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1 .  P R I H O D K I  
 

 

Vir prihodkov GZS Načrtovano Realizirano Indeks Opombe

MIZKŠ 200.327,00 € 203.380,66 € 102 Realizacija po pogodbi za izvajanje letnega programa športa.

Fundacija za šport 233.776,00 € 198.181,24 € 85 Zmanjšana realizacija načrpanih sredstev zaradi zahtevka FŠO za vračilo sredstev.

OKS 5.000,00 € 5.405,74 € 108 Sofinanciranje iz naslova projekta POI London 2012 .

ZŠ RS Planica 2.500,00 € 1.573,70 € 63 Sofinanciranje koordinacije ŠŠT. Delna realizacija v 2013.

Usposabljanja 16.500,00 € 16.803,69 € 102 Tehnični kongres, javni sklad za razvoj kadrov in seminarja v AKRO in ŽŠG.

Članarine, registracije in l icence 22.000,00 € 23.838,35 € 108 Realizacija  2013.

Participacija za domača tekmovanja 3.500,00 € 4.331,25 € 124 DP in PS.

Mednarodna tekmovanja 43.100,00 € 63.377,98 € 147

Donacije za organizacijo mednarodnih tekmovanj in prodaja organizacijskih pravic 

Gimnastu d.o.o. 

Množičnost 3.000,00 € 1.654,06 € 55 Zbrane vadnine.

Najemnina 4.500,00 € 30.879,45 € 686

Oddajanje prostorov Mini gimnastičnega centra GIB in oddaja pisarniških prostorov 

Gimnastu d.o.o.

Sofinanciranje OD 58.200,00 € 56.384,75 € 97

Sofinanciranje OD strokovnih delavcev (MIZKŠ za projekt panožnih športnih šol, ZŠRS 

Planica za projekt Zdrav življenjski slog, ŠD Ruše za koordinatorja in izvajalca vadbe in 

Gimnast d.o.o. za računovodjo).

Oprema 650,00 € 0,00 € 0 Brez realizacije.

Ostalo 5.000,00 € 5.037,50 € 101 Izredni prohodki, finančni prihodki, kapitalski prihodki, drugo nerazporejeno.

GZS SKUPAJ: 598.053,00 € 610.848,37 € 102

Vir prihodkov Gimnast d.o.o.

Organizacija SPp 133.500,00 € 137.580,53 € 103 Ralizacija prihodkov sponzorstev, namestitev in TV pravic.

Usposabljanja 10.000,00 € 13.853,36 € 139 Vaditeljski seminarji  PILATES (dvakrat) in AER.

Prodaja publikacij in storitev 3.000,00 € 58,63 € 2 Cerar in njegov čas (slo in ang verzija).

Organizacija meritev 5.000,00 € 7.052,08 € 141 Prihodki za izvedbe meritev. Delna realizacija je bila prenešena iz leta 2011.

Računovodske storitve 8.000,00 € 9.850,00 € 123 Izvajanje računovodskih storitev za zunanje uporabnike.

Ostalo 3.000,00 € 5.648,90 € 188 Projekt Comegym, tečajne razlike, drugo.

GIMNAST SKUPAJ: 162.500,00 € 174.043,50 € 107

SKUPAJ GZS + GIMNAST D.O.O. 760.553,00 € 784.891,87 € 103



 - 3 - 

V letu 2012 sta GZS in Gimnast d.o.o. skupaj realizirala 784.891,87 € kar v kumulativi 
predstavlja 103 odstotno realizacijo zastavljenega plana. Od tega 22 % realiziranih prihodkov 
odpade na Gimnast d.o.o., 78 % pa na GZS (prikazano v spodnjem grafičnem razrezu).    
 

