
VABILO 
 
 
Sklicujem redni občni zbor DITS – društva igralcev tenisa Slovenije, ki bo v četrtek 

21.3.2013 ob 18.00 uri v prostorih podjetja Logos.si v Mirka Vadnova 8 v Kranju. 
 
Dnevni red: 
 

1) Otvoritev občnega zbora, pozdrav 
2) Izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo 
                                                         - verifikacijska komisija 
                                                         - overovatelj zapisnika 
                                                         - zapisnikar 
3) Poročilo verifikacijske komisije 
4) Sprejem dnevnega reda občnega zbora 2013 
5) Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora 2012 
6) Poročilo predsednika, nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 

2012, razprava in  sprejem poročil 
7) Obravnava in sprejem finančnega poročilo za leto 2012 
8) Finančni plan in plan dela za leto 2013 
9)  Razno (spremembe pravilnikov, itd.) 

     
Športni pozdrav! 
 

 
DITS-društvo igralcev tenisa Slovenije 

 predsednik 
                                                                             Tomaž Krišelj 
 
 
 
 
Kranj, 18.02.2013 
 



 

POROČILO PREDSEDNIKA DITS‐DRUŠTVA IGRALCEV TENISA ZA LETO 2012 

 

V DITS‐u smo v dobrih treh mesecih poslovanja (ustanovljeno je bilo 24.9.2012) realizirali vse 

cilje  in  načrte  za  leto  2012. Največji  poudarek  je  bil  na  organizaciji  in  izvedbi  turnirjev  s 

koledarja rekreativnih tekmovanj, na popularizaciji in razvoju rekreativnega tenisa v Sloveniji, 

pridobivanju novih članov ter pripravi dela za  leto 2013. V mesecu   novembru  in decembru 

smo zelo uspešno  izvedli tekmovanji v Kranju, Domžalah  in Litiji, turnirjev se  je v povprečju 

udeležilo 70 igralcev in igralk. Do konca leta smo več kot dvajsetim rekreativnim ligam iz vse 

Slovenije podelil  licence,  tako da združujemo že preko 1500  ljubiteljskih  igralcev  tenisa, na 

rekreativni  jakostni  lestvici  DITS  ‐  društva  igralcev  tenisa  Slovenije  pa  je  že  več  kot  700 

igralcev. Število članov društva je že decembra doseglo številko 100,  do konca leta 2013 pa 

naj  bi  društvo  imelo  že  250  članov.    Upravni  odbor  društva  je  tekoče  delovanje  društva 

usklajeval  v  večini primerov na dopisnih  sejah, pri  svojem delu pa ni  imel nobenih  težav. 

Članstvo  je  upravni  odbor  obveščal  preko  e‐poštnih  sporočil  in  spletne  strani www.tenis‐

rekreacija.si , ki jo tedensko obiskuje okrog 2000 uporabnikov, spletna stran  društva pa je na 

voljo tudi vsem tistim  licenciranim  ligam, ki nimajo svoje spletne strani. Upravni odbor  je v 

kratkem času delovanja uspel najti generalnega pokrovitelja slovenskega rekreativnega tenis 

toura, kot  imenujemo serijo tekmovanj za rekreativce, to  je podjetje R&S Line  iz Trbovelj, v 

letu  2013  pa  bo  ena  glavnih  nalog  društva  poiskati  še  nekaj  poslovnih  partnerjev,  kar  bo 

dvignilo  kvaliteto  tekmovanj  na  precej  višji  nivo.  Društvo  je  s  tremi    svojimi  programi 

(slovenski  rekreativni  tenis  tour,  slovenska  ekipna  rekreativna    teniška  liga,  slovenske 

regionalne rekreativne teniške lige) kandidiralo za finančna sredstva Fundacije za šport.  Ob 

koncu  leta  smo navezali  stike    s  tujimi nacionalnimi  teniškimi  zvezami  in  se  z njimi pričeli 

pogovarjati  o  sodelovanju  –  srečanje  rekreativnih  reprezentanc,  udeležba  na  podobnih 

rekreativnih    tekmovanjih  v  tujini,  enotna  lestvica,  itd. Najkonkretnejši  so  bili  pogovori  s 

Hrvati,  s  katerimi    se  je društvo dogovorilo, da bo  v maju 2013 prišlo do prvega  srečanja 

rekreativnih reprezentanc Hrvaške in Slovenije.  

