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POROČILO FINANČNEGA POSLOVANJA ZA LETO 2019 

 

V koledarskem letu 2019 je zveza ustvarila 9.764,90 € prihodkov (369,80 € več kot lani) in za  9.585,18 

€ odhodkov (470,40 € več kot lani). Na tekočem računu PLZS je bilo dne 31. 12. 2019  1.476,11 €, kar 

je 179,02 € več kot lani. 

Redni letni prihodki v letu 2019 so znašali 1.470,00 € - sestavljajo jih članarine (700,00 €) ter 

registracijske takse tekmovalcev (770,00 €). Ti prihodki so bili v letu 2018 nekoliko nižji, znašali so 

980,00 €, kar je za zvezo dober znak, saj kaže na višje število tekmovalcev in klubov. Tudi letos je zveza 

prejela za 600,00 € sponzorskih sredstev (Hiša Niša) in 200,00 € za izplačilo nagrad na državnem 

prvenstvu. Zveza je na tem področju še vedno nekoliko slabša kot je bila v prejšnjih 2 letih in bi lahko 

več truda v novem letu usmerila v pridobivanje novih sponzorjev. V letu 2019 je zveza prejela 119,00 

€ za izposojo opreme klubu Thorium pri organizaciji tekmovanja Štajerka open. Proti-dopinške takse 

so v preteklem letu znašale 1.180,00 €, kar je 380,00 € več kot lani. Zveza je iz naslova prijavnin na 

tekmovanja prejela za 1.890,00 € prihodkov, kar je 1.150,00 € manj kot lani. Zveza je pridobila tudi za 

405,00 € prihodkov v obliki prijav na državno prvenstvo v potisku s prsi 2020 in registracij tekmovalcev 

za leto 2020, ki se bodo prenesli v naslednje leto. Skupno je bilo namensko pridobljenih 2.948,00 € 

prihodkov za odprave na mednarodna tekmovanja. Ti prihodki so v letu 2018 znašali 347,28 € manj, 

kar zopet kaže na rast števila uspešnih tekmovalcev. Organizacija sodniškega tečaja je prinesla 120,00 

€ , kar je precej manj kot v letu 2018, ko je zveza iz tega naslova nabrala 600,00 € prihodkov. Ostali 

izredni prihodki v letu 2019 so še 93,34 € vrnjenega dolga iz prejšnjega leta in 739,56 € iz naslova 

donacij od deleža dohodnin. 

Kot v prejšnjih letih, je tudi v letu 2019 največ odhodkov zahtevala organizacija tekmovanj, v skupni 

vrednosti 2,990,98 €. Velik del tega so bila redna proti-dopinška testiranja, za katera je zveza namenila 

kar 1.516,57 €, kar je tudi v primerjavi z lani veliko (619,95 €), vendar nujno potrebno za ohranjanje 

nivoja tekmovanj in pravičnega športa. Redni letni odhodki zveze vključujejo plačilo članarin za OKS in 

mednarodne zveze in so znašali 850,00 €, kar je 119,48 € več kot lani.  Stroški obratovanja  spletne 

strani so znašali 83,08 €, 161,53 € pa je bilo ostalih stroškov, povezanih z vodenjem bančnega računa 

in ostalimi obveznostmi. Zveza je namenila 170,60 € za plačilo davčnih akontacij. Porabljenih je bilo 

1.516,57 € za nakup in vzdrževanje tekmovalne opreme, kar je občutno več kot lani (370,21 €), saj je 

zveza sredstva vložila v nakup programske opreme za vodenje tekmovanj »Goodlift«, kupila router za 

nemoteno delovanje programske opreme na tekmovanjih ter bloke in stojala za na tekmovalno 

platformo.  Za promocijske namene je zveza namenila 165,92 €, s čimer je plačala izdelavo majic in 
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obeskov. Storški odprav na mednarodna tekmovanja so znašali 3.158,00 €, ki pa so bili v večini pokriti 

s tem namenom pridobljenimi sredstvi, omenjenimi v prihodkih. Za nakupe reprezentančnih trenirk in 

majic je bilo namenjenih 488,50 €. 

Zveza je v letu 2019 s finančnega vidika dobro gospodarila in leto zaključila z nekoliko boljšim stanjem 

na računu kot leto prej. S tem je uspešno zasledovala svoje cilje iz leta 2018. Zopet je, podobno kot 

leto prej, nekoliko slabše uresničila prizadevanje za pridobitev več sponzorskih sredstev, za kar si bo 

morala prizadevati tudi v prihodnjem letu. 

Zveza ob koncu leta 2019 nima dolgov. 

Tadej Kovačič, član upravnega odbora 

 

 PRIHODKI ODHODKI 

REDNI PROMET Članarine 
Registracija tekmovalcev 

700,00 € 
770,00 € 

Članarine 
Spletna stran 

850,00 € 
83,08 € 

SPONZORJI Hiša Niša 
Zmagovalci DP 

600,00 € 
200,00 € 

Ostalo 161,53 € 

DAVKI   Davek od prihodka 170,60 € 

OPREMA Najem ŠO 119,00 € Goodlift, router in 
kabli, bloki, stojala 

1.506,20 € 

ANTI-DOPING Takse 1.180,00 € Testiranja 1.516,57 € 

TEKMOVANJA Prijavnine 1.890,00 € Stroški 1.484,78 € 

PROMOCIJA   Majice, obeski 165,92 € 

MEDNARODNA 
TEKMOVANJA 

Stroški odprav 2.948,00 € Stroški odprav 3.158,00 € 

Oblačila 488,50 € 

SODNIKI Tečaj 120,00 €   

VRAČILO DOLGA  93,34 €   

DONACIJE OD 
DOHODNINE 

 739,56 €   

PRIHODKI ZA 
2020 

BPDP 2020, registracije 405,00 €   

SKUPAJ  9.764,90 €  9.585,18 € 

ZAČETNO STANJE 
TRR 

1.296,39 € 

KONČNO STANJE 
TRR 

1.476,11 € 

 


