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Športna zveza Škofja Loka 
Februar 2020 
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2019 
 
Poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2019 v okviru planiranega, bilančno konec leta pozitivno.  
V lanskem letu smo zabeležili 1.157,06 € več prihodkov kot v letu 2018 in imeli smo za 1.922,91 € manj 
odhodkov. Druga polovica lanskega leta je bila tudi finančno že usmerjena v priprave na jubilejne 40. Športno 
rekreacijske igre (ŠRI), ki so se v začetku imenovale sindikalne, delavske in kasneje medobčinske. Denarni 
tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.  
 
Na podlagi prijavljenih programov Športne zveze smo v lanskem letu dobili malenkost manj sredstev iz 
občinskega proračuna kot leto poprej, 58 € manj. Nadejamo se, da bo delež v prihodnje višji zaradi povečanih  

sredstev za namen občinskega športa. 
Športna zveza ima nekaj lastnih programov, 
ki imajo zaradi neobvezujočih obiskov 
določena nihanja skozi leta in tudi 
razpoložljivost terminov se prilagaja glede na 
proste kapacitete objektov, kjer imajo 
prednost predvsem njene članice. Poleg tega 
je naš način izvajanja programov v največji 
meri v obliki izvajanja raznih tekmovanj, kjer 
ne moremo predvideti udeležbe in ta na 
določenih panogah zelo nihajo. Na to ne 
moremo vplivati, pa tudi na naše članstvo ne, 
na podlagi katerega smo najbolj ovrednoteni. 
Kljub nekaterim povabilom sredin, za katere  

vemo, da aktivno delujejo na terenu, je povečanje števila članstva v prihodnje skorajda nemogoče napovedati 
od današnjih 59 članic.  
Pohvalno je tudi, da imamo sedaj že nekaj let v letnem programu športa zagotovljena sredstva za športna 
priznanja tako mladih, kot tudi odraslih na tekmovalnem področju in na področju nagrajevanja prostovoljnega 
klubskega dela. 
Prihodki od sponzorjev in donatorjev so nekje v isti višini kot leto poprej. To je naš pomemben prihodek, kjer 
nam finančno pomagajo firme Knauf Insulation, Mladinski servis Zamorc, Rokus Klett, Elektro Gorenjska in 
Sibo.  Donatorji, ki bilančno niso zajeti, pa kljub temu z nagradami ali indirektnim pokrivanjem določenih 
stroškov preko izvajalcev tekmovanj pomagajo naši zvezi pa so še LTH Castings, Poclain Hydraulics, Petrol, 
M Sora in Etiketa. 
Tudi razpisi prinesejo Športni zvezi določena sredstva in sicer smo jih prejeli na podlagi prijav za izvedbo 
Športno rekreacijskih iger in Teka štirih mostov od Fundacije za šport. Slednji program se zaradi načina 
ovrednotenja na Fundaciji še vedno izvaja kot program Športne zveze s podizvajalcem Društvom teka štirih 
mostov. Na občinskem razpisu smo dobili še dodatna sredstva za izvedbo 39. ŠRI, ki je za občino program 
posebnega pomena, ter delno sofinanciranje uporabe Sokolskega doma za podelitev najvišjih občinskih 
priznanj. 
Prijavnine so v lanskem letu občutno padle, za 2.391,79 €. 
Tu sta predvsem dva razloga. Ker ima Športna zveza veliko 
zunanjih sodelavcev, društev in klubov po drugih sosednjih 
občinah UE Škofja Loka, način obračunavanja prijavnin 
tekmovalk in tekmovalcev spreminja tako, da se le te ne 
obračunavajo preko zveze ampak direktno preko društva, 
ki soorganizira s Športno zvezo tekmovanje. Drugi razlog 
pa je tudi pomoč največjemu plačniku na tem področju, 
Društvu upokojencev Škofje Loke, ki je v lanskem letu iz 
občinskega proračuna prejel občutno manj sredstev. Ker 
pa je kot članica Športne zveze na njenih tekmovanjih zelo 
prisotna, se je z oprostitvijo plačil prijavnin lahko zato tudi v 
letu 2019 udeležila mnogih tekmovanj predvsem v okviru 
ŠRI. 
Drugi največji sklop prihodka Športne zveze so plačila staršev za obisk njihovih otrok za plavalne tečaje. 
Plavalni tečaji potrebujejo med 19.500 in 21.000 € sredstev, ki so potrebna za najem bazena, prevozov, plačilo 