Dejavnost DITS – društva igralcev tenisa v letu 2012 lahko ocenim kot potrebno in koristno  ‐ 

naše društvo preko različnih programov uresničuje javni  interes v športu na nacionalnem  in 

lokalnem nivoju,  seveda predvsem na področju  športne  rekreacije. Po mnenju  vseh,  ki  so 

sodelovali z nami (še posebej bi izpostavil Teniško zvezo Slovenije, ki je v aktivnostih našega 

društva spoznala velik pomen tudi za njih in je z nami podpisala dogovor o sodelovanju), so 

naše aktivnosti kvalitetne in strokovne, kar nam daje veliko pozitivne energije za naprej.  

Tomaž Krišelj, predsednik društva DITS 

Kranj, 4.3.2013 

 



Poročilo nadzornega odbora 
za občni zbor DITS – društva igralcev tenisa Slovenije, ki bo 21.3.2013 ob 18.00 uri v Kranju 

 

Nadzorni odbor v sestavi Darja Korelc, predsednica, Primož Tiringar,  član,  in Kazimir 

Miha Šmuc, član, je dne 18.3.2013 pregledal poslovanje DITS – društva igralcev tenisa 

Slovenije za leto 2012 in sicer na področjih: 

‐ uresničevanje namena, ciljev in dejavnosti društva 

‐ javnost delovanja 

‐ delovanje upravnega odbora 

‐ varovanje osebnih podatkov 

‐ finančno‐materialno poslovanje 

Uresničevanje namena, ciljev in dejavnosti društva 

Društvo  je  takoj  po  svoji  ustanovitvi  septembra  leta  2012  v  polni  meri  pričelo 
uresničevati  svoj  namen  in  cilje  ter  naloge,  ki  so:  spodbujati,  organizirati  in 
uresničevati  aktivnosti  na  področju  tenisa.  Tako  sta  bili  do  konca  leta  2012 
organizirani dve odprti prvenstvi v tenisu za rekreativce in sicer v Kranju in Domžalah, 
organizirano pa je bilo tudi novoletno tekmovanje v mešanih dvojicah, ki je imelo bolj 
družaben  pomen.  Tekmovalna  komisija  je  že  oktobra  meseca  pripravila  koledar 
tekmovanj  do  aprila  2013  in  s  klubi‐organizatorji    so  bile  podpisane  pogodbe  o 
pravicah  in dolžnostih  tako DITS‐a  kot  tudi posameznih organizatorjev.  Že  v prvem 
mesecu  delovanja  se  je  sistemu  licenciranih  regionalnih  teniških  lig  priključilo  18 
ligaških tekmovanj iz praktično cele Slovenije, z regijami, ki se še niso priključile, pa so 
stekli pogovori (severno primorska, belokranjska, prekmurska regija). Nadzorni odbor 
ugotavlja, da so bili glavni cilji društva v letu 2012 doseženi. 
 
Javnost delovanja 
Društvo  je  svoje  članstvo  (do  konca  leta  2012  je  imelo  cca  100  članov)  redno 
obveščalo o vseh svojih aktivnostih in načrtih, in sicer preko spletne strani www.tenis‐
rekreacija.si  ter  preko  e‐poštnih  sporočil.  Širša  javnost  je  bila  o  delovanju  društva 
obveščena tudi preko drugih medijev  (spletna stran TZS, spletna stran SIOL, spletna 
stran  Tenisportal,    spletna  stran Rekreiraj.se,  radio  Slovenija,  itd.). Nadzorni  odbor 
ugotavlja, da je bila javnost delovanja zagotovljena oziroma uresničena. 
 
