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PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
FINANČNI OBRAČUN PRIHODKOV IN ODHODKOV
od 01.01.2008 do 31.12.2008

VSEBINA

ZNESEK

PLAN ZA LETO 2008

PRIHODKI
Dotacije
Članarine
Donacije
Dnevne / tedenske karte
Drugi prihodki (obresti)

11.276,25
33.030,73
1.962,62
314,03

200,00

Društveni sklad (prenos iz l. 2007)

20.347,13

18.000,00

66.930,76

56.700,00

SKUPAJ PRIHODKI

VSEBINA

ZNESEK

9.000,00
29.000,00
500,00

PLAN ZA LETO 2008

ODHODKI
Materialni stroški
Pisarniški material
PTT storitve
Stroški vzdrževanja
Najemnine
Potni stroški, dnevnice
Stroški priprav reprezentance
Nastop reprezentance
Dotacije društvom (pokal AA)
Izbirna tekmovanja
Evropsko prvenstvo
Sejem, reklame
Skupščina zveze
Stroški drugih storitev
Pogodbeno delo
Nagrade
Dotacije društvom
Članarine, takse
Izdelava spletnih strani

SKUPAJ ODHODKI
Stanje po obračunu per 31.12.2008

Društveni sklad SKUPAJ: 19.499,86

3.411,51
2.644,37
1.521,67
181,31
4.370,74
2.000,00
20.145,63
1.000,00
749,96

1.070,76
241,08
1.344,00
7.180,00
1.569,87

47.430,90

2.000,00
1.500,00
1.250,00
820,00
340,00
6.000,00
2.000,00
19.330,00
1.000,00
2.500,00
1.000,00
2.000,00
1.540,00
1.500,00
3.340,00
1.000,00
7.080,00
1.500,00
1.000,00

56.700,00

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2009
ZNESEK

VSEBINA
I. PRIHODKI - VIRI FINANCIRANJA
Dotacije iz proračuna
Članarina (a 1200)
Obresti
Donacije
Sponzorji
Društveni sklad

9.000 EUR
18.000 EUR
500 EUR
3.000 EUR
6.000 EUR
20.000 EUR

SKUPAJ PRIHODKI

56.500,00
ZNESEK

VSEBINA
II. ODHODKI – STROŠKI ZVEZE
Materialni stroški
- razni ribiški material: ribiške palice, mlinčki, vrvica, trnki, servis opreme itd.

Pisarniški material
- dopisni papir, obrazci, kuverte, papir, pisarniški pribor, plast. folije in žepki…

PTT storitve

2.000 EUR
1.500 EUR
1.250 EUR

- telefon, GSM, faks, poštnina

Stroški vzdrževanja

500 EUR

- računalnik, tiskalnik, ostali tehnični pripomočki

Najemnine

1.800 EUR

- prostori zveze (cca 150 x 12)

Potni stroški, dnevnice, kilometrina
- IO, odbori in komisije, sodniški zbor, izpiti, treningi, udeležba na sejah in
kongresih (FIPS-M, OKS, SŠRAJ…), EP in SP

Stroški priprav reprezentance U21

5.500 EUR
1.000 EUR

- prevoz, vaba. malica. najem čolna

Stroški nastopa državnih reprezentanc na SP
- kotizacija, prevoz, oprema ekip (hlače, majice, brezrokavniki, trenirke, kape…)

ALPE ADRIA kat. U16 in U21
- dotacija društvom za nastop na ALPE-ADRIA kat. U16 in U21

Evropsko prvenstvo

21.850 EUR
500 EUR
1.000 EUR

- dotacija društvom za nastop na EP

Izbirna tekmovanja za reprezentanco ČL
Sejem, reklama, propaganda

1.000 EUR
1.000 EUR

- propagandni material: majice, kape, značke

Letna Skupščina ZŠRMS

1.500 EUR

- materialni stroški, gostinske usluge

Stroški drugih storitev
- fotokopiranje, preoblikovanje statuta in drugih pravil zveze
- izdelava računalniških programov za vodenje evidenc

Izdelava spletne strani ZŠRMS
Pogodbeno delo
Nagrade
Dotacija društvom za organizacijo DP
Članarine – takse drugim zvezam katerih članica je ZŠRMS
Neporavnane obveznosti ZŠRMS iz preteklosti (dolg RPD-ju)