 
 
GZS je v preteklem letu iz javnih virov (MŠŠ, FŠO, ZŠRS Planica in Javni sklad za razvoj kadrov) 
pridobila oziroma načrpala dobrih 453.000 € prihodkov, kar v primerjavi z predhodnim letom  
predstavlja 33 % znižanje. Preostanek prihodkov je bil ustvarjen z lastno dejavnostjo. Gledano 
kumulativno, so javno finančni viri predstavljali slabih 58 % vseh prihodkov zveze in njenega 
podjetja, pri čemer glavnina odpade na FŠO in MIZKŠ (Dobrih 400.000 €). Preostanek javnih 
sredstev predstavljajo sofinanciranja OD strokovnih delavcev GZS (MIZKŠ in ZŠRS Planica) in 
sredstva Sklada za razvoj kadrov RS.  
 

 
        
Zgornja grafa prikazujeta gibanje višine sredstev, ki jih je GZS pridobila MIZKŠ in FŠO med leti 
2005 in 2012, pri čemer je bistveno znižanje mogoče v letu 2012 mogoče zaslediti zlasti pri 
FŠO. Lanska razdelitev sredstev pridobljenih iz teh dveh institucij po posameznih postavkah 
je bila naslednja naslednja: 
 
Fundacija za šport 

174.043,50 €

610.848,37 €

Gimnast d.o.o.

GZS
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• 160.000 € za programe reprezentanc 

• 25.000 € za programe množičnosti in 

• 13.000 za programe založništva in raziskav & razvoja 
 
MIZKŠ 

• 152.000 € za programe reprezentanc 

• 25.000 € za programe rekreacije oz. množičnosti in 

• 26.000 € za delovanje zveze 
 
Znotraj načrpanih javnih sredstev je tudi v leti 2012 velik del njihove realizacije odpadel na 
programe množičnosti, katerih izvedba je rezultirala v slabih 80.000 € prihodkov, kar prikazuje 
spodnji graf. 
 
 

 
 
 
Ostalih 42 % celotnih prihodkov je ustvarjenih skozi lastno dejavnost, kjer po deležu prednjači 
organizacija SPp, sledijo pa prihodki iz naslova usposabljanj, članarin in registracij ter 
najemnin. Primaren razlog za dvig odstotka  prihodkov iz lastne dejavnosti v primerjavi s 
preteklim letom, je zlasti drastičen padec načrpanih javnih sredstev. 
 
Z vidika realizacije zastavljenega finančnega načrta sicer izhaja 3 odstotni presežek plana, 
vendar prihaja do nekaterih večjih odstopanj, ki terjajo podrobnejša pojasnila: 
 

• Načrpana sredstva s strani FŠO so v primerjavi s planom zmanjšana za 15 % zaradi 
stališča FŠO o preveč izplačanih sredstvih v letu 2011 in posledično izstavitvijo 
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zahtevka za vračilo sredstev, kar je rezultiralo v neizplačilu zadnje četrtine 
pogodbenih sredstev za leto 2012. GZS oporeka stališču FŠO in pričakuje črpanje teh 
sredstev v letu 2013. 

• Prihodki iz naslova SPp (Mednarodna tekmovanja in postavka Organizacija SPp) so 
presegli načrtovano višino zlasti zaradi dobre udeležbe in povečanju prihodkov (pa 
tudi odhodkov) na področju nočitev. 

• V primerjavi s planom najbolj odstopa postavka najemnina, saj je bilo prvotno v njej 
predvidenih le nekaj prihodkov iz naslova oddajanja poslovnih prostorov GZS 
Gimnastu d.o.o.. Tekom leta se je v postavko vknjižilo tudi prihodke iz naslova 
najemnine za oddajo telovadnice ŠD GIB, ki jo najema GZS in nato pododaja 
ljubljanskim društvom, ki v njej opravljajo svoj program (podoben učinek ima 
postavka telovadnice tudi na odhodkovni strani). 

 
Na drugih postavkah prihaja v nominalnem smislu le do manjših odstopanj navzdol ali 
navzgor, kar je pojasnjeno v opombah. 
 