Delovanje upravnega odbora 
Upravni odbor društva se razen enkrat ob ustanovitvi ni "fizično" sestajal, vse seje so 
bile bodisi  telefonske bodisi e‐poštne, s  takim načinom dela  je bilo prihranjenih kar 
nekaj  finančnih  sredstev.  Člani  upravnega  odbora  so  med  drugim  sklepali  o 
sodelovanju s TZS, o  izboru uradne žoge DITS, o tekmovalnem koledarju, o dodelitvi 



statusa pravega rekreativca, itd. Nadzorni odbor je po pregledu e‐poštnih sej ugotovil, 
da upravni odbor deluje v skladu z nalogami in pristojnostmi. Člani upravnega odbora 
za  svoje  delo  niso  prejeli  nobenih  nadomestil,  ne  potnih  stroškov,  ne  stroškov  za 
telefon, itd. Vsi delajo voluntersko oziroma pro bono. 
 
Varovanje osebnih podatkov 
Vsi  osebni  podatki  članov  društva  se  zbirajo  in  hranijo  v  skladu  z  društvenim  
pravilnikom  o  zbiranju  in  varstvu  osebnih  podatkov.  V  skladu  z  internim  aktom  o 
varovanju osebnih podatkov  tajnik društva  vodi  register  članstva,  ki  je  shranjen na 
elektronskem mediju, ta pa  je shranjen v pisarni društva. Nadzorni odbor ugotavlja, 
da se osebni podatki članov društva zbirajo in hranijo v skladu s pravilnikom.  
 
Finančno‐materialno poslovanje 
Finančno  poslovanje  društva  vodi  podjetje  InterMAC  d.o.o.  iz  Kranja,  vsi  izdani  in 
prejeti  računi  se  skenirajo  in  hranijo  tudi  v  elektronski  obliki.  Račune  izdaja  tajnik 
društva,  ki  prav  tako  zbira  prejete  račune  in  jih  predaja  računovodstvu.  Društvo 
posluje preko transakcijskega računa, odprtega pri SKB banki, pri svojem poslovanju 
pa uporablja elektronsko bančništvo. Društvo je imelo ob zaključku leta sicer presežek 
odhodkov nad prihodki,  ki pa  je minimalen. Nadzorni odbor ugotavlja, da  finančno 
poslovanje poteka v skladu z računovodskimi standardi. 
 
Zaključek: nadzorni odbor ugotavlja, da  je društvo v  letu 2012 poslovalo v skladu  s 
statutom  društva  in  drugimi  pravnimi  akti,  v  skladu  s  cilji  in  načrti  ter  v  skladu  s 
finančnimi standardi, zato daje na delovanje društva pozitivno oceno. 
 

Darja Korelc, predsednica nadzornega odbora 
Primož Tiringar, član nadzornega odbora 
Kazimir Miha Šmuc, član nadzornega odbora 
 

Kamnik, 18.3.2013 



 

 

Poročilo disciplinskega sodnika 

za občni zbor DITS – društva igralcev tenisa Slovenije, ki bo 21.3.2013 ob 18.00 uri v Kranju 

 

 

 

V letu 2012 nisem obravnaval nobene disciplinske prijave niti izrekel nobenih 

disciplinskih ukrepov. 

 

 

Jure Jerkič, disciplinski sodnik 

 

Tržič, 18.3.2013 
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ZAPISNIK 
 

Rednega občnega zbora društva  DITS – društvo igralcev tenisa Slovenje (v 
nadaljnjem besedilu društvo), ki je bil dne 21.3.2013 ob 18. uri v prostorih podjetja 
Logos.si v Kranju.  
 
Prisotni člani društva: 
Tomaž Krišelj, Anton Grosman, Miha Bitežnik, Matjaž Pogačar, Darja Korelc, Marjeta 
Smodiš, Edi Smeh, Kazimir Miha Šmuc, Tone Prešeren, Mirjam Lovrenčec, Alojz 
Benetek in Primož Tiringer. 
 
Drugi prisotni:  
Jure Jerkič (disciplinski sodnik) 
 
 
Dnevni red: 
 

1) Otvoritev občnega zbora, pozdrav 
2) Izvolitev organov občnega zbora – delovno predsedstvo 
                                                     - verifikacijska komisija 
                                                     - overovatelj zapisnika 
                                                     - zapisnikar 
3) Poročilo verifikacijske komisije 
4) Sprejem dnevnega reda občnega zbora 2013 
5) Potrditev zapisnika zadnjega občnega zbora 2012 
6) Poročilo predsednika, nadzornega odbora in disciplinske komisije za leto 

2012, razprava in  sprejem poročil 
7) Obravnava in sprejem finančnega poročilo za leto 2012 
8) Finančni plan in plan dela za leto 2013 
9) Razno (spremembe pravilnikov, itd.) 