PRIHODKI 2019 SKUPAJ 

občinski proračun za dejavnost       19.176,00      

občinski proračun za športna priznanja         5.000,00      

sponzorji, donatorji         7.785,00      

prihodki od razpisov         6.422,89      

prijavnine         1.544,00      

Vrtec, OŠ - plavalni tečaji       17.156,50      

drugi prihodki         2.045,15      

SKUPAJ       59.129,54      

5
3

3
7

5

6
7

1
4

0 8
8

5
9

1

1
0

2
9

9
7

1
0

4
6

3
8

5
8

0
9

0

5
9

5
5

7

5
7

9
7

2

5
9

1
2

9

2 0 1 1  2 0 1 2  2 0 1 3  2 0 1 4  2 0 1 5  2 0 1 6  2 0 1 7  2 0 1 8  2 0 1 9

PRIHODKI  ŠZ 
2011-2019

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


 

 

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

 

učiteljev plavanja ter medalje za otroke. Starši prispevajo za 6 urni tečaj vrtčevskega otroka 30 €, za 7 urni 
tečaj osnovnošolskega otroka pa 35 €. Nekaterim otrokom moramo zagotoviti tudi prevoze na bazen, katere 
izvajajo Smučarski klub Alpetour, Sožitje in drugi prevozniki. Ker prevozniki želijo povečati postavko za 
prevoze smo se v lanskem letu dogovorili za delno povišanje, drugo polovico zahtevka pa bodo prevozniki 
izvedli v letu 2020. Zato računamo, da bomo dobili več sredstev na občinskem razpisu za našo dejavnost in 
da nam ne bo potrebno zviševati prispevkov za plavalne tečaje. 
Potem so tukaj beleženi še drugi prihodki, ki gredo predvsem za finančno medsebojno sodelovanje z Društvom 
teka 4 mostov ter pravega postopka finančnih transakcij na zahtevo Fundacije za šport. Tako so stroški in 
prihodki tega področja uravnoteženi.  
 
Odhodki v letu 2019 so bili za 1.922,91 € manjši, kot leta 2018. Prihranek gre predvsem na račun 
obračunavanja najema bazena za plavalne tečaje, kar je pogojeno z izdajanjem računov glede na likvidnostna 
sredstva Športne zveze. Tako nam še vedno dogovorno pomaga upravitelj bazena. V letu 2019 smo izvedli 
52 različnih ligaških tekmovanj, turnirjev in 
rednih vadb. Sodelovalo je 365 ekip s 3.220 
udeleženci. Informacije so podane na koncu 
poročila. Razumljivo je največ stroškov pri 
izvajanju programov. Tu so zajeti odhodki za 
pripravo in izvedbo tekmovanj, meritve, 
sodniški stroški, izvajanje ligaških tekmovanj, 
vodenje rezultatov. Tukaj so tudi stroški za 
prevoz otrok na plavalne tečaje, ki so znašali 
1.869,19 €, strokovni kader za programe mladih 
med počitnicami, prevoz otrok na Ljubljanski 
maraton, zdravstvena oskrba na kronometru in 
krosu ter 2.600 € v okviru pridobljenih sredstev 
na Fundaciji za šport za pokrivanje stroškov 
programa teka štirih mostov. Odhodki tekmovanj in tečajev so za 577,35 € višji kot v letu 2018. Plavalne tečaje 
za Športno zvezo opravljata dva zunanja sodelavca kot samostojna podjetnika – športna pedagoga. Ker je 
področje plavanja za zvezo prioritetni program je ta strošek naveden ločeno od izvedbe ostalih tekmovanj in 
tečajev. Strošek objektov je za okvirno 2.000 € manjši kot v letu 2018, to pa iz razloga, ker podizvajalci 
izstavljajo račun za izvedbo tekmovanja, kjer so ponekod zajeti tudi stroški najema objekta. To področje 
zajema plačilo dvoran, telovadnic, zunanjih igrišč in bazena. Za 2.599,35 € so manjši tudi stroški pokalov, 
medalj in promocije programov. Kar nekaj priznanj smo imeli na zalogi iz leta 2018, kar smo uporabili v 
spomladanskem delu,  nekaj manj denarja je šlo tudi za promocijo programov: letaki otrokom za aktivnosti 
med počitnicami (331,84 €) in 2 x vabilo po gospodinjstvih UE Škofja Loka na Športno rekreacijske igre 
(1.680,60 €). Za prireditve in priznanja športnikom se je v letu 2019 porabilo kar precej denarja. V znesku 