 

POSEBNO POJASNILO GLEDE KNJIGOVODSTVA PROJEKTA GC PEGAN & PETKOVŠEK 
 

V finančnem načrtu GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2012 kot tudi v vseh kvartalnih finančnih 
poročilih preteklega leta, je bil pri investicijah posebej opredeljen projekt GC, katerega 
vrednost je bila zaradi računovodskih evidenc ocenjena z 0,00 €, medtem ko je dejanski vložek 
znašal dobrih 23.000 €. Zakaj je temu tako je bilo pojasnjeno že v okviru Finančnega načrta, 
povzetek pa ponovno podajamo v nadaljevanju.  
 
Po posvetu z strokovnim sodelavcem za računovodstvo pri GZS in z zunanjim ekspertom 
računovodske stroke, je bilo ugotovljeno, da so vse finančne aktivnosti tako na prihodkovni 
kot na odhodkovni strani, gledano računovodsko opredeljene kot investicija v nepremičnino 
v izgradnji, ki ne vpliva na izkaz poslovnega izida v obliki realiziranega prihodka oziroma 
stroška, temveč le kot bilančna kategorija zabeležena na prehodnem kontu imenovanem 
naložbena nepremičnina oziroma nepremičnina v izgradnji. 
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GZS in Gimnast d.o.o. sta v letu 2012 zabeležila dobrih 906.000 € odhodkov (medtem ko v 
rezervni sklad sredstva niso bila odvedena), kar je dobrih 117.000 € oziroma 15 % več od 
načrtovane porabe. Odhodki za vsako skupino so natančneje opredeljeni v preglednici v 
nadaljevanju. Kjer realizacija odstopa od načrtovane porabe, so razlogi za to navedeni v 
opombah. Ne glede na to pa nekatere postavke bistveno odstopajo od načrta in vplivajo na 
končni rezultat, zato terjajo posebna pojasnila: 
 

 

• Programska sredtva MŠG so presegla plan za 15 % oziroma 10.000 € zlasti zaradi 
sofinanciranja dvorane GIB 

• Postavka Mini gimnastični center GIB v Finančnem načrtu ni bila predvidena in 
finančno poročilo bremeni v višini slabih 33.000 € 

• Znotraj Sklada Leona Štuklja je bistveno odstopanje od plana (dobrih 11.000 €) 
zabeleženo pri praznovanju 50 let GZS, kar je s sklepom potrdil IO GZS 

• Prav tako znotraj Sklada Leona Štuklja je bil plan za 10 % presežen pri nagradah in 
štipendijah, na kar so vplivali odlični rezultati v skupnem seštevku SPp 

• Postavka Mednarodnih tekmovanj oz. organizacije je bila nad načrtovano iz vzroka že 
omenjenega pri pojasnilih glede povečanih prihodkov iz istega naslova 

• Postavka amortizacija v finančnem načrtu ni bila predvidena, vendar bremeni 
Finančno poročilo v višini 14.357,48 €. Ta postavka predstavlja amortizacijo osnovnih 
sredstev GZS, zajema pa tudi amortizacijo, ki je bila prvotno predvidena znotraj 
postavk informatizacije in opremljanje regijskih centrov.  

• Postavka UEG v finančnem načrtu ni bila predvidena in predstavlja zahtevo UEG po 
plačilu 2/3 neporavnane kotizacije iz naslova EP 2004 v višini dobrih 17.000 €. 
Predvideno je bilo, da bo mogoče izpogajati odstop UEG od te terjatve, vendar do 
uspešnega zaključka pogajanj ni prišlo. 
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PORABA SREDSTEV PO PANOGAH IN VRSTI DEJAVNOSTI 
 
 

 

DEJAVNOST OZIROMA PROJEKT NAČRTOVANO REALIZIRANO  INDEKS Opombe 
          

MOŠKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 71.500,00 € 82.518,67 € 115   
PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 

70.000,00 € 80.205,78 € 115 Presežek zlasti zaradi sofinanciranje dvorane GIB. 

DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE 1.500,00 € 2.312,89 € 154   

  

ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 52.000,00 € 53.729,46 € 103   
PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 50.000,00 € 50.835,30 € 102 

Poraba ŽŠG. 

DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE 2.000,00 € 2.894,16 € 145   

  

RITMIČNA GIMNASTIKA 25.000,00 € 19.725,49 € 79   

PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 15.000,00 € 18.213,29 € 121 

Poraba RG, zabeležen je presežek, saj so tukaj zabeleženi 
nekateri stroški za odhode na tekmovanje, ki so sicer bili 
del razvojnega projekta (zato je tam poraba ustrezno 
manjša). 

PROJEKT SKUPINSKE VAJE 10.000,00 € 1.512,20 € 15 Projekt je bil ustavljen. 

          

MINI GIMNASTIČNI CENTER GIB 0,00 € 32.840,00 € X Strošek najema dvorane. 
  

GIMNASTIKA ZA VSE 2.500,00 € 654,54 € 26   
PROGRAM 0,00 € 0,00 € 0   

ŠŠT 2.500,00 € 654,54 € 26 Stroški odnikov na ŠŠT. 

  
AKROBATIKA 0,00 € 1.079,14 € 0   

PROJEKTI 0,00 € 1.079,14 € 0 
Stroški usposabljanja v AKR in seminarja v sodelovanju z 
UEG. 
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SKLAD LEONA ŠTUKLJA 84.000,00 € 103.094,28 € 123   
PRIREDITVE IN DOGODKI - ŠPORTNIK LETA 3.000,00 € 3.246,01 € 108 Športnik leta 2011. 

PRIREDITVE IN DOGODKI - 50 LET GZS 5.000,00 € 16.355,11 € 327 Povečana realizacija skladno s sklepon IO. 

ŠTIPENDIJE, NAGRADE  76.000,00 € 83.493,16 € 110 
Štipendiranje in nagrajevanje. Presežek zlasti zaradi 
nenačrtovanih rezultatov s skupnem seštevku SPp. 

  

MEDNARODNA TEKMOVANJA 46.300,00 € 55.557,54 € 120   

SPp V ŠPORTNI GIMNASTIKI 43.100,00 € 52.668,70 € 122 

Kot na prihodkovni strani, je ob upoštevanju pozitivnih 
davčnih učinkov tudi del odhodkov realiziran na GZS 
(plačilo nagrad in pristojbin ter drugih neobdavčenih 
stroškov). 

OSTALA MEDNARODNA TEKMOVANJA 3.200,00 € 2.888,84 € 90 
Sofinanciranje mednarodnih tekmovanj v organizaciji 
društev GZS. 

  

STROŠKI DELA ODDELKA ZA RAVNANJE Z 
REPREZENTANCAMI 30.700,00 € 32.830,56 € 107   

VODJA ODDELKA 26.700,00 € 29.753,94 € 111 
OD in sofinanciranje podiplomskega izobraževanja vodje 
oddelka. OD Sofinanciran s sredstvi MIZKŠ. 

STROKOVNI SODELAVEC ZA TEKMOVALNE 
PROG. 4.000,00 € 3.076,62 € 77 Honorar strokovnega sodelavca. 

  

SLOVENIJA TELOVADI 5.000,00 € 3.012,37 € 60   
DNEVI SLOVENSKE GIMNASTIKE  

5.000,00 € 3.012,37 € 60 

Zabeleženi so materialni in spremljevalni stroški 
organizacije in izvajanja programa projektov Slovenija 
Telovadi. Večji del odhodkov znotraj množičnih 
projektov je namenjen plačilu kadra, ki projekte izvaja - 
ti odhodki so evidentirani po stroški dela oddelka za 
razvoj množičnosti. 

