spoznavanja taborniških aktivnosti;               (marec, april, maj) 
- Društveni orientacijski pohod po opisani poti;                             ( 13. september) 

 
AKTIVNOSTI ZA MLADINO IN ODRASLE: 
_________________________________  

- Fizioterapevtska vadba z aerobiko, z zagotovitvijo strokovnega kadra; 
         (jan.-apr., nov.-dec.) 23. ur 
- Funkcionalna vadba z zagotovitvijo strokovnega kadra;    

(jan.-maj – sept.-dec.) 68  ur 
- Društvena akcija HOJA,TEK, KOLESARJENJE-MOJA REKREACIJA; 

  (marec 2020 – februar 2021) 
- Društvena pohodniška aktivnost ŠRAUFOV GOJZAR (evidentiranje pohodov na Limbarsko 

goro;          (marec 2020 – februar 2021) 
- Udeležba na Velikonočnem pohodu na Malo goro – prijateljsko srečanje s planinci PS Kamnje; 

  (ponedeljek, 13. aprila) 
- Rekreativno igranje malega nogometa; (podpis najemne pogodbe za vadbeni prostor) 
 
LOKALNE PRIREDITVE: 
___________________  
- Orientacijski pohod po opisani poti;    (nedelja, 13. september) 
- Pohod z lučkami na Limbarsko goro;    (sobota, 26. december) 
 
VEČJE PRIREDITVE: 
________________  
- 24. Šraufov spominski pohod;     (sobota, 16. maj) 
- 35. tek za krof, 27. pohod za krof, 2. tek veteranov za krof, 

9. krofkov tek;       (nedelja,  4. oktober) 
 



DRUŠTVENO GLASILO INFORMATOR: 
_______________________________  
V letu 2020 bomo pripravili in izdali pet krajevnih glasil Društveni informator in sicer v 
mesecih: marec, maj, avgust, oktober in december. 
Za prevzem glasil v trgovini in gostinskem lokalu Bar pod lipo bomo fotokopirali 80 izvodov. 
Vsebine glasil pa bodo objavljene tudi na društveni internetni strani sd-krasnja.org. 
Cena za prevzem posameznega izvoda glasila bo še nadalje 1,00 €. 
V letu 2020 bomo skušali reorganizirati način dopisništva in sicer tako,  da bomo za 
posamezna področja aktualnih dogodkov, v UO imenovali osebe, ki bodo zadolžene za 
pravočasni izbor in pripravo gradiv ter fotografij za tekoče objave.  
Da bi bilo glasilo vsebinsko še obširnejše in še bolj zanimivo, pa bi bilo potrebno v 
posameznih okoliških vaseh v KS Krašnja k sodelovanju – dopisništvu privabiti nekaj oseb, ki 
bi bile pripravljene spremljati utrip kraja in o tem kaj lepega sporočiti javnosti z objavo v 
glasilu. 
Stroške fotokopiranja bo društvo še nadalje krilo iz pridobljenih prostovoljnih prispevkov od 
novoletnih koledarjev, z dotacijo KS Krašnja in delno tudi z naključno pridobljenimi donatorji. 
ŠD Krašnja bo do konca meseca marca 2020 za najbolj dejavne ustvarjalce v zadnjih desetih 
letih pripravilo srečanje ob 25. obletnici izhajanja glasila. Ob tej priložnosti bo podeljenih 
tudi nekaj pisnih zahval. 
 
DRUŠTVENI DOBRODELNI MOŠNJIČEK: 
_________________________________  
Leto 2020 bo že osemnajsto po vrsti, ko ŠD Krašnja poleg osnovnih dejavnosti, pozornost 
posveča tudi dobrodelnosti z zbiranjem prostovoljnih prispevkov. 
V obdobju sedemnajstih let je društvo zbralo že 10.559,40 €, katera so bila podeljena 
različnim naslovom. V zadnjih nekaj letih predvsem KO RK Krašnja, šoli in vrtcu, župniji,  in 
tudi KS Krašnja. Komu smo namenili zbrane prostovoljne prispevke v posameznem letu pa 
smo se v društvu predhodno dogovorili in o akciji podrobneje poročali v Informatorju. 
Komu bomo namenili zbrane prostovoljne prispevke v letu 2020 bo znano po sprejetju sklepa 
IO društva in s potrditvijo na rednem občnem zboru. 
Prostovoljne prispevke bomo zbirali na enak način kot do sedaj in sicer: 

- z namenskimi donacijami pravnih in fizičnih oseb; 
- s prispevki, pridobljenimi z odprodajami oz. licitacijami športne opreme ali rekvizitov od 

znanih slovenskih športnic in športnikov ter ostalih, ki bodo društvu v ta namen podarila 
ostala darila. 

