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1. Predstavitev Gimnastične zveze Slovenije 
 

ime Gimnastična zveza Slovenije 

sedež in naslov Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana 

 

Organi Gimnastične zveze Slovenije 

Skupščina Gimnastične zveze Slovenije 64 klubov in društev 

Izvršni odbor  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, predsednik 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, nadomestna član 

Disciplinska komisija Igor Ferjančič, predsednik (do odstopa dne 10. 12. 2019) 

Urša Cvetko, članica 

Lenka Špela Žnidaršič, članica 

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 

mednarodnih organizacijah 

Aljaž Pegan, predstavnik športnikov v FIG 

Ivan Levak, član NO UEG 

 

 

Panoge, združene pod okriljem Gimnastične zveze Slovenije (klasifikacija OKS-ZŠZ) 

gimnastika – športna 

gimnastika – ritmična 

gimnastika – velika prožna ponjava 
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2. Ključne točke delovanja Gimnastične zveze Slovenije v letu 2019 
 

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 2019. 

 

Programske aktivnosti, nosilec GZS in športna društva kot izvajalci (kakovostni in vrhunski šport): 

▪ Doseženi tekmovalni rezultati: 

o doseženo 1. mesto Teje Belak na Evropskih igrah v Minsku, Belorusiji, 

o zgodovinska prva uvrstitev na Olimpijske igre v Tokiu v panogi ritmična gimnastika, 

o 11 medalj na svetovnih pokalih v športni gimnastiki, 

o 3 uvrstitve med prve tri v skupnem seštevku svetovnega pokala, 

▪ Aktivno delovanje na gospodarsko-organizacijskem področju: 

o sklenitev 6 pogodb z novimi sponzorji GZS, 

o podaljšanje oz. povečanje 3 sponzorskih pogodb, 

▪ Organizacija in koordinacija ter izvedba: 

o organizacija 15. svetovnega pokala v športni gimnastiki, 

o 20 različnih prvenstvenih tekmovanjih na nacionalni ravni, 

o 7 državnih prvenstev, 

o 9 pokalih Slovenije, 

o 28 mednarodnih tekmovanjih reprezentantov z reprezentanco, 

o 18 tekmovanjih za challenge in GP, 

o 11 svetovnih pokalih, 

o 3 evropskih prvenstvih, 

o 3 svetovnih prvenstvih, 

o več kot 14 priprav in skupnih treningov reprezentantov, 

▪ povečanje števila kategorizacij v državnih in mladinskih razredih 

▪ druge aktivnosti GZS: 

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

o izvedba meritev reprezentanc GZS in interpretacija rezultatov, 

o zagotavljanje medicinske podpore in fizioterapije reprezentancam, 

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

o organizacija in izvedba nacionalnih sodniških seminarjev, 

o aktivna udeležba na kongresih in rednih sestankih FIG, UEG in COMEGYM, 

o izdaja Splošnega strokovnega priročnika in zbornika Znanstvene konference Gimnastične zveze 

Slovenije, 

o organizacija in izvedba prireditve Športnik leta, 

o izdaja revij Gimnastika in Prevalček, 

o koordinacija projekta NPŠŠ, spremljanje in vrednotenje dela trenerjev ter priprava nove 

dolgoročne strategije NPŠŠ za obdobje 2020-2024. 

 

Programske aktivnosti, nosilec GZS (programi množičnosti): 

▪ širitev dejavnosti in regijska pokritost po celotni Sloveniji 
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▪ koordinacija in izvajanje redne vadbe na področju množičnosti: 

o gimnastika v OŠ, 

o gimnastika za najmlajše, 

o gimnastika za odrasle 

o gimnastične počitnice 

▪ koordinacija in izvajanje promocijskih aktivnosti: 

o dnevi odprtih vrat,  

o olimpijski festival,  

o predstavitvene vadbe po šolah in vrtcih, 

o izvedba tekmovanj za Gimkov pokal, 

▪ vodenje in koordinacija šolskih športnih tekmovanj. 
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3. Poročilo o delu organov in strokovne službe Gimnastične zveze 

Slovenije 
 

2.1 Struktura in naloge 

 

2.2 Poročilo o delu Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je v letu 2019 sestal na 11 sejah, štirih rednih in sedmih 

korespondenčnih. 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 2018, 

▪ potrditev finančnega plana in programa zveze za 2019, 

▪ pregled in potrditev gradiv za Skupščino GZS, 

▪ potrditev organizacije tekmovanja Svetovnega pokala v Kopru in obravnava zadevnega poročila, 

▪ 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., 

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

Strokovni odbor ženske 
športne gimnastike

Strokovni odbor ritične 
gimnastike

Strokovni odbor za 
aktobatiko

Strokovni odbor gimnstike 
za vse

strokovna služba 
Gimnastične zveze Slovenije

Izvršni direktor Gimnastične 
zveze Slovenije

Oddelek za razvoj 
množičnosti

Oddelek za administracijo, 
kadre, finančno, pravno in 

materialno poslovanje

Oddelek za ravnanje z 
reprezentancami

Nadzorni odbor Gimnastične 
zveze Slovenije

Disciplinska komisija 
Gimnastične zveze Slovenije
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▪ sprejel novelo Pravilnika o delovanju Nadzornega odbora GZS, 

▪ in ostale odločitve, skladne s statutarnimi pristojnostmi. 

 

2.3 Poročilo o delu Nadzornega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

Nadzorni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je v letu 2019 sestal enkrat. Na seji so pregledali Finančno 

poročilo in poslovanje Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2018 ter pregledali Finančni 

načrt za 2019. 

 

2.4 Poročilo o delu Disciplinske komisije Gimnastične zveze Slovenije 

 

Disciplinska komisija Gimnastične zveze Slovenije je novembra 2019 prejela prijavo Strokovnega odbora 

ženske športne gimnastike za začetek postopka proti tekmovalki. Disciplinska komisija se je konstitutivni 

seji, na kateri so izvolili predsednika Igorja Ferjančiča, sestala in pričela disciplinski postopek na podlagi 

prejete prijave. 

 

Zaradi obsežnosti obravnavanega disciplinskega postopka in pomanjkanja časa predsednika Igorja 

Ferjančiča, je ta odstopil kot predsednik in član Disciplinske komisije. 

 

Omenjeni disciplinski postopek trenutno miruje in se bo nadaljeval po dopolnitvi Disciplinske komisije na 

Skupščini Gimnastične zveze Slovenije v letu 2020. 

 

2.5 Poročilo o delu Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije 

 

Strokovni svet Gimnastične zveze Slovenije je v letu 2019 sestal na štirih sejah in obravnaval sklepe, sprejete 

v okviru pristojnosti strokovnih odborov panog GZS. V letu 2019 je Strokovni svet sprejel letna poročila za 

leto 2018 in letne delovne načrte za 2019, potrjeval reprezentance GZS, pripravljal načrt usposabljanj za 

gimnastične delavce in sprejemal druge odločitve, pomembne za strokovni razvoj gimnastičnih panog v 

Sloveniji. 

 

2.6 Poročilo o delu strokovne službe Gimnastične zveze Slovenije 

 

V letu 2019 je strokovna služba Gimnastične zveze Slovenije zasedala delovna mesta glavni direktor, vodja 

oddelka za ravnanje z reprezentancami, vodja oddelka za razvoj množičnosti, poslovni sekretar in 

administrator. Vsa delovna razmerja so bila sklenjena za polni delni čas. 

 

Strokovna služba je v letu 2019 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. 
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4. Finančno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d.o.o. 
 

3.1. Prihodki Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2019 

 

 
 

Prihodki Gimnastične zveze Slovenije so bili v letu 2019 za 3,92 % višji od načrtovanih. Z naslova 

sistemskega vira MIZŠ je v letu 2019 GZS dobila za 3,61 % manj sredstev od načrtovanih, medtem 

ko je z naslova drugega sistemskega vira FŠO prejela za 16,50 % več sredstev od načrtovanih. 

 

Močno nad načrtovanim so bili sponzorski prihodki v letu 2019. Sponzorskih sredstev GZS je bilo v 

2019 za 68.036,52 EUR oz. za 25,99 % več od načrtovanih. Močno nad načrtovanimi so bili tudi 

prihodki iz lastnih virov GZS, torej dejavnost GZS, dejavnost SPp in preostali prihodki. Ti so presegali 

plan 2019 za 13,80 %.  