GIMNASTIČNE ZVEZDE  

GIMNASTIČNE POČITNICE 

GIMNASTIKA V OSNOVNIH ŠOLAH 

GIMNASTIKA ZA NAJMLAJŠE 

GIMNASTIKA ZA ODRASLE 

ODPRIMO VRATA GIMNASTIČNIH DVORAN 

  

STROŠKI DELA ODDELKA ZA RAZVOJ 
MNOŽIČNOSTI 87.900,00 € 87.451,52 € 99 

  

VODJA ODDELKA 25.300,00 € 26.001,18 € 103 
OD vodje oddelka - financirano z namenskimi sredstvi 
FŠO, prodobljenimi za projekte množičnosti. 
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PROMOTOR - VRHUNSKI ŠPORTNIK 16.200,00 € 16.558,12 € 102 
OD promotorja - financirano z namenskimi sredstvi FŠO, 
prodobljenimi za projekte množičnosti. 

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 15.900,00 € 15.882,57 € 100 
OD izvajalca vadbe - sofinancirano z namenskim sredstvi 
FŠO ter ŠD Ruše. 

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 15.500,00 € 14.627,73 € 94 
OD izvajalca vadbe - financirano z namenskimi sredstvi 
projekta ZŽS zavoda za šport in lastno dejavnostjo. 

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 15.000,00 € 14.381,92 € 96 
OD izvajalca vadbe  - financirano z namenskimi sredstvi 
projekta ZŽS zavoda za šport in lastno dejavnostjo. 

  

TEHNIČNI KONGRES GZS 8.500,00 € 8.578,73 € 101   

  

ZALOŽNIŠTVO 6.000,00 € 5.830,59 € 97   
REVIJA PREVALČEK 1.500,00 € 1.220,96 € 81 Redukcija na eno številko. 

REVIJA GIMNASTIKA 1.500,00 € 1.222,65 € 82 Redukcija na eno številko. 

ZBORNIK TK 1.500,00 € 2.137,68 € 143 Spremljevalno gradivo TK. 

PRENOVLJEN PRAVILNIK ŠŠT 1.500,00 € 1.249,30 € 83 Stroški izdelave pravilnika in spremljajočih DVD-jev. 

  

MEDNARODNA DEJAVNOST 9.250,00 € 11.690,82 € 126   
ČLANARINE (UEG & FIG) 1.250,00 € 1.240,38 € 99 Strošek članarin. 

UDELEŽBA NA KONGRESU 6.000,00 € 5.576,93 € 93 
Udeležba treh delegatov na volilnem FIG kongresu v 
Mehiki. 

OSTALO 2.000,00 € 4.873,51 € 244 

Sestanki in konference ob podpori kandidaturi v IO FIG, 
obisk predsednika UEG in FIG ter udeležba vodje 
delegacije na EP. 

  

STROŠKI VODENJA GZS 42.800,00 € 43.485,76 € 102   
GENERALNI DIREKTOR 42.800,00 € 43.485,76 € 102 OD generalnega direktorja. 

  

DELOVANJE ZVEZE 47.500,00 € 45.307,00 € 95   

MATERIALNI STROŠKI  19.000,00 € 15.507,70 € 82 

Stroški energije, pisarniškega materiala, fotokopij in 
tiskovin, vzdrževanja, komunikacij, bančnih in drugih 
storitev, članarin, taks in dajatev, stroški poštnih storitev 
itd.  

OBRESTI KREDITOV 5.000,00 € 5.591,81 € 112 Stroški obresti najetih kreditov. 
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REORGANIZACIJA REGIJSKIH PISARN 0,00 € 0,00 € X Strošek opremljanja z IT tehnologijo znotraj R&R. 

REGISTRACIJSKA KARTICA 2.000,00 € 645,81 € 32 Stroški nabave in personalizacije izkaznic. 

