
  

 

 
Športna zveza Škofja Loka, Podlubnik 1c, 4220 Škofja Loka  www.zsport-skloka.si 
Identifikacijska št. za DDV: 53780779, MŠ: 1132849, TRR: 19140 5007612133 

21. marec 2018 
 
 
 
Vabilo na 
 
sejo Nadzornega odbora Športne zveze Škofja Loka 

 
ki bo v sredo, 4. aprila 2018 ob 18,00 uri  
v sejni sobi Zavoda za šport – ŠD Poden, Podlubnik 1c 
 
Vabljeni člani NO ŠZ: Zadnik Rudi, Podviz Vlado, Platiša Janko 
 
Na seji bodo člani NO pregledali dokumente Športne zveze za leto 2017: Finančno poročilo, 
Inventura, Obveznosti, Terjatve, Poročilo Ajpes. 
 

Predsednik NO ŠZT: Rudi Zadnik 
 
 
 
V nadaljevanju so člani NO vabljeni ob 18,30 na sejo Izvršnega odbora Športne zveze. 
Predlog dnevnega reda : 

1. Pregled in potrditev zapisnika 5. seje IO ŠZ 
2. Pregled in potrditev zapisnika 6. dopisne seje IO ŠZ 
3. Pregled in potrditev zapisnika 7. dopisne seje IO ŠZ 
4. Delovanje Odbora za muzej športa 
5. Potrditev sprememb Pravilnika o priznanjih športnikom 
6. Obravnava analize finančnega položaja športne dejavnosti v občini (Občinski svet 2007) 
7. Predlog Finančno materialnega pravilnika Športne zveze 
8. Finančno poročilo Športne zveze za leto 2017 
9. Program Športne zveze 2017-18 
10. Informacija o razdelitvi sredstev obvezne rezerve za nepredvidene situacije športnih 

programov v letu 2017 
11. Informacija o poteku Športno rekreacijskih iger 
12. Pobude in razno 

 
Vabljeni tudi  

- člani Nadzornega odbora ŠZ 
- direktor Zavoda za šport 

 
Gradivo bo posredovano po elektronski pošti in bo dano tudi na spletne strani ŠZ. 
 
Športni pozdrav 

Blaž Pipp, predsednik Športne zveze Škofja Loka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
Februar 2018 
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2017 
 
 
V lanskem letu je zabeleženo nekaj manj prihodkov kot odhodkov. Ne glede na to smo poslovali dobro in v 
okvirih, ki jih ima zveza. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.  
V šestih letih je Športna zveza prihodkovno stran povečevala za ca 1.000 € na leto. V letu 2011 so znašali 
prihodki 53.375 €, potem pa so se zaradi vključevanja aktivnosti teka štirih mostov povečali na 104.638 € v 
letu 2015. Da ne bi Športna zveza postala davčni zavezanec smo se dogovorili, da odmeven projekt prevzame 
novo ustanovljeno društvo, kateremu še vedno poskušamo pomagati po svojih močeh. Prihodki v letu 2017 so 
bili : 
 

 SKUPAJ 
tek 4 

mostov 
tekmovanja 

odrasli 
programi 

mladi 
plavalni    
tečaji 

strokovna 
služba 

prijavnine       3.739              3.739            

sponzorji, donatorji       7.595             200            6.000             530               865      

prihodki od razpisov     10.791           3.658            7.000                 134      

občinski proračun za dejavnost     18.668              8.000           3.500            4.000           3.168      

drugi prihodki       1.932                 500             1.432      

Vrtec, OŠ     16.832                16.832        

SKUPAJ PRIHODKI 2017     59.557          3.858         24.739          4.530         20.832          5.598      

leto 2016     58.090           4.990          24.369           4.395          20.696           3.640      
 
