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1. VSEBINSKO POROČILO KK ELEKTRA ZA LETO 2013 
 

• ČLANSKA EKIPA: 
 
• sezona 2005/06 (trener Dušan Hauptman): 4. mesto v DP – največji uspeh kluba v državnem prvenstvu 
 
• sezona 2006/07 (trener Bojan Lazič): 5. mesto v DP 

 
• sezona 2007/08 (trener Ivan Stanišak): 8. mesto v DP 

 
• sezona 2008/09 (trener Borut Cerar): 7. mesto v DP in uvrstitev v finale pokalnega tekmovanja, kar je največji 
uspeh v zgodovini kluba 

 
• sezona 2009/2010 (trener Borut Cerar): 10. mesto v DP 

 
• sezona 2010/2011 (trener Dušan Hauptman): uvrstitev v polfinale pokala Spar in uvrstitev v Ligo za prvaka. 8. 
Mesto v DP. 

 
• Sezona 2011/12 (trener Gašper Potočnik): uvrstitev v četrtfinale pokala Spar in uvrstitev v Ligo za prvaka. 5. 
Mesto v DP. 

 
• Sezona 2012/13 (trener Sebastjan Krašovec): uvrstitev v 4. krog pokala Spar. 10. Mesto v DP. 

 
• Sezona 2013/14 (trener Ivan Smiljanić, od 1. kroga Lige za obstanek naprej trener Vladimir Rizman): uvrstitev 
v 4. krog pokala Spar. Tekmovanje v DP še poteka. 
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Članska ekipa KK Elektra Šoštanj v sezoni 2013/14 

 
• v letu 2013 smo organizirali 10. memorial Matjaža Natka, ki je iz leta v leto bolje obiskan in ima vedno večjo 
odmevnost. Zmagovalec 10. memoriala Matjaža Natka je bila Rogaške Crystal, ki je v finalu premagala ekipo 
Elektre.  

KONČNI VRSTNI RED 10. memoriala Matjaža Natka:  
• 1. Rogaška Crystal (trener: Damjan Novaković) 

• 2. Elektra Šoštanj (trener: Ivan Smiljanić) 
• 3. Hopsi Polzela (trener: Boštjan Kuhar) 

• 4. Hrastnik (trener: Vladimir Rizman) 
Najboljši strelec turnirja:  Jozo Brkič (Rogaška Crystal) 

Najboljši igralec turnirja: Tadej Koštomaj (Rogaška Crystal) 
 

 
  

10. Memorial Matjaža Natka 
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• preko naših predstavnikov delujemo v združenju prvoligaških klubov.  
 
• SEKCIJA VETERANOV: 

 
• je vsako leto številčnejša in ima 1x tedensko redno vadbo v telovadnici Partizan. Pri KK Elektra velja lepa 

navada, da vsakih nekaj let komplete dresov pretekle sezone članske ekipe dobijo v uporabo veterani. Za veterane 
so ti dresi kot novi in so verjetno ena najlepše oblečenih veteranskih ekip v Sloveniji. Tudi aktualno vodstvo se je 
odločilo nadaljevati to tradicijo in so dobili v uporabo dva nova kompleta, svetlega in temnega, ki smo si jih 
prilagodili tako, da smo na hrbet dodatno prišili napis »VETERANI«.  

 

 
 
• ČLANSTVO KLUBA:  

 
• skrbimo za člane kluba, katerih število v zadnjih letih ni padlo pod 200 (letna članarina znaša 15€), Hkrati tudi 
izvajamo projekt ČLANSKA IZKAZNICA s katerim omogočamo članom kluba tudi različne ugodnosti. Ugodnosti 
so sledeče: 

• prost vstop na vse domače tekme KK Elektra do 30.6.2014,  
• 10% popust pri nakupu košarkarskih artiklov v trgovini Maxi Rossi v Celju,  
• 10% popust pri nakupu artiklov v trgovini Ciclo sport v Velenju,  
• 20% popust pri nakupu artiklov v trgovini AND1 v trgovini v Ljubljani, 
• 10 % popust za nakup športne opreme  preko spletne trgovine www.sportmade.si , 
• prav tako lahko vsi člani kluba s plačano članarino aktivno sodelujejo v organih kluba, predvsem na 

skupščini kluba, ki je enkrat letno. 
 
• Pregled plačanih članarin po letih 

 
� leto 2005: 124 članov 
� leto 2006: 145 članov 
� leto 2007: 243 članov 
� leto 2008: 225 članov 
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� leto 2009: 206 članov 
� leto 2010: 192 članov  
� leto 2011: 233 članov  
� leto 2012: 273 članov  
� leto 2013: 224 članov  

 
 

• Na redni letni skupščini košarkarskega kluba Elektra, ki je potekala 10.6.2013 v Šoštanju smo sprejeli poročila 
za leto 2012 in izvolili novo vodstvo kluba.  