IZOBRAŽEVANJA, SEMINARJI 5.000,00 € 9.224,63 € 184 
Izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in vrhunskih 
športnikov ter drugih sodelavcev.  

NAJEMNINE GZS 9.000,00 € 8.319,64 € 92 Najem poslovnih prostorov. 

ORGANI GZS 3.000,00 € 1.596,98 € 53 Potni stroški organov, stroški skupščine. 

ODNOSI Z JAVNOSTMI 2.000,00 € 1.590,43 € 80 
Sodelovanje s slovenskim medijskim prostorom (STA) in 
organizacija konferenc in dogodkov. 

ORODJE IN OPREMA 2.500,00 € 2.830,00 € 113 Skladiščenje in vzdrževanje orodja GZS. 

  

STROŠKI DELA ODDELKA ZA 
ADMINISTRACIJO, KADRE, PRAVNO, 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 87.300,00 € 87.194,51 € 100   
VODJA ODDELKA 24.300,00 € 24.330,68 € 100 OD vodje oddelka. 

POSLOVNI SEKRETAR 25.300,00 € 25.379,99 € 100 OD poslovnega sekretarja. 

STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO 19.100,00 € 19.113,21 € 100 OD strokovnega sodelavca. 

ADMINISTRATOR 18.600,00 € 18.370,63 € 99 OD administratorja. 

  

GIMNAST 159.070,00 € 173.848,03 € 109   

ORGANIZACIJA SPp 133.500,00 € 143.078,73 € 107 
Odhodki izvedba SPp in odkup tržnega potenciala od 
GZS. 

USPOSABLJANJA 8.000,00 € 10.607,14 € 133 
Stroški izvedbe usposabljanj AER in PILATES. Slednji je bil 
izveden dvakrat. 

IZVAJANJE MERITEV 4.000,00 € 1.677,12 € 42 Stroški izvedbe meritev. 

NAJEM PROSTOROV IN OPREME 4.400,00 € 4.013,40 € 91 Stroški najema poslovnih prostorov pri GZS. 

IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV 5.670,00 € 8.057,00 € 142 

Materialni stroški in stroški najema strokovnega kadra 
(računovodja) pri GZS. Strošek najema kadra je določen 
procentualno glede na prihodke, zato je nekoliko višji od 
načrtovanega. 

OSTALO 3.500,00 € 6.414,64 € 183 
Projekt Comegym (večina postavke) ter drugi 
nerazporejeni odhodki. 

  
OSTALO 8.640,62 € 40.879,92 € 473   

RAZNO 5.000,00 € 1.451,97 € 29 Drugje neopredeljeni odhodki. 
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AMORTIZACIJA 0,00 € 14.357,48 € X 

Strošek amortizacije v FN ni bil predviden, predvidena je 
bila le amortizacija na postavki informatizacije, a je v 
poročilu združena na tem enotnem stroškovnem mestu. 

UEG 0,00 € 17.350,25 € X 

Plačilo obveznosti iz naslova EP 2004. Gre za zahtevo po 
plačilu 2/3 še neporavnane kotizacije. Strošek ni bil 
planiran. 

MEDNARODNI SODNIŠKI SEMINARJI 0,00 € 4.610,00 € X 

postavka predstavlja strošek odhoda sodnikov na 
interkontinentalne seminarje. Investicija bo v celoti 
povrnjena skozi nacionalne in mednarodne sodniške 
seminarje GZS organizirane v letu 2013. 

SOFINANCIRANJE PŠŠ 3.640,62 € 3.110,22 € 85 
Sofinanciranje izpadlega dohodka trenerjev ŠD Narodni 
dom in KRG Šiška za obdobje treh mesecev. 

  

REZERVE IN INVESTICIJE 12.000,00 € 17.077,85 € 142   

REZERVE 0,00 € 0,00 € 0 
Zaradi drastičnega padca prihodkov, rezerve v letu 2012 
ne bodo ustvarjene. 

