
Poslovno poročilo KK Elektra Šoštanj za leto 2016 

 

Košarkarski klub Elektra je že več kot 65 let nosilec športne panoge košarka v Šaleški dolini 

(Šoštanj, Velenje in Šmartno ob Paki). V mladinskih selekcijah vsaj enkrat tedensko trenira 

okoli 200 mladih igralcev in igralk. Članska ekipa Elektra Šoštanj je v sezoni 2015/2016  po 

več zaporednih letih nastopanja v 1. A slovenski košarkarski ligi oz. Ligi Telemach izpadla iz 

tega tekmovanja. V sezoni 2016/2017 članska ekipa nadaljuje tekmovanje v 2.SKL v precej 

pomlajeni postavi.  

Vzrok za manj uspešno tekmovalno sezono je pomanjkanje finančnih sredstev ter nakopičeni 

dolgovi iz preteklih let. Težko finančno situacijo KK Elektra s pravnomočnim sklepom 

pristojnega sodišča rešuje v postopku poenostavljene prisilne poravnave v naslednjih petih 

letih. Cilj v naslednjem petletnem obdobju je finančna konsolidacija društva ter intenzivno delo 

z mladimi igralci iz domačega okolja.  

Organe Košarkarskega kluba Elektra sestavljajo:  

Predsednik: Stane Breznik  

Podpredsednica: Majda Zaveršnik Puc  

Člani upravnega odbora: Jure Grudnik, Franc Vah, Aleš Ferenc 

Člani strokovnega sveta: Franc Rupreht (vodja), Tomaž Herman 

Disciplinska komisija: Tomaž Herman (vodja), Andreja Didovič, Franc Vah  

Nadzorni odbor: Matjaž Omladič (vodja), Mirko Andrejc, Branko Sevčnikar 

 

Letni program kluba je sestavljen iz tekem mlajših selekcij ter članske ekipe, ki vse nastopajo 

v  Slovenski košarkarski ligi v naslednjih rangih tekmovanja:  

 ČLANSKA EKIPA   2.SKL 

 U19 - MLADINCI    1.SKL 

 U17 - KADETI    2.SKL 

 U15 - PIONIRJI    2.SKL 

 U13 - MLAJŠI PIONIRJI   

 U11 - NAJMLAJŠI PIONIRJI  

 

V mesecu septembru 2016 je bil organiziran še turnir »Natkov memorial«, Košarkarski tabor 

za mlade ter Dan Elektre, kjer so se predstavile vse selekcije, ki delujejo v klubu.  

 

Večji uspehi selekcij v sezoni 2016/2017:  

 mladinska ekipa KK Elektra zasedla 3. mesto v 1.B SKL za mladince  

 kadetska ekipa KK Elektra zasedla 4. mesto v 1.B SKL za kadete  

 ekipa mlajših pionirjev U13 KK Elektra zasedla 12. mesto v 1.A SKL za mlajše pionirje  

 

 

 

Pripravil:  

Stane Breznik 
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Vsebina: 

 bilanca stanja 

 izkaz poslovnega izida 

 pojasnila k računovodskim izkazom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tekočega leta Prejšnjega leta 

001 13.738,53 15.823 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA (003 do 008) 002 0,00 0 

I.
Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne 

časovne razmejitve
003

II. Opredmetena osnovna sredstva 004

III. Naložbene nepremičnine 005

IV. Dolgoročne finančne naložbe 006

V. Dolgoročne poslovne terjatve 007

VI. Odložene terjatve za davek 008

B.
KRATKOROČNA SREDSTVA (010 do 014) 009 13.738,53 15.630 

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 010

II. Zaloge 011

III. Kratkoročne finančne naložbe 012

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 013 7.323,63 14.707 

V. Denarna sredstva 014 6.414,90 923 

C.
KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE
015 193 

Zunajbilančna sredstva 016

017 13.738,53 15.823 

A. SKLAD (019 do 020) 018 -165.775,35 -166.026 

I. Društveni sklad 019 -165.775,35 -166.026 

II. Presežek iz prevrednotenja 020

B.
REZERVACIJE IN DOLGOROČNE 

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
021 162.193,73 0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (023 do 025) 022 0,00 0 

I. Dolgoročne finančne obveznosti 023

II. Dolgoročne poslovne obveznosti 024

III. Odložene obveznosti za davek 025

Č.
KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (027 do 

030)
026 17.320,15 181.849 

I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev 027

II. Kratkoročne finančne obveznosti 028 791,70 

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 029 16.528,45 139.872 

IV. Kratkoročni dolgovi do članov 030 41.977 

D.
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 

RAZMEJITVE
031

Zunajbilančne obveznosti 032

BILANCA STANJA na dan 31.12.2016

Postavka Oznaka za 

AOP

ZNESEK

SREDSTVA (002+ 009+015)

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

(018+021+022+026+031)

 
 

 

 

 



Tekoče leto Prejšnje leto Tekoče leto Prejšnje leto

3 4 5 6 (del 4) 7 (del 5)

1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058) 050 80.588,82 146.941 40.691,00 82.654 

a)

dotacije iz Fundacije za financiranje 

invalidskih in humanitarnih organizacij v 

Republiki Sloveniji

051

b)
dotacije iz proračunskih in drugih javnih 

sredstev
052 31.049,67 54.588 0 

c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 053

č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 054 5.072,00 5.068 0 

d)
prispevki uporabnikov posebnih socialnih 

programov
055

e) članarine in prispevki članov 056 2.199,00 270 0 

f)
prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev 

in proizvodov
057 40.691,00 85.926 40.691,00 82.654 

g) ostali prihodki od dejavnosti 058 1.577,15 1.088 0 

2.
Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje
059

3.
Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 

nedokončane proizvodnje
060

4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 061

5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061) 062 80.588,82 146.941 40.691,00 82.654 