 
• KK ELEKTRA V MEDIJIH: 

 
• redno sodelujemo z mediji in skrbimo za stalno obveščenost članstva preko klubskih spletnih strani (redno 
ažuriranje spletne strani www.kk-elektra.si - v letu 2011 je bilo na spletni strani KK Elektra objavljeno 190 novic, v 
letu 2012 124 novic in v letu 2013 129 novic), preko facebook strani KK Elektra, preko posebnih biltenov, ki jih 
izdajamo pred članskimi tekmami ter preko oglasne deske v športni dvorani. Redno pošiljanje spletnih obvestil 
kluba na več kot 100 el. naslovov, obveščanje naročnikov o tekmah članske ekipe preko SMS sporočil (preko 60 
prejemnikov); 

 
• posredovanje prispevkov o aktivnostih kluba za: 

�      različne spletne medije (spletna stran KZS, slovenskakosarka.si, Kosarka.si, Sportal …)   
� klasične medije (revija LIST, sodelovanje s tednikom Naš Čas…) 

 
• sodelovanje z Mojim radiom pri obveščanju javnosti; 

 
• KK ELEKTRA IN LOKALNA SKUPNOST: 
 

• redno sodelujemo z občino Šoštanj, Krajevno skupnostjo Šoštanj, Odbojkarskim klubom Šoštanj Topolšica in 
Športno zvezo Šoštanj ter s sosednjimi košarkarskimi klubi; 

 
• aktivno se vključujemo v reševanje problematik s področja športa v občini Šoštanj; 

 
• sodelovali smo pri predstavitvi športnih društev na OŠ Šoštanj; 

 
• SPONZORJI KLUBA:  

 
posebno pozornost namenjamo sponzorjem kluba, ki so zelo zaslužni za vse uspehe in razvejano delovanje 
kluba; 
 

• MLAJŠE STAROSTNE SKUPINE:  
 

• v sezoni 2012/2013 smo imeli vse selekcije, ki jih kot klub, ki nastopa v 1. A SKL mora imeti (U10, U12, U14 in 
U16 in U18 … vse ekipe v 1. SKL); 

 
• šole košarke skozi celotno mandatno obdobje delujejo v Šoštanju, Velenju (na petih OŠ) in Šmartnem ob Paki; 

 
• v celotnem mandatnem obdobju podpora kluba pri izvajanju šolskih športnih tekmovanj. Sodelujemo s Šolskim 
centrom Velenje, ki nastopa v ŠKL in z OŠ Šoštanj, ki nastopa v tekmovanju Superšolar. 

 
• v sezoni 2006/07 se je kadetska ekipa uvrstila med 4. najboljše ekipe v Sloveniji in na finalnem turnirju, ki je 
potekal v Šoštanju, na koncu osvojila 4. Mesto. Ob tej priložnosti smo izdali tudi uvodni bilten finalnega turnirja. 
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• v sezoni 2009/2010 se je pionirska ekipa U12 uvrstila med 4. najboljše ekipe v Sloveniji in na finalnem turnirju, 
ki je potekal v Šoštanju, na koncu osvojila 3. mesto; 

 
• v sezoni 2009/2010 se je pionirska ekipa U12 uvrstila med 4. najboljše ekipe v Sloveniji in na finalnem turnirju, 
ki je potekal v Šoštanju (27.10.2010), na koncu osvojila 3. mesto. Ob tej priložnosti smo izdali tudi uvodni bilten 
finalnega turnirja. 

 

 
Ekipa Mlajših pionirjev U12 – 3. mesto v Sloveniji 

 
• v sezoni 2009/2010 se je pionirska ekipa U14 uvrstila med 4. najboljše ekipe v Sloveniji in na finalnem turnirju, 
ki je potekal v Novem Mestu, na koncu osvojila 3. mesto; 

 

 
Ekipa Starejših pionirjev U14 – 3. mesto v Sloveniji 

 
 

• v sezoni 2010/2011 se je ekipa starejših dečkov OŠ Šoštanj uvrstila med 4. najboljše ekipe na 45. Pionirskem 
festivalu in na finalnem turnirju, ki je potekal v Šoštanju, na koncu osvojila 1. mesto; 

 
• v sezoni 2010/2011 se je ekipa mlajših dečkov OŠ Šoštanj uvrstila med 4. najboljše ekipe v 45. Pionirskem 
festivalu. 

 
• V sezoni 2011/12 je ekipa mladincev U18 dosegla 1. Mesto v 2.SKL. 
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• V sezoni 2011/12 je ekipa starejših pionirjev dosegla odlično 7. Mesto v DP in dosegla odlično 4. Mesto v Mini 
pokalu Spar. 
 
• V sezoni 2012/13 je ekipa "Veterani 96" zasedla 2. mesto v DP Samsung Ulične košarke - kategorija mladinci. 
 
• V sezoni 2012/13 je ekipa "Veterani 96" zasedla 1. mesto na mednarodnem turnirju »Basketball from east to 
west 3x3« v Istanbulu. 
 
• V sezoni 2012/13 je Kadetska ekipa KK Elektra zasedla 2. mesto na mednarodnem turnirju za kadete v 
Franciji (La Roche Sur Yon). 
 
• V sezoni 2012/13 je kadetska ekipa KK Elektra zasedla 5. mesto v 1.A SKL za kadete. 
 
• V sezoni 2012/13 je mladinska ekipa KK Elektra zasedla 6. mesto v 1.A SKL za mladince. 

