
 
PREDLOG IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PODROBNEGA FINANČNEGA NAČRTA PZS ZA LETO 2021 

 

Predlog okvirnega finančnega načrta za leto 2021 je bil potrjen na seji Skupščine PZS v Vitanju 4. septembra 2020. V 

nadaljevanju sklepa je bil pooblaščen upravni odbor PZS, da sprejme podrobni finančni načrt za leto 2021. Za pripravo 

podrobnega finančnega načrta PZS za leto 2021 bo kot osnova vzet drugi rebalans finančnega načrta za leto 2020. 

Predlagamo naslednja izhodišča:  

 

- prihodki iz članarine se zmanjšajo za 5% glede na dosežene prihodke iz članarine leta 2020 (končno število 

članov bo znano sredi januarja prihodnjega leta, na dan 31. 10. 2020 je v Navezi vpisanih 58256 članov s plačano 

članarino za leto 2020, kar pomeni 5 % zmanjšanje glede na končno število članov s plačano članarino za leto 

2019. Glede na epidemiološko sliko, predvidevamo možnost dodatnega padca števila članov, če bodo tudi v 

naslednjem letu še naprej veljale omejitve). 

 

- prihodki iz lastnih sredstev ostanejo enaki lastnim prihodkom iz rebalansa finančnega načrta za leto 2020   

 

- sredstva Fundacije za šport so povečajo glede na odobrena sredstva leta 2020 za 40 % (objavljen je že razpis za 

leto 2021 – za sofinanciranje športnih programov in športnih objektov je namenjenih za 12 % več sredstev kot za 

leto 2020, delno se bodo v naslednje leto prenesla odobrena in neporabljena sredstva iz 2020, za programe D1 

in D2, kar je osnova za predvideni dvig sredstev)  

 

- sredstva iz letnega programa športa ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev leta 2020 (razpis za sredstva 

bo predvidoma objavljen januarja 2021) 

 

- sredstva Urada za mladino za programe mladinske komisije ostanejo enaka vrednosti odobrenih sredstev v 

skladu s podpisano pogodbo za obdobje 2020-2021 

 

- pri sponzorstvih in donacijah upoštevamo enako vrednost  kot je načrtovana v prvem podrobnem finančnem 

načrtu za leto 2020. 

 

- vrednost prihodkov v rubriki ostalo se prilagodi stanju izvedbe projektov za leto 2021 

 

Odhodki bodo v podrobnem finančnem načrtu prilagojeni predvidenim prihodkom.  

Po potrditvi izhodišč bo strokovna služba pripravila podrobni finančni načrt po stroškovnim mestih, ki bo povezan z 

vsebinskim načrtom. Po potrebi se bodo dopolnila ali spremenila stroškovna mesta. 

Po objavi rezultatov prijav na razpise bo strokovna služba tako kot doslej pripravila tudi rebalans finančnega načrta za 

leto 2021.  
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