PRIHODKI

SM postavka plan 2019 realizacija 2019 % plan 19 - real 19

01 sistemska sredstva 427.021,69 €   411.594,78 €   -3,61%

01.01 MIZŠ 301.271,00 €   270.460,00 €   -10,23%

01.02 FŠO 98.833,89 €     115.140,98 €   16,50%

01.03 OKS-ZŠZ 24.116,80 €     23.116,80 €     -4,15%

01.04 ZŠ RS Planica 2.800,00 €       2.877,00 €       2,75%

02 sponzorji  in drugi komercialni viri 96.000,00 €     108.036,52 €   12,54%

02.01 sponzorji  GZS 54.000,00 €     68.036,52 €     25,99%

02.02 sponzorji  SPp 42.000,00 €     40.000,00 €     -4,76%

02.03 projekti GZS -  €                 -  €                 0,00%

03 lastni viri 241.750,00 €   275.101,83 €   13,80%

03.01 dejavnost GZS 71.800,00 €     82.065,65 €     14,30%

03.02 dejavnost SPp 154.450,00 €   187.399,18 €   21,33%

03.03 razno 15.500,00 €     5.637,00 €       -63,63%

04 prihodki mednarodnih organizacij -  €                 -  €                 0,00%

SKUPAJ PRIHODKI 764.771,69 €   794.733,13 €   3,92%



letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

stran 9 od 35 
 

3.2. Odhodki Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2019 

 

ODHODKI

SM Kategorija izdatka / SM plan 2019 realizacija 2019 % plan 19 - real 19

01 delovanje zveze 242.946,80 € 243.242,97 €  0,12%

01.01 plače zaposlenih in pogodbenih sodelavcev 192.146,80 € 183.822,56 €  -4,33%

01.02 potni stroški -  €                -  €                 N/A

01.03 ostali  stroški, povezani z zaposlenimi -  €                -  €                 N/A

01.04 stroški, povezni z nepremičnino 13.000,00 €    14.029,60 €     7,92%

01.05 stroški kredita 3.000,00 €      3.107,47 €       3,58%

01.06 računovodstvo in revizija 13.000,00 €    13.797,97 €     6,14%

01.07 operativni stroški 12.000,00 €    15.381,95 €     51,10%

01.08 stroški marketinga, promocije, PR 600,00 €         1.166,31 €       94,39%

01.09 stroški IT (spletna stran in IS) 3.600,00 €      3.534,28 €       -1,83%

01.10 založništvo 5.100,00 €      5.152,83 €       1,04%

01.11 najemnina - arhiv GZS -  €                2.750,00 €       N/A

01.12 razno 500,00 €         500,00 €          0,00%

02 sredstva za priprave športnikov (priprave in tekmovanja) 187.174,70 € 204.753,68 €  9,39%

02.01 moška športna gimnastika, članski nastopi 50.000,00 €    70.121,86 €     40,24%

02.02 moška športna gimnastika, mladinski nastopi 20.267,74 €    12.668,58 €     -37,49%

02.03 ženska športna gimnastika, članski nastopi 50.000,00 €    54.860,00 €     9,72%

02.04 ženska športna gimnastika, mladinski nastopi 20.267,74 €    10.271,71 €     -49,32%

02.05 ritmična gimnastika, individualna sestava, članski nastopi 9.517,02 €      23.592,30 €     147,90%

02.06 ritmična gimnastika, individualna sestava, mladinski nastopi 7.000,00 €      2.839,90 €       -59,43%

02.07 ritmična gimnastika, skupinska sestava, članski nastopi 9.000,00 €      7.251,00 €       -19,43%

02.08 ritmična gimnastika, skupinska sestava, mladinski nastopi 6.000,00 €      4.273,95 €       -28,77%

02.09 akro, članski nastopi 7.122,20 €      13.271,46 €     86,34%

02.10 akro, mladinski nastopi 4.000,00 €      1.652,92 €       -58,68%

02.11 oprema 4.000,00 €      3.950,00 €       -1,25%

02.12 razno -  €                -  €                 N/A

03 sklad Leona Štuklja (individualni programi) 25.000,00 €    38.266,10 €     53,06%

03.01 individualni programi - moška športna gimnastika 5.000,00 €      9.060,00 €       81,20%

03.02 individualni programi - ženska športna gimnastika 2.500,00 €      12.856,10 €     414,24%

03.03 individualni programi - ritmična gimnastika 2.500,00 €      1.350,00 €       -46,00%

03.04 individualni programi - VPP -  €                -  €                 N/A

03.05 letno sofinanciranje programa 15.000,00 €    15.000,00 €     0,00%

03.06 razno -  €                -  €                 N/A

04 projekti za množičnost 15.120,00 €    16.956,33 €     12,15%

04.01 gimnastika za vse 3.800,00 €      3.984,98 €       4,87%

04.02 šolska športna tekmovanja 2.000,00 €      2.000,00 €       0,00%

04.03 dnevi slovenske gimnastike -  €                -  €                 N/A

04.04 gimnastične zvezde -  €                -  €                 N/A

04.05 gimnastične počitnice -  €                -  €                 -100,00%

04.06 gimnastika v osnovnih šolah -  €                -  €                 -100,00%

04.07 gimnastika za najmlajše 2.000,00 €      697,68 €          -65,12%

04.08 gimnastika za odrasle 2.000,00 €      5.260,02 €       163,00%

04.09 vsi na ritmično gimnastiko 3.600,00 €      3.333,65 €       -7,40%

04.10 odprimo vrata gimnastičnih dvoran 1.720,00 €      1.680,00 €       -2,33%

04.11 razno -  €                -  €                 N/A

05 tekmovanja, projekti, podpora klubom, prireditve in članstva 210.124,50 € 222.726,76 €  6,00%

05.01 tekma Svetovnega pokala v športni gimnastiki 179.060,00 € 191.938,34 €  7,19%

05.02 drugi mednarodni in domači projekti 4.300,00 €      3.097,63 €       -27,96%

05.03 usposabljanja - akreditirani programi GZS 9.200,00 €      8.399,28 €       -8,70%

05.04 kongres GZS 12.000,00 €    13.991,58 €     16,60%

05.05 prireditev športnik leta 5.564,50 €      5.299,93 €       -4,75%

05.06 novi projekti -  €                -  €                 N/A

06 podpora sistemu 6.000,00 €      7.620,65 €       27,01%

06.01 skupščina 200,00 €         169,07 €          -15,47%

06.02 nadzorni svet -  €                -  €                 N/A

06.03 disciplinska komisija -  €                -  €                 N/A

06.04 izvršni odbor 200,00 €         104,68 €          -47,66%

06.05 strokovni svet in vsi strokovni odbori 600,00 €         -  €                 -100,00%

06.06 sodniška komisija -  €                -  €                 N/A

06.07 odbor za gospodarske dejavnosti -  €                -  €                 N/A

06.08 odbor za organizacijo, nagrade in priznanja -  €                -  €                 N/A

06.09 mednarodna dejavnost (FIG, UEG) 5.000,00 €      7.346,90 €       46,94%

07 amortizacija (oprema) 35.000,00 €    33.709,53 €     -3,69%

08 rezervni sklad 16.487,00 €    17.486,58 €     6,06%

09 likvidnostni sklad -  €                19.451,40 €     0,00%

SKUPAJ ODHODKI 737.853,00 € 804.214,00 €  8,99%
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3.3. Rezultat Gimnastične zveze Slovenije v poslovnem letu 2019 

 

 
 

3.4. Izkaz poslovnega izida Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019 

 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA 

v obdobju od 1.1. do 31.12.2019 

    
 v EUR s centi 

Konto  Postavka  
Oznaka 

za AOP 

Znesek 

Tekočega leta  Prejšnjega leta 

1 2 3 4 5 

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE 110 379.843,00 333.122,62 

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 

124 397.626,14 471.979,13 

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI  125 16.473,75 0,00 

60, 61, 63, 76, 79 F. 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA  

(110+121-122+123+124+125) 
126 793.942,89 805.101,75 

40, 41, 43, 44, 47, 

48, del 70, 72 
G. POSLOVNI ODHODKI (128+139+144+148) 127 802.699,28 782.422,89 

40, 41, del 70 I. Stroški blaga, materiala in storitev (129+130+134) 128 559.111,57 533.648,88 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 0,00 0,00 

40 2. Stroški porabljenega materiala 130 54.815,82 14.150,15 

41 3. Stroški storitev 134 504.295,75 519.498,73 

47 II. Stroški dela (140 do 143) 139 155.696,30 178.959,24 

del 47 1. Stroški plač 140 121.400,13 143.099,92 

del 47 2. Stroški pokojninskih zavarovanj 141 10.743,91 12.264,52 

del 47 3. Stroški drugih socialnih zavarovanj 142 8.801,55 10.047,20 

del 47 4. Drugi stroški dela 143 14.750,71 13.547,60 

43, 72 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 53.146,21 43.278,60 

43 1. Amortizacija 145 33.709,53 43.278,60 

del 72 2. 

Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 

neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih 

sredstvih 

146 3.267,72 0,00 

del 72 3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 

sredstvih 
147 16.168,96 0,00 

plan 2019 realizacija 2019 % plan 19 - real 19

SKUPAJ PRIHODKI 764.771,69 €   794.733,13 €   3,92%

SKUPAJ ODHODKI 737.853,00 €   804.214,00 €   8,99%

26.918,69 €     9.480,87 €-       -135,22%REZULTAT
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44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki 148 34.745,20 26.536,17 

60, 61, 63, 76, 79, 

40, 41, 43, 44, 47, 

48, del 70, 72 

H. PRESEŽEK POSLOVNIH PRIHODKOV (126-127) 151 0,00 22.678,86 

60, 61, 63, 76, 79, 

40, 41, 43, 44, 47, 

48, del 70, 72 

I. PRESEŽEK POSLOVNIH ODHODKOV (127-126) 152 8.756,39 0,00 

77 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 196,75 0,00 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev 155 0,00 0,00 

del 77 II. Finančni prihodki iz danih posojil 160 1,19 0,00 

del 77 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 163 195,56   

74 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 1.417,61 4.206,20 

del 74 I. 
Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih 

naložb 
168 0,00 0,00 

del 74 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 169 1.149,01 3.645,06 

del 74 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 174 268,60 561,14 

78 L. DRUGI PRIHODKI 178 593,49 9.457,30 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 97,11 17.503,52 

80 N. 
PRESEŽEK PRIHODKOV 

(151-152+153-166+178-181) 
182 0,00 10.426,44 

80 O. 
PRESEŽEK ODHODKOV 

(152-151-153+166-178+181) 
183 9.480,87 0,00 

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0,00 761,27 

del 81 R. 
ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA 

OBDOBJA (182-184) 
186 0,00 9.665,17 

89 S. 
ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA  

OBDOBJA (183+184) oz. (184-182) 
187 9.480,87 0,00 

del 80 Š. 

Kritje odhodkov  obravnavanega obračunskega 

obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih 

obračunskih obdobij 

187a 0,00 0,00 

  

  

*POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI 

DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM OBDOBJU (na dve 

decimalki) 

188 4,89 5,74 

    ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA 189 12 12 
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3.5. Pojasnila k računovodskim izkazom Gimnastične zveze Slovenije za poslovno leto 2019 

 

3.5.1. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2019 

 

Iz pregleda prihodkov in odhodkov, ki sta priložena v poročilu, izhaja, da so skupni prihodki v letu 2019 

znašali 794.733,13 EUR, kar je za 19.825,94 EUR manj kot v letu 2018, ko so celotni prihodki znašali 

814.559,05 EUR. Skupni odhodki leta 2019 so znašali 804.214,00 EUR, kar je praktično enako kot leto poprej.  

Presežek odhodkov nad prihodki leta 2019 znaša 9.480,87 EUR. Zaradi narave svojega poslovanja 

Gimnastična zveza Slovenije v načelu nima obveznosti iz naslova obračuna davka na dohodek.  

 
 

Prihodki 

 

OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV 

▪ Največ prihodkov se nanaša na prejeta sredstva proračuna in sicer 34,03 %.  

▪ 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 

114.366 EUR prihodkov oziroma 14,39 % celotnih prihodkov.  

▪ Uporabnikom programov smo v letu 2019 zaračunali 379.843 EUR, kar znaša 47,80 % celotnih 

prihodkov; večji del le teh pa se nanaša na izvedbo SP V Kopru oziroma kar 177.824 EUR ali 22,38 % 

vseh prihodkov.  

▪ Od sponzorstva smo dobili 62.785 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. 

 

Prihodki so navedeni po posameznih virih financiranja, ki smo jih v letu 2019 izkazali na naslednji način: 
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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. 

 

 
 

Skupni stroški porabe materiala v letu 2019 se večinoma nanašajo na porabo športne opreme. Ves porabljen 

material je vrednoten po nabavni vrednosti prejeti od dobavitelja. 



letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

stran 14 od 35 
 

Med stroški storitev v skupnem znesku so zajeti predvsem stroški sofinanciranja programov, vključno z 

kotizacijami v znesku 93.13,53 EUR, najemnine v znesku 59.614,15 EUR, povračila stroškov nočitev v višini 

135.216,42 EUR, reklame in reprezentance v višini 19.461,64 EUR, ter stroški dodatnih storitev v znesku 

78.408,43 EUR. Preostale stroške predstavljajo zneskovno manjši stroški za stroške telekomunikacij. 

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.  

 

3.5.2. BILANCA STANJA NA DAN 31. 12. 2019 

 

Najpomembnejše računovodske usmeritve in ugotovitve iz bilance stanja za leto 2019, končane na dan 

31.12.2019 predstavljamo v nadaljevanju. 

 

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.  

 

Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev - opreme znaša 307.995,28 EUR, popravek vrednosti 

opreme pa 198.244,99 EUR; neodpisana vrednost pa znaša 110.391,87 EUR. Ves drobni inventar v vrednosti 

641,38 EUR je odpisan. Oprema je precej iztrošena, saj je v povprečju kar 65% že odpisana. V društvu so 

letu 2019 kupili za 4.759,86 EUR novih sredstev. Društvo vso opremo financira samo, brez uporabe drugih 

dolgoročnih virov.  

 

Dolgoročne finančne naložbe 

 

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

 

Zaloge  

 

Vrednost zalog se nanaša na športno opremo.  

 

Terjatve do kupcev 

 

Na dan 31. 12. 2019 Gimnastična zveza Slovenije izkazuje 81.660,29 EUR terjatev do kupcev. Za vse 

prikazane terjatve meni, da so vnovčljive. 

 

Druge kratkoročne terjatve in kratkoročne finančne naložbe 

 

Društvo ima na dan 31. 12. 2019 odprtih za 5.730,02 EUR drugih kratkoročnih terjatev, predvsem iz naslova 

davkov in povračil vnaprej danih depozitov.  

 

Denarna sredstva 
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Na dan 31. 12. 2019 Gimnastična zveza Slovenije v blagajni izkazuje stanja v višini 4,42 EUR, na 

transakcijskem računu pri dveh poslovnih bankah pa ima 17.955,38 EUR. Gimnastična zveza Slovenije ima 

odprta poslovna računa pri SKB d. d. in DBS d. d.  

 

Aktivne časovne razmejitve 

 

Med aktivnimi časovnimi razmejitvami Gimnastična zveza Slovenije beleži za 21.600,00 EUR še 

nezaračunanih prihodkov od že izvedenih storitev ter za 7.050 EUR DDV ja od predujmov.  

 

Društveni sklad 

 

Društveni sklad se je konec leta 2019 zmanjšal za 9.480,87 EUR. V času izdelave računovodskega poročila 

skupščina še ni odločala o morebitnih namenskih pokrivanjih in tako nepokriti društveni sklad znaša 

74.023,20 EUR. 

 

Kratkoročne obveznosti 

 

Na dan 31.12.2019 Gimnastična zveza Slovenije izkazuje kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 

146.674,04 EUR. Na dan 31.12.2019 ima društvo obveznost za izplačilo 42.982,49 EUR prejetih predujmov, 

13.520,62 EUR iz naslova plač, 10.226,88 EUR iz naslova davkov ter 86.639,14 EUR iz naslova obveznosti do 

članov, pri čemer se obveznost nanaša tako na člane – pravne osebe, kot člane fizične osebe.  

 

Finančne obveznosti 

 

Zveza ima posojilo pri več podjetjih v skupni višini 33.297,64 EUR. 

 

Pasivne časovne razmejitve 

 

Zveza v tem letu ni oblikovala pasivnih časovnih razmejitev. 

 

3.5.3. SODILA ZA RAZMEJITEV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI 

 

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 2019 se je kot pridobitna dejavnost 

Gimnastične zveze Slovenije štela delavnost reklamiranja v obliki sponzorstva, za kar je zveza dobila 

62.785,010 EUR. Pridobitna dejavnost po kriterijih zveze je v letu 2019 znašala 62.785,10 EUR oziroma 8% 

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. 

 

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 
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pripadajočim Pravilnikom o merjenju pridobitnih in nepridobitnih prihodkov znašajo skupno 379,843,00 

EUR ali 47,80 % vseh prihodkov. Društvo je davčno osnovo ugotavljajo posredno glede na ustvarjene 

pridobitne prihodke in je v ustreznem odstotku izmerilo tudi pridobitne odhodke. Davčne osnove vsled 

izgube ni izkazalo.  

 

 
 

3.5.4. 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, direktorica 

podjetja Finimat d.o.o., računovodskega servisa, ki opravlja posle računovodenja za Gimnastično zvezo 

Slovenije. 

 

V Mengšu, marec 2020 

Vodja računovodstva 

spec. Marina Zupančič  
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3.6. Izkaz poslovnega izida družbe Gimnast d.o.o. 