 
• V avgustu 2013 smo organizirali košarkarski tabor za vse osnovnošolce iz Šaleške doline. Košarkarskega 
tabora, ki je potekal v Šoštanju, se je udeležilo 27 otrok. 

 
• V mesecu septembru 2013 se je v organizaciji KZS in sodelovanju z KK Elektra odvijal projekt Igriva košarka. 
Projekt je potekal na skoraj vseh osnovnih šolah v Šaleški dolini. Prav tako je Elektra sodelovala s promocijsko 
ekipo KZS pri izvedbi enodnevnega košarkarskega tabora med zimskimi počitnicami 2014, ki je potekal v Rdeči 
dvorani v Velenju. 

 
• V sezoni 2013/14 ekipa starejših pionirjev KK Elektra zasedla 7. mesto v 1.A SKL za starejše pionirje in 4. 
mesto v MINI pokalu Spar. 

 
• V sezoni 2013/14 je kadetska ekipa KK Elektra zasedla 11. mesto v 1.A SKL za kadete. 

 
• V sezoni 2013/14 je mladinska ekipa KK Elektra zasedla 10. mesto v 1.A SKL za mladince. 

 

 
 
V Šoštanju, 30.3.2014                                                                             Peter Šlutej 
                                                                                                                predsednik KK Elektra 

 

DATUM ODOBRITVE POROČILA JE 30.03.2014 
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2. FINANČNO POROČILO KK ELEKTRA ZA LETO 2013 

1. RAČUNOVODSKO POROČILO 

PODATKI IZ BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2013 

                                                                                                         v EUR (brez centov) 

Postavka 

ZNESEK 

Tekočega leta Prejšnjega leta  
2 4 5 

SREDSTVA (002+ 009+015) 51.063  30.756 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003 do 008) 0  0  

I. 
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 
časovne razmejitve 

0  0  

II. Opredmetena osnovna sredstva 0  0  

III. Naložbene nepremičnine 0  0  

IV. Dolgoročne finančne naložbe 0  0  

V. Dolgoročne poslovne terjatve 0  0  

VI. Odložene terjatve za davek 0  0  

B. KRATKOROČNA SREDSTVA (010 do 014) 49.539 30.585 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 0  0  

II. Zaloge 0  0  

III. Kratkoročne finančne naložbe 0  0  

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 35.897 29.976 

V. Denarna sredstva 13.642  609 

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 1.524  171 

  Zunajbilan čna sredstva 0  0  

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
(018+021+022+026+031) 51.063  30.756 

A. SKLAD (019 do 020) -125.194  -50.961 

I. Društveni sklad  -125.194  -50.961 
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II. Presežek iz prevrednotenja 0  0  

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE 
ČASOVNE RAZMEJITVE 0  0  

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (023 do 025) 0  0  

I. Dolgoročne finančne obveznosti 0  0  

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 0  0  

III. Odložene obveznosti za davek 0  0  

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (027 do 030) 176.257  81.717 

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 0  0  

II. Kratkoročne finančne obveznosti 0 0 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 173.756  81.717 

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 2.501  0  

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 0  0 

  Zunajbilan čne obveznosti 0  0  
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PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA V OBDOBJU OD 1.1 .2013 do 31.12.2013 

 

Postavka 

ZNESEK 

SKUPAJ 

OD TEGA: iz opravljanja 
pridobitne dejavnosti 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

Tekočega 
leta 

Prejšnjega 
leta 

2 4 5 6 (del 4) 7 (del 5) 

1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 278.607  355.817 212.528  285.218 

a) 
dotacije iz Fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji 

0  0  0  0  

b) 
dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 

14.944  16.222 0  0  

c) 
dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov 

0  0  0  0  

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 47.705  50.327 0  0  

d) 
prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov 

0  0  0  0  

e) članarine in prispevki članov  3.430  4.050 0  0  

f) 
prihodki od prodaje trgovskega blaga, 
storitev in proizvodov 

212.528  285.218 212.528  285.218 

g) ostali prihodki od dejavnosti 0  0  0  0  

2. 
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

0  0  0  0  

3. 
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje 

0  0  0  0  

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0  0  0  0  

5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061) 278.607  355.817 212.528  285.218 

6. 
Stroški porabljenega materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-065+066) 

7.962  8.680 6.069  6.958 

a) 
Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga 

7.962  8.680 6.069  6.958 

b) 
Povečanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 

0  0  0  0  
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c) 
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 

0  0  0  0  

7. Stroški storitev 274.186  294.080 208.984  235.735 

8. Stroški dela 64.148  55.520 48.893  44.505 

9. Dotacije drugim pravnim osebam 0  0  0  0  

10. Odpisi vrednosti 2.800  792 2.134 635 

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 2.962  3.580 2.258 2.870 

11.a 
Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071) 

352.058  362.652 268.338  290.703 

12. Finančni prihodki 0  8 0 8 

13. Finančni odhodki 1.017  85  775 68  

14. Drugi prihodki 236  0 0  0  

15. Drugi odhodki 0  0  0  0  

16. Davek od dohodkov  0  0  0  0  

17. Odloženi davki 0  0  0  0  

18. 
Presežek prihodkov   
(062-072+073-074+075-076-077-078) 

0  0 0  0 

19. 
Presežek odhodkov 
(072-062-073+074-075+076+077+078) 

74.232  6.912  56.585 5.545  

20. 
Kritje odhodkov  obravnavanega 
obračunskega obdobja iz presežka 
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 

