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1. Slovenska gimnastika v letu 2020
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2. Predstavitev Gimnastične zveze Slovenije
ime

Gimnastična zveza Slovenije

sedež in naslov

Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana

Organi Gimnastične zveze Slovenije
Skupščina Gimnastične zveze Slovenije
Izvršni odbor

64 društev

mag. Damjan Kralj, predsednik
dr. Edvard Kolar, podpredsednik za gospodarsko-organizacijsko
področje
Sebastijan Piletič, podpredsednik za strokovno področje
Aljaž Pegan, podpredsednik GZS za stike z regijami
Bernarda Mavrič, predstavnica vrhunskega športa
Sašo Barle, predstavnik gimnastike za vse
Peter Frumen, predstavnik regij
Tanja Ploj, predstavnica regij
Mojca Hrženjak, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti
Sašo Bertoncelj, predstavnik aktivnih športnikov
Luka Steiner, član
Željko Puljić, član

Nadzorni odbor

Gorazd Podbevšek, predsednik
dr. Peter Glavič, član
Alenka Cotič, članica
Ivana Nedižavec Korada, nadomestna članica
mag. Andrej Pregelj, nadomestni član

Disciplinska komisija

Urša Cvetko Rebov, predsednica (od seje organa 19. oktobra 2020 1)
Lenka Špela Žnidaršič, članica
Alenka Šenk Erpič, članica (od volitev 22. septembra 2020)
Ana Rebov, nadomestna članica (od volitev 22. septembra 2020)

Strokovni odbori GZS

Sebastijan Piletič, predsednik Strokovnega sveta GZS
Andrej Mavrič, predsednik strokovnega odbora za ŽŠG
Alena Yakubouskaya, predsednica Strokovnega odbora RG
Stasja Mehora, predsednica Strokovnega odbora GZV
Boris Pregelj, predsednik Strokovnega odbora AKR

Predstavniki GZS v

Aljaž Pegan, predstavnik športnikov v FIG

mednarodnih organizacijah

Ivan Levak, član NO UEG

Panoge, združene pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije (klasifikacija OKS-ZŠZ)
gimnastika – športna
gimnastika – ritmična
gimnastika – velika prožna ponjava
gimnastika – akrobatska steza (od 15. decembra 2020 naprej)

1

do 19. oktobra 2020 je bila Urša Cvetko Rebov članica Disciplinske komisije
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3. Ključne točke delovanja Gimnastične zveze Slovenije v letu 2020
V letu 2020 se je Gimnastična zveza Slovenije, skupaj s preostalim svetom, spopadala s povsem novim
izzivom – prilagajanjem na delovanje v času epidemije.
Ob doslednem spremljanju in optimizaciji porabe sredstev ter iskanju priložnosti novih pokroviteljev za
povečevanje prihodkovne strani, je bil finančni rezultat preteklega leta v rahlem razhajanju s sprejetim
finančnim načrtom. V finančnem načrtu smo zasledovali realizacijo obstoječih in razvojnih programskih
vsebin zveze v domačem in mednarodnem prostoru. V nadaljevanju je podan strnjen pregled ključnih
aktivnosti in dosežkov, ki so bili realizirani v letu 2020.

3.1 Tekmovalni uspehi v letu 2020
Čeprav je bilo tekmovalna sezona v letu 2020 zelo okrnjena, so naši športniki vseeno uspeli dosegati
izjemne uspehe. Največji uspeh sezone je nedvomno doseženo 5. mesto Zale Trtnik na Evropskem
prvenstvu v ženski športni gimnastiki, kar je bila zgodovinska prva uvrstitev mladinke v finale
evropskega prvenstva, podoben uspeh pa je uspel tudi Kevinu Buckleyu in Anžetu Hribarju. Po njuni
zaslugi je Slovenija namreč prvič imela finalista mnogoboja; Buckley je končal na 21., Hribar pa na 22.
mestu. Zadnje mednarodno tekmovanje pred pričetkom epidemije je bilo tekma Svetovnega pokala v
Bakuju v Azerbajdžanu, kjer je Teja Belak dosegla 1. mesto v preskoku, medtem ko nas je na edinem
mednarodnem tekmovanju v jeseni v madžarskem Sombotelu z zmago na parterju navdušil Rok
Klavora.

3.2 Organizacijski uspehi v letu 2020
Zahtevnemu letu navkljub smo uspeli organizirati kar 65 tekmovalnih in pripravljalnih dogodkov
strokovne narave. Organiziranih je bilo sedem prvenstvenih tekmovanj, tri državna prvenstva, tri
tekmovanja za pokal Slovenije in kar 30 priprav in skupnih treningov reprezentantov. Na kar smo v
preteklem letu še posebej ponosni je da smo mladinski reprezentanci lahko omogočili nadaljevanje
pripravljanja na evropska prvenstva, ko so se konec oktobra zaprle dvorane in jim je bilo onemogočeno
nadaljevanje trenažnega procesa v Sloveniji. Mladinke so se tako udeležile priprav v Osijeku na
Hrvaškem, mladinci pa v turškem Mersinu. Hvaležni smo športnikom, trenerjem, spremljevalnemu
osebju in staršem, da smo uspeli vsa mednarodna tekmovanja varno izpeljati in leto 2020 končati brez
okužb na tekmovanjih pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije.
V sklopu osvežitve dokumenta »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v
Republiki Sloveniji« smo uspešno registrirali novo panogo, gimnastika – akrobatska steza.
Organizacija in koordinacija ter izvedba oz. udeležba na:
▪

domača tekmovanja: 7 različnih prvenstvenih tekmovanjih na nacionalni ravni, 3 državnih
prvenstev, 3 pokalov Slovenije,

▪

mednarodna tekmovanja: 9 mednarodnih tekmovanjih reprezentantov z reprezentanco, 3
tekmovanjih za challenge in GP, 4 svetovnih pokalih, 3 evropskih prvenstvih, več kot 30 priprav
in skupnih treningov reprezentantov,
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Strokovna podpora in izobraževanje športnikov, strokovnim delavcem in društvom:
▪

podpora pri izvedbi mednarodnih tekmovanj v Sloveniji v organizaciji društev GZS,

▪

izvedba meritev reprezentanc GZS in interpretacija rezultatov,

▪

zagotavljanje medicinske podpore in fizioterapije reprezentancam,

▪

organizacija in izvedba Kongresa Gimnastične zveze Slovenije (strokovni in znanstveni del),

▪

aktivna udeležba na kongresih in rednih sestankih FIG in UEG,

▪

izdaja Splošnega strokovnega priročnika in zbornika Znanstvene konference Gimnastične zveze
Slovenije,

Rezultati programov množičnosti
▪

širitev dejavnosti in regijska pokritost po celotni Sloveniji

▪

koordinacija in izvajanje redne vadbe na področju množičnosti: gimnastika za najmlajše,
gimnastika v osnovni šoli, gimnastika v srednji šoli, gimnastika za odrasle.

▪

koordinacija in izvajanje promocijskih aktivnosti: predstavitvene vadbe po šolah in vrtcih,

▪

vodenje in koordinacija šolskih športnih tekmovanj.

3.3 Uspešno zaključeni projekti na upravljavskem področju
V letu 2020 smo se ob odsotnosti tekmovanj posvetili predvsem modernizaciji in osvežitvi delovanja
zveze. To se je izražalo predvsem v več na novo oz. noveliranih pravilnikih. Mednje sodijo:
▪

Pravilnik o varstvu osebnih podatkov,

▪

Pravilnik o finančno-materialnem poslovanje Gimnastične zveze Slovenije,

▪

Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Gimnastični zvezi Slovenije,

▪

Pravilnik o statusu državnega reprezentanta Gimnastične zveze Slovenije.

V prihodnjem letu bomo nadaljevali z osveževanjem aktov Gimnastične zveze Slovenije, med katerimi
sta najpomembnejša Statut Gimnastične zveze Slovenije in Disciplinski pravilnik, ob izteku obstoječe
Strategije GZS pa bomo pripravili novo za prihodnje delovanje.

3.4 Marketinški rezultati v letu 2020
Na Gimnastični zvezi Slovenije smo najbolj ponosni na novo spletno stran zveze, katero smo uspešno
pripravili z naših dolgoletnim partnerjem, podjetjem Imagine d. o. o. Ker se je večina dogodkov zaradi
znanih okoliščin prenesla na splet smo aprila 2020 pričeli z izdajanjem elektronskih novic
Gimnastične zveze Slovenije, ki obdobno razveseljujejo skorajda 500 prejemnikov. Jeseni smo pričeli
sodelovanje s časnikom EkipaSN, kjer vsak četrtek predstavljamo mlade športnike in športnice, ki se
ukvarjajo z našim športom. Izdatno smo povečali tudi aktivnosti na socialnih omrežjih; na Instagramu
se lahko pohvalimo s 65-% dvigom sledilcev, pozitivni trendi pa so opazni tudi na omrežjih Facebook in
Twitter. Novembra smo pred Evropskim prvenstvom v športni gimnastiki otvorili tudi LinkedIn stran
zveze, ki je kanal predvsem za korporativno komuniciranje s sponzorji in poslovnimi partnerji. V
decembru smo objavili tudi serijo predstavitvenih posnetkov z imenom Igre gimnastičnih prestolov,
v katerih smo na zabavni način predstavljali športnike in njihove trenerje ter njihovo medsebojno
dinamiko. Kot vsako leto smo tudi v letu 2020 razglasili najboljše športnike na tradicionalni prireditvi
Naj športnik in izdali revijo Gimnastika in predstavitveno zloženko Telovadko.
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4. Poročilo o delu organov in strokovne službe Gimnastične zveze
Slovenije
4.1 Struktura in naloge
Gimnastična zveza

Slovenije

Skupščina Gimnastične
zveze Slovenije

Predsednik
Gimnastične zveze
Slovenije

Izvršni odbor
Gimnastične zveze
Slovenije

Strokovni svet
Gimnastične zveze
Slovenije

Strokovni odbor moške
športne gimnastike

Nadzorni odbor
Gimnastične zveze
Slovenije

Disciplinska komisija
Gimnastične zveze
Slovenije

strokovna služba
Gimnastične zveze
Slovenije

Izvršni direktor
Gimnastične zveze
Slovenije

Strokovni odbor
ženske športne
gimnastike

Oddelek za razvoj
množičnosti

Strokovni odbor ritične
gimnastike

Oddelek za administracijo,
kadre, finančno, pravno in
materialno poslovanje

Strokovni odbor za
aktobatiko

Oddelek za ravnanje z
reprezentancami

Strokovni odbor
gimnstike za vse
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4.2 Poročilo o delu Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je v letu 2020 sestal na 15 sejah, treh rednih in dvanajstih
dopisnih. Na sejah je v sklopu svojih statutarnih pristojnosti sprejel sledeče odločitve:
▪

vodenje zveze med dvema sejama skupščine,

▪

sprejem finančnega in strokovnega poročila GZS za leto 2019,

▪

potrditev finančnega plana in programa zveze za 2020 ter potrebnih revizij dokumentov glede
na spremenjene okoliščine,

▪

pregled in potrditev gradiv za Skupščino Gimnastične zveze Slovenije,

▪

sprejem novih društev v članstvo Gimnastične zveze Slovenije,

▪

sprejem novele Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na GZS,

▪

obravnaval medletna finančna poročila GZS in Gimnast d.o.o.,

▪

sprejel novelo Pravilnika o delovanju Nadzornega odbora GZS,

▪

in ostale odločitve, skladne s statutarnimi pristojnostmi.