10.482,48 € so zajeti stroški : izdelava plaket za mlade 
športnike (3.500 €), izdelava nove količine svečanih listin, 
umetnik Berko (1.010,00 €) majolike, plakete, okvirjanje, 
rože, pogostitev, fotografiranje in Sokolski dom (4.611,54 
€) ter stroški zaključkov raznih tekmovanj, daril in okrepčil 
(1.360,94 €). Nekoliko nižji so tudi stroški pisarniškega 
materiala, računovodske storitve so v enaki višini kot leto 
poprej. Pri športni opremi smo kupili 6 ročnih semaforjev 
(295,70 €, plavalne pripomočke v vrednosti 107,36 € in 
elastike za aerobiko. 2.513,90 € je bilo namenjenih za 
nogavice za 39. in delno 40. Športno rekreacijske igre ter 
nekaj majic za pomočnike pri izvedbah tekmovanj v okviru 
Športne zveze. 

 
Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2019 je 1.457,75 €. Prenos iz leta 2018 je – 533,54 €. 
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2019 v višini 924,21 € se bo porabil za športne 
programe v letu 2020. 
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 

ODHODKI 2019 SKUPAJ 

izvedba tekmovanj, tečajev          18.690,51      

učenje plavanja            6.406,09      

najemnina objektov          10.898,51      

medalje, pokali, promocija            5.559,22      

prireditve in priznanja športnikom          10.482,48      

pisarniški material               874,10      

računovodske storitve            1.752,00      

športna oprema               494,98      

drugo            2.513,90      

SKUPAJ          57.671,79      
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Škofja Loka, 7.3. 2020 
 

Zapisnik dopisne seje  

Nadzornega odbora Športne zveze Škofja Loka 
 

ki je bila od 6.3. 2020 do 7.3. 2020 do 18. uri 
 

Dnevni red : 
1. Pregled finančno materialnega poslovanja ŠZ Škofja Loka za leto 2019 
2. Razno 

 

ad. 1 Na podlagi prejetega gradiva za dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, se člani Nadzornega 
odbora Športne zveze strinjajo se predlaganim finančno materialnem poslovanju ŠZ Škofja Loka in 
sprejemom zaključnega računa Športne zveze Škofja Loka ( priloge strinjanja so sestavni del 
originala zapisnika). 

 
Sklep: Sprejme se poročilo o finančno materialnem poslovanju Športne zveze Škofja Loka in  
            zaključni račun Športne zveze Škofja Loka. 
 

ad. 2. Predsednik NO se je udeleževal sej Izvršnega odbora Športne zveze Škofja Loka.  
           Izvedena je bila inventura osnovnih sredstev in drobnega materiala ŠZ. 
          Ugotovljeno je, da ima Športna zveza vse akte, ki so potrebni za delovanje ŠZ Škofja Loka. 
 
 

V vednost: 

• člani NO Športne zveze Škofja Loka: Zadnik Rudi, Podviz Vlado, Platiša Janko 

• predsednik Športne zveze Škofja Loka, Blaž Pipp 

• sekretar Športne zveze Škofja Loka,  Aleš Murn 
 
 
Lep pozdrav! 

Predsednik:                                                                                                  
   Rudi Zadnik 

 
 
 
 
  

http://www.zsport-skloka.si/
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Športna zveza Škofja Loka 
Februar 2021 
 
 
Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 
 
Finančno poslovanje Športne zveze Škofja Loka je bilo v letu 2020 precej drugačno, kot je bilo planirano. 
Posledica tega je, tako kot pri vseh športnih organizacijah, »svetovno leto epidemije«. Dodeljena javna 
sredstva občine se zaradi epidemije niso spreminjala in zato je razumljivo bilančno poslovanje konec leta 
pozitivno.  V lanskem letu smo zabeležili 18.917,30 € manj prihodkov kot v letu 2019 in imeli smo za 31.435,52 
€ manj odhodkov. Denarni tok je bil uravnotežen tako s terjatvami, kot z našimi obveznostmi.  
 