 
Točka 1 
Redni občni zbor  društva je odprl predsednik društva Tomaž Krišelj, ki je pozdravil 
vse prisotne in občnemu zbor predlagal, da njegovo delo vodi delovni predsednik 
Anton Grosman ter člana delovnega predsedstva Darja Korelc in Alojz Benetek. 
Prisotni člani društva so z dvigom rok predlog soglasno podprli.  
 
Točka 2 
Delovni predsednik Anton Grosman se je vsem prisotnim zahvalil za zaupanje in v 
organe občnega zbora predlagal naslednje kandidate: 

- za verifikacijsko komisijo Toneta Prešerna kot predsednika ter Kazimirja Miho 
Šmuca in Edija Smeha za član; 

- za overitelja zapisnika Tomaža Krišlja in Miho Bitežnika; 
- za zapisnikarja Matjaža Pogačarja.  

Prisotni člani društva so z dvigom rok predlog soglasno podprli.   
 
Točka 3 
Po nekajminutnem odmoru je verifikacijska komisija poročala, da občni zbor ni 
sklepčen, saj ni bila prisotna najmanj polovica članov društva, prisotnih je bilo samo 
12 članov. Delovni predsednik je v skladu s 23. členom statuta odredil 15 minutno 
prekinitev občnega zbora in po 15 minutah je verifikacijska komisija ugotovila, da se 
število prisotnih članov ni spremenilo.  
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Delovni predsednik je objavil, da občni zbor lahko nadaljuje z delom, saj je 
bilo prisotnih več kot deset članov društva, kar ustreza statutarnim 
določilom.  
 
Točka 4 
Delovni predsednik je prebral predlog dnevnega reda in pozval člane, da naj 
predlagajo spremembe in dopolnitve dnevnega reda. Predlogov za spremembe in 
dopolnitve ni bilo, zato je dal dnevni red na glasovanje. 
Sklep 1: Dnevni red je bil soglasno sprejet. 
 
Točka 5 
Delovni predsednik je prebral zapisnik zadnjega občnega zbora in pozval člane 
rednega občnega zbora, da komentirajo zapisnik. Komentarjev ni bilo, zato je dal 
zapisnik zadnjega občnega zbora na glasovanje oziroma v potrditev. 
Sklep 2: Zapisnik zadnjega občnega zbora je bil soglasno potrjen.   
 
Točka 6 
Delovni predsednik je pozval predsednika društva, predsednico nadzornega sveta in 
disciplinskega sodnika, da preberejo svoje poročila, kar so vsi tudi storili. Pozval je 
člane občnega zbora, da razpravljajo o poročilih. Razprave ni bilo, zato je vsa 
poročila dal v potrditev. 
Sklep 3: Vsa poročila so bila z dvigom rok soglasno sprejeta.  
 
Točka 7 
Delovni predsednik je prosil predsednika društva Tomaža Krišlja, da predstavi 
finančno poročilo o delovanju društva  za leto 2012, kar je predsednik tudi storil. 
Delovni predsednik je pozval člane občnega zbora k razpravi. Razprave ni bilo, zato 
je, zato je finančno poročilo za leto 2012 dal v sprejem. 
Sklep 4: Finančno poročilo za leto 2012 je bilo z dvigom rok  soglasno 
sprejeto. 
 
Točka 8 
Delovni predsednik je pozval predsednika društva Tomaža Krišlja, da predstavi 
finančni plan za leto 2013, kar je predsednik tudi storil. Po predstavitvi finančnega 
plana za leto 2013 je delovni predsednik pozval člane občnega zbora k razpravi. 
Anton Grosman je predlagal, da v primeru, da se prihodki društva za naslova 
Fundacije za šport in/ali sponzorstev povečajo (v času občnega zbora Fundacija za 
šport še ni odločala o razdelitvi finančnih sredstev), lahko rebalans finančnega plana 
naredi upravni odbor društva. Druge razprave na finančni plan ni bilo. Delovni 
predsednik je finančni plan za leto 2013 in predlog, da rebalans plana za leto 2013 in 
vsa naslednja leta opravlja upravni odbor, dal na glasovanje oziroma v sprejem. 
Sklep 5: Člani občnega zbora so z dvigom rok soglasno sprejeli finančni 
plan za leto 2013 in predlog, da morebitne popravke oz. rebalans plana za 
leto 2013 ter vsa naslednja leta opravi upravni odbor.  
 