GC P&P 0,00 € 0,00 € X 

Vrednost investicije v GC P&P v letu 2012 je znašala 
23.022,48 € bila izvedena na Gimnast d.o.o., vendar 
nepremičnina do njene izgotovitve v okviru izkaza 
poslovnega izida ne predstavlja odhodka. Zato je v 
okviru načrtovanih prihodkov in odhodkov v letu 2012 
projekt ovrednoten z 0 €  

INFORMATIZACIJA IN VLAGANJE V R&R (VIDEO-
SNEMALNI SISTEM) 8.000,00 € 17.077,85 € 213 

Vrednost investicije v dokončanje informacijskega 
sistema in video-snemalnega sistema je bila ocenjena na 
22.000 €. Le video-snemalni sistem se je zavedlo kot 
osnovno sredstvo, zato je odhodkovna postavka za ta 
del upoštevana v obliki amortizacije, ki je že zabeležena 
znotraj postavke amortizacija (zgoraj).  Investicija v 
informacijski sistem se je tretirala kot storitev in ne kot 
osnovno sredstvo in je kot odhodek v celoti zabeležena 
tukaj. Razlog za to je sofinanciranje iz sklada za razvoj 
kadrov v višini 6.900 €, ki je bilo mogoče le, če je bil 
celoten strošek opredeljen kot storitev, saj je formalno 
je šlo za projekt usposabljanja; projekt R&R se je 
financiral iz FŠO v višini 5.000 €.  
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OPREMLJANJE REGIJSKIH CENTROV 4.000,00 € 0,00 € 0 

Vrednost investicije v nabavo gimnastičnega orodja za 
izpopolnitev kompleta orodja GZS je bila ovrednotena na 
20.000 €, medtem ko je bila v letu 2012 realizirana le 
nabava v višini dobrih 7.000 €, medtem ko bo 
preostanek izveden v letu 2013, sočasno s črpanjem 
sredstev FŠO, ki financirajo projekt.  Orodje se sicer 
zavede kot osnovno sredstvo, zato je pri odhodkih 
zabeležena le letna amortizacija, ki je že upoštevana 
znotraj postavke amortizacija (zgoraj). 
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3. SKLEP  
 

SKUPAJ LETO 2012 GZS GIMNAST REZERVNI SKLAD SKUPAJ 

PRIHODKI 610.848,37 € 174.043,50 € 0,00 € 784.891,87 € 

          

ODHODKI 732.538,75 € 173.848,03 € 0,00 € 906.386,78 € 

          

ODHODKI -121.690,38 € 195,47 € 0,00 € -121.494,91 € 

 
 

Zaradi že v naprej predvidenega primankljaja, je bilo v letu 2012 uvedenih več varčevalnih 
ukrepov, ki so posegli v maso osebnih dohodkov zaposlenih na GZS in jo na letni ravni 
zmanjšali za 12,5 % ter na področje vrednotenja vrhunskih dosežkov športnikov in njihovih 
trenerjev, kjer se je vrednost točke v letu 2012 v primerjavi z letom 2011 zmanjšala za 20 %.  
 

 
 
Ne glede na uvedene ukrepe je iz zgornjih prikazov razvidno, da sta oba pravna subjekta 
skupaj pred obdavčitvijo ustvarila 121.494,91 € presežka odhodkov nad prihodki oziroma 
izgube. Medtem ko so prihodki presegli načrtovano višino, so odhodki predvsem zaradi 
nekaterih nepredvidenih dogodkov (pojasnjenih v zgornjih pojasnilih) zrastli bistveno nad 
pričakovanji, kar razultira v prikazani izgubi. Zaradi nastale finančne situacije, v letu 2012 v 
rezervni sklad ni bilo odvedenih nobenih sredstev, v letu 2013 pa so predvideni dodatni 
varčevalni ukrepi. 
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