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije je na svoji 11. redni seji sprejel sklep, ki organom Gimnastične
zveze Slovenije omogoča zasedanje, razpravo, odločanje in izvajanje vseh ostalih statutarno določenih
pristojnosti s pomočjo spletnih orodij. Za takšna zasedanja veljajo ista pravila kot za zasedanja, ki
potekajo v živo.

4.3 Poročilo o delu Nadzornega odbora Gimnastične zveze Slovenije
Nadzorni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je v letu 2020 sestal enkrat. Na seji so pregledali
Finančno poročilo in poslovanje Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2019, pregledali
Finančni načrt za 2020, obravnaval poslovanje Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-6 2020 in se
seznanil s poročilom o ukrepih in aktivnostih Gimnastične zveze Slovenije v času in kot posledica Covid19 epidemije.

4.4 Poročilo o delu Disciplinske komisije Gimnastične zveze Slovenije
Disciplinska komisija Gimnastične zveze Slovenije je po odstopu predsednika Igorja Ferjančiča
decembra 2019 bila neoperativna vse do volitev na 3. redni Skupščini Gimnastične zveze Slovenije dne
22. septembra 2020. Izvoljeni sta bili Alenka Šenk Erpič (redna članica) in Ana Rebov (nadomestna
članica).
Disciplinska komisija GZS je septembra 2020 prejela predlog za začetek disciplinskega postopka.
Disciplinska komisija GZS se je konstitutivni seji, na kateri so za predsednico izvolili Uršo Cvetko Rebov,
sestala in na podlagi obravnave prejete prijave pričela disciplinski postopek.
Disciplinska komisija je v letu 2020 imela eno sejo, na kateri je en disciplinski postopek zaključila in en
disciplinski postopek začela. Zaključek odprtega disciplinskega postopka je predviden za prvo četrtletje
leta 2021.
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4.5 Poročilo o delu Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije
V letu 2020 je Strokovni svet Gimnastične zveze Slovenije deloval v sledeči sestavi:
▪

Sebastijan Piletič, predsednik,

▪

Dejan Jovanović, predsednik SO MŠG,

▪

Andrej Mavrič, predsednik SO ŽŠG,

▪

Alena Yakubouskaya, predsednica SO RG,

▪

Stasja Mehora, predsednica SO GZV,

▪

Boris Pregelj, predsednik SO AKR,

▪

Sašo Bertoncelj, predstavnik športnikov,

▪

dr. Maja Pajek, vodja izobraževalnega programa,

▪

Nataša Retelj, predstavnik trenerjev.

Strokovni svet Gimnastične zveze Slovenije je v letu 2020 odločal na treh korespondenčnih sejah in se
sestal na dveh rednih sejah. V okviru svojega delovanja je verificiral sklepe posameznih panožnih
strokovnih odborov, sprejel poročila o delovanju panožnih strokovnih odborov za leto 2019 in
programe njihovega delovanja za leto 2020, sprejel imenovano reprezentanco posameznih panožnih
strokovnih odborov, pripravljal koledar tekmovanj in usposabljan strokovnih delavcev v gimnastiki ter
sprejemal druge odločitve, pomembne za strokovni razvoj gimnastičnih panog v Sloveniji.

4.6 Poročilo o delu strokovne službe Gimnastične zveze Slovenije
V letu 2020 je strokovna služba Gimnastične zveze Slovenije zasedala delovna mesta izvršni direktor,
vodja oddelka za ravnanje z reprezentancami, vodja oddelka za razvoj množičnosti, poslovni sekretar,
administrator (do septembra 2020) in štiri delavce na delovnem mestu strokovni sodelavec za strateški
razvoj panoge na nacionalni ravni2 (od marca oz. maja 2020). Osem delovnih razmerij je sklenjenih za
polni eno pa za polovični delovni čas. Zasedena delovna mesta ustrezno odražajo aktualno stanje
skladno s Pravilnikom o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Gimnastični zvezi Slovenije, kjer
sta ključni točki bili ustvarjanje delovnega mesta sodelavec za strateški razvoj panoge na nacionalni
ravni kot odziv na sodelovanje v projektu NPŠŠ pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport in
ukinitev delovnega mesta administrator.
Strokovna služba je v letu 2020 izvajala naloge in načrte, ki sta jih sprejela Skupščina in Izvršni odbor
Gimnastične zveze Slovenije. Zaposleni zagotavljajo ustrezni administrativno in vsebinsko podporo
delovnim telesom GZS. Naloga pisarne je ustrezno in točno administrativno poslovanje zveze,
promocija športa in sodelovanje s sponzorji in mediji. V letu 2021 se bo pisarna nadaljnje prilagodila
glede na nove zahteve poslovnega okolja in športa, da postane strokovna služba še vitkejša in agilnejša.

2

posledica zaposlitve trenerjev v projektu Nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ)
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5. Finančno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast
d.o.o.
5.1.

Prihodki Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2020

PRIHODKI
SM

postavka

01
01.01
01.01.01
01.01.02
01.01.03
01.01.04
01.01.05
01.01.06
01.02
01.02.01
01.02.02
01.02.03
01.02.04
01.03
01.04
02
02.01
02.02
02.03
03
03.01
03.01.01
03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.02
03.03
03.04
04

sistemska sredstva
MIZŠ
MIZŠ - člani
MIZŠ - mladinci
MIZŠ - NPŠŠ
MIZŠ - Slovenija telovadi za zdravje
MIZŠ - delovanje NPŠZ
MIZŠ - mednarodna dejavnost v športu (članarine)
FŠO
FŠO - člani
FŠO - mladinci
FŠO - ostalo (delovanje in projekti)
FŠO - projekti prenos
OKS-ZŠZ (OI Tokio, štipendija MOK, JR RKŠ)
ZŠ RS Planica
sponzorji in drugi komercialni viri
sponzorji GZS
sponzorji SPp
projekti GZS
lastni viri
dejavnost GZS
članarine, registracije in licence
usposabljanja - akreditirani programi GZS
usposabljanja - kongres
NPŠŠ - sopartifipacija klubov
dejavnost SPp (nočitve, prevozi, idr.)
razno
Covid-19 prihodki
prihodki mednarodnih organizacij

SKUPAJ PRIHODKI

5.2.

plan 2020

realizacija 2020

523.064,67 €
344.936,08 €
215.365,00 €
64.524,00 €
53.470,08 €
-€
11.063,00 €
514,00 €
150.728,59 €
40.740,44 €
33.899,15 €
50.122,00 €
25.967,00 €
26.000,00 €
1.400,00 €
80.000,00 €
75.000,00 €
-€
5.000,00 €
130.544,32 €
115.544,32 €
14.000,00 €
29.000,00 €
20.000,00 €
38.544,32 €
-€
5.000,00 €
10.000,00 €
1.000,00 €

455.990,47 €
338.252,25 €
215.365,00 €
64.524,00 €
46.786,25 €
-€
11.063,00 €
514,00 €
103.426,15 €
40.740,44 €
30.519,65 €
6.199,06 €
25.967,00 €
12.060,97 €
2.251,10 €
79.731,28 €
79.731,28 €
-€
-€
155.975,05 €
168.844,64 €
16.392,00 €
31.031,09 €
31.580,34 €
35.449,21 €
-€
21.821,62 €
19.700,79 €
9.270,42 €

% plan 20 real 20
87,18 %
98,06 %
100,00 %
100,00 %
87,50 %
#DIV/0!
100,00 %
100,00 %
68,62 %
100,00 %
90,03 %
12,37 %
100,00 %
46,39 %
160,79 %
99,66 %
106,31 %
#DIV/0!
0,00 %
119,48 %
146,13 %
117,09 %
107,00 %
157,90 %
91,97 %
#DIV/0!
436,43 %
197,01 %
927,04 %

734.608,99 €

700.967,22 €

95,42 %

Pojasnila k prihodkom Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu
2020

Prihodki Gimnastične zveze Slovenije v letu 2020 znašali 700.967,22 EUR so bili za 4,58 % nižji od
načrtovanih.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ)
Prihodke MIZŠ delimo na šest segmentov glede na namenskost: vrhunski šport članov (15 A), šport
mladine, usmerjene v vrhunski in kakovostni šport (15), sofinanciranje strokovno usposobljenega kadra
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v projektu Nacionalne panožne športne šole (NPŠŠ), programi »Slovenija telovadi za zdravje« (18) in
delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez (2). Z naslova sistemskega vira MIZŠ je v letu 2020 GZS
realizirala za 12,82 % manj sredstev od načrtovanih3, medtem ko je z naslova drugega sistemskega vira
FŠO realizirala za 31,38 % manj sredstev od načrtovanih. Realizirani prihodki ustrezno odražajo
planirane prihodke, saj je revidirani plan zajemal na razpisih dodeljena sredstva. Sredstva MIZŠ na
postavki NPŠŠ so bila realizirana v manjšem obsegu zaradi kasnejše zaposlitve A. Mavriča in manjšega
nakazila za april zaradi odreditve čakanja na delo doma. Ostale postavke so bile realizirane v celoti.
Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji (FŠO)
Prihodke FŠO delimo na tri segmente: vrhunski šport članov (D1), šport mladine, usmerjene v vrhunski
in kakovostni šport (D2) in sofinanciranje projektov (D3, D4, RR in Z). Črpanje sredstev na programih D1
in D2 so izjemoma podaljšali do 31. junija 2021, kar pomeni, da bomo programe D2 za leto 2020 črpali
v celoti. Sredstva za sofinanciranje projektov nismo uspeli v celoti črpati, ker nam ukrepi, vezani na
preprečevanje širjenja Covid-19 epidemije, niso omogočali, da bi v celoti realizirali programe, ki so bili
prijavljeni kot celoletni.
Sponzorji
Sponzorje delimo na sponzorje Gimnastične zveze Slovenije, sponzorje tekme Svetovnega pokala v
športni gimnastiki in prihodke z naslova lastnih projektov GZS. Zaradi odpovedi tekme svetovnega
pokala s tega naslova v letu 2020 ni bilo realiziranih prihodkov. Sponzorstva Gimnastične zveze
Slovenije so v 6,31 % bila realizirana več od načrtovanih.
Lastni viri
Lastne vire Gimnastične zveze Slovenije predstavljajo članarine, registracije športnikov, trenerjev in
ostalega osebja, licence, kotizacije za kongres in usposabljanja po uradno potrjenih programih. Pri prvih
postavkah je bilo realiziranih več prihodkov od načrtovanih, predvsem z naslova slabega načrtovanja
prihodkov. Kot nova postavka so se pojavili tudi prihodki, povezani z ukrepi iz paketov ukrepov za
omilitev posledic epidemije (PKP), katere se je GZS posluževala, kjer je to bilo smotrno.
Mednarodni viri
Mednarodni viri je priložnostni vir in predstavlja predvsem prefakturiranje stroškov, katere krijeta
Evropska oz. Mednarodna gimnastična zveza. V letu 2020 je bila Gimnastična zveza Slovenije po uspešni
prošnji na FIG Solidarity Foundation deležna enkratne pomoči FIG v višini 10.000 CHF.

prihodki iz javnih virov zaradi revidiranja letnega načrta odražajo dejansko višino na javnih razpisih pridobljenih
sredstev. Črpanje javnih sredstev je bila z izjemo manjših prihodkov za april 2020 (zgolj 80 % nakazanih sredstev
kot posledica ukrepa čakanja na delo doma) realizirano v celoti.
3
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5.3.