0  0  0  0  

  

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV 
NA PODLAGI DELOVNIH UR V 
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 
decimalki) 

5  2.67 5  2,67 

  **ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 12  12 12  12  

 

 

Odgovorna oseba:       Predsednik: 
VITO JAN                                 ŠLUTEJ PETER 
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2. POJASNILA K RA ČUNOVODSKIM IZKAZOM 

 
PODLAGE ZA SESTAVO RA ČUNOVODSKIH IZKAZOV 
 
Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 33 (2007) in Zakonom o 
društvih. Podatki v računovodskih izkazih temeljijo na knjigovodskih listinah in poslovnih knjigah vodenih v skladu s 
Slovenskimi računovodskimi standardi. 
Pri pripravi so upoštevane temeljne računovodske predpostavke: upoštevanje nastanka poslovnih dogodkov, časovne 
neomejenosti delovanja ter kakovostne značilnosti računovodskih izkazov, to so predvsem razumljivost, ustreznost, 
zanesljivost in primerljivost. Pri računovodskih usmeritvah so upoštevana osnovna računovodska načela: previdnost, 
prednost vsebine pred obliko in pomembnost. 
 
NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE  
 
Neopredmetena sredstva zajemajo usredstvene stroške naložb v tuja opredmetena osnovna sredstva in druge 
pravice. So nedenarna sredstva in praviloma fizično neobstajajo. 
Za neopredmeteno sredstvo se v poslovnih knjigah izkazujejo posebej nabavne vrednosti oziroma prevrednotene 
nabavne vrednosti, posebej popravki vrednosti kot kumulativni odpis, ki je posledica amortiziranja in posebej nabrana 
izguba zaradi oslabitve; v bilanco stanja se vpišejo zgolj po neodpisani vrednosti, ki je razlika med nabavno vrednostjo 
in popravkom vrednosti ter nabranimi izgubami zaradi oslabitve. 
Neodpisano vrednost neopredmetenih sredstev smo presodili ob koncu poslovnega leta. Doba koristnosti 
neopredmetenega sredstva se s končno dobo koristnosti ne razlikuje od prejšnje ocene, gospodarskih koristi se niso 
spremenile, zato nismo spreminjali dobe amortiziranja niti metode amortiziranja. 
 

RAČUNOVODSKA USMERITEV ZA MERJENJE PO PRIPOZNANJU NEOP REMETENEGA SREDSTVA 
 
Neopredmetena sredstva se ne prevrednotujejo. 
 

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
 
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov ali 
opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ali za pisarniške namene ter se bo po pričakovanjih uporabljalo v enem 
obračunskem obdobju. 
 
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe in oprema. Kot opredmetena osnovna sredstva se 
šteje tudi drobni inventar katerega doba uporabnosti je daljša kot eno leto in katerega posamična vrednost ne presega 
500 EUR. Za opredmetena osnovna sredstva so v pos lovnih knjigah izkazane posebej nabavne vrednosti oziroma 
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov 
kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po neodpisani vrednosti (knjigovodski 
vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo. V dejansko nabavno vrednost opredmetenega 
osnovnega sredstva so zajeti njegova nakupna cena in vsi stroški, ki jih je mogoče neposredno pripisati njihovi 
usposobitvi za nameravano uporabo ter ocena stroškov razgradnje, odstranitve in obnove. Če je nabavna vrednost 
opredmetenega osnovnega sredstva velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z 
opredmetenim osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo bodoče koristi v 
primerjavi s prej ocenjenimi. 
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RAČUNOVODSKA USMERITEV ZA MERJENJE PO PRIPOZNANJU OPRE DMETENEGA OSNOVNEGA 
SREDSTVA 
 

Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi 
uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve. 
Opredmetena osnovna sredstva je treba izkazovati v prevrednotenem znesku, ki je njegova poštena vrednost na dan 
prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravek vrednosti in kasnejše nabrane izgube zaradi 
oslabitve. 
 
Letne stopnje amortizacije za opredmetena osnovna sredstva je razvidna iz spodnje preglednice: 
 

vrsta OS stopnja am 
oprema za opravljanje dejavnosti 12,50 -20% 
 

AMORTIZACIJA 
 
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za ocenjeno preostalo 
vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja. 
 
Amortizacija je obračunana po stopnjah, ki so določene za posamezno osnovno sredstvo in se med obračunskim 
letom ne spreminjajo. Uporabljene amortizacijske stopnje so podane v pojasnilu k opredmetenim osnovnim sredstvom. 
 
Med letom se obračunavajo začasni stroški amortizacije, ki se popravljajo za medletne spremembe v stanju 
opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev ter zaradi spremenjenih okoliščin, ki narekujejo 
spremembo izbrane metode obračunavanja amortizacije. Končni obračun amortizacije se sestavi ob koncu 
poslovnega leta in obstatusnih spremembah med letom. 