Iz občinskega proračuna smo na podlagi prijavljenih programov dobili več sredstev kot leto poprej, enaka 
višina je bila namenjena za športna priznanja. Pri sponzorjih in donatorjih smo glede na potek aneksov oz. 
pogodb in glede na zdravstveno situacijo lahko zaprosili v začetku leta zgolj Založbo Rokus Klett. Drugih firm 
nismo zaprošali za pomoč. Pri razpisih nam je Fundacija za šport svoje obveznosti v višini 3.000 € za 39. 
Športno rekreacijske igre iz leta 2019 nakazala šele februarja 2020, za odobrena sredstva na jubilejne igre pa 
nismo podpisali pogodbe. Preostala sredstva na tem segmentu so bila še pridobljena sredstva pri promociji 
državnega praznika Dan športa in pri uporabi Sokolskega doma. Pri prihodkih je bilo v letu 2020 tudi precej 
manj plačanih prijavnin za udeležbo na športnih programih, kot tudi pri izvajanju plavalnih tečajev. Prihodki 
lanskega leta v primerjavi na leto poprej so razvidni na spodnji tabeli : 
 
 

PRIHODKI 2019 2020 2020/2019 

občinski proračun za dejavnost      19.176,00           21.044,00               1.868,00    

občinski proračun za športna priznanja        5.000,00             5.000,00                         -      

sponzorji, donatorji        7.785,00                800,00      -        6.985,00    

prihodki od razpisov        6.422,89             3.968,94      -        2.453,95    

prijavnine        1.544,00                758,00      -           786,00    

Vrtec, OŠ - plavalni tečaji      17.156,50             8.255,00      -        8.901,50    

drugi prihodki        2.045,15                386,30      -        1.658,85    

SKUPAJ      59.129,54           40.212,24       
 
 
Glede na situacijo v letu 2020 so bili tudi odhodki precej drugačni, kot leto poprej. Izvedba tekmovanj in 
plavalnih tečajev ter najemnine objektov je bilo odhodkovno občutno manjše. Plavalni tečaji so se izvedli v 
tretjinskem obsegu, rekreacija in tekmovanja pa so bila realizirana zgolj 17 x, v letu 2019 kar 52 x. Športna 
zveza je plan lahko izvajala v januarju in februarju, ter od junija do začetka oktobra. Pri medaljah in pokalih 
imamo na skladišču še komplet pokalov za jubilejne igre, zato ta strošek ni tako občutno manjši. Prav tako v 
letu 2020 ni bilo podelitve priznanj mladim športnikom, zaključkov tekmovanj in z njimi povezanih družabnih 
srečanj je bilo precej manj. Neuporabni so bili letaki za športne igre v višini 472 €, slabše so bile »vnovčene« 
zloženke za zimske počitnice. 600 € smo namenili promociji športnega državnega praznika, nakupiti smo 
morali medalje za plavalne tečaje, za kar smo plačali 860 €. Kar nekaj materiala ima zveza glede na lansko 
situacijo spravljenega na zalogi za naprej. Spodnja tabela kaže odhodke v primerjavi z letom poprej:  
 

ODHODKI 2019 2020 2020/2019 

izvedba tekmovanj, tečajev plavanja 25.096,60 8.517,21 -      16.579,39    

najemnina objektov 10.898,51 5.885,63 -        5.012,88    

medalje, pokali, promocija 5.559,22 4.294,26 -        1.264,96    

prireditve in priznanja športnikom 10.482,48 5.122,84 -        5.359,64    

pisarniški material, drugo 3.388,00 1.845,50 -        1.542,50    

računovodske storitve 1.752,00 1.244,00 -           508,00    

športna oprema 494,98 60,00 -           434,98    

SKUPAJ 57.671,79 26.969,44  
 
 
 

http://www.zsport-skloka.si/
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Pozitivni rezultat finančnega poslovanja v letu 2020 je 13.242,80 €. Prenos iz leta 2019 je + 924,21 € in 
prenos osnovnega kapitala je 159,99 €.  
 
