
                                                      FINANČNI PLAN DK CELJE 2019

EUR OPOMBE

PRIHODKI:

1 članarina ( 36+9) 36.250 6 mes.- 60€, 6 mes. -75€

2 dotacija MOC 35.000 že sklep

3 dotacija zveze za sht  kamp ( do 10% zadrži zveza) 36.000 že sklep

4 dotacija zveze za Skate Celje ( do 10% zadrži zveza) 18.000 še ni sklepa

5 dotacija zveze za zvezne treninge sht v Celju 4.000

6 zveza-najem ledu za ud kamp 10.500 pogodba

7 štartnine Skate Celje, Alpe&Adria Trophy 17.000

8 prijavnine sht kamp 10.000

9 druge donacije in sponzorstva 18.000 še ni zagotovljeno (zagotavlja predsednik)

10 tečaji 2.000

11 drugo- storitve, donacije po statusu ,… 6.000

Skupaj prihodki: 192.750

POGOJI ZA ZAGOTOVITEV PREDVIDENIH PRIHODKOV

1 pridobiti ISU sredstva za Skate Celje 20.000

2 dvig članarine na 75€ /50€ 5.000 42.000

3 predsednik kluba zagotovi dodatna-sponzorska sredstva za delovanje kluba 18.000

ODHODKI:

1 stroški ledu redno 13 ud + 4,5 sht/teden-po 60€/uro 37.800 brez upoštevanja jutranjih  12 ur/teden ledu 

2 stroški ledu za kampe in Skate Celje (120+60+80ur) 13.200 po 30€/uro Skate Celje, kampi po 60€/uro

3 stroški dela  ud (Tamara,Teodora, nujna nadomeščanja) 48.100 vkjučena Ksenija za 3,5 mesece

4 stroški dela sht ( Mano, Urban, nujna nadomeščanja) 18.000

5 potni stroški, dnevnice,… 5.000

6 honorarji sodnikov, transportov za sht kamp, 

Skate Celje, A&AT 18.000

7 bivanje udeležencev sht kamp 20.000

8 stroški hotelskih storitev sht kamp, Skate Celje, A&AT 10.000

9 materialni stroški Skate Celje in A&AT 8.500 darila,pokali, diplome,Ice Calc,Finsh Lnyk System

10 prijavnine DP in Pokal 1.500 vse ostale prijavnine starši

11 računovodstvo 2.000

12 zdravstvene storitve 4.000

13 delo staršev Skate Celje in A&A T 2.500

14 drugo, soudeležba za administ. spletne strani European Criterium,… 4.000

Skupaj odhodki: 192.600

POGOJI ZA ZAGOTOVITEV NIVOJA PREDVIDENIH ODHODKOV 

1 klub poravna štartnine  le za DP in Pokal



2 starši plačujejo vse ostale štartnine-tudi Skate Celje in A&A Trophy

3 klub plača delo staršem za delo na Skate Celje in A&A Trophy

4 klub pokriva stroške trenerja na 6 tekmah -DP, Pokal, Celje, Beograd, Sofija in Folgarija

5 odpoved treningov skupin v času tekem teh skupin po urniku kluba

6 starši poravnajo ves stroške trenerja na tekmah , ki niso v planu iz 4. alinee

7 klubpripravi predlog za balet in gimnastiko- starši plačuujejo direktno stroške izvajalcu

8 da zveza plača nadomestilo za odsotnost trenerja za JGP, EP,….

9 financiranje trenerja v LJ-starši ali zveza ( klub članarino Bloudku)

10 da zveza plačuje zvezne ure sht v Celju

11 nadomeščanje trenerja samo izjemoma, bolniške,...

12 znižati nivo Skate Celje-darila, banketi, medalje, vabljeni organizatorji EC (2-3 noči)

13 da se ohrani neplačevanje administrativnega dela v klubu

14 zadržati dosedanje sodelovanje in odnose z  ZPO:

15 zadržati dosedanje sodelovanje in odnose z  zvezo in EC ( Skating Institute)

Prihodki/ Odhodki 150