 

FINANČNE NALOŽBE 
 

Finančne naložbe so finančna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo kot dolgoročne in kratkoročne finančne 
naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, ki jih ima društvo v posesti dalj kot leto dni in jih ne namerava prodati . Tiste 
dolgoročne finančne naložbe v finančne dolgove drugih podjeti, države ali drugih izdajateljev (finančne naložbe v 
posojila), ki zapadejo v plačilo v letu dni po dnevu bilance stanja, se v bilanci stanja prenesejo med kratkoročne 
finančne naložbe. 
 
Finančne naložbe se pri začetnem pripoznanju razvrstijo v: 
Ø finančna sredstva izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, 
Ø finančne naložbe v posesti do zapadlosti v plačilo, 
Ø finančne naložbe v posojila ali 
Ø za prodajo razpoložljiva finančna sredstva. 
 
Finančne naložbe se v začetku izkazujejo po pošteni vrednosti. Če gre za finančno sredstvo, ki ni razvrščeno med 
finančna sredstva, izmerjena po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, je treba začetni pripoznani vrednosti prišteti 
stroške posla, ki izhajajo 
neposredno iz nakupa ali izdaje finančnega sredstva. 
 
Če društvo obračunava finančno naložbo po datumu poravnave, mora naložbo, ki bo pozneje izmerjena po nabavni 
vrednosti ali odplačni vrednosti, pripoznati na začetku po njeni pošteni vrednosti na datum trgovanja,  povečani za 
stroške posla. 
 
Prevrednotovanje finančnih naložb je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot prevrednotovanje se ne štejejo 
pogodbeni pripisi obresti in druge spremembe glavnice naložbe. Pojavi se predvsem kot prevrednotovanje finančne 
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naložbe na njihovo pošteno vrednost, prevrednotovanje finančnih naložb zaradi oslabitve ali prevrednotovanje 
finančnih naložb zaradi odprave njihove oslabitve. 
 
Poštena vrednost je dokazana, če jo je mogoče zanesljivo izmeriti. 
 

ZALOGE 
 
Količinska enota zaloge materiala in trgovskega blaga se izvirno vrednoti po nabavni ceni, ki jo sestavljajo kupna 
cena, uvozne in druge dajatve in neposredni stroški nabave. Kupna cena je zmanjšana za dobljene popuste. 
 
Vrednosti sestavin v cene enote in celotna cena enote izhajajo v začetku iz izvirnih velikosti.  Če se v obračunskem 
obdobju cene na novo nabavljenih enot ali stroški na novoproizvedenih enot razlikujejo od cen oziroma stroškov enot 
iste vrste v zalogi se ahko med letom za zmanjševanje teh količin uporablja metoda zaporednih cen (FIFO). 
Prevrednotenje zalog je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se ob koncu poslovnega leta ali med njim. 
Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti in sicer po manjši izmed njiju. Zaradi okrepitve se 
zaloge ne prevrednotujejo.  
 
TERJATVE 
 
Terjatve se v začetku izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo tudi plačane. 
 
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, je treba šteti 
kot dvomljive, če se zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne. 
 
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu poslovnega leta ali 
med njim. 
 
Terjatve izražene v tuji valuti se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. Povečanje terjatev povečuje 
finančne prihodke, zmanjšanje terjatev pa povečuje finančne odhodke. 
 
Popravke vrednosti terjatev oblikujemo za posamično terjatev.  Za vsako posamično dvomljivo terjatev sprejme izvršni 
direktor ali od njega pooblaščena oseba sklep o popravku (ali skupen sklep s specifikacijo terjatev, ki so dvomljive 
oziroma za katere računovodstvo oblikuje popravek vrednosti ) , ki ga posreduje v računovodstvo. 
 
Terjatve, ki so na podlagi določil Obligacijskega zakonika zastarale, se odpišejo. Računovodja pred izdelavo 
računovodskih izkazov, najkasneje do 31.1. tekočega leta za 
preteklo poslovno leto pripravi seznam terjatev, na podlagi katerega direktor ali od njega pooblaščena oseba sprejme 
sklep o odpisu terjatev (specificirano za posamične terjatve) . 
 

NALOŽBENE NEPREMIČNINE 
 
Naložbena nepremičnina se v začetku ovrednoti po nabavni vrednosti, ki jo sestavljajo nakupna cena in stroški 
nakupa. 
 
Naložbene nepremičnine se po začetnem pripoznanju merijo po modelu nabavne vrednosti. 
 

DRUŠTVENI SKLAD 
 

Društveni sklad izkazuje: 
- ustanovna vloga 
- presežek prihodkov,  razporejen za določene namene 
- rezerve ter namenski skladi za izobraževanje, socialne in druge namene v skladu s pravili   in odločitvami društva 
- nerazporejeni presežek prihodkov 
- nepokriti presežek odhodkov (odbitna postavka) 
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- prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in finančnih naložb 
glede na spremembe njihovega stanja. 
 
Društveni sklad predstavlja razliko med: 
 
- (večjo) vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter  vrednostjo dolgov skupaj s pasivnimi 
časovnimi razmejitvami in rezervacijami. 
 
 Društveni sklad se spreminja zaradi : 
 
- povečanja in zmanjšanja na podlagi poslovnega izida 
- prenehanja društva. 
 