Točka 9 
Pod točko razno so člani zbora razpravljali o spremembah pravilnikov (tekmovalni 
pravilnik, pravilnik o rangiranju, itd.) in oblikovali predlog, da spremembe teh 
pravilnikov lahko opravi upravni odbor. Razpravljali so tudi o neformalni pritožbi g. 
Dejana Šabederja na razdelitev nagrad na zimskem  državnem prvenstvu v Velenju. 
Ugotovljeno je bilo, da je res prišlo do neskladja s pravilnikom, ker pa je bila 
spremenjena praksa delitev nagrad sprejeta in uveljavljena že od prvega turnirja  
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tekmovalne sezone 2012-2013 (ni pa bila formalno zapisana v pravilnik) in je v 
Velenju šlo samo za nadaljevanje te prakse, pa so člani občnega zbora v razpravi bili 
mnenja, da ni prišlo do kršitev – obljubljene nagrade so se v celoti razdelile med 
igralce. 
Sklep 6: Soglasno je bil z dvigom rok sprejet predlog, da pravilnike lahko 
spreminja upravni odbor (nesmiselno je za to sklicevati občni zbor). Prav 
tako je bil soglasno sprejet sklep, da se delitev nagrad za leto 2012-2013 
ne popravlja "za nazaj" in da se pri delitvi nagrad nadaljuje z ustaljeno 
prakso, pravilnik, ki govori o delitvi nagrad,  pa  naj se ustrezno korigira. 
  
 
 
Redni občni zbor članov društva DITS-društvo igralcev tenisa je bil zaključen ob  
18:45. 
 
 
Zapisnikar: Matjaž Pogačar  ____________________________________________ 
 
Delovni predsednik: Anton Grosman  ____________________________________ 
 
Overitelja zapisnika:  Tomaž Krišelj  ____________________________________ 
 
                                    Miha Bitežnik  ___________________________________ 
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MD5: 6d8d2762b3f91a12eb005f3030b2843d 
       

 Datum prejema:   
 IME DRUŠTVA: DITS - DRUŠTVO IGRALCEV 

TENISA SLOVENIJE 
 Matična številka:  4046510  

 SEDEŽ DRUŠTVA: Ulica Ljudevita Stiasnyja 
12, 1241 Kamnik 

 STATUS:  1  

 
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne 
za sestavljanje bilance): 04 2047 340  REVIZIJA:  NE  

PODATKI IZ BILANCE STANJA  
na dan 31.12.2012  

v EUR (brez centov)
 
 

  Priporočeni konto   Postavka  
 Oznaka za 

AOP  

 ZNESEK -
Tekočega 

leta  

 ZNESEK - 
Prejšnjega 

leta  
 

  1   2   3   4   5  
 

     SREDSTVA (002+ 009+015)   001    1.704     0   
 

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

  00   I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve   003    0     0   
 

  01, 02   II. Opredmetena osnovna sredstva   004    0     0   
 

  04   III. Naložbene nepremičnine   005    0     0   
 

  del 06   IV. Dolgoročne finančne naložbe   006    0     0   
 

  del 08   V. Dolgoročne poslovne terjatve   007    0     0   
 

  09   VI. Odložene terjatve za davek   008    0     0   
 

     B. KRATKOROČNA SREDSTVA (010 do 014)   009    1.704     0   
 

  35   I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo   010    0     0   
 

  31, 32, 33   II. Zaloge   011    0     0   
 

  del 06, 18   III. Kratkoročne finančne naložbe   012    0     0   
 

  del 08, 12, 
13,14,16,17  

 IV. Kratkoročne poslovne terjatve   013    711     0   
 

  10, 11   V. Denarna sredstva   014    993     0   
 

  19   C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   015    0     0   
 

  del 99    Zunajbilančna sredstva   016    0     0   
 

     OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV (018+021+022+026+031)    017    1.704     0   
 