 
Športna zveza ima zaradi medsebojnega sodelovanja še vedno odprto stroškovno mesto teka štirih mostov, 
kjer so zabeleženi tudi eventualni denarni tokovi kolesarskega vzpona na Lubnik. Pri prihodkih je tek lansko 
leto dobil 200 € od občine Žiri ter 3.658 € pridobljenih sredstev iz Fundacije za šport.  
Prihodki tekmovan odraslih so ostali nekje na enaki ravni kot leto poprej. Nekaj več je bilo pobranih prijavnin, 
ostali prihodki pa so v največji meri bili iz občinskega proračuna za dejavnost. Sledili so prihodki iz uspešno 
kandidiranih razpisov, kjer je imela Fundacija za šport delež v višini 4.000 € za Športno rekreacijske igre. Na 
razpisu občine Škofja Loka za projekte posebnega pomena so omenjene igre pridobile dodatnih 1.200 €, 1.800 
€ sta igram namenili občini Gorenja vas Poljane in Žiri. Potem so tukaj bila še sponzorska sredstva, ki so jih 
zvezi namenili: Knauf Insulation, Mladinski servis Zamorc, Rokus Klett, Elektro Gorenjska in Sibo. 
Pri programih za mlade smo prav tako uspeli pridobiti sponzorja za delno pokrivanje stroškov praznovanja 40 
let programa Malega sončka : LTH Castings. Nekaj sredstev smo pridobili tudi od članic zveze za propagiranje 
njihovih dejavnosti v naših razpisih in brošurah. Največ sredstev je bilo za ta segment pridobljenih iz 
občinskega proračuna. 
Najobsežnejši dopoldanski program je na Športni zvezi še vedno program plavalnih tečajev. V lanskem letu 
so nam za približno 2.500 € več sredstev plačali iz Vrtca Škofja Loka in Osnovnih šol. Programu vsako leto 
pomagajo tudi sredstva proračuna, da finančno ne obremenjujemo preveč staršev tečajnikov. Slabih 2.000 € 
več kot leto poprej je bilo v lanskem letu prihodkov strokovne službe, ki so bili potrebni tudi zaradi planiranih 
izdatkov. 
Prihodki v preteklem letu so omogočali zvezi nemoteno likvidnostno poslovanje brez zamud do dobaviteljev. 
 
V oktobru 2017 je bil Izvršni odbor Športne zveze seznanjen z njenimi programi. Naj na kratko omenimo to še 
pri finančnem poročilu zveze za lansko leto: izvedli smo 38 različnih tekmovanj in 5 rednih tedenskih vadb. 
Udeleženih je bilo blizu 300 ekip z več kot 2000 udeleženci. Še bolj se je utrdila in v državnem merilu uveljavila 
liga v šahu, prvič smo izvedli turnir trojk v košarki, odlično obiskan je bil kros za otroke, ponovno smo napravili 
srečanje v orientaciji na terenu na Podnu. Uveljavljeno sta potekali dobro obiskani vadbi v badmintonu in 
namiznem tenisu, že drugič je bila zapeljana liga v malem nogometu, ki se je zaključila prav v času oddajanja 
tega poročila. Na novo smo razpisali tekmovanje v prstometu, kjer smo bili presenečeni nad odzivom in 
udeležbo tekmovalk in tekmovalcev. Zadovoljni smo bili s podelitvijo priznanj mladim športnikom in s podelitvijo 
najvišjih občinskih športnih priznanj. Vsekakor pa sta v ospredju ostala izvedena programa plavalnih tečajev 
in Športno rekreacijske igre upravne enote.  

http://www.zsport-skloka.si/
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 Odhodki v letu 2017 so bili : 
 

 SKUPAJ 
tek 4 

mostov 
tekmovanja 

odrasli 
programi 

mladi 
plavalni    
tečaji 

strokovna 
služba 

izvedba tekmovanj, tečajev     16.636           2.460            9.258             895            4.023        

najemnina objektov     13.508             822            3.409              9.187               90      

medalje, pokali, promocija       9.865              7.271             404            2.130               60      

športna  oprema       1.800              1.705                  95        

prireditve in priznanja športnikom     11.071              4.422           3.091             3.558      

pisarniški matarial          881                 133                 100             648      

računovodske storitve       1.752                   1.752      

plača učiteljice plavanja       4.628                  4.628        

drugo          300                 300            

SKUPAJ ODHODKI 2017     60.442          3.283         26.498          4.390         20.163          6.108      

leto 2016     53.320           3.984          21.669           4.074          20.265           3.328      
 