Odhodki Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2020

ODHODKI
SM

Kategorija izdatka / SM

01
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
01.09
01.10
01.11
01.12

delovanje zveze
plače zaposlenih in pogodbenih sodelavcev
potni stroški
ostali stroški, povezani z zaposlenimi
stroški, povezni z nepremičnino
stroški kredita in limitov
računovodstvo, revizija, bančne storitve
operativni stroški (reprezentanca)
stroški marketinga, promocije, PR
stroški IT (spletna stran in IS)
založništvo
najemnina - arhiv GZS
razno
sredstva za priprave športnikov (priprave in
tekmovanja)
MŠG, članski nastopi
MŠG, mladinski nastopi
ŽŠG, članski nastopi
ŽŠG, mladinski nastopi
RG, individualna sestava, članski nastopi
RG, individualna sestava, mladinski nastopi
RG, skupinska sestava, članski nastopi
RG, skupinska sestava, mladinski nastopi
VPP & AKRO, članski nastopi
VPP & AKRO, mladinski nastopi
gimnastika za vse
oprema (skladiščenje in vzdrževanje opreme)
razno
sklad Leona Štuklja (individualni programi)
individualni programi - MŠG
individualni programi - ŽŠG
individualni programi - RG
individualni programi - VPP
letno sofinanciranje programa
razno
projekti za množičnost
gimnastika za vse (regijske pisarne)
šolska športna tekmovanja
dnevi slovenske gimnastike
gimnastika v srednjih šolah
gimnastične počitnice
gimnastika v osnovnih šolah
gimnastika za najmlajše
gimnastika za odrasle
vsi na ritmično gimnastiko
odprimo vrata gimnastičnih dvoran
razno

02
02.01
02.02
02.03
02.04
02.05
02.06
02.07
02.08
02.09
02.10
02.11
02.12
02.13
03
03.01
03.02
03.03
03.04
03.05
03.06
04
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
04.07
04.08
04.09
04.10
04.11
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plan 2020

realizacija 2020

304.454,24 €
246.614,24 €
1.000,00 €
1.000,00 €
12.840,00 €
3.000,00 €
14.000,00 €
12.000,00 €
2.000,00 €
3.600,00 €
5.100,00 €
2.800,00 €
500,00 €

280.014,97 €
222.051,23 €
808,30 €
786,34 €
13.641,80 €
38,07 €
15.899,68 €
8.725,58 €
3.631,11 €
6.359,99 €
4.628,68 €
2.901,60 €
542,59 €

% plan 20 real 20
91,97%
90,04%
80,83%
78,63%
106,24%
1,27%
113,57%
72,71%
181,56%
176,67%
90,76%
103,63%
108,52%

192.260,00 €

222.959,39 €

115,97%

45.000,00 €
25.000,00 €
45.000,00 €
25.000,00 €
18.000,00 €
10.000,00 €
-€
8.000,00 €
6.000,00 €
2.000,00 €
2.000,00 €
4.260,00 €
2.000,00 €
35.400,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
5.400,00 €
-€
15.000,00 €
-€
24.800,00 €
3.800,00 €
1.000,00 €
-€
4.500,00 €
-€
3.000,00 €
3.000,00 €
3.000,00 €
3.500,00 €
3.000,00 €
-€

51.584,18 €
39.515,34 €
51.616,30 €
26.073,54 €
21.504,83 €
16.822,94 €
-€
-€
3.084,57 €
4.939,61 €
2.000,00 €
4.026,00 €
1.792,07 €
35.400,00 €
6.000,00 €
9.000,00 €
5.400,00 €
-€
15.000,00 €
-€
16.668,18 €
675,00 €
-€
-€
-€
520,00 €
-€
-€
7.063,84 €
6.565,00 €
1.844,34 €
-€

114,63%
158,06%
114,70%
104,29%
119,47%
168,23%
#DIV/0!
0,00%
51,41%
246,98%
100,00%
94,51%
89,60%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
#DIV/0!
100,00%
#DIV/0!
67,21%
17,76%
0,00%
#DIV/0!
0,00%
#DIV/0!
0,00%
0,00%
235,46%
187,57%
61,48%
#DIV/0!
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05
05.01
05.02
05.03
05.04
05.05
05.06
06
06.01
06.02
06.03
06.04
06.05
06.06
06.07
06.08
06.09
07
08
09

projekti, podpora klubom, prireditve in članstva
tekma Svetovnega pokala v športni gimnastiki
sofinanciranje domačih FIG tekmovanj
usposabljanja - akreditirani programi GZS
kongres GZS
prireditev športnik leta
novi projekti
podpora sistemu
skupščina
nadzorni svet
disciplinska komisija
izvršni odbor
strokovni svet in vsi strokovni odbori
sodniška komisija
odbor za gospodarske dejavnosti
odbor za organizacijo, nagrade in priznanja
mednarodna dejavnost (FIG, EG)
amortizacija
rezervni sklad
likvidnostni sklad

SKUPAJ ODHODKI

5.4.

29.700,00 €
-€
3.500,00 €
10.000,00 €
10.500,00 €
5.700,00 €
-€
4.600,00 €
200,00 €
-€
-€
200,00 €
200,00 €
-€
-€
-€
4.000,00 €
33.000,00 €
10.000,00 €
30.000,00 €

29.429,14 €
-€
1.179,00 €
11.645,07 €
11.373,41 €
5.231,66 €
-€
1.554,42 €
30,00 €
36,72 €
-€
104,40 €
257,40 €
-€
-€
-€
1.125,90 €
26.857,22 €
15.365,79 €
30.000,00 €

99,09%
#DIV/0!
33,69%
116,45%
108,32%
91,78%
#DIV/0!
33,79%
15,00%
#DIV/0!
#DIV/0!
52,20%
128,70%
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
28,15%
81,39%
153,66%
100,00%

664.214,24 €

658.249,10 €

99,10%

Pojasnila k odhodkom Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu
2020

Odhodki Gimnastične zveze Slovenije so v letu 2020 znašali 658.249,10 EUR in so bili za 0,90 % nižji od
načrtovanih.
Delovanje zveze
Večji del postavke »delovanje zveze« zajemajo plače zaposlenih in pogodbenih delavcev. Skladno z
noveliranim dokumentom Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Gimnastični zvezi
Slovenije je sistemiziranih deset delovnih mest. Sprememba v lanskem letu zajema novo delovno mesto
»Strokovni sodelavec za strateški razvoj panoge na nacionalni ravni«, ki je sistemski odgovor na
spremembo v načinu zaposlovanja v projektu NPŠŠ 4. To predstavlja dodaten strošek v višini 88.254,40
EUR, ki se financira iz virov prihodkov 01.01.05 in 03.01 ter predstavlja nov strošek glede na pretekla
leta.
Zadnja sprememba vključuje tudi ukinitev delovnega mesta »tajnica«. Do vključno decembra 2020 je
bilo podaljšano 10-% znižanje osebnih dohodkov zaposlenih na GZS, ki je stopilo v veljavo avgusta 2019.
Med ključne spremembe glede na leto 2019 je tudi sprememba tedenske delovne obveznosti vodje
oddelka za ravnanje z reprezentancami, ki se je s 40 ur znižala na 20 ur. Temu primerno se prilagodi
tudi osebni dohodek zaposlenega.
V letu 2020 so bila zasedena sledeča sistemizirana delovna mesta:
▪

izvršni direktor (1 oseba),

nacionalna panožna športna zveza mora skladno z razpisnimi pogoji projekta zaposliti delavca za polni delovni
čas z denarnim nadomestilom v višini najmanj 35. plačnega razreda javnega sektorja.
4
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▪

vodja oddelka za razvoj množičnosti (1 oseba),

▪

poslovni sekretar (1 oseba),

▪

administrator (1 oseba; do septembra 2020),

▪

vodja oddelka za ravnanje z reprezentancami (1 oseba),

▪

strokovni sodelavec za strateški razvoj panoge na nacionalni ravni (4 osebe; od marca 2020)

▪

strokovni sodelavec za trenažni program (1 oseba).

Zaradi sodelovanja GZS v projektu NPŠŠ je strošek plač v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višji za
42,79 %, medtem ko je strošek pisarne GZS v letu 2020 manjši za 19,70 %.

primerjava stroška plač med letoma 2019 in 2020 v razmerju med stroški pisane
in projektnimi zaposlitvami (NPŠŠ in JR RKŠ)
€140.000,00
€120.000,00
€100.000,00
€80.000,00
€60.000,00
€40.000,00
€20.000,00
€pisarna

NPŠŠ
realizacija 2019

JR RKŠ

realizacija 2020

Stroški, povezani z nepremičnino (poslovni prostori Gimnastične zveze Slovenije) in stroški, povezani z
računovodstvom in bančnimi storitvami so bili višji od načrtovanih, kar je odraz slabega načrtovanja
zaradi pomanjkanja kakovostnih podatkov od načrtovanju.
Sredstva za priprave športnikov (priprave in tekmovanja)
Realizirana sredstva za priprave športnikov so znašala 222.959,39 EUR oz. 15,97 % nad načrtovanimi.
Čeprav je bilo mednarodnih tekmovanj v sezoni 2020 v primerjavi s prejšnjimi sezonami veliko manj,
pa so ta bila veliko dražja zaradi dodatnih stroškov za preprečevanje okužbe (obrazne maske, razkužila,
Covid-19 testi, itd.), dražjih letalskih kart kot posledica manjše ponudbe letalskih prevoznikov, višjih
stroškov nočitev kot posledica zahteve UEG po ustvarjanju t. i. »mehurčka« ter drugi stroški. Del
sredstev je bil namenjen tudi društvom, ki v svojih vrstah gojijo reprezentante. Slednje je bilo mogoče
zaradi namenske narave sredstev, prejetih s strani MIZŠ in FŠO.
Sklad Leona Štuklja (individualni programi)
Sklad Leona Štuklja sofinancira individualne mesečne in letne programe športnikov GZS, ki imajo
kategorizacijo svetovnega, mednarodnega oz. perspektivnega razreda. Sredstva so bila realizirana v
celoti. GZS je v sodelovanju z društvi poskrbela za ustrezno sofinanciranje trenažnega procesa
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športnikov, kar je bilo v sezoni brez tekmovanj ključnega pomena. Sredstva so bila zaradi poteka več
kategorizacij glede na leto 2019 manjša za 7,5 %.
Projekti za množičnost
Projekti za množičnost so zaradi prepovedi izvajanja športne dejavnosti bili realizirani zgolj v delu. V
sodelovanju s podizvajalci, društvi in samostojnimi strokovnimi delavci, je bilo izvedenih več projektov.
Projekti, podpora klubom, prireditve in članstva
Postavka je zaradi odpovedi tekme Svetovnega pokala v športni gimnastiki precej nižja v primerjavi s
preteklimi leti. Zaradi prepovedi izvajanja športnih tekmovanj je bilo sofinanciranih manj FIG tekmovanj,
sicer v organizaciji društev. Kongres GZS in prireditev Naj športnik sta bili organizirana v januarju 2020,
torej pred pričetkom epidemije in sta bila realizirana malce nad načrtovanimi stroški.
Podpora sistemu
Stroški na postavki »podpora sistemu« je bila realizirana v zgolj 33,79 %, saj so bile zaradi veljavnih
ukrepov za preprečevanje širjenja Covid-19 epidemije seje odborov prestavljene na splet, mednarodna
dejavnost predstavnikov GZS (A. Pegan, I. Levak) v UEG in FIG pa je bila odpovedana.
Amortizacija
Strošek amortizacije je znašal 26.857,22 EUR in je bil za 18,61 % nižji od načrtovanega.
Rezervni sklad
Rezervni sklad je zaradi velikega števila nepredvidljivih stroškov za 53,66 % presegal načrtovan strošek.
Strošek predstavljajo predvsem starejše finančne listine, ki niso bile pravočasno zajete v zadevno
poslovno leto.
Likvidnostni sklad
Strošek likvidnostnega sklada je bil v celoti realiziran, kar se posledično odraža v zmanjšanem obsegu
obveznosti GZS.
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5.5.