     A. SKLAD (019 do 020)   018    -433     0   
 

  90   I. Društveni sklad    019    -433     0   
 

  91   II. Presežek iz prevrednotenja   020    0     0   
 

  93  
 B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE  

 021    0     0   
 

     C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (023 do 025)   022    0     0   
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  del 97   I. Dolgoročne finančne obveznosti   023    0     0   
 

  del 98   II. Dolgoročne poslovne obveznosti   024    0     0   
 

  del 98   III. Odložene obveznosti za davek   025    0     0   
 

     Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (027 do 030)   026    1.387     0   
 

  21   I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev   027    0     0   
 

  28,del 97   II. Kratkoročne finančne obveznosti   028    0     0   
 

  22,24,25,26,27,del 98   III. Kratkoročne poslovne obveznosti   029    1.379     0   
 

  23, del 98   IV. Kratkoročni dolgovi do članov   030    8     0   
 

  29   D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE   031    750     0   
 

  del 99    Zunajbilančne obveznosti   032    0     0   
 
 

 

Kraj in datum: 
Kranj, 31.03.2013 

 

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: 

Zastopnik društva: 

Sabina Povšnar Tomaž Krišelj 
 

Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/2009), Zakonom o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), 
Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.  

  

MD5: 6d8d2762b3f91a12eb005f3030b2843d 
datum in ura:   27.02.2013  15:35 
uporabnik: sabina0708 
telefon: 04 2047 340 
IO: 204184179204188171166252211191176209197171
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MD5: b353c458b7c9f35dbb05d41f951492e8 
       

 IME DRUŠTVA: DITS - DRUŠTVO IGRALCEV 
TENISA SLOVENIJE 

 Matična številka:  4046510  

 SEDEŽ DRUŠTVA: Ulica Ljudevita Stiasnyja 
12, 1241 Kamnik 

 STATUS:  1  

 
TELEFONSKA ŠTEVILKA (osebe, odgovorne 
za sestavljanje bilance): 04 2047 340  REVIZIJA:  NE  

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA  
v obdobju od 1.1. do 31.12.2012  

v EUR (brez centov)
 
 

  Priporočeni 
konto  

 Postavka  
 Oznaka 
za AOP 

 ZNESEK - 
SKUPAJ -
Tekočega 

leta  

 ZNESEK - 
SKUPAJ -
Prejšnjega 

leta  

 ZNESEK - OD 
TEGA: 

iz opravljanja 
pridobitne 
dejavnosti 

Tekočega leta  

 ZNESEK - OD 
TEGA: 

iz opravljanja 
pridobitne 
dejavnosti 

Prejšnjega leta 
 

  1   2   3   4   5   6 (del 4)   7 (del 5)  
 

  70   1. Prihodki od dejavnosti (051 do 058)   050    2.002     0     1.352     0   
 

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

 051    0     0     0     0   
 

     b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev   052    0     0     0     0   
 

     c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov   053    0     0     0     0   
 

     č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb   054    500     0     0     0   
 

    
 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih 
programov  

 055    0     0     0     0   
 

     e) članarine in prispevki članov    056    150     0     0     0   
 

    
 f) prihodki od prodaje trgovskega blaga, storitev in 
proizvodov  

 057    1.352     0     1.352     0   
 

     g) ostali prihodki od dejavnosti   058    0     0     0     0   
 

    
 2. Povečanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje  

 059    0     0     0     0   
 

    
 3. Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in 
nedokončane proizvodnje  

 060    0     0     0     0   
 

  75   4. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve   061    0     0     0     0   
 

     5. Donosi od dejavnosti (050+059-060+061)   062    2.002     0     1.352     0   
 

  40  
 6. Stroški porabljenega materiala in prodanega 
trgovskega blaga (064-065+066)  

 063    854     0     577     0   
 

    
 a) Nabavna vrednost nabavljenega materiala in 
trgovskega blaga  

 064    854     0     577     0   
 

    
 b) Povečanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 
blaga  

 065    0     0     0     0   
 

    
 c) Zmanjšanje vrednosti zalog materiala in trgovskega 
blaga  

 066    0     0     0     0   
 

  41   7. Stroški storitev   067    1.581     0     1.067     0   
 

  42   8. Stroški dela   068    0     0     0     0   
 

  43   9. Dotacije drugim pravnim osebam   069    0     0     0     0   
 

  44, 45   10. Odpisi vrednosti   070    0     0     0     0   
 

  46   11. Drugi odhodki iz dejavnosti   071    0     0     0     0   
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 11.a Skupaj odhodki iz dejavnosti 
(063+067+068+069+070+071)  