REZERVACI JE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

Rezervacije se oblikujejo za sedanje obveze, ki izhajajo iz obvezujočih preteklih dogodkov in se bodo po 
predvidevanjih poravnale v obdobju, ki ni z gotovostjo določeno, ter katerih velikosti je mogoče zanesljivo oceniti. 
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve izkazujejo odložene prihodke (državne podpore in donacije prejete za 
pridobitev osnovnih sredstev oziroma za pokrivanje določenih stroškov), ki bodo v obdobju daljšem od leta dni pokrili 
odložene odhodke. Z njimi pokrivamo stroške amortizacije teh sredstev oziroma določene druge stroške in se porabijo 
s prenašanjem med prihodke. 
Z rezervacijami v obliki vnaprej vračunanih stroškov pa pokrivamo v prihodnosti nastale 
stroške oziroma odhodke in lahko nastanejo iz naslova reorganizacije, pričakovanih izgub iz kočljivih pogodb,  
pokojnin, jubilejnih nagrad in odpravnin ob upokojitvi. 
 
Rezervacije se lahko uporabljajo samo za tiste postavke, za katere so bile oblikovane, v utemeljenih primerih pa tudi 
za enakovrstne postavke. 
 
Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se ne prevrednotujejo. Na koncu obračunskega obdobja se 
popravijo tako, da je njihova vrednost enaka sedanji vrednosti izdatkov, ki so po predvidevanjih potrebni za poravnavo 
obveze. 
 
Po koncu obračunskega obdobja, za katerega je bila oblikovana rezervacija, se njen celotni neporabljen del prenese 
med ustrezne prihodke. 
 

OBVEZNOSTI 
 

Kratkoročne in dolgoročne obveznosti se na začetku ovrednotijo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin o njihovem 
nastanku. 
 
Dolgoročne obveznosti se izkazujejo kot dolgoročne finančne obveznosti in dolgoročne 
poslovne obveznosti. Dolgoročne finančne obveznosti so dolgoročna posojila, dolgoročne poslovne obveznosti pa so 
dolgoročni krediti, dolgoročni dolgovi iz finančnega najema, dolgoročne menične obveznosti, dolgoročno dobljeni 
predujmi in varščine in obveznosti za odloženi davek. Povečujejo se za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane 
zneske in morebitne drugačne poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. 
 
Del dolgoročnih obveznosti, ki je že zapadel v plačilo, in del dolgoročnih obveznosti, ki bo zapadel v plačilo v letu dni, 
se v bilanci stanja preneseta med kratkoročne obveznosti. Pri kratkoročnih obveznostih se ločeno izkazujejo 
kratkoročne finančne obveznosti, kratkoročne poslovne obveznosti in kratkoročni dolgovi do članov. Kratkoročne 
finančne obveznosti so dobljena posojila. Kratkoročne poslovne obveznosti so dobljeni predujmi in varščine od 
kupcev, obveznosti do dobaviteljev doma in v tujini, obveznosti za nezaračunano blago in storitve, obveznosti do 
delavcev, obveznosti do državnih institucij in druge obveznosti. 
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Dolgoročni in kratkoročni dolgovi, izraženi v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v domačo valuto. 
Povečanje kratkoročnih dolgov povečuje redne finančne odhodke, zmanjšanje dolgoročnih dolgov pa redne finančne 
prihodke. 
 
Del dolgoročnih dolgov, ki zapade v plačilo v naslednjem letu, se prenese med kratkoročne obveznosti. 
 

PRIHODKI 
 
Prihodki se razčlenjujejo na prihodke od dejavnosti, finančne prihodke in druge prihodke. 
a) Prihodki od dejavnosti 
Prihodki od dejavnosti so prihodki od članarin, prostovoljni prispevki članov, dotacije iz 
javnih fundacij in skladov, dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev, donacije pravnih in fizičnih oseb, prihodki 
od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in 
storitev,  prihodki od usredstvenih lastnih učinkov, prihodki od oprave dolgoročnih rezervaci j, drugi prihodki od 
dejavnosti in prihodki iz obračunskega obdobja in iz prejšnjih obdobij . Prihodki od prodaje proizvodov, trgovskega 
blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za 
popuste, odobrene ob prodaji  ali kasneje,  tudi zaradi zgodnejšega plačila. 
 
b) Finančni prihodki 
Finančni prihodki so prejete obresti od f inančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne tečajne razlike, prihodki od 
dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in spremembe vrednosti , odpisi posojil društvu, dobički pri 
prodaji finančnih naložb, tudi prihodki od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja finančnih naložb. 
 
c) Drugi prihodki 
Drugi prihodki so prejete kazni in odškodnine, druge poslovne postavke in preveč zaračunani odhodki iz preteklih let. 
 

