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POROČILO KOMISIJE ZA FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE ZDPS 
 ZA LETO 2019 

 
 
Komisija za finančno in materialno poslovanje ZDPS v sestavi Barbara Lemut kot 
predsednica komisije, Sebastjan Kokalj kot blagajnik ZDPS ter Iris Vencelj in Darc 
Erdeljc kot člana komisije, deluje v skladu z sprejetimi nalogami komisije z dne 
27.02.2019.    
 
KFM ZDPS je v letu 2019 redno prisostvovala na vseh sejah izvršnega odbora, kjer 
je redno poročala o trenutnem finančnem stanju in poslovanju zveze. Zveza je vse 
svoje finančne obveznosti plačevala v zakonitih plačilnih rokih.  
 
KFM ZDPS je v letu 2019 razporejala finančna sredstva v skladu s potrjenim 
finančnim planom za leto 2019 in sprejetimi odločitvami izvršnega odbora ZDPS. 
Finančna sredstva so bila v veliki večini porabljena po finančnem planu za leto 2019 
z določenimi minimalnimi odstopanji. 
 
Stanje finančnih sredstev ZDPS na dan 31.12.2019:  
Bančni račun NLB                                       2.546,79 €   
Gotovinska blagajna                                      178,63 € 
Predplačniška kreditna kartica NLB            1.338,63 € 
Razpoložljiva finančna sredstva ZDPS   4.064,05 € 

 
V letu 2019 je ZDPS na svoj bančni račun prejela donacijska sredstva v skupni višini 
2.035,09 €, od tega iz naslova donacij iz dohodnine v višini 485,09 € in donacij 
prejete s strani podjetij v višini 1.550,00 €. Del prejetih donacij se je porabilo za 
izdajo revije Petanka (600,00 €), preostali del prejetih donacij se bo porabilo v letu 
2020 za reprezentančne aktivnosti. V letu 2019 je bila sklenjena s podjetjem  
donacijska pogodba (v višini 200,00 €), katera sredstva bomo prejeli v letu 2020 
(konec januarja 2020) in jih porabili v skladu s podpisano pogodbo za razvoj petanke.   
 
KFM je dne 05.01.2020 naredila popis materialnih sredstev, ki so last ZDPS-ja za 
leto 2019. Žal popis ni popoln predvsem zaradi pomanjkanja časa predsednice 
komisije, ki je prevzela v začetku decembra 2019 vodenje zveze (manjka blago za 
trenirke, krogle za potrebe KM). KFM bo uredila popoln popis materialnih sredstev 
zveze najkasneje do konca meseca februarja 2020. Popis materialnih sredstev ZDPS 
je arhiviran v arhivu komisije.  
 
Predsednica KFM in blagajnik sta pripravila finančno poročilo ZDPS za leto 2019 in 
finančni plan ZDPS za leto 2020, ki sta prilogi poročila KFM ZDPS za leto 2019 in sta 
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poslana skupščini v potrditev. Po potrditvi na skupščini blagajnik do 31.03.2020 uredi 
oddajo finančnega poročila za leto 2019 na Ajpes-u.  
 
Zaključek: 
Komisija za finančno in materialno poslovanje ZDPS je v letu 2019 delovala v skladu 
s sprejetimi nalogami komisije, redno se je udeleževala vseh sej izvršnega odbora 
ZDPS na katerih je redno poročala o trenutnem finančnem stanju in poslovanju 
zveze, skrbela je za redno plačevanje finančnih obveznosti zveze v zakonitem 
plačilnem roku ter upoštevala porabo finančnih sredstev po sprejetem finančnem 
planu za leto 2019 z minimalnimi odstopanji. Predvsem pa se je KFM ZDPS 
zavzemala za racionalno porabo finančnih sredstev, kar ji je v veliki meri tudi uspelo.  
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Barbara Lemut 
Predsednica KFM ZDPS 

 
 

 

 

 

 

 
Priloge k poročilu: 

1. Finančno poročilo ZDPS za leto 2019 
2. Finančni plan ZDPS za leto 2020 