 

PODATKI IZ IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA poslovnega subjekta GIMNAST d.o.o. 

v obdobju od 1.1. do 31.12.2019 

     v EUR s centi 

Konto  Postavka  Oznaka za 
AOP 

Znesek 

Tekočega leta  
Prejšnjega 

leta 

1 2 3 4 5 

del 76 A. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE (111+115+118)  110 13.457,38 17.071,39 

del 76 I. 
Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu 
(112 do 114) 

111 13.457,38 17.071,39 

del 76 1. 
Čisti prihodki od prodaje proizvodov in storitev razen 
najemnin 

112 0,00 0,00 

del 76 2. Čisti prihodki od najemnin 113 0,00 0,00 

del 76 3. Čisti prihodki od prodaje blaga in materiala  114 13.457,38 17.071,39 

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 

del 76 III. 
Čisti prihodki od prodaje na trgu izven EU  
(119+120) 

118 0,00 0,00 

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 9.123,07 0,00 

60, 61, 63, 76, 79 F. 
KOSMATI DONOS OD POSLOVANJA (110+121-
122+123+124+125) 

126 22.580,45 17.071,39 

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

G. 
POSLOVNI ODHODKI  
(128+139+144+148) 

127 34.148,77 23.652,13 

40, 41, del 70 I. 
Stroški blaga, materiala in storitev 
(129+130+134) 

128 27.185,05 22.756,82 

del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala 129 13.457,38 17.071,39 

40 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 

41 3. Stroški storitev (135 do 138) 134 13.727,67 5.685,43 

del 41 a) transportne storitve 135 78,26 116,16 

del 41 b) najemnine 136 705,60 2.537,60 

del 41 c) povračila stroškov zaposlenim v zvezi z delom 137 0,00 3.031,67 

del 41 č) drugi stroški storitev 138 12.943,81 0,00 

47 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 
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del 47 4. Drugi stroški dela 143 0,00 0,00 

43, 72 III. Odpisi vrednosti (145 do 147) 144 6.963,72 0,00 

43 1. Amortizacija  145 0,00 0,00 

del 72 2. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri 
neopredmetenih sredstvih in opredmetenih 
osnovnih sredstvih 

146 0,00 0,00 

del 72 3. 
Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih 
sredstvih 

147 6.963,72 0,00 

44, 48 IV. Drugi poslovni odhodki (149+150)  148 0,00 895,31 

44 1. Rezervacije 149 0,00 0,00 

48 2. Drugi stroški 150 0,00 895,31 

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

70, 72 
H. 

DOBIČEK IZ POSLOVANJA  
(126-127) 

151 0,00 0,00 

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

70, 72 
I. 

IZGUBA IZ POSLOVANJA  
(127-126) 

152 11.568,32 6.580,74 

77 J. FINANČNI PRIHODKI (155+160+163) 153 0,19 92,45 

del 77   
Finančni prihodki od obresti (upoštevano že v II. in 
III.) 

154 0,19 0,00 

del 77 I. Finančni prihodki iz deležev (156 do 159) 155 0,00 92,45 

del 77 1. Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini 156 0,00 0,00 

del 77 2. Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah 157 0,00 0,00 

del 77 3. Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah 158 0,00 0,00 

del 77 4. Finančni prihodki iz drugih naložb 159 0,00 92,45 

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 0,19 0,00 

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 0,19 0,00 

74 K. FINANČNI ODHODKI (168+169+174) 166 0,00 2.340,50 

del 74   Finančni odhodki za obresti (upoštevano že v II. in III.) 167 0,00 0,00 

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 2.340,50 

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 2.340,50 

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 

78 L. DRUGI PRIHODKI (179+180) 178 0,00 26,71 

del 78 I. 
Subvencije, dotacije in podobni prihodki, ki niso 
povezani s poslovnimi učinki  

179 0,00 0,00 

del 78 II. Ostali prihodki 180 0,00 26,71 

75 M. DRUGI ODHODKI 181 0,48 0,66 
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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 11.568,61 8.802,74 

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 11.568,61 8.802,74 

    
*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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5. Poročila panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za sezono 

2019 
 

4.1. Strokovni odbor moške športne gimnastike 

 

4.1.1. Poročilo o delu kadetske reprezentance (do 15 let) MŠG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantov 

▪ Anže Hribar, Sokol Bežigrad 

▪ Gregor Rakovič, ŠD Center Maribor 

▪ Timon Sternad Hiter, ŠD Ruše 

▪ Kevin Buckley, ŠD Narodni Dom 

▪ Toni Kastelic, ŠD Narodni Dom 

▪ Podobnik Jure, ŠD Narodni Dom 

 

Trenerja: 

▪ Aljaž Vogrinec, 

▪ Franci Rojc. 

 

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco 

 

Tekmovalci so se z reprezentanco do 15 let v moški športni gimnastiki udeležili naslednjih mednarodnih 

tekmovanj: 

▪ MT Budimpešta 

▪ Šalamunov Memorial 

 

Prav tako se je nekaj reprezentantov kadetske reprezentance udeležilo mednarodnih tekmovanj z 

mladinsko reprezentanco. 

 

Realizacija programskih ciljev  

 

Pridobili smo dve kategorizaciji mladinskega razreda ter eno kategorizacijo državnega razreda.  

 

Nekaj tekmovalcev, se je v letu 2019 udeležilo tekmovanj tudi v mladinski kategoriji, nekaj fantov se je v 

letu 2020 uvrstilo v mladinsko reprezentanco. Ocenjujem da je cilj prehajanja v mladinsko kategorijo bil 

izpolnjen. 

 

V letu 2019 žal nismo dosegli cilja povečanja števila tekmovalcev v kategoriji OV1 (oz. je bil minimalen) na 

DP 2019 glede na DP 2018. V ostalih kategorijah pa smo na DP 2019 v kategoriji OV2 beležili upad (7 

tekmovalcev manj), v OV3 beležili 10 tekmovalcev več, v OV 4 3 tekmovalci več in OV5 1 tekmovalec več 

kot v letu 2018. Smo pa v letu 2019 pripravili spremembe pravilnika OV, ki pričnejo veljati v letu 2020 in bi 

naj pripomogle k očitnemu povečanju tekmovalcev v kategoriji OV1. 

 

Realizacija skupnih treningov: opravljeni so bili trije skupni treningi in dve izbirni tekmovanji. 
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Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti: testiranja so 

bila opravljena v okviru rednih testiranj GZS. 

 

4.1.2. Poročilo o delu mladinske reprezentance MŠG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantov 

▪ Sven Jug (Center Maribor) 2001,  

▪ Beno Kunst (Sokol Brežice) 2001, 

▪ Žan Alojz Mahkovic (Sokol Bežigrad) 2001, 

▪ Gregor Turk (Narodni dom) 2002, 

▪ Nikolaj Božič (Narodni dom)2002, 

▪ Mark Istenič (Narodni dom) 2002, 

▪ Jakob Melkič Sitar (Sokol Bežigrad) 2002, 

▪ Matic Gršič (Partizan Vič) 2002, 

▪ Tim Jambriško (Sokol Brežice) 2003, 

▪ Boris Miloševič (Sokol Brežice) 2003. 

 

Trener: Sebastijan Piletič 

Pomočnik: Franc Rojc 

 

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco 

 

Mladinski reprezentanti v moški športni gimnastiki je tekmovala na naslednjih domačih in mednarodnih 

tekmovanjih: 

▪ MT Linz, 

▪ Ukraine cup, 

▪ Pokal ND, 

▪ Pokal Vič, 

▪ MT Budimpešta, 

▪ Pokal Slovenije, 

▪ OFEM Baku, 

▪ Šalamunov memorial, državno prvenstvo, 

▪ Pokal Center MB, 

▪ MT Linz, 

▪ MT Liberec, 

▪ MT Obninsk. 

 

Realizacija programskih ciljev: Pridobili smo štiri kategorizacije državnega razreda in šest kategorizaciji 

mladinskega razreda. Reprezentančni kandidati so se pripravljali za končni izbor mladinske reprezentance 

za mladinsko evropsko prvenstvo v Bakuju 2020. 

 

Realizacija skupnih treningov: 

▪ 21. 9. – Gimnastični center Ljubljana, 

▪ 12. 10. – Gimnastični center Ljubljana, 

▪ 9. 11. – Gimnastični center Ljubljana. 
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Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti: testiranja 

niso bila opravljena 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. 

 

4.1.3. Poročilo o delu članske reprezentance MŠG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantov: 

▪ Sašo Bertoncelj, ŠD Narodni dom, 

▪ Dimic Alen, ŠD Narodni dom, 

▪ Luka Bojanc, ŠD Narodni dom, 

▪ Klavora Rok, ŠD Sokol Bežigrad 

▪ Luka Terbovšek, ŠD Sokol Bežigrad, 

▪ Jure Pavlica, ŠD Sokol Bežigrad, 

▪ Luka Kišek, Partizan Vič, 

▪ Jure Weingerl, ŠD Center Maribor. 

 

Trenerja: 

▪ Sebastijan Piletič, ŠD Narodni dom, 

▪ Jovanovič Dejan , ŠD Sokol Bežigrad. 