 
Kot je bila podana na prihodkovni strani primerjava šestih let zveze, naj tudi tu podamo informacijo, da so se 
odhodki v tem obdobju povečali od 51.200 do 111.200 v letu 2015 in ponovno padli v letu 2016 na 53.300. 
Lansko leto so bili odhodki nekoliko višji predvsem zaradi nakupa večje količine priznanj. 
Odhodki na stroškovnem mestu teka štirih mostov so bili plačilo merilcev časa in najema Sokolskega doma. 
Pri programih odraslih je razumljivo bilo največ stroškov pri izvedbi tekmovanj, kjer so zajete priprave na 
tekmovanja, vodene vadbe, sodniški stroški, stroški raznih meritev, zdravstvene službe itd. Za najem športnih 
objektov je bilo namenjenih nekoliko več sredstev kot lani. Nekaj stroškov na tem področju zveza tudi nima 
zaradi tega, ker ga pokrivajo donatorji v drugih občinah. Kar precej izdatkov je bilo lansko leto namenjenih za 
pokale, medalje in promocijo. Prvič smo pri Športno rekreacijskih igrah 2x izvedli oglaševanje tekmovanj z 
letaki po gospodinjstvih v upravni enoti, za kar je bilo plačano 1.600 €. Ker je zaloga pošla, smo ponovno dali 
izdelati naše unikatne medalje, kjer je za 150 kompletov bilo namenjenih 1.125 €. Pri športni opremi je bilo 
nakupljenih nekaj žog, rekvizitov za redne vadbe in tekmovanja (badminton, ploščki za prstomet, kolebnice, 
elastike…), markirne majice. 200 € je bilo namenjenih za izdelavo orientacijske karte na območju Podna in 
Podlubnika (za tekmovanja odraslih in učenje mladih), 190 € smo plačali za nakup prenosnega ozvočenja. 
Tudi lansko leto smo kupili nogavice za udeležence tekmovanj, nekaj stroškov je bilo namenjenih srečanjem 
in druženjem športnikov po kronometru, v odbojki, namiznem tenisu, nogometu, šahu, zaključku kegljaških 
tekmovanj, srečanju izvajalcev programov… 133 € je bilo namenjenih za popravilo računalnika stalnega 
soustvarjalca Športno rekreacijskih iger, 300 € je bilo kazni po odredbi Upravne enote zaradi napak pri izvedbi 
tekmovanja v kronometru. 
Pri programih za mlade so nastali stroški za strokovni kader za počitniške programe in za izvedbo krosa. Nekaj 
je bilo izdatka za priznanja (medalje, pokali) in za zloženke, ki jih zveza izda za informiranje otrok po šolah o 
športnih aktivnostih. Skoraj 1.000 € je bilo namenjenih kapam otrok ob jubileju Malega sončka, za izdelavo 
plaket mladi športnik je bilo plačano 2.100 €. 
Večji izdatek zveze predstavljajo stroški izvedbe plavalnih tečajev vrtčevskih in osnovnošolskih otrok. Potrebna 
so bila plačila v višini 2.800 € za prevoze otrok, 1.216 € za dodatnega učitelja plavanja poleg zaposlene 
sodelavke. Vsi tečajniki prejemajo tudi medalje Športne zveze, lansko leto je za izdelavo bilo namenjenih 
dobrih 2.000 €. Največji strošek pa je razumljivo najem bazena. 
Pod stroškovnim mestom strokovne službe je bilo največ denarja namenjeno za občinska športna priznanja in 
sprejem Mance Notar. 
 
Rezultat finančnega poslovanja v letu 2017 je -885 €. Prenos iz leta 2016 je +1.973 €. Predlagana sklepa 
Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2017 v višini 1.089 € bo namenjen izvedbi 
programov Športne zveze v letu 2018. 
 
SKLEP 2: IO ŠZ soglaša s predloženim poročilom in finančnimi izkazi ter jih daje Skupščini v potrditev. 
 
Finančno poročilo pripravila:  Aleš Murn, sekretar Športne zveze in  

Andreja Jelovčan, računovodkinja 

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
 
 
Poročilo na dan 31.12.2017 
 
 
Stanje v blagajni  122,96 € 
 
Vezana sredstva  0 € 
 
Terjatve do kupcev  1.604,00 € 
 
Obveznosti do dobaviteljev 8.350,19 € 
 
 
 
 
 
 
Poročilo pripravila:  Aleš Murn, sekretar Športne zveze in  

Andreja Jelovčan, računovodkinja 

http://www.zsport-skloka.si/


Športna zveza Škofja Loka

Datum: 01.03.2018 Stran: 1
(GKW-331)