Rezultat Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2020
plan 2020

realizacija 2020

% plan 20 - real 20

skupaj prihodki

734.608,99 €

700.967,22 €

95,42%

skupaj odhodki

664.214,24 €

658.249,10 €

99,10%

70.394,75 €

42.718,11 €

60,68%

REZULTAT

Gimnastična zveza Slovenije je poslovno leto zaključila s prihodki v višini 700.967,22 EUR in stroški v
višini 658.249,10 EUR, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 42.718,11 EUR. Presežek
prihodkov nad odhodki se po sprejetju ustreznega predloga sklepa na skupščini, prenese v društveni
sklad za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih poslovnih let.
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5.6.

Bilanca stanja Gimnastične zveze Slovenije za leto 2020
PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2020
v EUR s centi
Znesek
Konto

Postavka

1

2

Oznaka
za AOP
3

Tekočega leta

Prejšnjega
leta

4

5

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,
07, 08, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 30, 31,
32, 60, 61, 63, 65, 66, 67

SREDSTVA (002+032+053)

001

244.379,21

259.015,11

00, 01, 02, 03, 04, 05, 06,
A.
del 07, del 08, del 13

DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+010+018+019+027)

002

93.919,45

117.891,67

Neopredmetena sredstva in
dolgoročne aktivne časovne
razmejitve (004+009)

003

2.885,00

0,00

004

2.885,00

0,00

009

0,00

0,00

II. Opredmetena osnovna sredstva

010

83.534,45

110.391,67

III. Naložbene nepremičnine

018

0,00

0,00

019

7.500,00

7.500,00

020

7.500,00

7.500,00

del 00, del 08, del 13

I.

del 00, del 08, del 13

1. Neopredmetena sredstva

del 00
del 00, 02, 03, 04, 05, del
08, del 13
01
06, del 07
06

2.

Dolgoročne aktivne časovne
razmejitve

Dolgoročne finančne naložbe
(020+024)
Dolgoročne finančne naložbe, razen
1.
posojil

IV.

del 07

2. Dolgoročna posojila

024

0,00

0,00

del 08

V. Dolgoročne poslovne terjatve

027

0,00

0,00

KRATKOROČNA SREDSTVA
(033+034+040+048+052)

032

149.308,42

112.279,41

Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

033

0,00

0,00

034

0,00

6.929,30

040

0,00

0,00

041

0,00

0,00

045

0,00

0,00

048

94.031,59

87.390,31

052

55.276,83

17.959,80

del 07, del 08, 10, 11, 12,
del 13, 14, 15, 16, 17, 18,
B.
30, 31, 32, 60, 61, 63, 65,
66, 67
67
del 13, 30, 31, 32, 60, 61,
63, 65, 66
del 07, 17, 18
17
del 07, 18

I.

II. Zaloge
Kratkoročne finančne naložbe
(041+045)
Kratkoročne finančne naložbe, razen
1.
posojil

III.

2. Kratkoročna posojila

del 08, 12, del 13, 14, 15,
IV. Kratkoročne poslovne terjatve
16
10, 11

V. Denarna sredstva
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19

C.

del 99
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 90, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98
90, 92, 93, 94, 95

A.

90, 92, 93

I.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

053

1.151,34

28.844,03

Zunajbilančna sredstva

054

0,00

0,00

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(056+072+075+085+095)

055

244.379,21

259.015,11

SKLAD (056a+067+301)

056

-33.381,72

-74.023,20

Društveni sklad

056a

-33.381,72

-74.023,20

067

0,00

0,00

94

II. Revalorizacijske rezerve

95

III.

Rezerve, nastale zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti

301

0,00

0,00

96

B.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(073+074)

072

0,00

0,00

073

0,00

0,00

del 96

1. Rezervacije

del 96

2.

del 97, del 98

C.

del 97

I.

del 98

27, del 97

0,00
0,00

0,00

Dolgoročne finančne obveznosti

076

0,00

0,00

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

080

0,00

0,00

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
(086+087+091)

085

243.560,93

333.038,31

Obveznosti, vključene v skupine za
odtujitev

086

0,00

0,00

087

8.060,58

33.297,64

091

235.500,35

299.740,67

095

34.200,00

0,00

096

0,00

0,00

I.

II. Kratkoročne finančne obveznosti

22, 23, 24, 25, 26, 28, del
III. Kratkoročne poslovne obveznosti
98
KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
29
D.
RAZMEJITVE
del 99

074
075

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Č.
28, del 97, del 98
21

Dolgoročne pasivne časovne
razmejitve
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
(076+080)

Zunajbilančne obveznosti
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5.7.

Izkaz poslovnega izida Gimnastične zveze Slovenije za leto 2020
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12.2020
v EUR s centi

Konto

Oznaka
za AOP

Postavka

1

2

del 76

A.

60, del 61, 63

B.

60, del 61, 63

C.

79

Č.

del 76

3

ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

Znesek
Tekočega leta Prejšnjega leta
4

5

110

191.098,99

379.843,00

121

0,00

0,00

122

0,00

0,00

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

D.

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI
SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124

472.770,63

397.626,14

del 76

E.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

36.976,02

16.473,75

60, 61, 63, 76,
79

F.

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126

700.845,64

793.942,89

40, 41, 43, 44,
47, 48, del 70,
72

G.

POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148)

127

657.578,04

802.699,28

40, 41, del 70

I.

Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128

396.882,16

559.111,57

del 70

1.

Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

0,00

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE
ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

40

2. Stroški porabljenega materiala

130

43.753,21

54.815,82

41

3. Stroški storitev

134

353.128,95

504.295,75

47

II. Stroški dela (140 do 143)

139

222.320,79

155.696,30

del 47

1. Stroški plač

140

166.593,24

121.400,13

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

15.021,60

10.743,91

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

12.777,78

8.801,55

del 47

4. Drugi stroški dela

143

27.928,17

14.750,71

144

33.786,52

53.146,21

1. Amortizacija

145

26.857,22

33.709,53

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
2. neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

146

0,00

3.267,72

43, 72
43
del 72

III. Odpisi vrednosti (145 do 147)
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del 72
44, 48
60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
77

3.

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

IV. Drugi poslovni odhodki

147

6.929,30

16.168,96

148

4.588,57

34.745,20

H.

PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126127)

151

43.267,60

0,00

I.

PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127126)

152

0,00

8.756,39

J.

FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)

153

119,00

196,75

Finančni prihodki iz deležev

155

0,00

0,00

del 77

I.

del 77

II. Finančni prihodki iz danih posojil

160

0,61

1,19

del 77

III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

163

118,39

195,56

74

K.

FINANČNI ODHODKI (168+169+174)

166

252,00

1.417,61

del 74

I.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naložb

168

0,00

0,00

169

179,33

1.149,01

174

72,67

268,60

del 74
del 74

Finančni odhodki iz finančnih
obveznosti
Finančni odhodki iz poslovnih
III.
obveznosti
II.

78

L.

DRUGI PRIHODKI

178

2,58

593,49

75

M. DRUGI ODHODKI

181

419,06

97,11

80

N.

PRESEŽEK PRIHODKOV
(151-152+153-166+178-181)

182

42.718,12

0,00

80

O.

PRESEŽEK ODHODKOV
(152-151-153+166-178+181)

183

0,00

9.480,87

del 81

P.

DAVEK OD DOHODKOV

184

2.076,64

0,00

del 81

R.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV
OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (182-184)

186

40.641,48

0,00

89

S.

187

0,00

9.480,87

del 80

Š.

187a

0,00

0,00

188

7,32

4,89

189

12

12

ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV
OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (183+184) oz. (184-182)
Kritje odhodkov obravnavanega
obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih
obdobij
*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)
ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA
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5.8.

Pojasnila k računovodskim izkazom Gimnastične zveze Slovenije za
poslovno leto 2020

3.1.1. Izkaz poslovnega izida za leto 2020
Iz pregleda prihodkov in odhodkov, ki sta priložena v poročilu, izhaja, da so skupni prihodki v letu 2020
znašali 700.967,22 EUR, kar je za 93.765,91 EUR manj, kot v letu 2019, ko so celotni prihodki znašali
794.733,13 EUR. Skupni odhodki leta 2020 so znašali 658.249,10 EUR, kar za 145.964,90 EUR manj, kot
leto poprej.
Posledično znaša presežek prihodkov nad odhodki leta 2020 42.718,12 EUR. Za leto 2020 je obveznost
za plačilo davka na dohodek 2.076,64 EUR.
2020

2019

2020/2019

2020-2019

vsi prihodki

700.967,22 €

794.733,13 €

88,20%

- 93.765,91 €

vsi odhodki

658.249,10 €

804.214,00 €

81,85%

- 145.964,90 €

42.718,12 €

- 9.480,87 €

-450,57%

52.198,99 €

presežek
3.1.1.1.

Prihodki

Obrazložitev prihodkov:
▪

Največ prihodkov se nanaša na prejeta sredstva proračuna in sicer 51,07 %. Sem prištevamo
tudi subvencije, ki jih je GZS prejela za nadomestila plač v mesecih od marca do maja, ko je bila
večina zaposlenih na čakanju na delo, zaradi epidemije COVID-19.

▪

Fundacija za šport ni neposredna proračunska organizacija, zato smo prihodke dobljene od nje
izkazali skupaj s prihodki dobljenimi od mednarodnih zvez. Od posrednih proračunskih
uporabnikov smo dobili 139.664,29 EUR prihodkov oziroma 19,78 % celotnih prihodkov.

▪

Uporabnikom programov smo v letu 2020 zaračunali 191.149,60 EUR, kar znaša 19,78 %
celotnih prihodkov; upad napram lanskemu letu je tukaj največji zaradi neizvedbe več
dogodkov, razlog za to pa je bila celotna epidemiološka situacija tekom leta in zaostreni ukrepi
proti širjenju Koronavirusa.