 

Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco 

▪ Svetovni pokal, Melbourne, 21. – 24. 2. 2019, 

▪ Mednarodno tekmovanje, Linz, 2. 3. 2019, 

▪ Mednarodno tekmovanje, Riga, 7. – 10. 3. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Baku, 14. – 17. 3. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Doha, 20. – 23. 3. 2019, 

▪ Ukrainian cup, Kiev, 28. – 31. 3. 2019, 

▪ Evropsko prvenstvo, Ščečin, 7. – 10. 4. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Osijek, 23. – 26. 5. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Koper, 30. 5. – 2. 6. 2019, 

▪ Pokal Slovenije, Ljubljana, 8. 6. 2019, 

▪ Univerzijada, Napolia, 5. – 15. 7. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Mersin, 30. 8. – 1. 9. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Szombathely, 6. – 8. 9. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Pariz, 14. – 15. 9. 2019, 

▪ Svetovno prvenstvo, Stuttgart, 4. – 13. 10. 2019, 

▪ Šalamunov memorial, Maribor, 25. 10. 2019, 

▪ Državno prvenstvo, Maribor, 25. 10. 2019, 

▪ Svetovni pokal, Cottbus 21. – 24. 11. 2019. 

 

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih 

V letu 2019 nismo dosegli zastavljenih ciljev. V skupnem seštevku challange cupa je Sašo Bertoncelj osvojil 

3. mesto na konju z ročaji, Luka Terbovšek je bil 5. na parterju in Rok Klavora je bil na parterju 6. 
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Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda: pridobili oz. 

podaljšali smo 5 kategorizacij državnega razreda in 3 kategorizacije svetovnega razreda 

 

Realizacija programskih ciljev: Cilji niso bili doseženi. Nobenemu tekmovalcu se ni uspelo uvrstiti na 

Evropske igre, prav tako se ni uspelo nobenemu tekmovalcu uvrstiti v finala na evropskem oz. svetovnem 

prvenstvu. Na svetovnem prvenstvu se ni noben tekmovalec uvrstil na olimpijske igre. 

 

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. 

 

4.2. Strokovni odbor ženske športne gimnastike 

 

4.2.1. Poročilo o delu članske reprezentance ŽŠG za leto 2019 

 

Poimenski seznam članskih reprezentantk: 

1. Belak Teja, GD Zelena jama, 

2. Kysselef Tjaša, GD Zelena jama, 

3. Kunaver Meta, ŠD Gib Ljubljana Šiška, 

4. Kamnikar Ivana, ŠD Gib Ljubljana Šiška, 

5. Adela Šajn, GD Zelena jama, 

6. Lucija Hribar, GD Zelena jama. 

 

Trenerja: 

▪ Andrej Mavrič, GD Zelena jama, 

▪ Nataša Retelj, GD Zelena jama. 

 

O delu v letu 2019: 

▪ Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco: tekmovanja so izvedena po programu. 

▪ Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih: nekateri cilji so bili doseženi, žal pa ni ni uspelo 

doseči glavnega cilja, saj se nobena tekmovalka ni uvrstila na OI v Tokio. 

▪ Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda: Teja 

Belak je pridobila svetovni razred. 
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▪ Realizacija programskih ciljev: cilji so bili doseženi, saj je Teja Belak osvojila zlato medaljo na EI v 

Minsku. 

▪ Realizacija skupnih treningov: izvedeni so bili skupni treningi v Ljubljani. 

▪ Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti: 

izvedene so bile meritve motoričnih sposobnosti po testni bateriji GZS, ter meritve na Inštitutu za 

medicino in šport. 

▪ Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci: v letu 2018 je 

bilo sodelovanje koordinirano in izvedeno s strani GZS, glede na potrebe, ki so bile podane s strani 

klubov. Nekaj tekmovalk tudi sodeluje z osebnimi psihologi.  

 

4.2.2. Poročilo o delu reprezentance mlajših kategorij ŽŠG za leto 2019 

 

Poimenski seznam mlajših reprezentantk, A reprezentanca: 

1. Trtnik Zala, 2006, ŠD GIB, 

2. Konič Živa, 2006, ŠD GIB, 

3. Davidovič Nina, 2006, ŠD GIB, 

4. Koren Lea, 2006, Športni klub Salto, 

5. Pavlin Zakovšek Tia, 2006, ŠD GIB, 

6. Ravnihar Lučka, 2007, ŠD GIB. 

 

Poimenski seznam mlajših reprezentantk, A reprezentanca: 

1. Zvonar Lia, 2007, ŠD GIB, 

2. Kriznar Lili, 2007, ŠD GIB, 

3. Tomažin Sara, 2007, ŠD GIB, 

4. Sedonija Toja, 2007, ŠD STUDENCI, 

5. Korenika Anna, 2008, ŠORTNI KLUB SALTO, 

6. Prijanovič Vita, 2009, GD ZELENA JAMA, 

 

Trenerja: 

▪ Urban Sever, 

▪ Vesna Stare Crnjac. 

     

O delu v letu 2019: 

▪ Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco: Tekmovalke so nastopile na vseh domačih 

tekmovanjih, ter na vseh predvidenih mednarodnih tekmah. 

▪ Realizacija programskih ciljev: Cilji so bili izpolnjeni. Nekaj tekmovalk je doseglo dovolj visok nivo 

znanja, da bodo lahko nastopile na MEP 2020. 

▪ Realizacija skupnih treningov: Organiziranih in izvedenih je bilo nekaj skupnih treningov. 

▪ Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti: 

Izvedene so bile meritve motoričnih sposobnosti po testni bateriji GZS, ter meritve na Inštitutu za 

medicino in šport. 

 

4.2.3. Poročilo o delu mladinske reprezentance ŽŠG za leto 2019 

  

Poimenski seznam mladinskih reprezentantk: 

▪ Bedenik Zala, 2004, Maribor Center, 
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▪ Janezič Katja, 2004, Športni klub Salto, 

▪ Prodan Tea, 2004, Športni klub Salto, 

▪ Porenta Pia, 2004, ŠD GIB, 

▪ Erpič Neza, 2005, GD Zelena jama, 

▪ Golob Hana, 2005, ŠD GIB. 

 

Trenerja: 

▪ Mariana Bedenik, 

▪ Borut Gregoric. 

 

O delu v letu 2019: 

▪ Tekmovanja reprezentantov z reprezentanco: Tekmovanja so bila izpeljana po planu. 

Najpomembnejši tekmi sta bili EYOF 2019 v Bakuju in Mladinsko svetovno prvenstvo na 

Madžarskem. 

▪ Realizacija programskih ciljev: Programski cilji so bili realizirani.  

▪ Realizacija skupnih treningov: Skupni treningi so bili realizirani, prav tako priprave na Madžarskem.  

▪ Realizacija meritev motoričnih sposobnosti, antropometričnih lastnosti in drugih značilnosti: 

Izvedene so bile meritve motoričnih sposobnosti po testni bateriji GZS, ter meritve na Inštitutu za 

medicino in šport. 

▪ Sodelovanje s psihologi, fizioterapevti, zdravniki in ostalimi zunanjimi sodelavci: Dana je bila 

možnost sodelovanja s strani GZS, ki pa so jo društva izkoristila po lastni presoji. 

 

4.3. Strokovni odbor ritmične gimnastike 

 

4.3.1. Poročilo o delu članske reprezentance RG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantk, posameznice: 

1. Aleksandra Podgoršek, KRG Narodni dom Ljubljana, 

2. Anja Tomazin, KRG Narodni dom Ljubljana, 

3. Ivona Vukićević, KRG Tim, 

4. Ekaterina Vedeneeva, KRG Tim, 

5. Iza Zorec, ŠD Moste, 

6. Aja Jerman Bukavec, KRG Narodni dom Ljubljana. 

 

Rezervi: 

▪ Tina Hajdinjak- ŠK Favorit 

▪ Lara Pikovnik- KRG Narodni dom Ljubljana 

 

Vodja reprezentance: Alena Salauyova 

 

Poimenski seznam reprezentantk, skupinska sestava: 

1. Ana Kragulj, ŠD Moste, 

2. Maša Bizjak, ŠD Moste, 

3. Lara Nemeš, ŠD Moste, 

4. Laura Skočir, ŠD Moste, 
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5. Teja Leskovšek, KRG Narodni dom Ljubljana, 

6. Anja Mavrič, KRG Narodni dom Ljubljana, 

7. Taja Frohlich, KRG Tim, 

8. Živa Harisch Jeza, KRG Šiška. 

 

Vodja reprezentance: Olga Mancevič 

 

Tekmovanja reprezentantk z reprezentanco 

Na nacionalnem nivoju sta bili izvedeni dve prvenstveni tekmi (24. 2. in 23. 3.), Državno prvenstvo (25.-26. 

5.) in Pokal Slovenije, ekipno (16. 11.) v individualnem programu, Pokal Slovenije (10. 2.) ter Državno 

prvenstvo (11. 5.) v skupinskih sestavah. Reprezentantke so bile na podlagi doseženih rezultatov na domačih 

in mednarodnih tekmovanjih in po sprejetih kriterijih delegirane na MT FIG , SPp, GP, UNI, EP in SP. 