Saldo partnerjev
Do datuma: 31.12.2017

Konto: (2200) Dobavitelji v državi

2200 Dobavitelji v državi

Šifra Naziv partnerja Debet Kredit Saldo

79 A-PRELES D.O.O.   RAKEK 2.401,29 3.747,92 -1.346,63

205 Davor Pikado d.o.o.  Dražgoše 67 4228 Železniki 237,80 231,80 6,00

75 Dominik Kožuh s.p. Prevoz oseb  Zminec 32 4220 Šk. Loka 972,68 1.021,96 -49,28

52 IRENA Murn s.p. pomoč in storitve sonce Zminec 107 4220 4.653,60 5.453,60 -800,00

181 JELOVČAN ANDREJA  Na Logu 14 b 4220 Škofja Loka 1.606,00 1.898,00 -292,00

407 Kegljaški klub Škofja Loka 0,00 100,00 -100,00

168 Krajnik računalništvo d.o.o.  Kidričeva cesta 66C 4220 0,00 46,23 -46,23

312 KRIŽAJ DESIGN d.o.o.  Godešič 142 4220 Šk.Loka 0,00 800,32 -800,32

358 MATEJ Hartman s.p. okrepčevalnica MAH Podlubnik 1 c 422 0,00 206,72 -206,72

11 OSNOVNA Š. IVANA GROHARJA  Podlubnik 1 4220 Škofja Loka 382,50 630,00 -247,50

19 Sožitje  Kapucinski trg 8 4220 Šk.L. 1.801,20 1.632,00 169,20

22 TELEKOM SLOVENIJE   4000 Kranj 312,49 332,44 -19,95

32 TRIM AS Srečko Gaber s.p.  Partizanska c. 3 4226 Žiri 240,00 930,00 -690,00

159 Zakotnik Peter s.p. Graverstvo Vincarje 29 4220 Škofja 3.945,00 5.355,00 -1.410,00

5 ZAMORC d.o.o.  Kidričeva 1 4220 ŠKOFJA LOKA 1.689,27 3.533,43 -1.844,16

226 ZAVOD ZA ŠPORT ŠKOFJA LOKA  Podlubnik 1 c 4220 Škofja L 6.352,29 7.024,89 -672,60

SKUPAJ 2200 Dobavitelji v državi

24.594,12 32.944,31 -8.350,19

SKUPAJ

24.594,12 32.944,31 -8.350,19



Športna zveza Škofja Loka

Datum: 01.03.2018 Stran: 1
(GKW-331)

Saldo partnerjev
Do datuma: 31.12.2017

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

1200 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Šifra Naziv partnerja Debet Kredit Saldo

257 Društvo upokojencev za Selško dolino   4228 Železniki 353,00 0,00 353,00

1 RAZNI 36.477,50 35.226,50 1.251,00

SKUPAJ 1200 Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

36.830,50 35.226,50 1.604,00

SKUPAJ

36.830,50 35.226,50 1.604,00



Športna zveza Škofja Loka

Kontne kartice: Odprte postavke Datum: 01.03.2018 05:45 Stran: 1

Konto: (1200) Kratkoročne terjatve do kupcev v državi

Partner: (1) RAZNI

Sim Dokument Obd D.knj. D.dok. Opis knjižbe Debet Kredit D.valute Veza Za

005 48 6.17 22.08.17 30.06.17 ŠD Buldožerji -  prijav. 36,00 17.07.17 48 Od

005 53 11.17 28.11.17 23.11.17 Rok Dolenec 160,00 08.12.17 53 Od

005 62 12.17 31.12.17 08.12.17 Vrtec - tečaj plav. 464,00 08.01.18 62 Od

005 64 12.17 31.12.17 21.12.17 Vrtec - tečaj plav. 261,00 19.01.18 64 Od

005 65 12.17 31.12.17 27.12.17 OŠ I.G. - tečaj plav. 330,00 26.01.18 65 Od

Stanje 1.251,00 0,00

SALDO 1.251,00



Športna zveza Škofja Loka

Podlubnik 1c, Škofja Loka

INVENTURA OPREME NA DAN 31. 12. 2017

ŠT. Lokacija - pisarna kom oprema nakup

Nabavna 

vrednost popis stanje in opomba

1 Skladišče Smučarskega kluba Alpetour 4 jahači za prevoz otrok v kombiju na tečaje plavanje okt.12 74,99 € 4 še zadovoljivo stanje

2 Bazen Stara Loka 15 plavalni pripomočki razni okt.15 113,24 € 6 zaradi dotrajanosti določeni v izmet

3 ŠD Poden 1 blagajna elektronska nov.15 kupil ZŠ 1 o.k.

4 Mazzini Matjaž - vodja tekmovanj 5 šahovski kompleti mar.16 359,00 € 5 o.k.

5 ŠD Poden in ŠD Trata 8 semafor ročni dec.16 279,51 € 8 o.k.

6 ŠD Trata 1 zvočnik z mikrofonom dec.16 190,00 € 1 o.k.

7 Bazen Stara Loka 10 plavalni pripomočki razni okt.17 93,00 € 10 o.k.

8 ŠD Poden 4 odbojkarske oge okt.17 217,00 € 4 o.k.

9 ŠD Trata 6 ploščki za prstomet okt.17 128,00 € 6 o.k.

10 ŠD Trata 40 razni pripomočki za aerobne vaje okt.17 280,81 € 40 o.k.

11 ŠD Trata 10 markirne majice nov.17 52,46 € 10 o.k.

Inventurna komisija:

1. predsednik Marjan Kalamar

2. član Domen Kosmač

3. član Damjna Sofronievski


