▪

Od sponzorstva smo dobili 31.196,74 EUR.

▪

Vse članarine in prispevke za licence smo navedli po vrstah dobljenega prihodka.

▪

Vsi finančni prihodki se nanašajo na dobljene obresti za stanje na transakcijskem računu in
tečajne razlike na deviznem računu.

Prihodki so navedeni po posameznih virih financiranja, ki smo jih v letu 2020 izkazali na naslednji način:
leto 2020
MIZŠ

% vseh prihodkov
338.252,25 €

48,26%

19.700,79 €

2,81%

357.953,04 €

51,07%

2.251,10 €

0,32%

OKS

12.060,97 €

1,72%

FIG

9.270,42 €

1,32%

FŠO

114.817,59 €

16,38%

Covid subvencije
SKUPAJ
zavod Planica
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odstop dohodnine

264,21 €

0,04%

SKUPAJ

138.664,29 €

19,78%

licence

11.640,00 €

1,66%

seminarji

827,86 €

0,12%

kotizacije

31.580,34 €

4,51%

registracije

29.952,00 €

4,27%

publikacije

-€

0,00%

sponzorji

31.196,74 €

4,45%

storitve

85.623,40 €

12,22%

329,32 €

0,05%

191.149,66 €

27,27%

članarine

12.800,00 €

1,83%

SKUPAJ

12.800,00 €

1,83%

trgovsko blago

278,65 €

0,04%

SKUPAJ

278,65 €

0,04%

prevrednotovalni

-€

0,00%

SKUPAJ

-€

0,00%

700.845,64 €

99,98%

119,00 €

0,02%

2,58 €

0,00%

700.967,22 €

100,00%

ostalo
SKUPAJ

PRIHODKI OD DEJAVNOSTI
finančni prihodki
drugi
CELOTNI PRIHODKI
3.1.1.2.

Odhodki

Gimnastična zveza Slovenije ima vzpostavljene računovodske evidence po načelu dvostavnega
knjigovodstva, kjer se poslovni dogodki evidentirajo na ustrezne konte v skladu s predlaganim kontnim
načrtom za SRS 33 – za društva in na ustrezna stroškovna mesta, ki zagotavljajo transparenten pregled
poslovanja namenjen predvsem internemu pregledu poslovanja.

ODHODKI:
Stroški materiala

2020

struktura
2020

2019

struktura
2019

2020-2019

43.753,21 €

6,65%

54.815,82 €

6,82%

-11.062,61 €

Stroški storitev

353.128,95 €

53,65%

504.295,75 €

62,71%

-151.166,80 €

Stroški dela

222.320,79 €

33,77%

155.696,30 €

19,36%

66.624,49 €

26.857,22 €

4,08%

33.709,53 €

4,19%

-6.852,31 €

6.929,30 €

1,05%

19.436,68 €

2,42%

-12.507,38 €

4.588,57 €

0,70%

34.745,20 €

4,32%

-30.156,63 €

Finančni odhodki

252,00 €

0,04%

1.417,61 €

0,18%

-1.165,61 €

Drugi odhodki

419,06 €

0,06%

97,11 €

0,01%

321,95 €

658.249,10 €

100,00%

804.214,00 €

100,00%

-145.964,90 €

Stroški amortizacije
Prevrednotovalni
poslovni odhodki
Drugi poslovni odhodki

SKUPAJ
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Skupni stroški porabe materiala v letu 2020 se večinoma nanašajo na porabo športne opreme, delno
tudi nakupljen material za varnost pri delu (maske, razkužila). Ves porabljen material je vrednoten po
nabavni vrednosti prejeti od dobavitelja.
Med stroški storitev v skupnem znesku so zajeti predvsem stroški sofinanciranja programov, vključno
s kotizacijami v znesku 121.784,81 EUR, najemnine v znesku 35.998,50 EUR, povračila stroškov članom
na tekmovanjih (nočitve, dnevnice, potni stroški) v višini 19.392,61 EUR, reklame in reprezentance v
višini 15.048,36 EUR ter stroški intelektualnih, vzdrževalnih, bančnih in drugih storitev v znesku
125.804,17 EUR. Stroški telekomunikacij in transporta (vključno z letalskimi kartami) so znašali
31.906,26 EUR, preostale stroške pa predstavljajo še zneskovno manjši stroški drugih storitev (AH,
študentsko delo).
Amortizacija se obračunava po davčno dovoljenih stopnjah (največ 20% stopnji) in se glede na preteklo
leto ni spreminjala.
Drugi odhodki so sestavljeni iz članarin in plačil taks.

3.1.2. Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020
Najpomembnejše računovodske usmeritve in ugotovitve iz bilance stanja za leto 2020, končane na dan
31.12.2020 predstavljamo v nadaljevanju.
3.1.2.1.

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev (programska oprema) opreme znaša 12.614,003
EUR, popravek vrednosti opreme pa 12.614,03 EUR; neodpisane vrednosti torej ni. V letu 2020 je bila
izdelana nova spletna stran, ki smo jo upoštevali med neopredmetenimi sredstvi v pridobivanju, in
sicer, v znesku 2.885,00 EUR. V register OS jo bomo vnesli po prejetem računu, v začetku leta 2021.
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev – opreme znaša 307.995,28 EUR, popravek
vrednosti opreme pa 224.460,83 EUR; neodpisana vrednost znaša 83.534,45 EUR. Ves drobni inventar
v vrednosti 641,38 EUR je odpisan. Oprema je precej iztrošena, saj je v povprečju kar 70% že odpisana.
V društvu niso nabavili novih osnovnih sredstev v letu 2020.
Društvo vso opremo financira samo, brez uporabe drugih dolgoročnih virov.
3.1.2.2.

Dolgoročne finančne naložbe

GZS je ustanovila družbo GIMNAST d.o.o. z osnovnim kapitalom 7.500 EUR.
3.1.2.3.

Zaloge

Vse zaloge so bile v letu 2020 zaradi dotrajanosti in izgube vrednosti odpisane.
3.1.2.4.

Terjatve do kupcev

Na dan 31.12.2020 Gimnastična zveza Slovenije izkazuje 81.357,59 EUR terjatev do kupcev. Za vse
prikazane terjatve meni, da so vnovčljive.
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3.1.2.5.

Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe

Društvo ima na dan 31.12.2020 odprtih za 12.674,00 EUR drugih kratkoročnih terjatev, predvsem iz
naslova davkov in povračil vnaprej danih depozitov.
3.1.2.6.

Denarna sredstva

Na dan 31.12.2020 Gimnastična zveza Slovenije izkazuje stanja v višini 55,276,83 EUR na transakcijskih
računu pri dveh poslovnih bankah. Gimnastična zveza Slovenije ima odprta poslovna računa pri SKB
d.d. in DBS d.d.
3.1.2.7.

Aktivne časovne razmejitve

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami Gimnastična zveza Slovenije beleži za 1.151,34 EUR kratkoročno
odloženih stroškov in še ne obračunanega DDV-ja.
3.1.2.8.

Društveni sklad

Društveni sklad se je konec leta 2020 zvečal za 40.641,48 EUR. V času izdelave računovodskega poročila
skupščina še ni odločala o morebitnih namenskih pokrivanjih in tako nepokriti društveni sklad znaša
33.381,72 EUR.
3.1.2.9.

Kratkoročne obveznosti

Na dan 31.12.2020 Gimnastična zveza Slovenije izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini
127.225,58 EUR. Na dan 31.12.2020 ima društvo obveznost za izplačilo 14.653,18 EUR iz naslova plač,
18.578,98 EUR iz naslova davkov in prispevkov ter 69.447,84 EUR iz naslova obveznosti do članov, pri
čemer se obveznost nanaša tako na člane – pravne osebe, kot člane fizične osebe.
3.1.2.10.

Finančne obveznosti

Zveza ima posojilo pri Olimpijskem komiteju Slovenija – ta na 31.12.2020 znaša še 8.060,58 EUR.
3.1.2.11.

Pasivne časovne razmejitve

Zveza je v tem letu oblikovala za 34.200,00 EUR pasivnih časovnih razmejitev. 30.000 EUR se nanaša na
večletne sponzorske pogodbe, kjer so bili zneski razdeljeni sorazmerno glede na čas trajanja pogodbe.
Preostali znesek se nanaša na sofinanciranje programa Erasmus+ Sport, za katerega je del sredstev že
prišlo v letu 2020, vsebinsko pa bo program potekal v letih 2021 in 2020.

3.1.3. Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti
3.1.3.1.

Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti po SRS

Gimnastična zveza Slovenije kot svojo pridobitno dejavnost opravlja samo tisto dejavnost, ki
neposredno pripomore k opravljanju njene osnovne nepridobitne dejavnosti. V letu 2020 se je kot
pridobitna dejavnost Gimnastične zveze Slovenije štela delavnost reklamiranja v obliki sponzorstva, za
kar je zveza dobila 31.196,74 EUR. Pridobitna dejavnost po kriterijih zveze je v letu 2020 znašala
31.196,74 EUR oziroma 4,5 % vseh dohodkov iz dejavnosti. Zveza iz tega naslova ni ustvarila ne presežka
ne primanjkljaja prihodkov ali odhodkov, tako da smo iz naslova pridobitne dejavnosti izkazali nični
poslovni izid.
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3.1.3.2.

Sodila za razmejitev pridobitne dejavnosti po ZDDPO

Med nepridobitne prihodke smo v davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb všteli
članarine, obresti od avista sredstev na transakcijskem in donacij, vsa nakazila iz proračunskih virov,
članarin ter obresti vezanih depozitov do vključno 1.000 EUR. Pridobitni prihodki merjeni v skladu s
ZDDPO ter pripadajočim Pravilnikom o merjenju pridobitnih in nepridobitnih prihodkov znašajo skupno
191.098,99 EUR ali 27,26 % vseh prihodkov. Društvo je davčno osnovo ugotavljajo posredno glede na
ustvarjene pridobitne prihodke in je v ustreznem odstotku izmerilo tudi pridobitne odhodke. Davčna
osnova je znašala 10.929,67 EUR, društvo pa ima za leto 2020 obveznost za plačilo davka od dohodka
pravnih oseb v višini 2.076,64 EUR. Akontacij DDPO zaradi izgube v preteklem letu, društvo ni plačevalo.
Leto 2020
vsi prihodki

700.967,22

neobdavčljivi

509.868,23

obdavčljivi

191.098,99

vsi odhodki

658.249,10

72,74%

neobdavčljivi

478.796,00

27,26%

obdavčljivi

179.453,10

100,00%

poslovni izid

42.718,12

72,74%

neobdavčljivi

31.072,23

27,26%

obdavčljivi

11.645,89

100,00%

-

3.1.4. Zaključek
Gimnastična zveza Slovenije ni zavezana k revidiranju poslovnih izidov.
Zveza uporablja poleg Slovenskega računovodskega standarda, ki velja za društva tudi vse ostale
splošne slovenske računovodske standarde. SRS za društva zveza uporablja pri poročanju, popisovanju
ter podobnem, v vsem ostalem pa se za evidentiranje poslovnih dogodkov uporabljajo in dosledno
upoštevajo splošni računovodski standardi.
Vsi prihodki so se evidentirali takoj ob njihovem nastanku z upoštevanjem temeljnih pravil njihovega
pripoznavanja, prav tako pa so se tako evidentirali tudi vsi nastali stroški in odhodki.
Pravila računovodenja so opredeljena v pravilniku o finančno materialnem poslovanju. Računovodsko
poročilo je pripravila Zupančič Marija, preizkušeni računovodja, preizkušeni davčnik in revizor,
prokuristka podjetja Finimat d.o.o., računovodskega servisa, ki opravlja posle računovodenja za
Gimnastično zvezo Slovenije.
V Mengšu, marec 2021
Vodja računovodstva
spec. Marina Zupančič
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5.9.