6.
Stroški porabljenega materiala in prodanega 

trgovskega blaga (064-065+066)
063 2.247,08 4.052 864,29 2.284 

a)
Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 

trgovskega blaga
064 2.247,08 4.052 864,29 2.284 

b)
Povečanje vrednosti zalog materiala in 

trgovskega blaga
065

c)
Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in 

trgovskega blaga
066

7. Stroški storitev 067 76.589,35 145.330 46.034,10 105.301 

8. Stroški dela 068 0 0 

9. Dotacije drugim pravnim osebam 069

10. Odpisi vrednosti 070

11. Drugi odhodki iz dejavnosti 071 7.966,56 27.062 7.900,99 25.753 

11.a
Skupaj odhodki iz dejavnosti 

(063+067+068+069+070+071)
072 86.802,99 176.445 54.799,38 133.338 

12. Finančni prihodki 073 27.545,17 110 0 

13. Finančni odhodki 074 4.970,25 600 428 

14. Drugi prihodki 075 717 0 

15. Drugi odhodki 076 16.109,98 8.939 1.911,69 7.014 

16. Davek od dohodkov 077 0 0 

17. Odloženi davki 078

18.
Presežek prihodkov  

(062-072+073-074+075-076-077-078)
079 250,77 -38.217 -16.020,07 -58.126 

19.
Presežek odhodkov

(072-062-073+074-075+076+077+078)
080 -250,77 38.217 16.020,07 58.126 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA za obdobje od 1.1.2016 do 31.12.2016

2

Postavka
Oznaka 

za AOP

ZNESEK

SKUPAJ
OD TEGA: iz 

opravljanja pridobitne 

 



20.

Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega 

obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 

obračunskih obdobij

081

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV 

NA PODLAGI DELOVNIH UR V 

OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 

decimalki)

082 0 0

**ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 083 12 12 12 12

 
 

 

 

 

POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 
 

 

a) Računovodske usmeritve 

 

Računovodski izkazi društva KK Elektra temeljijo na računovodskih standardih (SRS 2006) na 

podlagi veljavne zakonodaje v skladu z Zakonom o društvih (ZDru-1), urejeno v statutu in 

internem aktu. 

 Računovodski izkazi predstavljajo pošteno predstavitev v skladu z veljavno 

računovodsko prakso 

 Upoštevajo doslednost predstavitve 

 Upoštevajo časovno neomejenost delovanja 

 Dosledno upoštevajo nastanek poslovnih dogodkov 

 V pojasnilih so razkrite vse postavke sredstev, kjer so zneski večji od 20% celotnih 

sredstev oziroma obveznosti do sredstev in vse postavke poslovnega izida, ki so večje 

od 20% prihodkov 

 Vsi odpisi temeljijo na veljavni računovodski praksi 

 

 

Vrednotenje postavk v bilanci stanja 

 

 Terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročnih terjatev do kupcev in drugih 

kratkoročnih terjatev 

 Denarna sredstva zajemajo denarna sredstva na računih in gotovino v blagajni 

 Kratkoročne aktivne časovne razmejitve predstavljajo zneski kratkoročno odloženih 

stroškov 

 Društveni sklad predstavlja presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let, poslovni 

izid tekočega leta pa je razkrit v postavki čistega poslovnega izida tekočega leta 

 Obveznosti so vodene po odplačljivi vrednosti v skladu s SRS 33.5  

 

 

Izkaz poslovnega izida sestavljajo vse postavke, ki jih predpisujejo SRS 2006. 

 

Vrednotenje postavk v izkazu poslovnega izida 

 

Izkaz poslovnega izida je v skladu s SRS 33. Pomembne postavke so: 

 Čisti prihodki od prodaje so: donacije iz proračunskih sredstev, donacije drugih pravnih 

in fizičnih oseb, prihodki od prodaje storitev (vstopnine) ter drugi prihodki 



 Stroški porabljenega materiala se ugotavljajo iz dejanske evidence porabe na kontih 

porabljenega materiala 

 Stroški storitev so vrednosti storitev v obračunskem obdobju; sem se štejejo tudi stroški 

članov in stroški po pogodbah o delu 

 Drugi odhodki so odhodki, ki niso v kateri od prejšnjih skupin, vendar se nanašajo na 

dejavnost društva 

 Finančni prihodki so prihodki od obresti in odpisi obveznosti na podlagi poenostavljene 

prisilne poravnave, razmejeni na pet let 

 Finančne odhodke predstavljajo odhodki za obresti iz prejetega posojila, izračunani ob 

postopku poenostavljene prisilne poravnave 

 Drugi prihodki so neobičajne postavke in postavke prihodkov, ki se ne izkazujejo v 

drugih skupinah prihodkov 

 Drugi odhodki so neobičajne postavke in ohodki, ki se ne izkazujejo v drugih skupinah 

stroškov 

 

 

Čisti poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. 

 

 

b) Obvladujoča stranka 

 

KK Elektra ne obvladuje noben drug poslovni subjekt 

 

 

c) Transakcije povezanih strank 

 

KK Elektra nima povezanih strank v smislu naložb. 

 

 

d) Zastavljena sredstva s pridržkom lastninske pravice 

 

KK Elektra nima zastavljenih sredstev kot jamstvo za obveznosti in garancije. 

 

 

e) Morebitne pogojne obveznosti 

 

KK Elektra ob zaključku poslovnega leta nima pogojnih obveznosti. 

 

 

 

 

Računovodsko poročilo pripravil: 

Stane Breznik 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


