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REBALANS FINANČNI NAČRT ŠUS 2022 

V tabeli se nahajajo prvotne postavke in rebalansa proračuna za leto 2022.  

 

TABELA NAČRTA in REBALANS PRORAČUNA 2022 v € 

PRIHODKI Načrt 2022 Rebalans Načrt 2022 

Društva 9.000 8.500 

Storitve in material 150.000 150.000 

Najemnine 180.000 180.000 

Mednarodni viri financiranja 90.000 40.000 

Domači (javni) viri financiranja 190.000 250.000 

Prodaja nepremičnin 150.000 37.000 

Društveni sklad 150.000 150.000 

Izredni + Drugi prihodki 5.000 22.000 

SKUPAJ PRIHODKI  924.000 837.500 

STROŠKI in ODHODKI Načrt 2022 Rebalans Načrt 2022 

Zaposleni (BRUTO BRUTO) 170.000 170.000 

Voljeni in imenovani organi 2.000 2.000 

Računovodstvo + informatika + PTT + internet 24.000 24.000 

Energenti (stroški ŠHI) 120.000 150.000 

Notarji in odvetniki (sodne in upravne takse) 10.000 10.000 

Storitve in material 14.000 14.000 

Članarine mednarodnim in domačim organizacijam 2.000 4.830 

Zavarovalnine 5.000 5.000 

Stroški izvajanja programov in organizacije dogodkov  225.000 300.000 

Investicijsko in tekoče vzdrževanje 230.000 150.000 

Stroški kredita - EKO SKLAD 41.000 47.000 

DDV 50.000 80.000 

Davek iz lastništva nepremičnin (NUSZ) 26.000 22.000 

Izredni in drugi odhodki 5.000 5.000 

SKUPAJ STROŠKI in ODHODKI 924.000 988.830 

Presežek PRIHODKI - ODHODKI  0 (-)146.330 
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Tolmačenje postavk predlaganega rebalansa proračuna:  

Prihodki: 

DRUŠTVA - članarine 

STORITVE in MATERIALI - literatura, materiali, ko?zacije, zavarovanje članov, prodaja električne 
energije, usposabljanje, svetovanje, vodenje projektov in stroški najemnikom 

NAJEMNINE - oddajanje v najem nepremičnin in premičnin 

MEDNARODNI VIRI FINANCIRANJA - projekti iz naslova ERASMUS+ (zaradi pozne objave 
rezultatov za leto 2021 – šele konec marca letošnjega leta, zaradil COVID pandemije, postavke nismo 
mogli pravočasno uskladiti, tako da je odstopanje v minus)

DOMAČI (JAVNI) VIRI FINANCIRANJA - FzŠ, MzŠ (podobno kot pri postavki MEDNARODNI VIRI 
FINANCIRANJE, le da gre v tem primeru za odstopanje v plus)

PRODAJA NEPREMIČNIN – predvidena prodaja objekta v Zagorju ob Savi (IRN 49) se ni realizirala, 
ker je občina kot kupec začasno odstopila od nakupa. Je pa bila realizirana prodaja zelenice ob 
železnici v Ljubljani (IRN 20), ki jo je odkupila Mestna občina Ljubljana in dvajset odstotni lastniški 
delež objekta v Šoštanju (IRN 45), ki ga je odkupila občina Šoštanj. Dogovarjamo se še o prodaji parcel 
556/7 in 556/9 k.o. Mali Videm občini Trebnje, kar v naravi predstavlja pločnik ob lokalni cesti 

DRUŠTVENI SKLAD - sredstva za investicije v osnovna sredstva

IZREDNI in DRUGI - realizacija je v največjem deležu rezultat vračila za sodne stroške, ki sta jih 
poravnala Zveza Športnih društev Ilirija in Inštitut Perun, zaradi izguljenih tožb na sodiščih; ostalo 
predstavljajo vračila, nakazila države zaradi pandemije COVID in donacija s strani Zavarovalnice 
Triglav  

Stroški in odhodki: 

ZAPOSLENI – bruto bruto strošek pisarne (5 redno zaposlenih) 

VOLJENI in IMENOVANI ORGANI - dnevnice, potni in drugi stroški  

RAČUNOVODSTVO + INFORMATIKA + PTT + INTERNET – so fiksni stroški 

ENERGENTI – glede na splošno mednarodno gospodarsko in varnostno situacijo bodo cene 
energentov višje še za dodatnih petindvajset odstotkov od planirane postavke, čeprav je bilo 
predvideno prvotno dvajset odstotno povečanje postavke glede na predhodno leto

STORITVE NOTARJEV ODVETNIKOV TER TAKSE – tekoče poslovanje in področje nepremičnin 

STORITVE in MATERIAL - drobni inventar, pisarniški material, transport, vzdrževanje in registracija 
vozil najemnine parkirnih mest,...  

ČLANARINE MEDNARODNIM IN DOMAČIM ORGANIZACIJAM - ISCA, TAFISA, EFCS, FISTP, EOSE in 
AMZS 

ZAVAROVANJE OSEB in NEPREMIČNIN - zavarovanje članov društev in nepremičnin v 100% las? 
ŠUS 

STROŠKI IZVAJANJA PROGRAMOV IN ORGANIZACIJE DOGODKOV – stroški domačih programov so 
vezani na sredstva pridobljena iz domačih virov in so po pravilu vezano na letno izvajanje, 
medtem, ko velja za mednarodne projekte obdobje dveh ali treh let in se prilivi in odlivi 
porazdeljujejo v času trajanja projektov; v letošnjem letu je bil trend denarnih prilivov in odlivov 
(zaključevanje projektov) zaradi zaključevanja negativen, kar bo poleg nekaj višjih (od 
predvidenih) stroškov za organizacijo mednarodnega volilnega kongresa Tafisa rezultiralo v 
petindvajset odstotkov višjih odhodkov od prvotno predvidenih

INVESTICIJSKO in TEKOČE VZDRŽEVANJE - sredstva namenjena objektom in zemljiščem v 100% 
las? ŠUS - Gozdna šola Mozirje, Športna hiša na Vodnikova 155. Investicija v pisarne ŠUS na 
Vodnikova 157 zaenkrat še ni bila realizirana, tako da je postavka nižja od prvotno načrtovane
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ODPLAČILO KREDITA EKO SKLAD - letni strošek glavnice in obres? se je povečal zaradi sprememb 
na finančnih trgih, kjer se je obrnil trend negativne temeljne obrestne mere in je v zadnjem kvartalu v 
občutnem porastu 

DAVKI - plačani DDV bo pe?ntrideset odstotkov višji od prvotno planirane postavke DAVKI, ker v 
organizaciji zadnjih deset let pri obračunu DDV uporabljamo mehanizem obrnjene davčne 
obveznosti, ki v primeru investicij v osnovna sredstva za zavezanca pomeni večjo direktno dajatev 
FURSu

DAVEK IZ PREMOŽENJA in PRODAJE NEPREMIČNIN - ocena na temelju dosedanje zgodovine 

IZREDNI in DRUGI - ocena na temelju dosedanje zgodovine  

 

 