 072    2.435     0     1.644     0   
 

  73   12. Finančni prihodki   073    0     0     0     0   
 

  47   13. Finančni odhodki   074    0     0     0     0   
 

  74   14. Drugi prihodki   075    0     0     0     0   
 

  48   15. Drugi odhodki   076    0     0     0     0   
 

  del 81   16. Davek od dohodkov    077    0     0     0     0   
 

  del 81   17. Odloženi davki   078    0     0     0     0   
 

  del 81  
 18. Presežek prihodkov (062-072+073-074+075-076-
077-078)  

 079    0     0     0     0   
 

  83  
 19. Presežek odhodkov (072-062-073+074-
075+076+077+078)  

 080    433     0     292     0   
 

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

 081    0     0     0     0   

 

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

 082    0,00     0,00     0,00     0,00   

 

      **ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA   083    3     0     3     0   
 
 

 

Kraj in datum: 
Kranj, 31.03.2013 

 

Oseba, odgovorna za 
sestavljanje bilance: 

Zastopnik društva: 

Sabina Povšnar Tomaž Krišelj 
 

OPOMBA: 
*Izračun podatka na AOP 082: Število delovnih ur v koledarskem (obračunskem) letu, za katere so zaposlenci dobili plačo in nadomestilo plače 
/(deljeno) s številom možnih delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.  
 
**Podatek AOP 083 je število mesecev poslovanja, ko je društvo dejansko poslovalo, kar pomeni, da je društvo imelo bodisi prihodke ali pa 
odhodke v letu, za katerega poroča. Če društvo ni imelo ne prihodkov in ne odhodkov, potem ima podatek AOP 083 vrednost 0.  
 
Obrazec je v skladu z Zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 61/06 in 58/2009), Zakonom o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), 
Zakonom o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in Letnim programom statističnih raziskovanj predpisala Agencija Republike Slovenije 
za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.  

  

MD5: b353c458b7c9f35dbb05d41f951492e8 
datum in ura:   27.02.2013  15:35 
uporabnik: sabina0708 
telefon: 04 2047 340 
IO: 204184179204188171166252211191176209197171

  

  



DITS ‐ DRUŠTVO  IGRALCEV TENISA SLOVENIJE

FINANČNI PLAN 2013
za skupščino 21.3.2013

1.0 PRIHODKI eur

1.1 Članarina 2.500

1.2 Kotizacije 4.800

1.3 Lastna dejavnost 1.500

1.4 Sponzorstvo 2.000

1.5 Drugo (FS) 1.000

SKUPAJ 11.800

2.0 ODHODKI eur

2.1 Računovodstvo 800

2.2 Pogod. obveznosti 6.000

2.3 Banka 200

2.4 Oprema, pokali, razno 700

2.5 Žoge 3.600

SKUPAJ 11.300

Komentar k finančnemu planu 2013

PRIHODKI

1.1 Predvidevamo članstvo cca 250 igralcev, vsak plača 10 eur članarine

1.2 Predvidevamo 12 turnirjev, povprečna kotizacija je 400 eur/turnir

1.3 Prodaja majic, organizacija poletnih in zimskih campov, ekipna liga, itd.

1.4 Pogodbeni partnerji naj bi sponzorirali oz. donirali 2.000 eur (več manjših podjetij)

1.5 Fundacija za šport

ODHODKI

2.1 Mesečni računovodski stroški 50 eur + 200 zaključni račun

2.2 Plačilo za pogodbeno delo ‐ tajnik društva (500 eur bruto/mesec)

2.3 Stroški vodenja računa, uporaba Proklik, provizije

2.4 Plačilo odmere nadomestila zazidalno stavbno zemljišče, nakup in tisk majic, pokalov

2.6 Pogodba z R&S Line (cca 300 eur/turnir)

Presežek prihodkov nad odhodki pokriva izgubo v letu 2012.
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