
POROČILO PREDSEDNIKA O DELU AMD ZVEZDA V 
LETU 2017 

 (za redni letni Zbor članov AMD Zvezda – 9. 3. 2018) 
 
 

SPLOŠNO 
 
V letu 2017 smo delovali na dveh področjih, in sicer na področju članstva in na 
področju športa.  
 
Na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport smo oddali poročilo o delu društva 
za leto 2017 in program dela društva za leto 2018. Na podlagi tega nam je bil 
podaljšan status društva, ki deluje v javnem interesu na področju športa.  
 
Prav tako smo v letu 2017 kandidirali na razpis za sofinanciranje projektov društvom 
za področje članstva, ki ga je razpisala AMZS. Maša vloga je bila odobrena, tako da 
nam je bilo iz naslova članstva oziroma za pridobivanje novih in zadržanje obstoječih 
članov odobrenih 2.163,00 EUR. Iz področja članstva smo celoten znesek porabili in 
sicer za razen promocijski material za člane društva, prostovoljno delo članov 
društva, postavitev stojnice AMD na dirki v Lučinah…  
 
 

ČLANSTVO 
 
Organizacija društva je tako kot v večini društev vezana na aktivnosti, ki potekajo v 
okviru AMZS-ja, krovne organizacije, katere soustanovitelj je tudi naše društvo. To 
članstvo je vezano predvsem na usluge, ki jih nudi AMZS. Dogovorjena naloga 
društev je, da vodi članske evidence, skrbi za pošiljanje obvestil članom v zvezi s 
podaljšanjem članstva, pošilja in izdaja vsakoletni članski material… V društvu si 
prizadevamo tudi za pridobivanje novih članov. Vsem svojim članom nudimo možnost 
vključevanja v športne in preventivne aktivnosti.  
 
V okviru organizacije Gorsko hitrostne dirke Lučine 2017, smo imeli tudi svojo 
stojnico, na kateri smo predstavljali članstvo v našem društvu in  članstvo v AMZS ter 
ugodnosti, katerih so deležni člani društva oziroma člani AMZS.   
 
Številčno se je članstvo iz leta 2016 rahlo zmanjšalo in sicer iz 3154 članov konec 
leta 2016, na 3087 članov konec leta 2017.  V zadnjih treh letih tako ostaja število 
članov približno enako, tako da nam je očitno uspelo ustaviti trend upadanja števila 
članov, ki je bil značilen v preteklih letih.  
 
 



LETO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ŠTEVILO 
AKTIVNIH 
ČLANOV 

3818 3761 3153 3124 3006 2806 3154 3142 
 

3087 

Število članov po letih od 2009 do 2017 
 

Članska aktivnost in prihodek iz tega naslova je glavni vir sredstev za delo društva. Iz 
tako pridobljenih sredstev smo podprli društveno dejavnost – tradicionalno novoletno 
srečanje,  Zbor članov in aktivnosti športne komisije.  
 

ŠPORTNA KOMISIJA 
 
Športna komisija je v letu 2017 uspela ohraniti obseg delovanja na področju 
organizacije oz. soorganizacije tekmovanj v različnih panogah, predvsem na 
tekmovalnem področju. Iz sredstev društva v preteklem letu nismo namenjali 
dodatnih sredstev za delo športni komisiji, kar pomeni, da smo za športno dejavnost 
pridobili vsa sredstva iz lastne dejavnosti. 
 
Tudi v letu 2017 smo uspešno organizirali Mednarodno gorsko hitrostno dirko Lučine 
2017. V okviru organizacije dirke, smo organizirali tudi dobrodelno akcijo »Podarimo 
dirkaški nasmeh otrokom«. Iz tega naslova smo zbrali 1.000,00 EUR, ki smo jih nato 
podarili v šolski sklad, namenjen otrokom iz Osnovne šole Gorenja vas. Za uspešno 
organizacijo dirke se zahvaljujem predvsem vsem članom Organizacijskega odbora 
in tudi ostalim aktivnim članom, ki ste s svojim trudom, vestnostjo, delavnostjo in 
predvsem pripadnostjo društvu, pripomogli, da smo v lanskem letu izpeljali tako 
uspešno prireditev.  
 
Več o delu športne komisije bo predstavil predsednik športne komisije v svojem 
poročilu. 
 

FINANČNO POROČILO 
 
V preteklem letu je društvo imelo 100.900,83 EUR prihodkov in 90.826,22 odhodkov. 
To pomeni, da je društvo v letu 2017 poslovalo pozitivno, in sicer  je bil presežek 
prihodkov nad odhodki 10.074,61 EUR. Davek od dohodkov pravnih oseb znaša 
632,77 EUR, tako da čisti presežek prihodkov nad odhodki znaša 9.441,84 EUR.  
 
Podrobneje bo finančno poročilo društva predstavila blagajničarka društva v svojem 
poročilu.  
 

INVESTICIJSKA VLAGANJA 
 
V letu 2017 smo preuredili eno izmed pisarn v stavbi društva in pisarno oddali v 
najem samostojnemu podjetniku.  



 UPRAVNI ODBOR 
 
Upravni odbor se je sestajal po potrebi. V obdobju od zadnjega rednega Zbora 
članov (10. 3. 2017), smo se sestali na 4. sejah Upravnega odbora društva. Pretežno 
smo se ukvarjali s finančno situacijo, članstvom, svetom športnih funkcionarjev v AŠ 
2005, organizacijo gorsko hitrostne dirke Lučine 2017. Težav s sklepčnostjo na sejah 
Upravnega odbora nismo imeli. Glede udeležbe na sejah Upravnega odbora, se 
nadomestila (sejnine, potni stroški) niso izplačevala. Vsem članom Upravnega 
odbora se za konstruktivno sodelovanje iskreno zahvaljujem. 
 
Na AMZS smo oddali vlogo za sofinanciranje projektov društvom in sicer za področje 
članstva.  
 
 

 
Ljubljana, 9. 3. 2018 
      
        Klemen Trček, mag. prav.  

 predsednik AMD Zvezda 
         