 

Udeležba na SPp posameznice: 

▪ Pesaro, ITA (5.- 7 .4.): Ekaterina Vedeneeeva-15. mesto, 1. ½, Iza Zorec-55. mesto, 2. ½, 

▪ Sofija, BUL (12.- 14. 4.): Aleksandra Podgoršek-20. mesto, 1. ½, Aja Jerman 58. mesto, 2. ½, 

▪ Tashkent, UZB (19.-21. 4.): Ekaterina Vedeneeeva, 7. mesto, 1. ½, finale 7. mesto žoga, 4. mesto kiji, 

3. mesto trak, Ivona Vukićević- 35. mesto, 2. ½, 

▪ Baku, AZE (26.- 28. 4.)- Ekaterina Vedeneeeva, 21. mesto, 1. ½, Aleksandra Podgoršek, 27. mesto, 

1. ½, 

▪ Cuadalajara, ESP (3.-5. 5.): Aleksandra Podgoršek- 9. mesto, 1. ½, finale 6. mesto trak, Aja Jerman 

40. mesto, 2. ½,, 

▪ Cluj Napoca, ROU (23.- 25. 8.): Ekaterina Vedeneeeva, 14. mesto, 1. ½, 

▪ Kazan, RUS (30. 8.-1. 9.): Ekaterina Vedeneeeva, 9. mesto, 1. ½, finale 6. mesto trak, Ivona Vukićević, 

52. mesto, 2. ½, 

 

Udeležba na SPp skupinska sestava: 

▪ Pesaro, ITA (5. – 7. 4.): 16. mesto mnogoboj, 4. ¼, 

▪ Sofija, BUL (12. – 14. 4.): 12. mesto mnogoboj, 4. ¼ , 

▪ Guadalajara, ESP (3. – 5. 5.): 10. mesto mnogoboj, 3. ¼. 

 

Udeležba na GP posameznice: 

▪ Moskva, RUS (16.- 17. 2.): Ekaterina Vedeneeeva-15. mesto, 1. ½, finale 7. mesto kiji, 

▪ Marbela, ESP (2.- 3. 3.): Aleksandra Podgoršek- 23. mesto, 2. ½, 

▪ Kijev, UKR (16.- 17. 3.): Aleksandra Podgoršek- 18. mesto, 2. ½, 

▪ Thiais, FRA (30.- 31. 3.): Ekaterina Vedeneeeva-18. mesto, 1. ½, finale 9. mesto kiji, 

▪ Holon, ISR (28.- 29. 5.): Ekaterina Vedeneeeva-4. mesto, 1. ½, finale 2. mesto žoga, 6. mesto kiji, 5. 

mesto trak. 

 

Udeležba na GP skupinska sestava: 

▪ Kijev, UKR (16.- 17. 3.) – 8. mesto mnogoboj, 4. ¼, finale 8. mesto žoge, 8. mesto kiji in obroči, 

▪ Holon, ISR (28.- 29. 5.)- 9. mesto mnogoboj, 4. ¼, finale 8. mesto kiji in obroči. 

 

Udeležba na EP posameznice, Baku, AZE (17.-19. 5.): 

▪ Ekaterina Vedeneeva, 10. mesto mnogoboj, finale 7. mesto kiji, 

▪ Aleksandra Podgoršek, 30. mesto mnogoboj. 



letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

stran 27 od 35 
 

 

Udeležba na SP posameznice, Baku, AZE (16.- 20. 9.): 

▪ Ekaterina Vedeneeva, 15. mesto kvalifikacije mnogoboja, 17. mesto finale mnogoboja, 22. mesto 

ekipno, 

▪ Aleksandra Podgoršek, 22. mesto ekipno, 

▪ Iza Zorec, 22. mesto ekipno, 

▪ Aja Jerman, 22. mesto ekipno. 

 

Udeležba na UNI posameznice: 

▪ Napoli, ITA (11.- 13. 7.): Aja Jerman, 21. mesto, 2. ½ 

 

Udeležba na UNI skupinska sestava: 

▪ Napoli, ITA (11.- 13. 7.): 6. mesto mnogoboj, finale 5. mesto žoge, 6. mesto obroči in kiji 

 

Reprezentantke posameznice so se udeležile še 10 FIG MT:  

▪ MT FIG Gracia Fair Cup, HUN (16.- 17. 2.): uvrstitev v 2. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG Dream Cup Tim (8.- 10. 3.), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG Kijev, UKR (15.- 18. 3.), uvrstitev v 2. ½,, 

▪ MT FIG Aphrodite Cup, GRE (15.- 17. 3.), uvrstitev v 1. ½, 

▪ MT FIG Corbeil, FRA (23.- 24. 3.), uvrstitev v 2. ½, 

▪ MT FIG Zagreb, CRO (29.- 30. 3.), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG MTM Ljubljana, SLO (30.- 31. 3.), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG Sofija, BUL (4.- 6. 4.), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG Challenge turnir Šiška, SLO (9.- 10. 11.), uvrstitev v 2. ½ , uvrstitev v finale, 

▪ MT FIG Novoletni pokal Moste, SLO (7.- 8. 12.), uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale. 

 

O delu v letu 2019: 

▪ Cilji na SPp posameznic so bili doseženi: uvrstitev v prvo polovico nastopajočih, uvrstitev v finale 

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

finale 

▪ Cilji na EP posameznic so bili doseženi: uvrstitev med 24 najboljših 

▪ Cilji na SP posameznic so bili delno doseženi: uvrstitev ene tekmovalke med prve 24, uvrstitev na 

OI, uvrstitev ekipe do 12. mesta ( ekipna uvrstitev je 22. mesto ) 

▪ Cilji na MT FIG posameznic so bili doseženi: uvrstitev med 10 nastopajočih, uvrstitev v finale 

▪ Cilji na UNI posameznic niso bili doseženi: uvrstitev v 1. ½. ( uvrstitev v 2. ½ ) 

▪ Cilji na SPp in Grand Prix skupinske sestave so bili doseženi: uvrstitev v tretjo četrtino vsaj na enem 

SPp  

▪ Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij mednarodnega in svetovnega razreda: 

reprezentantke so pridobile državni razred. Tri tekmovalke v letu 2019 so imele mednarodni razred. 

Cilji so bili dosežene 

▪ Realizacija programskih ciljev: Ohranitev članske vrste. Cilji so bili doseženi. 

▪ V jeseni 2019 se je prekinil projekt članske skupinske sestave zaradi nezadostnega števila 

zainteresiranih tekmovalk.  

▪ Realizacija skupnih treningov in priprav: 6. 7. 2019 je bil izveden kontrolni trening z reprezentanco 

za Univerzijado, 31. 8 in 7. 9. 2019 sta bila izvedena kontrolna treninga z reprezentanco posameznic 



letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

stran 28 od 35 
 

za SP. Po kočani tekmovalni sezoni 2019 so bili izvedeni izbirni treningi za kandidatke v ekipo 

skupinske sestave za leto 2020 

▪ 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: masaže so se 

urejale po dogovoru in potrditvi na SO. Vse ostalo se je urejalo na ravni društev. 

 

Reprezentanca je sodelovala naslednjimi zunanjimi sodelavci: 

▪ Žiga Britovšek, fizioterapevt, posameznice in skupinska sestava 

▪ Sebastjan Piletič, kondicijski trening, skupinska sestava 

▪ Štefan Capraroiu, baletni pedagog, skupinska sestava 

▪ Tanja Kajtna, psihologinja, skupinska sestava 

▪ Tinka Leskovec, kondicijski trening, skupinska sestava 

V veliko pomoč skupinske sestave sta bili dve zunanji tuji trenerki, strokovnjakinji Evgenija Shnajder-

Bočkareva ter Marta Pagnini. Finančni vložek za zunanje sodelavce je bil s strani društev, oz. tekmovalk. 

 

4.3.2. Poročilo o delu mladinske reprezentance RG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantk, posameznice: 

1. Brigita Krašovec, ŠD Moste, 

2. Neža Podvratnik, KRG Tim, 

3. Ajša Uhan, KRG Narodni dom Ljubljana, 

4. Katarina Muraus, DŠRG Maribor, 

5. Anja Kokotovič, DŠRG Maribor, 

6. Ana Barba, KRG Šiška, 

7. Tissa Kastelic, ŠD Moste. 

 

Rezerva: 

▪ Ajda Garbajs- KRG Narodni dom Ljubljana 

 

Vodja reprezentance: Ana Kokalj 

 

Tekmovanja reprezentantk z reprezentanco: Na nacionalnem nivoju so bile izvedene 2. prvenstveni tekmi 

(24. 2. in 23. 3.), Državno prvenstvo (25.-26. 5.) in Pokal Slovenije, ekipno (16. 11.) v individualnem 

programu, dve prvenstveni tekmi (16. 3. in 7. 4.), Pokal Slovenije (10. 2.) ter Državno prvenstvo (11. 5.) v 

skupinskih sestavah. Reprezentantke so bile na podlagi doseženih rezultatov na domačih in mednarodnih 

tekmovanjih in po sprejetih kriterijih delegirane na MT FIG, SI in MSP. 

 

Udeležba na SI, Cagliari, ITA (27.- 29. 9.): 

▪ Brigita Krašovec, 6. mesto ekipno, finale 4. mesto kiji, 3. mesto trak, 

▪ Neža Podvratnik, 6. mesto ekipno, finale 5. mesto kolebnica. 