 
OSTALE DRUŠTVENE AKTIVNOSTI IN SODELOVANJA: 
____________________________________________  
 

- članstvo v Športni Uniji Slovenija; 
- finančne transakcije se bodo izvajale preko TRR pri NLB in z evidentiranjem gotovinskih 

prihodkov in odhodkov na prireditvah, v pisarni društva in v primeru zbiranja prostovoljnih  
prispevkov (koledarji) tudi na terenu; 

- zagotavljanje strokovnega kadra za organizirani vadbi in sicer za fizioterapevtsko vadbo z 
dodatkom aerobike, za funkcionalno vadbo ter aktivnosti, ki bodo organizirane za najmlajše 
(taborniške urice); 

- zagotavljanje vadbenega prostora za organizirani vadbi v telovadnici OŠ Krašnja s sklepanjem 
najemne pogodbe z OŠ Janko Kersnik Brdo-Lukovica; 
ter sklepanje najemne pogodbe z Ministrstvom za obrambo RS za koriščenje športne dvorane 
Edvarda Peperka v Ljubljani za vadbo rekreativnega igranja nogometa; 



društvo bo za stroške najemnine za uporabo telovadnice v OŠ Krašnja za svoje člane 
prispevalo 40% delež, stroške športne dvorane v Ljubljani pa bodo v celoti plačevali 
uporabniki vadbe malega nogometa; 

- društvo bo v proračunu za leto 2020 PGD Krašnja namenilo sredstva za gradbena dela in sicer 
za obnovo obstoječih sanitarij v pritličju stavbe; 

- izvajanje uradnih ur v društveni pisarni enkrat tedensko 1 uro in urejanje spletne strani sd-
krasnja.org; 

- organizacija družabnega srečanja ustvarjalcem Informatorja ob 25. obletnici izdajanja glasila s 
podelitvijo priznanj; 

- zagotavljanje športnih odličij in nagrad za organizacije večjih in lokalnih prireditev; 
- prizadevanje društva za povečanje števila članstva; 
- sodelovanja z donatorji in sponzorji; 
- sodelovanja s KS Krašnja in z vsemi krajevnimi društvi in organizacijami ter z Župnijskim 

uradom Krašnja; 
- sodelovanje s POŠ in vrtcem Krašnja; 
- sodelovanje z Občino Lukovica; 
- sodelovanje z društvi in klubi ter s podjetji in podjetji in ostalimi, ki nam bodo pomagali pri 

organizacijah večjih in lokalnih prireditvah; 
- prijateljsko sodelovanje s planinci PS Kamnje v Vipavski dolini; 
- pozornosti društva do članic in članov ob prilikah osebnih praznovanj in ostalih dogodkih; 
- društvo bo za leto 2021 pripravilo koledarje in darila za obisk domov v KS Krašnja in v krajih, 

kjer bivajo člani društva; 
zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni stroškom fotokopiranja glasila Informator; 

- društvo bo za potrebe organizirane rekreacije in ostale organizirane dejavnosti po potrebi 
zagotovilo vadbene rekvizite; 

- društvo bo izvajalo vse ostale naloge, ki so zapisane v društvenem Statutu; 
 
 
 

    PLAN PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 
 
PRIHODKI: 
 
1. DOTACIJA PRORAČUNSKIH SREDSTEV OBČINE LUKOVICA   2.950,00  € 
2. DOTACIJA PRORAČUNSKIH SREDSTEV KS KRAŠNJA       350,00 
3. ČLANARINA            600,00 
 
4. LASTNI PRISPEVKI: 
  - ZA NAJEMNINO TELOVADNICE V OŠ KRAŠNJA (60%)    780,00 
  - ZA NAJEMNINO ŠPORTNE DVORANE V LJUBLJNI  1.200,00 
  - ZA DEJAVNOSTI NAJMLAJŠIH (TABORNIŠKE URICE)     370,00 
 
5. PRIHODKI OD DONACIJ IN SPONZORSTEV: 
  - DONATORSKA IN SPONZORSKA SREDSTVA (NAKAZILA IN 
   KOMPENZACIJE)      1.200,00 

o - PRIHODKI OD SREČOLOVA        800,00 
 
6. PRIJAVNINE (Šraufov spominski pohod, Teki in pohod za krof in 
            Orientacijski pohod po opisani poti    1.600,00 



7. PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA MOŠNJIČEK        300,00 
8. PROSTOVOLJNI PRISPEVKI ZA KOLEDRJE     2.600,00 
 
9. OSTALI PRIHODKI: 
  - PRODAJA GLASILA INFORMATOR IN PRISPEVEK 
   KS KRAŠNJA          600,00 
  - OSTALI NEPREDVIDENI PRIHODKI       150,00 
__________________________________________________________________________  
PLANIRANI PRIHODKI SKUPAJ:                13.500,00 € 
___________________________________________________________________________  
 
 
ODHODKI: 
 
1. STROŠKI NAJEMNINE TELOVADNICE V OŠ KRAŠNJA (91 ur x 14,00 €) 1.275,00 € 
2. STROŠKI NAJEMNINE ŠPORTNE DVORANE EDVARDA PEPERKA 
 ( 20 TERMINOV x 60,00 € )       1.200,00 
3. STROŠKI ORGANIZACIJE TABORNIŠKE DEJAVNOSTI       450,00 
 
4. ŠPORTNA ODLIČJA IN NAGRADE: 
  - ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD ( 50 GOJZARČKOV )      150,00 
  - TEK, POHOD IN KROFKOV TEK        400,00 
  - ORIENTACIJSKI POHOD PO OPISANI POTI       250,00 
  - ŠRAUFOV GOJZAR (MEDALJE IN TORTE)       350,00 
  - HOJA, TEK, KOLESARJENJE – MOJA REKREACIJA (MEDALJE)       80,00 
  - 25. OBLETNICA INFORMATORJA (PRIZNANJA)      150,00 
  - SPOMINSKO DARILO PS KAMNJE (VELIKONOČNI POHOD)       70,00 
 
5. OSTALI ORGANIZACIJSKI STROŠKI: 
 - ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD – TOPLI OBROK       450,00
 - OBČNI ZBOR DRUŠTVA          200,00 
 - POGOSTITEV RAZNAŠALCEV KOLEDARJEV                    250,00
 - DELNO KRITJE STROŠKOV GOST. USLUG (POHOD Z LUČKAMI…)       50,00
 - GOSTINSKE USLUGE ( ZA ORGANIZATORJE PRIREDITEV)      150,00 
 - ZDRAVSTVENE STORITVE (KROF)         200,00
 - GLASBA (ŠRAUFOV SPOMINSKI POHOD)                  350,00 
 - SAZAS             120,00
 - DARILA IN CVETJE            170,00
 - PRIJAVA PRIREDITEV ( UE DOMŽALE)          25,00
  - TEHNIČNI PRIPOMOČKI ZA TRASIRANJE          
50,00 - FOTOKOPIRANJE REKLAMNIH LETAKOV         150,00
 - 25. OBLETNICA INFORMATORJA – POGOSTITEV        250,00 
 
6. IZPLAČILO ZBRANIH PROSTOVOLJNIH PRISPEVKOV ZA MOŠNJIČEK: 
 - NEIZPLAČANA SREDSTVA KO RK KRŠNJA ZA OSTARELE (L. 2019)     176,00 
 - MOŠNJIČEK L. 2020           300,00 
 



7. INFORMATOR – FOTOKOPIRANJE ( 5 IZDAJ PO 80 IZVODOV )  1.730,00 
8. PRIPRAVA KOLEDARJEV IN DARIL          650,00 
 
9. OSTALI STROŠKI: 
 - GRADBENA DELA PGD KRAŠNJA (OBNAVA SANITARIJ V PRITLIČJU) 3.000,00 
 - ČLANARINA ŠPORTNI UNIJI SLOVENIJE           50,00 
 - POŠTNE STORITVE, TELEFON, PISARNIŠKI MATERIAL       120,00 
 - ŠPORTNI REKVIZITI ZA SKUPINKO VADBO         200,00 
 - PREVOZNE STORITVE (KAMNJE – POHOD NA MALO GORO)        50,00 
 - STROŠKI BANČNIH STORITEV           200,00 
 - DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB          100,00 
 - OSTALI NEPREDVIDENI STROŠKI (OPERATIVNA REZERVA)       184,00 
__________________________________________________________________________  
PLANIRANI ODHODKI SKUPAJ:       13.500,00 
_________________________________________________________________________  
 
 
 
 
Pripravil: Marjan Štrukelj    
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