Izkaz poslovnega izida družbe Gimnast d.o.o. za poslovno leto 2020
PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA
v obdobju od 1.1. do 31.12.2020
v EUR s centi

Konto

Postavka

Oznaka
za AOP

1

2
ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE
(111+115+118)
Čisti prihodki od prodaje na domačem
trgu
(112 do 114)

3

del 76

A.

del 76

I.

del 76

1.

del 76

Znesek
Prejšnjega
Tekočega leta
leta
4

5

110

0,00

13.457,38

111

0,00

13.457,38

112

0,00

0,00

2. Čisti prihodki od najemnin

113

0,00

0,00

del 76

3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

114

0,00

13.457,38

del 76

II.

Čisti prihodki od prodaje na trgu EU
(116+117)

115

0,00

0,00

del 76

1.

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

116

0,00

0,00

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

117

0,00

0,00

Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU
(119+120)

118

0,00

0,00

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev razen najemnin

del 76

III.

del 76

1.

Čisti prihodki od prodaje proizvodov in
storitev

119

0,00

0,00

del 76

2. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala

120

0,00

0,00

60, del 61, 63

B.

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

121

0,00

0,00

60, del 61, 63

C.

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

122

0,00

0,00

79

Č.

USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN
LASTNE STORITVE

123

0,00

0,00

del 76

D.

SUBVENCIJE, DOTACIJE, REGRESI,
KOMPENZACIJE IN DRUGI PRIHODKI, KI
SO POVEZANI S POSLOVNIMI UČINKI

124

0,00

0,00

del 76

E.

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

125

52,01

9.123,07

60, 61, 63, 76, 79 F.

KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA
(110+121-122+123+124+125)

126

52,01

22.580,45

40, 41, 43, 44,
G.
47, 48, del 70, 72

POSLOVNI ODHODKI
(128+139+144+148)

127

2.955,42

34.148,77
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40, 41, del 70

I.

Stroški blaga, materiala in storitev
(129+130+134)

128

1.115,82

27.185,05

del 70

1.

Nabavna vrednost prodanega blaga in
materiala

129

0,00

13.457,38

2. Stroški porabljenega materiala (131 do 133)

130

0,00

0,00

del 40

a) stroški materiala

131

0,00

0,00

del 40

b) stroški energije

132

0,00

0,00

del 40

c) drugi stroški materiala

133

0,00

0,00

3. Stroški storitev (135 do 138)

134

1.115,82

13.727,67

del 41

a) transportne storitve

135

0,00

78,26

del 41

b) najemnine

136

0,00

705,60

del 41

c)

137

0,00

0,00

del 41

č) drugi stroški storitev

138

1.115,82

12.943,81

II. Stroški dela (140 do 143)

139

0,00

0,00

del 47

1. Stroški plač

140

0,00

0,00

del 47

2. Stroški pokojninskih zavarovanj

141

0,00

0,00

del 47

3. Stroški drugih socialnih zavarovanj

142

0,00

0,00

del 47

4. Drugi stroški dela

143

0,00

0,00

144

1.839,60

6.963,72

1. Amortizacija

145

0,00

0,00

del 72

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
2. neopredmetenih sredstvih in opredmetenih
osnovnih sredstvih

146

0,00

0,00

del 72

3.

147

1.839,60

6.963,72

148

0,00

0,00

40

41

47

43, 72
43

44, 48

povračila stroškov zaposlenim v zvezi z
delom

III. Odpisi vrednosti (145 do 147)

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)

44

1. Rezervacije

149

0,00

0,00

48

2. Drugi stroški

150

0,00

0,00

60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
60, 61, 63, 76,
79, 40, 41, 43,
44, 47, 48, del
70, 72
77

H.

DOBIČEK IZ POSLOVANJA
(126-127)

151

0,00

0,00

I.

IZGUBA IZ POSLOVANJA
(127-126)

152

2.903,41

11.568,32

J.

FINANČNI PRIHODKI (155+160+163)

153

0,00

0,19

Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v
II. in III.)

154

0,00

0,19

Finančni prihodki iz deležev (156 do 159)

155

0,00

0,00

del 77
del 77

I.
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del 77
del 77
del 77

Finančni prihodki iz deležev v družbah v
skupini
Finančni prihodki iz deležev v pridruženih
2.
družbah
Finančni prihodki iz deležev v drugih
3.
družbah
1.

156

0,00

0,00

157

0,00

0,00

158

0,00

0,00

159

0,00

0,00

del 77

4. Finančni prihodki iz drugih naložb

del 77

II.

Finančni prihodki iz danih posojil
(161+162)

160

0,00

0,00

del 77

1.

Finančni prihodki iz posojil, danih družbam
v skupini

161

0,00

0,00

del 77

2. Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

162

0,00

0,00

del 77

III.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev
(164+165)

163

0,00

0,19

del 77

1.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do
družb v skupini

164

0,00

0,00

del 77

2.

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do
drugih

165

0,00

0,19

FINANČNI ODHODKI (168+169+174)

166

0,00

0,00

Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v
II. in III.)

167

0,00

0,00

74

K.

del 74
del 74

I.

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov
finančnih naložb

168

0,00

0,00

del 74

II.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
(170 do 173)

169

0,00

0,00

del 74

1.

Finančni odhodki iz posojil, prejetih od
družb v skupini

170

0,00

0,00

del 74

2. Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

171

0,00

0,00

del 74

3. Finančni odhodki iz izdanih obveznic

172

0,00

0,00

del 74

4.

Finančni odhodki iz drugih finančnih
obveznosti

173

0,00

0,00

del 74

III.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti
(175 do 177)

174

0,00

0,00

del 74

1.

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do
družb v skupini

175

0,00

0,00

del 74

2.

Finančni odhodki iz obveznosti do
dobaviteljev in meničnih obveznosti

176

0,00

0,00

del 74

3.

Finančni odhodki iz drugih poslovnih
obveznosti

177

0,00

0,00

DRUGI PRIHODKI (179+180)

178

0,55

0,00

Subvencije, dotacije in podobni prihodki,
ki niso povezani s poslovnimi učinki

179

0,00

0,00

78

L.

del 78

I.

del 78

II. Ostali prihodki

180

0,55

0,00

M. DRUGI ODHODKI

181

0,09

0,48

75
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80

N.

CELOTNI DOBIČEK
(151-152+153-166+178-181)

182

0,00

0,00

80

O.

CELOTNA IZGUBA
(152-151-153+166-178+181)

183

2.902,95

11.568,61

del 81

P.

DAVEK IZ DOBIČKA

184

0,00

0,00

del 81

R.

ODLOŽENI DAVKI

185

0,00

0,00

del 81

S.

ČISTI DOBIČEK OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(182-184-185)

186

0,00

0,00

89

Š.

ČISTA IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA
(183+184+185) oz. (184-182+185)

187

2.902,95

11.568,61

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
OBDOBJU (na dve decimalki)

188

0,00

0,00

ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

189

12

12
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6. Poročila panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za
sezono 2020
6.1.

Strokovni odbor moške športne gimnastike

6.1.1. Poročilo o delu članske reprezentance MŠG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantov
▪

Sašo Bertoncelj , ŠD Narodni dom,

▪

Luka Bojanc, ŠD Narodni dom,

▪

Klavora Rok, ŠD Sokol Bežigrad,

▪

Jure Pavlica, ŠD Sokol Bežigrad,

▪

Luka Kišek, Partizan Vič,

▪

Jure Weingerl, ŠD Center Maribor,

▪

Beno Kunst, ŠD Sokol Brežice.

Trenerja:
▪

Sebastijan Piletič, ŠD Narodni dom,

▪

Jovanovič Dejan, ŠD Sokol Bežigrad.

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco
▪

Svetovni pokal Melbourne, Avstralija, 20.–23. 2.,

▪

Svetovni pokal Baku, Azerbajdžan, 12.-15. 3.,

▪

Svetovni pokal Szombathely, Madžarska, 24.–27. 9.,

▪

Evropsko prvenstvo, Mersin, Turčija, 9.-13. 12.

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih
Leto 2020 je potekalo v znamenju pandemije Covid-19. Med svetovnim pokalom v Bakuju je morala
reprezentanca predčasno odpotovati v domovino zaradi napovedane karantene. Edini tekmovanji, ki
sta bili do marca izvedeni, sta bila svetovna pokala v Melbournu in Bakuju. Na nobenem izmed teh
tekmovanj nismo dosegli zastavljenih ciljev. Preko leta je večina reprezentantov preživela v karanteni.
Jeseni je bilo izvedeno tekmovanje za challenge cup v Shombathelyu, kjer je Rok Klavora na parterju
osvojil prvo mesto. Decembra je bilo v Mersinu (Turčija) izvedeno Evropsko prvenstvo. Sašo Bertoncelj
in Rok Klavora nista dosegla zastavljenih ciljev (uvrstitev v finale).
Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda
Zaradi Covid-19 epidemije smo na podlagi sklepa Strokovnega sveta Republike Slovenije za šport
podaljšali vse kategorizacije. Novih kategorizacij nismo pridobili.
Realizacija programskih ciljev
Cilji niso bili doseženi. Nobenemu tekmovalcu se ni uspelo uvrstiti v finale na evropskem prvenstvu.
Tekmovanje za svetovni pokal je bilo zaradi pandemije prekinjeno.
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Realizacija skupnih treningov
Skupni treningi reprezentance so potekali dnevno v gimnastičnem centru Ljubljana. Po potrebi se je
treningom priključeval Jure Weingerl
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Za tekmovalce mednarodnega in svetovnega razreda so bila izvedene še specialne meritve v
laboratorijih ZVD CMŠ:
▪

antropometrija,

▪

mišična jakost in mišična moč na izokinetičnih napravah,

▪

eksplozivna, hitra moč in pliometrija ter ravnotežje na tenziometrijski plošči,

▪

anaerobna moč na ergometru.

Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Vsi kandidati so imeli možnost sodelovanja z reprezentančnim fizioterapevtom Žigo Britovškom.

6.1.2. Poročilo o delu mladinske reprezentance MŠG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantov:
▪

Nikolaj Božič, ŠD Narodni dom,

▪

Mark Istenič, ŠD Narodni dom,

▪

Gregor Turk, ŠD Narodni dom,

▪

Matic Gršič, Partizan Vič,

▪

Tim Jambriško, GD Sokol Brežice,

▪

Anže Hribar, Sokol Bežigrad,

▪

Gregor Rakovič, ŠD Maribor Center,

▪

Tin Štros, ŠD Maribor Center,

▪

Kevin George Buckley, ŠD Narodni dom.

