POROČILO IZVRŠNEGA ODBORA ZA LETO 2020 IN PLAN ZA LETO 2021

1. REALIZACIJA PROGRAMA DELA

V preteklem letu 2020 program dela ni bil izveden v skladu s planom , ker je bilo delovanje kluba
podrejeno Covid 19 ukrepom vlade. Plan je bil izvesti šolo drsanja , Zmajček 2020 v februarju , poletni
junijski kamp in Junior Grand Prix v oktobru 2020.
Spomladanski del drsalne sezone se je zaradi ukrepov vlade zaradi Covid 19 zaključil že sredi marca.
Do tedaj smo speljali šolo drsanja in Dragon Trophy in Tivoli Cup za leto 2020. Od aprila do sredine
junija pa so naši otorci trenirali na daljavo preko aplikacije Zoom.
V maju so se drsalci udeleževali treningov na Bledu, ki so bili delno financirani s strani kluba (trnerji),
delno pa s strani staršev (ure ledu).
V juniju smo kljub Covid 19 ukrepom uspešno izpeljali junijske poletne priprave v Zalogu. Klub je
članom kot običajno omogočil subvencionirane stroške priprav. To je bilo možno zaradi izpeljave
programov v spomladanskem delu (tekmovanja Dragon Trophy in Tivoli Cup 2020) in uspešne
komercialne prodaje kampa drugim udeležencem iz Slovenije in Hrvaške, ter Zvezi drsalnih športov za
reprezentanco Slovenije.
Drsalci , ki so se uvrstili v reperzentanco so se udeležili tudi kampa v Celju konec julija 2020.
Začetek jesenskega dela drsalne sezone je bil v avgustu, ko se je odprla Hala Tivoli in je normalno
potekla do sredine oktobra 2020, ko so se zaostrili ukrepi zaradi Covid 19 epidemije. Do takrat so se
otroci udležili tekmovanja Pokal Slovenije 2020 in Trojnega Gorenjskega Aksla v Kranju. Ostala
tekmovanja so potm vsa odpadla.
V oktobru se je športna dejavnost prekinila in ni bil izveden planiran Junior Grand Prix.
V obdobju oktober, november , december 2020 je vadba na ledu v skladu z Odloki vlade potekla
samo za športnike olimpijskega, mednarodnega razreda. Iz našega kluba je nekaj časa treniral samo
za David Sedej , ki je imel tekmovanje v Budimpešti za kvalifikacije na svetovno mladinsko
prvenstvo.Ure ledu zanj je pokrila Zveza drsalnih športov.
V decembru 2020 smo organizirali virtualno mednarodno tekmovanje , ki pa se ga je na žalost lahko
udeležilo le manjše število naših članov, ker zaradi Odlokov vlade ni bilo omogočeno organizirano
snemanje programov, ki smo ga planirali za naše klubske otroke.
Konec Januarja 2021 so lahko začele s treningii tudi mlajše kategorije , kadeti in mladinci , člani
reprezentance. Ostali so trenirali še naprej na daljavo.
Od sredine februarja do konca marca 2021 so lahko zopet trenirali vsi otroci kluba.

2. FINANČNO POSLOVANJE KLUBA V LETU 2020
Celotni prihodki kluba so bili v letu 2020 manjši za 35,7 % v primerjavi z letom 2019 , predvsem na
račun neizvedenih projektov v jesenskem delu leta 2020 (JGP in šola drsanja).
Obseg dela trenerjev ni bil zmanjšan v veliki meri, ker so treninge na ledu zamenjali s treningi na
suhem na daljavo. V letošnjem letu pa smo klubsko dejavnost razširili tudi preko celega avgusta, kar v
prejšnjih letih ni bil primer (imeli smo le kamp konec avgusta).
Zradi izpada prihodkov smo izvedli varčevalne ukrepe, da smo začasno zmanjšali urne postavke
trenerjem. Izkaz uspeha je bil zato le minimalno negativen.
Izkaz uspeha 2020 in primerjavo z lanskim letom , je prikazan v spodnji tabeli.
IZKAZ USPEHA

2020

2019

PRIHODKI IZ NASLOVA NEPRIDOBITNIH DJEVNOSTI

44.642,33

PRIHODKI IZ NASLOVA PRIDOBITNIH DEJAVNOSTI

31.899,22

48.603,73

PRIHODKI SKUPAJ

76.541,55

103.897,54

ODHODKI

76.701,65

99.439,95

186,27

4.457,59

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

-

55.293,81

Vir - knjigovodski podatki

3. PLAN POSLOVANJA DO KONCA LETA 2021
Plan za leto 2021 je zelo nepredvidljiv, ker se ne ve kako bo potekala epidemija in s tem povezani
omejevalni ukrepi vlade.
Izvjali bomo samo osnovni program, brez poletnih priprav. Če bo možnost , bomo preko poletja
trenirali na drugih drsališčih po Sloveniji.
Do jeseni bomo delovali na osnovi prihodkov od mesečnih članarin in odhodkov za plače trenerjev,
kot smo jih uskladili z aneksi.
Če se bo situacija v jeseni umirila in bomo lahko nadaljevali z našimi običajnimi dejavnostmi (šola
drsanja, izvedba JGP), bomo lahko naredili revzijo naših varčevalnih ukrepov in morda povrnili
trenerjem zmanjšani del honorarjev.
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