 

Udeležba na MSP, Moskva, RUS (19.- 21. 7.): 

▪ Brigita Krašovec, 30. mesto kolebnica, 19. mesto žoga, 31. mesto kiji, 25. mesto trak. 
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Reprezentantke posameznice so se udeležile še 10 MT FIG:  

▪ MT FIG Gracia Fair Cup, HUN (17.- 18. 2.): uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale 

▪ MT FIG Dream Cup Tim (8.-10. 3.): uvrstitev do 3. mesta, uvrstitev v finale, osvojitev kolajn s 

posameznimi rekviziti, 

▪ MT FIG Aphrodite Cup, GRE (15.-17. 3.): uvrstitev v 1. ½, uvrstitev v finale, osvojitev kolajn s 

posameznimi rekviziti, 

▪ MT FIG Corbeil, FRA (23.- 24. 3.): uvrstitev v 2. ½ 

▪ MT FIG Zagreb, CRO (29.- 30. 3): uvrstitev v 1. ½, uvrstitev v finale, osvojitev kolajn s posameznimi 

rekviziti 

▪ MT FIG MTM Ljubljana, SLO (30.- 31. 3.): uvrstitev v 2. ½  

▪ MT FIG Sofija, BUL (4.- 6. 4.): uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale 

▪ MT FIG Beograd, SRB (20.-21. 4.): uvrstitev v 1. ½ 

▪ MT FIG Challenge turnir Šiška, SLO (9.- 10. 11): uvrstitev v 2. ½ , uvrstitev v finale 

▪ MT FIG Novoletni pokal Moste, SLO (7.- 8. 12.): uvrstitev v 1. ½ , uvrstitev v finale, , osvojitev kolajn 

s posameznimi rekviziti 

 

Reprezentantke posameznice so se udeležile še 1 MT :  

▪ MT Marbela, ESP (3. 3. 2019): uvrstitev v 1. ½ 

 

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanji: 

▪ Cilji na MT FIG so bili doseženi: uvrstitev do 3. mesta 

▪ Cilji na MSP so bili delno doseženi: uvrstitev v 1. 1/3 z dvema rekvizitoma in v 1. 1/4 z enim 

rekvizitom na MSP ( uvrstitev z enim rekvizitom v 1. 1/3 ) 

 

O delu v letu 2019: 

▪ Realizacija ciljev v smislu pridobivanja kategorizacij perspektivnega in mladinskega razreda: 

reprezentantke so pridobile mladinski razred. Brigita Krašovec je pridobila perspektivni razred. Cilji 

so bili doseženi. 

▪ Realizacija programskih ciljev: Ohranitev mladinske vrste. Ponovni zagon mladinske skupinske 

sestave. 

▪ Realizacija skupnih treningov in priprav: z reprezentantko Brigito Krašovec pred MSP so bila 

izvedena dva kontrolna treninga (23.6 in 6.7), 1- 2. 12 pod vodstvom Elene Drozhanove, trenerke 

Ekaterine Vedeneeve so bile izvedene priprave za vse mladike in kadetinje. 21- 22. 12 so bile 

izvedene uvodne priprave za mladinsko skupinsko vajo za mladinke letnika 2006 -2008. 

▪ 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: V letu 2019 je 

bilo urejeno na ravni društev.  

 

4.3.3. Poročilo o delu reprezentance v mlajših in kadetski kategorij RG za leto 2019 

 

Poimenski seznam reprezentantk, mlajša kategorija: ni poimenske reprezentance 
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Poimenski seznam reprezentantk, kadetska kategorija: 

1. Noa Apollonio, KRG Šiška, 

2. Ela Polak, KRG Šiška, 

3. Asja Pučnik, ŠK Favorit, 

4. Nuša Krajnc, DŠRG Maribor, 

5. Lara Biščan, ŠD Moste, 

6. Karina Gerkman Salauyova, KRG Narodni dom Ljubljana. 

 

Rezervi: 

▪ Maša Bajt- KRG Narodni dom Ljubljana 

▪ Mia Podvratnik- KRG Tim 

 

Vodja reprezentance: Ana Kokalj 

 

Tekmovanja 

▪ mladinska kategorija: na nacionalnem nivoju so bile izvedene dve prvenstveni tekmi (24. 2. in 

23. 3.), Državno prvenstvo (25.-26. 5.) in Pokal Slovenije, ekipno (16. 11.) v individualnem programu, 

dve prvenstveni tekmi (16. 3. in 7. 4.) ter Državno prvenstvo (11. 5.) v skupinskih sestavah. 

▪ kadetska kategorija: Na nacionalnem nivoju so bile izvedene 2. prvenstveni tekmi (24. 2. in 23. 3.), 

Državno prvenstvo (25.-26. 5.) in Pokal Slovenije, ekipno (16. 11.), v individualnem programu, dve 

prvenstveni tekmi (16. 3 in 7. 4.) Pokal Slovenije (10. 2.) ter Državno prvenstvo (11. 5.) v skupinskih 

sestavah. 

▪ Reprezentantke so bile na podlagi doseženih rezultatov na domačih tekmovanjih in po sprejetih 

kriterijih delegirane na MT. 

▪ Reprezentantke so se udeležile MT FIG v okviru tekem za mladinke in MT za kadetinje. Delegirane 

so bile s strani klubov. 

 

Realizacija ciljev na posameznih tekmovanjih 

▪ Cilji na MT so bili doseženi: Osvojitev medalj v mnogoboju in na posameznih rekvizitih 

▪ Realizacija programskih ciljev: Ohranitev in dopolnitev reprezentančne ekipe. Ponovni zagon 

mladinske skupinske sestave 

▪ Realizacija skupnih treningov in priprav: 1.-2. 12. pod vodstvom Elene Drozhanove, trenerke 

Ekaterine Vedeneeve so bile izvedene priprave za vse mladike in kadetinje. 21.-22. 12. so bile 

izvedene uvodne priprave za mladinsko skupinsko vajo za mladinke letnika 2006 -2008 

▪ 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: V letu 2019 je 

bilo urejeno na ravni društev.  
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4.4. Strokovni odbor za akrobatiko 

 

Izvedena so bila sledeča domača tekmovanja: 

1. državno prvenstvo v Murski Soboti (prva tekma izvedena za kategorijo mladincev in članov po 

mednarodnem pravilniku. 

2. OP Bežigrada in prva tekma za pokal Slovenije 

3. OP Renč in finalna tekma za pokal Slovenije 

4. Renče-Old Bridge Cup prva mednarodna tekma v skokih na VPP v Sloveniji  

Na vseh tekmah je bilo število tekmovalcev večje kot v preteklih letih. 

 

Udeležili smo se vseh planiranih FIG tekem v tujini  

1. Flowercup (NL) 

2. Jablonec nad Nissou (CZ) 

3. Salzburg (AUT) 

 

Izvedene so bile sledeče aktivnosti za dvig kvalitete delovanja SO AKRO: 

▪ pregledni treningi reprezentance v Ljubljani in v Renčah, 

▪ izobraževanje s tujim trenerjem Miroslav Patermanom v avgustu v Renčah, 

▪ dva trenerja in dva tekmovalca sta se udeležila UEG trenerskega kampa na Portugalskem, 

▪ urejeni so bili novi dresi za reprezentante, 

▪ v Celju je bil organiziran mednarodni izobraževalni vikend (Workshoop), na katerem nam je bil 

predstavljena disciplina DMT Dubble Mini Tramp. 

▪ Izvedli smo izobraževanje za trenerje in sodnike (Ljubljana) 

▪ Udeležili smo se mednarodnega turnirja s tremi ekipami 

 

DISCIPLINA TG – TEAMGYM 

 

Izvedeno je bilo sledeče domače tekmovanje: 

1. državno prvenstvo v Luciji 

 

Udeležili smo se sledečega mednarodnega tekmovanja: 

1. Gran Canarija (ŠPA) 

 

O delu v letu 2019: 

▪ izvedli smo pregledni trening vseh mladincev/ink članov/ic, 

▪ sestavili smo listo tekmovalcev za EP 2020 Kopenhagen, 

▪ izbrali smo tri reprezentančne ekipe (moška članska, ženska članska, ženska mladinska) ki bodo 

zastopale Slovenijo na EP 2020, 

▪ določili smo spremljevalno ekipo za EP, 

▪ pripravili smo plan skupnih treningov in priprav ter ostalih akcij. 

 

DISCIPLINA AKR – TUM AKROBATIKA - TUMBLING 

 

Izvedli smo domače tekmovanje; 

1. DP, Koper 
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O delu v letu 2019: 

▪ pripravili smo osnovna izhodišča za prenovo pravilnika. 