Predlagana sklepa Izvršnemu odboru : 
 
SKLEP 1: Pozitivni rezultat Športne zveze Škofja Loka 31.12.2020 v višini 14.327,00 € se bo porabil za športne 
programe v letu 2021. 
 
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  
T menat, računovodske storitve, d.o.o. 

 
 
 
 
 
 

Ligaška tekmovanja, turnirji in redna vadba v okviru Športne zveze v letu 2020 
 
 

 LETO 2020 
razpisano 

tekmovanje udeleženih ekip št.udeležencev 

1 Odbojka dvoranska Trata 23.02.2020 5 35 

2 Veleslalom Rudno 29.02.2020 12 30 

3 Kegljanje posamično jan - feb 20   68 

4 Splošna telovadba okt.19-mar.20   236 

5 Kegljanje ekipno liga nov.19-jan.20 7 170 

6 Namizni tenis rekreacija nov 19 - mar 20   105 

7 Badminton rekreacija nov - mar 20   172 

8 Prstomet liga nov.19-jun.20 9 254 

9 Namizni tenis liga nov.19-jun.20 9 216 

10 Balinanje dvojice Gor.vas 13.06.2020 9 20 

11 Tenis dvojice Žiri 12.07.2020 5 10 

12 Odbojka na mivki Šk.Loka 23.08.2020 14 28 

13 Prstomet Žiri 29.08.2020 14 28 

14 Tenis Železniki 5.09.2020 4 8 

15 Odbojka na mivki Žiri 6.09.2020 12 24 

16 Odbojka na mivki Šk.Loka 12.09.2020 16 32 

17 Plavanje Železniki 3.10.2020   16 

   116 1452 
 
 
 
 

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


Športna zveza Škofja Loka  
Nadzorni odbor 
 
Datum: 17.2.2021 
Štev.: 1/21 
 

ZAPISNIK 
 

DOPISNE SEJE NADZORNEGA ODBORA ŠPORTNE ZVEZE ŠKOFJA LOKA 
 

Nadzorni odbor Športne zveze Škofja Loka je v skladu s  1. in 8. členom Poslovnikom Športne 
zveze Škofja Loka je izvedel dopisno sejo nadzornega odbora ŠZ, ki trajala od 13. 2. 2021 do 
17.2.2021.  
Vabljeni: Rudi Zadnik predsednik NO Športne zveze Škofja Loka in člana, Lado Podviz in Janko 
Platiša.  
Na dopisno sejo nadzornega odbora so odgovorili vsi člani NO Športne zveze Škofja Loka. 
 

Dnevni red: 
1. Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 ŠZ 

Zaključni račun za leto 2020 ŠZ 
2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa  

 
 

Ad.1 Pripravljen je bil zaključni račun ŠZ in vsi dokumenti za Ajpes 
          in izdelan zaključni račun. 
Gradivo je bilo dano v prilogi 
 

Sklep: 1. Sprejem se Realizacija prihodkov in odhodkov v letu 2020 ŠZ in zaključni račun za 
leto 2020 ŠZ Škofja Loka  
 
ZA                                                   PROTI 
 
Za sklep so glasovali trije člani 
 
Ad.2. Inventurni zapisnik in zapisnik odpisa 
Glede na epidemijo je bila po sklepu predsednika opravljena inventura materialnih sredstev 
osnovnih sredstev in drobnega inventarja. Opravil jo je strokovni delavec.  
Narejen je zapisnik in obrazec za odpis v skladu s  Pravilnikom o finančno materialnem 
poslovanju Športne zveze Škofja Loka. 
Gradivo je bilo dano v prilogi 
 
Sklep 2. Sprejme se poročilo zapisnik inventure Športne zveze Škofja Loka. 
 
ZA    PROTI 
 
Za sklep so glasovali trije člani 
 
Zapisal:                                                                                                                      Predsednik NO:  
Rudi Zadnik l.r.             Rudi Zadnik  
 
Priloge: Potrditve članov odbora na sklepe NO ŠZ 

 