Trenerja reprezentance:
▪

Franci Rojc, ŠD Narodni dom,

▪

Aljaž Vogrinec, ŠD Center Maribor.

Tekmovanja reprezentantov:
▪

Evropsko Mladinsko prvenstvo (Mesin)

Realizacija ciljev
Glede na posebnosti leta (pandemija) smo zastavljene cilje uspešno realizirali. Na edinem tekmovanju
v leto 2020, MEP smo pridobili dve kategorizaciji perspektivnega razreda in tri kategorizacije državnega
razreda.
Realizacija skupnih treningov
▪

19. 2-22. 2, priprave Győr, Madžarska,

▪

23. 11-30. 11, priprave Mersin, Turčija.
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Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Testiranja nismo opravili v okviru rednih testiranj GZS.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Vsi kandidati so imeli možnost sodelovanja z reprezentančnim maserjem Žigo Britovškom.

6.1.3. Poročilo o delu kadetske reprezentance (do 15 let) MŠG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantov
▪

Timon Sternad Hiter, ŠD Ruše,

▪

Kevin Buckley, ŠD Narodni dom,

▪

Toni Kastelic, ŠD Narodni dom,

▪

Podobnik Jure, ŠD Narodni dom,

▪

Tin Štros, ŠD Center Maribor,

▪

Maj Kondrič, ŠD Center Maribor.

Trener:
▪

Aljaž Vogrinec

▪

Franci Rojc

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco
V letu 2020 se zaradi epidemije virusa Covid-19 reprezentanca ni udeležila nobenih tekmovanj.
Realizacija programskih ciljev
V letu 2020 se zaradi epidemije virusa Covid-19 reprezentanca ni realizirala nobenih tekmovalnih
programskih ciljev. Reprezentanca je pridobila eno kategorizacijo perspektivnega razreda (Kevin
George Buckley). Ciljev števila tekmovalcev po kategorijah na DP in KPS nismo mogli spremljati, saj teh
dveh tekmovanj nismo izpeljali zaradi epidemije Covid-19.

Realizacija skupnih treningov
Opravili smo en skupni trening v Rušah, 26. septembra 2020. Ostalih treningov zaradi epidemije Covid19 nismo realizirali.
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Meritve v okviru GZS (tveganje za bolečine in poškodbe) so smo opravili avgusta.

6.2.

Strokovni odbor ženske športne gimnastike

6.2.1. Poročilo o delu članske reprezentance ŽŠG za leto 2020
Poimenski seznam članskih reprezentantk:
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▪

Belak Teja, GD Zelena jama,

▪

Kysselef Tjaša, GD Zelena jama,

▪

Gaja Žabnikar, ŠD Gib Šiška,

▪

Zala Bedenik, Maribor Center,

▪

Brina Plevčak, ŠD Gib Šiška,

▪

Lucija Hribar, GD Zelena jama.

Trenerja:
▪

Andrej Mavrič, GD Zelena jama,

▪

Nataša Retelj, GD Zelena jama.

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco
Tekmovanja niso izvedena po programu. Izvedena sta bila dva svetovna pokala in evropsko prvenstvo
v Mersinu.
Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih
Cilji so bili le delno doseženi.
Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda
Tjaša Kysselef in Lucija Hribar sta podaljšali kategorizacijo mednarodnega razreda.
Realizacija programskih ciljev
Cilji niso bili doseženi.
Realizacija skupnih treningov
Izvedeni so bili skupni treningi v Ljubljani.
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Meritve motoričnih sposobnosti niso bile izvedene, meritve antropoloških lastnosti so bile izvedene.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Sodelovali smo s fizioterapevtko.

6.2.2. Poročilo o delu mladinske reprezentance ŽŠG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantk:
▪

Neža Erpič, GD Zelena jama,

▪

Zala Trtnik, ŠD GIB Šiška,

▪

Nina Davidovič, ŠD GIB Šiška,

▪

Živa Konič, ŠD GIB Šiška,

▪

Lina Jaki, ŠD GIB Šiška,

▪

Tia Pavlin Zakovšek, ŠD GIB Šiška.

Trenerja:
▪

Urban Sever, ŠD GIB Šiška,
stran 33 od 42

letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. za poslovno leto 2020

▪

Ljudmila Korolenko.

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco
Tekmovanja zaradi epidemioloških razmer v večini niso bila izpeljana po planu. Najpomembnejša
tekma je bila MEP v Mersinu.
Realizacija programskih ciljev
Programski cilji so bili realizirani.
Realizacija skupnih treningov
Skupni treningi so bili realizirani, prav tako priprave na Hrvaškem.
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Meritve motoričnih sposobnosti niso bile izvedene, meritve antropoloških lastnosti so bile izvedene.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Sodelovali smo z fizioterapetvko (na MEP)

6.2.3. Poročilo o delu reprezentance mlajših kategorij ŽŠG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantov
▪

Lučka Ravnihar, ŠD GIB Šiška,

▪

Lili Križnar, ŠD GIB Šiška,

▪

Vita Prijanovič, GD Zelena Jama

▪

Lana Lederer, GD Zelena Jama

▪

Luna Babič, ŠK Salto

▪

Ana Korenika, ŠK Salto

Trenerja:
▪

Urban Sever, ŠD GIB Šiška,

▪

Vesna Stavrev, ŠK Salto.

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco
Tekmovalke so nastopile na Pokalu Zelene jame in Pokalu Salto.
Realizacija programskih ciljev
Zaradi epidemiološke situacije cilji niso bili realizirani.
Realizacija skupnih treningov
Skupnih treningov nismo organizirali.
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Meritve motoričnih sposobnosti niso bile izvedene, meritve antropoloških lastnosti so bile izvedene.
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6.3.

Strokovni odbor ritmične gimnastike

6.3.1. Poročilo o delu članske reprezentance RG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantk, posameznice:
1. Ekaterina Vedeneeva- KRG Tim
2. Aleksandra Podgoršek- KRG Narodni dom Ljubljana
3. Aja Jerman Bukavec- KRG Narodni dom Ljubljana
4. Brigita Krašovec- ŠD Moste
5. Ivona Vukićević- KRG Tim
6. Tina Hajdinjak- ŠK Favorit
Rezervi:
▪

Ana Barba- KRG Šiška

▪

Nastja Podvratnik- KRG Tim

Vodja reprezentance:
▪

Alena Salauyova

Tekmovanja reprezentantk z reprezentanco
Na nacionalnem nivoju sta bili izvedeni dve prvenstveni tekmi (15. februar in 26. september), državno
prvenstvo (17. oktober) in Pokal Slovenije v skupinskih sestavah (8. februar).
Udeležba na SPp posameznice:
▪

zaradi epidemije COVID- 19 so vsi SPp bili odpovedani.

Udeležba na GP posameznice:
▪

Moskva, RUS (7.-9. februar): Ekaterina Vedeneeeva, 6. mesto, 1. ½, finali 8. mesto obroč, 8.
mesto žoga, 5. mesto kiji in 3. mesto trak.

Udeležba na EP posameznice:
▪

Kijev, UKR (26.-29. november): Ekaterina Vedeneeva- 13. mesto mnogoboj, 2. ½.

Reprezentantke posameznice so se udeležile še štirih FIG MT:
▪

MT FIG Moskva, RUS (7.- 9. februar), uvrstitev v 2. ½

▪

MT FIG Budimpešta, HUN (23.- 25. februar), uvrstitev v 1. ½, uvrstitev v finali

▪

MT FIG Corbeil, FRA (29. februar – 1. marec), uvrstitev v 2. ½, uvrstitev v finali

▪

MT FIG Dream Cup Tim (6.-7. marec), uvrstitev v 1. ½

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih
▪

Cilji na Grand Prix posameznic so bili doseženi: uvrstitev v prvo polovico nastopajočih, uvrstitev
v finali.

▪

Cilji na EP posameznic ni so bili doseženi: uvrstitev do 8. mesta.

▪

Cilji na MT FIG posameznic so bili doseženi: uvrstitev med 10 nastopajočih, uvrstitev v finale.
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Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda
Vsem reprezentantkam so bili podaljšani kategorizacije državnega razreda, trem tekmovalkam
mednarodnega razreda in eni tekmovalki perspektivnega razreda.
Realizacija programskih ciljev
Ohranitev članske vrste. Skupinske sestave so se ohranile na klubskem nivoju. Cilji so bili delno
doseženi.
Realizacija skupnih treningov in priprav
30. maja je bil izveden skupini trening z vsemi tekmovalkami članske kategorije.
Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Konec avgusta, v okviru projekta »celostna priprava športnika« so bile izvedene meritve. Na osnovi
rezultatov in referenčnih vrednosti, so trenerke dobile oceno stanja pripravljenosti športnice, smernice
za načrtovanje in še vrsto drugih podatkov. Meritve je vodil Mitija Samardžija.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Reprezentanca je sodelovala naslednjimi zunanjimi sodelavci: Žiga Britovšek- fizioterapevt na EP. Vse
ostalo se je urejalo na ravni društev.

6.3.2. Poročilo o delu mladinske reprezentance RG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantk
1. Neža Podvratnik, KRG Tim,
2. Katarina Muraus, DŠRG Maribor,
3. Noa Apollonio, KRG Šiška,
4. Tiana Aksentijevič, KRG Tim,
5. Anja Kokotovič, DŠRG Maribor,
6. Karina Gerkman Salauyova, KRG Narodni dom Ljubljana.
Rezervi:
▪

Tisa Kastelic, ŠD Moste,

▪

Anja Gregl, ŠD Moste.

Tekmovanja reprezentantk z reprezentanco
Na nacionalnem nivoju sta bili izvedeni dve prvenstveni tekmi (15. februarja in 26. septembra), Državno
prvenstvo (17. oktobra) ter Pokal Slovenije v skupinskih sestavah (8. februarja). Reprezentantke so bile
na podlagi doseženih rezultatov na domačih in mednarodnih tekmovanjih ter sprejetih kriterijih
delegirane na MT FIG in MEP.
Udeležba na MEP, Kijev, UKR (26-29. november)
▪

Neža Podvratnik: 31. mesto žoga, 33. mesto kiji, 22. mesto trak,

▪

Karina Grkman Salauyova: 33. mesto kolebnica, 29. mesto trak.

stran 36 od 42

letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. za poslovno leto 2020

Reprezentantke posameznice so se udeležile še 4 FIG MT:
▪

MT FIG Budimpešta, HUN (23-25. februar), uvrstitev v 1. ½, uvrstitev v finali,

▪

MT FIG Corbeil, FRA (29. februar – 1. marec), uvrstitev v 1. ½, uvrstitev v finali,

▪

MT FIG Dream Cup Tim (6.-7. marec), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finali,

▪

MT FIG Schmiden, GER (7.- 8. marec), uvrstitev v 2. ½.

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih
▪

Cilji na MT FIG so bili doseženi: uvrstitev do 3. mesta, uvrstitev v finali

▪

Cilji na MEP ni so bili doseženi

▪

Naša reprezentanca ni sodelovala v ekipnem delu tekmovanja, ker nismo imeli članske
skupinske vaje.

Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij perspektivnega in mladinskega razreda
Reprezentantke so pridobile mladinski razredi. Perspektivnega razreda nismo uspeli pridobili. Cilji so
bili delno doseženi.
Realizacija programskih ciljev
Ohranitev mladinske vrste. Projekt MSS za Mladinsko Evropsko v skupinskih sestavah (2021) ni bil
realiziran. Skupinske sestave so se ohranile na klubskem nivoju. Cilji so bili delno doseženi.
Realizacija skupnih treningov in priprav
▪

skupini treningi s poudarkom na skupinski sestavi pod vodstvom Ane Kokalj (27. maj, 6. junij,
13. junij in 20. junij),

▪

skupni treningi kandidatk za MEP (22. avgusta in 5. septembra),

▪

od 8. septembra 2020 se izvaja sistem skupnih treningov tekmovalk piramidnega sistema pod
vodstvom Olge Chajnikove in Alene Yakubouskaye.

Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
Konec avgusta, v okviru projekta »celostna priprava športnika« so bile izvedene meritve. Na osnovi
rezultatov in referenčnih vrednosti, so trenerke dobile oceno stanja pripravljenosti športnice, smernice
za načrtovanje in še vrsto drugih podatkov. Meritve je vodil Mitija Samardžija.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Sodelovanje fizioterapevta Žiga Britovšek na MEP. Z ostalimi zunanjimi sodelavci je bilo urejeno na ravni
društev.

6.3.3. Poročilo o delu reprezentance v mlajših5 in kadetski kategorij RG za leto 2020
Poimenski seznam reprezentantk, kadetska reprezentanca:
1. Ela Polak, KRG Šiška,
2. Asja Pučnik, ŠK Favorit,
3. Mija Podvratnik, KRG Tim,
4. Taša Jagodič, ŠK Favorit,

5

MLK – ni poimenske reprezentance
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5. Luna Gregorič, ŠD Moste,
6. Zara Povoden, ŠK Favorit,
*Lana Javh Arko, KRG Tim.
Rezervi:
▪

Sara Stopajnik- DŠRG Maribor

▪

Inka Nemeš- ŠD Moste

Vodja reprezentance: Ana Kokalj
Tekmovanja reprezentantk z reprezentanco
▪

MLK: na nacionalnem nivoju sta bili izvedeni dve prvenstveni tekmi (15. februarja in 26.
septembra) in državno prvenstvo (17. oktobra),

▪

KAD: na nacionalnem nivoju sta bili izvedeni dve prvenstveni tekmi (15. februarja in 26.
septembra), državno prvenstvo (17. oktobra) in Pokal Slovenije v skupinskih sestavah (8.
februarja).

▪

Reprezentantke so bile na podlagi doseženih rezultatov na domačih in mednarodnih
tekmovanjih in po sprejetih kriterijih delegirane na MT FIG in MEP.

Udeležba na MEP, Kijev, UKR (26.- 29. november):
▪

Ela Polak: 28. mesto kolebnica, 21. mesto žoga, 27. mesto kiji

Reprezentantke so se udeležile štirih MT FIG v okviru tekem za mladinke:
▪

MT FIG Moskva, RUS (7.- 9. februar),

▪

MT FIG Budimpešta, HUN (23.-25. februar),

▪

MT FIG Corbeil, FRA (29. februar - 1. marec),

▪

MT FIG Dream Cup Tim (6.-7. marec).

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih
▪

Cilji na MT FIG so bili doseženi: uvrstitev v finale

Realizacija programskih ciljev
Ohranitev in dopolnitev reprezentančne ekipe. Projekt MSS za Mladinsko Evropsko v skupinskih
sestavah (2021) ni bil realiziran. Skupinske sestave so se ohranile na klubskem nivoju. Cilji so bili delno
doseženi.
Realizacija skupnih treningov in priprav
▪

V juniju sta bila izvedena dva skupna treninga za tekmovalke letnika 2006-2009. Treninge je
vodila Alena Yakubouskaya.

▪

od 8. septembra 2020 se izvaja sistem skupnih treningov tekmovalk piramidnega sistema pod
vodstvom Olge Chajnikove in Alene Yakubouskaye.

Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti
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Konec avgusta so bile v okviru projekta »celostna priprava športnika« izvedene meritve. Na osnovi
rezultatov in referenčnih vrednosti, so trenerke dobile oceno stanja pripravljenosti športnice, smernice
za načrtovanje in še vrsto drugih podatkov. Meritve je vodil Mitija Samardžija.
Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci
Sodelovanje fizioterapevta Žiga Britovšek na MEP. Z ostalimi zunanjimi sodelavci je bilo urejeno na ravni
društev.

6.4.

Strokovni odbor za akrobatiko

Zaradi epidemiološke situacije se ni izvedlo tekem doma niti se nismo udeležili tekem v tujini. Kupili
smo nove drese za reprezentante. Kupila se je oprema za reprezentante in trenerje. Izvedli smo
enotedenske priprave med poletnimi počitnicami.
Disciplina TG – TeamGym
Zaradi epidemiološke situacije se ni izvedlo tekem doma niti se nismo udeležili tekem v tujini. Pripravili
smo plan skupnih treningov reprezentantov in priprav ter ostalih akcij ki so se izvajala v času med
poletnimi počitnicami in v začetku šolskega leta.
Disciplina AKR – TUM AKROBATIKA - tumbling
Zaradi epidemiološke situacije se ni izvedlo tekem doma niti se nismo udeležili tekem v tujini.
Disciplina MPP – mala prožna ponjava
Izvedli smo vsa domača tekmovanja:
▪

DP – Koper,

▪

OP Renč in prva tekma za pokal Slovenije,

▪

OP Bežigrada in finalna tekma za pokal Slovenije.

Pripravili smo izhodišča za organizacijo tekmovanj in jih sprejeli. Pridobili smo ponudbe za nakup
certificiranih MPP.

6.5.

Strokovni odbor gimnastike za vse

Člani Strokovnega odbora Gimnastike za vse (SO GZV) s pravico glasovanja so:
1. Stasja Mehora, predsednica (Flip Piran),
2. Boris Pregelj, podpredsednik, zadolžen za program izobraževanja (ŠK Flip Piran),
3. Urša Jakin, tajnica (ŠK Salto),
4. Andraž Bricelj, vodja sodniške komisije (ŠD Moste),
5. Tjaša Flanjak, vodja programa gimnastike (GID Ptuj in GYM Stars),
6. Danimir Azirović, vodja programa gimnastični festivali (ŠK FlipCapris),
7. Urša Zalar, član (Sokol Bežigrad),
8. Matija Komel, član (GGD Nova Gorica).
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Tekmovanja
V organizaciji GZV: DP v gimnastiki ni bilo izvedeno zaradi zdravstvene situacije v Sloveniji. Pokal
gimnastike ni bil izveden zdravstvene situacije v Sloveniji.
Prehodni pokal
Prehodni pokal za gimnastiko GZV- organizator Odbor za GZV. V letu 2006 smo prvič uvedli tudi
prehodni pokal za spodbudo društvom, ki se v večjem številu udeležujejo posameznih panožnih tekem.
Uvedba prehodnega pokala se je pokazala kot učinkovita. V letu 2020 zaradi neizvedbe tekem tudi
prehodni pokal ni bil izveden.
Gimnastični festivali
Gimnastika za vse (angl. Gymnastic for All) je ena izmed najpomembnejših vej Športa za vse. Že podatek,
da npr. na Deutsches turnfestu sodeluje preko 100.000 mladih in starejših, nam pokaže, kako v svetu
vedno bolj spoznavajo pomembnost gimnastike za vse, ne le kot osnove za vrhunsko gimnastiko,
ampak kot osnovo za vse športne zvrsti. Pod to zvrst spadajo:
▪

Svetovna gymnaestrada

▪

Golden age festival

▪

Eurogym

▪

Deutsches turnfest

▪

Gym for life

V letu 2020 se noben klub ni udeležil gimnastičnih festivalov.
Izobraževanja
V letu 2020 niso bila izvedela predvidena izobraževanja na področju gimnastike v GZV, ker je bil izdelan
pravilnik, ki ga pripravljajo Andraž Bricelj, dr. Ivan Čuk in Boris Pregelj šele konec decembra in še ni bil
potrjen od SO GZV, strokovnega odbora GZS in izvršnega odbora GZS.
Sodniški seminarji
Ker v letu 2020 ni bil pravočasno izdelan pravilnik za gimnastiko GZV tudi ni bil organiziran seminar za
sodnike gimnastike v GZV, izvedli ga bomo, ko bo potrjen nov pravilnik predvidoma do maja 2021.
Licenčni seminarji
Od leta 2012 je organizacija licenčnih seminarjev kot kongres v svojstvu GZS.
Izvedba projekta »Odprimo vrata gimnastičnih dvoran«
Pogosto je za manjše število vključenih v programe gimnastike krivo to, da so otroci in starejši premalo
obveščeni o možnostih obiskovanja gimnastičnih klubov. Le obvestila in plakati so premalo, da bi ciljni
populaciji prikazali gimnastiko kot element, ki v njihovo življenje lahko prinese spremembo tako na
fizičnem kot psihičnem momentu. Sproščujoča vadba brez pritiskov prav gotovo pozitivno vpliva na
psiho mladostnika in starejših. Želimo pripeljati ljudi direktno v prostor, kjer bi se njihova dejavnost
kasneje odvijala. Jim razložiti pomen gimnastike, pomen vadbe, pomen druženja.
S projektom smo želeli pridobiti čim večje število uporabnikov k vadbi. Kot prejšnja leta (akcija poteka
osmo leto) je GZS akcijo pripravila tudi v lanskem letu. V pisarni GZS so pripravili tudi promocijski
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material v obliki plakatov in zloženk na katerih so bile opisane različne možnosti vključevanja v vadbo
gimnastike v lokalnih okoliših. Projekt je zastavljen tako, da bo teoretična in organizacijska priprava
programa omogočala številne ponovitve tudi v nadalje.
Izvedba projekta »Dan preživet s člani slovenskih gimnastičnih društev«
Ker smo mnenja, da se posamezna društva in njeni člani vse premalo srečujemo med seboj, imam
namen v bodočnosti organizirati srečanje članov slovenskih gimnastičnih društev, v kolikor bodo
finančna sredstva in organizacijske možnosti to dopuščale. Žal nam v 2020 te zamisli ni uspelo realizirati
zaradi zdravstvene situacije v Sloveniji. Prvo tako srečanje v manjši obliki je bilo organizirano v letih
2012, 2013,2014 na Flipovi prireditvi junija v Avditoriju Portorož, 2015-2019 se je prireditev pokrivala z
zaključnimi nastopi nekaterih društev, tako, da je sodelovalo le manjše število športnikov in nam
srečanja v širši obliki, ki smo jo želeli pripraviti, ni uspelo organizirati.
Podelitev priznanj športnikom leta
V januarju 2020 so bila na kongresu GZS podeljena priznanja za športnike leta 2019 v vseh panogah
gimnastike. Za GZV so bila podeljena priznanja za najboljši klub:
1. mesto Športni klub Salto Koper
2. mesto Športni klub FlipCapris
3. mesto Športni klub Moste
S podelitvijo priznanj športnikom in klubom bomo nadaljevali tudi v prihodnjih letih.
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