 

DISCIPLINA MPP – MALA PROŽNA PONJAVA 

 

Izvedli smo vsa domača tekmovanja 

1. DP, Koper, 

2. OP Renč in prva tekma za pokal Slovenije, 

3. OP Bežigrada in finalna tekma za pokal Slovenije. 

 

4.5. 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 (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 (FlipCapris), 

7. Urša Zalar, član (Sokol Bežigrad), 

8. Matija Komel, član (GGD Nova Gorica). 

 

4.5.1.  TEKMOVANJA 

 

V organizaciji GZV sta bili v sezoni 2019 organizirani sledeči tekmovanji: 

▪ DP v gimnastiki, 25. maj 2019, 

▪ Pokal gimnastike za vse, 17. november 2019. 

 

Obe tekmi sta bili izvedeni v Športni dvorani Lucija v Portorožu. Izvajalec je bil ŠK Flip Piran. Rezultati so bili 

objavljeni na spletnih straneh GZS. 

 

4.5.2. GIMNASTIČNI FESTIVALI 

 

Gimnastika za vse oz. »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 2019 od 7. do 13. julija se je v Dornbirnu v Avstriji odvijala Svetovna gymnaestrada, ki sta se je udeležili 

dve skupini iz Slovenije in sicer: 
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▪ Show skupina selekcija ŠK FlipCapris 

▪ Senior skupina ŠK Flip 

 

4.5.3. IZOBRAŽEVANJA 

 

V letu 2019 niso bila izvedena predvidena izobraževanja na področju gimnastike v GZV, ker še ni bil izdelan 

pravilnik, ki ga v letu 2020 pripravljajo Andraž Bricelj, dr. Ivan Čuk in Boris Pregelj. 

 

4.5.4. SODNIŠKI SEMINARJI 

 

Ker v letu 2019 ni bil izdelan pravilnik za gimnastiko GZV tudi ni bil organiziran seminar za sodnike 

gimnastike v GZV, izvedli ga bomo, ko bo izdelan nov pravilnik predvidoma do aprila 2020. 

 

4.5.5. LICENČNI SEMINARJI 

 

Od leta 2012 je organizacija licenčnih seminarjev kot kongres v svojstvu GZS. V letu 2019 je potekal v 

Ljubljani in so se ga udeležili vaditelji in trenerji klubov, ki sodelujejo v GZV. 

 

4.5.6. 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. Akcija je bila izvedena 6 let 

zaporedoma. 

 

S projektom smo želeli pridobiti čim večje število uporabnikov k vadbi. Žal v letu 2019 preko GZS 

/Aleksander Šajn/ akcija ni bila izvedena. So pa posamezna društva na podlagi izkušenj prejšnjih let akcijo 

vseeno izvedla. Vrata so odprli septembra in oktobra 2019 po vsej Sloveniji, predvsem pa v naših obrobnih 

občinah, kjer je ta dejavnost še vedno premalo poznana in razvita.  

 

Projekt je bil zastavljen tako, da bo teoretična in organizacijska priprava programa omogočala številne 

ponovitve tudi v nadalje. 

 

4.5.7. IZVEDBA PROJEKTA: Dan preživet s člani slovenskih gimnastičnih društev 

 

Ker sem 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 doslej te zamisli in uspelo realizirati, ker nismo dobili, leta 

2017 odobrena, sredstva za izvedbo. 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 obliki, ki 

sem jo želela pripraviti, ni uspelo organizirati. 

V letu 2020 bomo srečanje izvedli, ker smo v 2019 prejeli od GZS sredstva za izvedbo. 
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4.5.8. PODELITEV PRIZNANJ ŠPORTNIKOM LETA 

 

V januarju 2020 so bila na kongresu GZS v Ljubljani podeljena priznanja za športnike leta 2019 v vseh 

panogah gimnastike. Za GZV so bila podeljena priznanja za najboljši klub. Točke pridobijo klubi s 

sodelovanjem na pomembnih akcijah GZV, kar je v svetu v gimnastiki za vse najpomembnejši člen. 

 

Končna razvrstitev klubov je bila narejena na podlagi udeležbe na dveh tekmovanjih v GZV – državnem 

prvenstvu in Pokalu Slovenije. Najboljši trije klubi v letu 2019 so tako postali:  

1. ŠK Salto, 

2. ŠK FlipCapris, 

3. ŠD Moste. 

 

4.6. Poročilo sodniške komisije za leto 2019 

 

4.6.1. Poimenski seznam sodnikov 

 

Mednarodni sodniki: 

Zap. št. Ime in priimek Matično društvo Rang usposobljenosti 

1. Enis Hodžić Lederer ŠD Narodni dom Ljubljana II 

2. Dejan Jovanović ŠD Sokol Bežigrad Ljubljana II 

3. Aljaž Vogrinec ŠD Center Maribor II 

4. Sebastijan Piletič ŠD Narodni dom Ljubljana III 

5. Iztok Prašnički Partizan Vič Ljubljana III 

6. Srečko Namestnik ŠD Center Maribor III 

7. Klemen Bedenik ŠD Center Maribor IV 

  

Nacionalni sodniki: 

Zap. št. Ime in priimek Matično društvo Rang usposobljenosti 

1. Severin Kodrič ŠD Ruše nacionalni sodnik 

2. Franc Herzmansky Partizan Vič Ljubljana nacionalni sodnik 

3. Miha Marinšek ŠD Center Maribor nacionalni sodnik 

4. Jernej Salecl ŠD Center Maribor nacionalni sodnik 

5. Aleksander Šajn ŠD Center Maribor nacionalni sodnik 

6. Omar Alhady Partizan Vič Ljubljana nacionalni sodnik 

7. Gregor Saksida Partizan Vič Ljubljana nacionalni sodnik 

8. Luka Terbovšek ŠD Sokol Bežigrad Ljubljana nacionalni sodnik 

9. Žiga Potočnik ŠD Ruše nacionalni sodnik 

10. Tine Rauter ŠD Ruše nacionalni sodnik 

11. Franci Rojc ŠD Sokol Bežigrad nacionalni sodnik 

12. Matic Pečan Partizan Vič nacionalni sodnik 

13. Drago Žerjav  TD Sokol Brežice nacionalni sodnik 

14. Igor Ivanuš ŠD Narodni dom nacionalni sodnik 

15. Matija Frumen ŠD Ruše nacionalni sodnik 

16. Andraž Kališnik Partizan Vič nacionalni sodnik 

17. Luka Bojanc Gym Novo mesto nacionalni sodnik 

18. Miha Brodnik ŠD Narodni dom nacionalni sodnik 

19. Jan Ribnikar Partizan Vič nacionalni sodnik 
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20. Dušan Jambriško TD Sokol Brežice nacionalni sodnik 

21. Tomaž Frumen ŠD Ruše nacionalni sodnik 

22. Jure Vrbec ŠD Sokol Bežigrad nacionalni sodnik 

23. Jan Miklavž ŠD Sokol Bežigrad nacionalni sodnik 

24. Beno Kunst TD Sokol Brežice nacionalni sodnik 

 

4.6.2. Opomini, opozorila ter kazni sodnikov 

 

V letu 2019 ni bil kaznovan nobeden sodnik, le nekaj jih je bilo ustno in po elektronski pošti opozorjenih, 

ker niso pravočasno potrdili ali odpovedali udeležbo na tekmovanjih. Izrečenih je bilo kar nekaj opazk glede 

neprimernih sodniških oblačil in nenošenja pravilnika na samem tekmovanju. 

 

4.6.3. Izobraževanje sodnikov 

 

Januarja 2019 je bil organiziran licenčni seminar v sklopu tehničnega kongresa v Ljubljani. Na seminarju so 

bili prisotni mednarodni in nacionalni sodniki. Teme, ki smo jih obdelali so: pravilnik OV 1-5, pregled 

najpogostejših napak. Skupaj smo odsodili posnete vaje OV 1-5. Predavatelj na seminarju je bil Enis Hodžić 

Lederer. 

 

Sodniki so v toku leta po elektronski pošti bili obveščeni o novostih in vseh spremembah mednarodne 

gimnastične zveze FIG. V letu 2019 je bil pripravljen in dopolnjen pravilnik OV1, o spremembah so bili ob 

koncu leta 2019 obveščeni vsi sodniki. 

 

4.6.4. Splošno mnenje o sodniškem delu 

 

V letu 2019 so se sodniki redno odzivali na vabila k sojenju oz. so ravno tako redno opravičevali svojo 

odsotnost. Občasno je bilo zaradi odpovedi sojenja, predvsem zaradi trenerskih obveznosti premalo 

sodnikov na tekmovanju in zaradi tega je bilo potrebno narediti spremembo sodniških komisij za uspešno 

izvedbo tekmovanja. Svoje delo na tekmovanjih so opravljali zelo korektno, glede na sodniško znanje in 

izkušnje. 

 

4.6.5. Sodelovanje sodnikov 

 

V letu 2019 smo se kot sodniki udeležili vseh največjih tekmovanj, kot so, svetovno prvenstvo, evropsko 

prvenstvo, svetovni pokali in mednarodni turnirji ter na nekaj tekmovanj v tujini na povabilo organizatorja. 