ODHODKI 
 
Odhodki se razvrščajo na odhodke, finančne odhodke in druge odhodke. 
 
a) Odhodki 
Odhodke predstavljajo vsi stroški nastali v poslovnem letu, evidentirani po naravnih vrstah kot so s troški porabl 
jenega ali prodanega materiala in prodanega trgovskega blaga, stroški storitev, stroški dela, dotacije drugim pravnim 
osebam in odpisi vrednosti. 
 
b) Finančni odhodki 
Finančni odhodki so odhodki iz obresti, odhodki, nastali pri uskladitvi obveznosti in finančnih naložb na podlagi 
pogodb, odhodki iz tečajnih razlik, odhodki iz oslabitve, odhodki iz odprave pripoznavanja finančnih naložb, izgube, 
nastale pri prodaji finančnih naložb, zneski popravkov oziroma odpisov finančnih naložb, odhodki iz sredstev, 
razporejenih po pošteni vrednosti prek poslovnega izida in odhodki v zvezi z naložbenimi nepremičninami. 
 
c) Drugi odhodki 
Drugi odhodki predstavl jajo neobičajne postavke, plačane denarne kazni in odškodnine, davki, prispevki, takse in 
druge dajatve, ostale stroške in v prejšnjih let ih preveč zaračunani prihodki. 
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3. POJASNILA POSTAVK V BILANCI STANJA 
 
NEOPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
Društvo nima neopredmetenih osnovnih sredstev. 
OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 
Društvo nima opredmetenih osnovnih sredstev. 
KRATKOROČNE POSLOVNE TERJATVE 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Ostale terjatve 874 0 X 
Terjatve do kupcev v državi 34.567 29.300 118 

Terjatve za vstopni ddv 456 676 67 

Skupaj kratkoro čne poslovne terjatve 35.897  29.976 119 
 

TERJATVE SO NEZAVAROVANE , AMPAK NISO IZPOSTAVLJENE KREDITNEMU TVEGANJU ! 

 

DENARNA SREDSTVA 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Denarna sredstva v blagajni 208 157 132 
Denarna sredstva na računih 13.434 452 2972 
Denar na poti 0 0   

Skupaj denarna sredstva 13.642  608 2243 

 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Aktivne časovne razmejitve 1.524 157 970 
 1.524 157 970 
 
Aktivne časovne razmejitve predstavljajo plačane zavarovalne premije, ki se nanašajo na leto 2012. 
 

DRUŠTVENI SKLAD 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Društveni sklad  -125.194 -50.961 246 

 
Društevni sklad na dan 31.12.2013 je negativen  in znaša -125.194  eur-a. V primerjavi z letom 2012 se  
je negativni saldo povečal zaradi doseženega presežka odhodkov nad prihodki v letu 2013 v višini  
74.232 eur-ov. 
 

KRATKOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
KRATKOROČNO POSOJILO 2.501 0 X 
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Kratkoročne obveznosti za obresti 0 0 X 
Skupaj kratkoro čne finan čne obveznosti 2.501  0 X 
 
KRATKOROČNE POSLOVNE OBVEZNOSTI  
 

Kratkoro čne poslovne obveznosti 2013 2012 IND 13/12 
Obveznosti do dobaviteljev 131.537 63.932 206 
Obveznosti za neto plače 6.484 2.782 233 
Obveznosti za prispevke iz plač 4.360 3.072 142 
Obveznosti za davčni odtegljaj  1.248 600 208 
Obveznosti za povračilo stroškov članom 14.170 2.384  594 
Obveznosti za obračunan DDV 15.726 8.947                  176 
Obveznosti za prispevke na plače 0 0 
Ostale kratkoročne poslovne obveznosti 231 0   
Skupaj kratkoro čne obveznosti iz 
poslovanja 173.756 62.833 276 

 

 

POJASNILA POSTAVK V IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA  
 
PRIHODKI OD DEJAVNOSTI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Prihodki od dejavnosti  278.607  355.817 78 

dotacije iz fundacije za financiranje 
invalidskih in humanitarnih organizacij v 
Republiki Sloveniji 0 0   

dotacije iz proračunskih in drugih javnih 
sredstev 14.944 16.222 92 

dotacije iz drugih fundacij, skladov in 
ustanov 0 0   
donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 47.705 50.327 95 
članarine in prispevki članov  3.430 4.050 85 

prihodki od prodaje trgovskega blaga, 
storitev in proizvodov 212.528 285.218 75 
ostali prihodki od dejavnosti 0 0   
Donosi od dejavnosti  278.607  355.817 78 

 

ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Stroški porabljenega materiala in 
prodanega trgovskega blaga  7.962 8.680 92 

Nabavna vrednost nabavljenega 
materiala in trgovskega blaga 7.962 8.680 92 
  0 0   
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Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 
trgovskega blaga 0 0   
Stroški storitev 274.186 294.080 93 
Stroški dela 64.148 55.520 116 
Dotacije drugim pravnim osebam 0 0   
Odpisi vrednosti 2.800 792 354 
Drugi odhodki iz dejavnosti 2.962 3.580 83 

Skupaj odhodki iz dejavnosti  352.058  362.652 97 
 

STROŠKI PRODANEGA MATERIALA IN PRODANEGA TRGOVSKEGA  BLAGA 
 

  2013 2012 IND 13/12 
stroški materiala  406 2.095 19 
stroški športne opreme 6.916 4.657 149 
stroški zdravstvenih pripomočkov 637 1.928 33 
Skupaj stroški materiala 7.962  8.680 92 

 