SKUPAJ ODHODKI

1.500 EUR
1.000 EUR
3.000 EUR
1.000 EUR
7.100 EUR
1.500 EUR
1.000 EUR

56.500,00

Komentar
Finančno poslovanje ZŠRMS v letu 2008 je bilo po računovodskih izkazih uspešno. Iz poročila o finančnem
poslovanju je razvidno delovanje zveze z dodeljenimi sredstvi v letu 2008, kjer je bil izvršen prenos dela sredstev iz
preteklega obdobja tako kot vsako leto, prav tako je iz danih finančnih poročil na Izvršnem odboru bilo razvidno
stanje prihodkov in odhodkov ZŠRMS v letu 2008. Prav tako bodo leta 2009 poravnane zaostale obveznosti iz
preteklih let (RPD).
Pri načrtovanju virov sredstev iz naslova javnih financ ter izdelavi kriterijev ter načrtovanja porabe sredstev bo
potrebno upoštevati pri sredstvih Ministrstva za šolstvo in šport pogodbene obveznosti, ki so navedene iz vsebine
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni RS ter pri sredstvih iz
naslova Fundacije za šport pogodbene obveznosti, ki so navedene iz vsebine Pravilnika o merilih in pogojih za
uporabo sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij v RS.
Prihodki
Iz tabele so razvidni viri sredstev, od tega je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je za programe ZŠRMS
prispevalo v letu 2008 z naslova sofinanciranja dejavnosti ZŠRMS sredstva za sofinanciranje projektov povezanih z
nastopi naših športnikov pod okriljem CIPS, FIPS-M ter drugimi projekti vrhunskega športa in delovanju ZŠRMS.
Dodatnega financiranja, ki bi se izvajalo na osnovi športnih dosežkov na SP, kjer Ministrstvo pokriva izplačilo nagrad
ni bilo. V letu 2008 je Fundacija za šport namenila sofinanciranju programov ZŠRMS največji delež za sofinanciranje
priprav in nastopov članskih in mladinskih reprezentanc. Težavno stanje je bilo na področju pridobivanja sponzorskih
sredstev, s čimer ne moremo biti zadovoljni, če želimo postaviti delovanje zveze in odborov na mesto kot želimo.
Odhodki
Pri pregledu stroškov je mogoče ugotoviti, da se največji delež porabi za priprave in nastope športnikov na
mednarodnih tekmovanjih. Kljub temu je bila poraba racionalna, saj ima članstvo možnost nadziranja finančnih tokov
skozi celo leto, ostaja pa problem nerealnega načrtovanja potrebnih sredstev za dejavnost glede na kriterije, ki so
opredeljeni v Pravilnikih po katerih kandidiramo za sredstva iz naslova javnih financ ter nerazumevanje namena in
porabe namenskih sredstev. Med večje stroškovne postavke spadajo dotacije društvom organizatorjem tekmovanj in
kot v vsaki organizaciji stroški delovanja ZŠRMS.
Ugotovitve
Program je bil realiziran po načrtih, sredstva so bila porabljena po dogovoru, namensko in racionalno, skladno s
podpisanimi pogodbami, vsakokrat v soglasju celotnega Izvršnega odbora. ZŠRMS je v celoti prejela vsa sredstva s
strani države opredeljena v začetnih pogodbah. V prvem tromesečju 2009 je bila poravnana večina dolgov iz
preteklega obdobja. Niso še urejena vsa izplačila delegatov in sodnikov na tekmovanjih, kot preverjena vsa izplačila
sejnin. Ocenjuje se, da je ZŠRMS s predstavljenimi sredstvi ravnala gospodarno v obdobju do naslednjega priliva
sredstev s strani države. Splošno stanje na področju financ se odraža tudi pri športu, ker se ni razdelilo sredstev. Za
razliko od bilančnega obdobja od 01.01. do 31.12. koledarskega leta je bilo to obdobje do predvidoma konca marca
naslednjega leta oz. novega priliva sredstev, na kar bi posebej opozorili pri gospodarjenju s sredstvi zveze.
Sponzorske pogodbe niso bile sklenjene. Pridobljena pa so bile donacije v obliki materialnih sredstev za potrebe
reprezentance. ZŠRMS uporablja računovodske storitve finančnega servisa Vir d.o.o. Pripravljeno in pravočasno
oddano je bilo redno letno poročilo o bilanci stanja ter podatki o izkazu poslovnega izida. Skladno s predpisi je bil
opravljen redni letni popis sredstev. Prav tako se je v preteklem letu dvignil nivo finančnega poslovanja na ZŠRMS,
pripravljen je bil ustrezen pravilnik o materialno finančnem poslovanju.
Predlog financiranja 2009
Predsedstvo je na svoji 4. redni seji v letu 2008 obravnavalo poročilo o finančnem poslovanju v letu 2008 ter projektu
finančnega načrta 2009 in nanj ni imelo pripomb. Pojavljajo se resne težave pri pridobivanju sponzorskih sredstev.
Viri financiranja za leto 2009 bi bili podobni kot lani, spremenjena naj bi bila metodologija razdelitve sredstev. Poleg
kategorizacije je še devet kriterijev, predvsem vezanih na programe. Rezultati celotne panoge in uvrstitve v
kakovostne razrede so pomemben pogoj za pridobitev sredstev. Tako za zvezo kot za društva. Na osnovi tega je
dana možnost razmišljati o realizaciji, koliko sredstev bo kdo sposoben pridobiti za razvoj in dvig kvalitete. Kriterije
določa država, ZŠRMS je kot podpisnica pogodb dolžna spoštovati zapisana določila ter namensko uporabljati
dodeljena sredstva. Indeks letnih dotacij je lahko plus ali minus 10-20 %. Temu primerno pa niso bili ovrednoteni
programi in delo vseh panožnih zvez.
Izvršni odbor meni, da je načrtoval planska sredstva razumsko in v okvirju danih možnosti. V preteklem obdobju so
bile podcenjene ali pa sploh niso obstajale nekatere stroškovne postavke kot npr. publicistika, marketing, informatika,
prevodi, nadomestila trenerjem (tega vprašanja sploh nimamo še urejenega), nagrajevanje strokovnih delavcev in
športnikov. Realne potrebe nam narekujejo potrebe, da se ob pripravljenih dokumentih sploh lahko načrtuje več
sredstev za realizacijo navedenih postavk. Predvsem je potrebno opraviti najobsežnejše in najpotrebnejše naloge –
dokončno ureditev dokumentov za delovanje ZŠRMS ter program vključevanja mladih in program strokovnega
usposabljanja za izvajanje programa trener, ki v danih zmožnostih že poteka.
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