STROŠKI STORITEV 
 

  2013 2012 IND 13/12 
stroški storitev                       12.745 19.798 64 
stroški storitev igralcev 87.752 73.493 119 
stroški storitev trenerjev 44.198 59.488 74 
stroški storitev zdravnikov in 
fizioterapevtov 16.927 13.414 126 
stroški kondicijskih trenerjev 27.192 49.800 55 
stroški sodnikov  16.010 19.763 81 
stroški zap.mize, stat., snemanje 925 2.690 34 
stroški storitev direktorja 0 5.053 x 
stroški storitev sekretarja 1.434 1.077 133 
stroški računovodskih storitev 6.960 6.960 100 
stroški prestopa igralcev 1.400 2.900 48 
prijavnine članskih ekip 7.994 4.996 160 
prevozni stroški, varovanje 17.829 12.451 143 
stroški namestitev igralcev 1.000 458 218 
stroški najema dvoran, varovanje 23.918 20.582 116 
stroški plačilnega prometa 513 0 x 
stroški zavarovanja 2.730 0 x 
stroški reprezentance 912 1.057 86 
takse 2.516 100 x 
reklama 1.231 0 x 
stroški prodaje kart 0 0 x 
skupaj stroški storitev 274.186  294.080                     93 

 
Stroški storitev so prikazani analitično. Stroški revidiranja računovodskih izkazov za leto 2012 so bremenili KZS . 
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STROŠKI DELA 
  2013 2012 IND 13/12 
plače zaposlencev 26.658 32.816 81 
stroški regresa 3.824 0 x 
Prispevki delodajalca  4.294 5.283 81 
Drugi stroški dela 29.372 17.421 169 
Skupaj stroški dela 64.148 47.151 118 

 

ODPISI VREDNOSTI 
 
  2013 2012 IND 13/12 
amortizacija 0 0 0 

odhodki zaradi oslabitve oz. odpisa 
obr.sred. 2.800 792 354 
Skupaj amortizacija 2.800 792 354 

 
Društvo nima osnovnih sredstev.  
 
DRUGI ODHODKI IZ DEJAVNOSTI 
 
  2013 2012 IND 13/12 
kazni, odškodnine, takse 1.490 2.411 62 
stroški neodbitnega ddv 1.227 1.169 105 
stroški ostali 245 0 x 

Skupaj drugi odhodki iz dejavnosti 2.962  3.580 83 
 
FINANČNI PRIHODKI 
 
  2013 2012 IND 13/12 
Finančni prihodki iz deležev 0 0 0  
Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0  
Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 8 0 

Skupaj finan čni prihodki 0  8 0 
 
Finančni prihodki predstavljajo obresti na avista sredstva na transakcijskem računu. 
 

FINANČNI ODHODKI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
stroški obresti 231 60 385 
zamudne obresti za davke in prispevke 786 25 3144 
obresti - sklepi 0 0 x 

Skupaj finan čni odhodki 1.017  85 1196 
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DRUGI PRIHODKI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Prejete kazni in odškodnine 0 0 0 
Ostali prihodki 236 0 x 
Skupaj drugi prihodki 236 0 0 

 

DRUGI ODHODKI 
 

  2013 2012 IND 13/12 
Drugi odhodki 236 0 x 

 
Presežek odhodkov nad prihodki znaša 74.232 eur-ov, kar vpliva na povečanje negativnega  društvenega sklada za 
enak znesek v primerjavi z letom 2012. 
 

DRUGA POMEMBNA RAZKRITJA 
Društvo ima prejeto posojilo v višini 2.501,00 eur s strani poslovodstva. 
Po bilanci stanja na dan 31. 12. 2013 ni bilo dogodkov, ki bi lahko pomembno vplivali na računovodske izkaze leta 
2013. 
V letu 2014 bomo dokončni plan za sezono 2014-2015 naredili do 15.07.2013,zaradi usklajevanja s sponzorji in 
donatorji ter zamenjave vodstva. 
Pravilnik o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti UL 109/07 je osnova 
za delitev med pridobitno in nepridobitno dejavnostjo. 

Kot določa 3. člen Pravilnika, se za dohodke iz opravljanja nepridobitne dejavnosti zavezancev, ki se 
izvzemajo iz davčne osnove po 27. členu ZDDPO-2, štejejo zlasti: 

• donacije, pri čemer je donacija brezpogojno plačilo oziroma prispevek v denarju ali naravi oziroma 
so donacije zneski ali stvari, ki jih dobiva zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2 od fizičnih in pravnih oseb 
brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za proizvode ali storitve, katerih kupci so te 
osebe; 

• članarine, če gre za članarine, ki dejansko pomenijo obvezni denarni prispevek članov zavezancu in 
za katere iz ene ali več okoliščin izhaja, da so po vsebini članarine, primeroma, da v celoti ali deloma 
ne predstavljajo plačila za določene proizvode, blago, storitve ali plačila za ugodnosti, ki jih ta 
zavezanec nudi članom ali njihovim povezanim osebam; 

• volila in dediščine; 

Pri nas je v letu 2013   23,78  % nepridobitnih in 76,22% pridobitnih prihodkov . V takem razmerju 
razdelimo tudi odhodke za potrebe obračuna davka od doh. Prav .oseb. 
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3. REVIZIJSKO POROČILO ZA LETO 2013 
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