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1 .  U V O D N A  D O L O Č I L A  I N  I Z H O D I Š Č A  
 

Gimnastična zveza Slovenije in njeno podjetje Gimnast d.o.o. sta preteklo poslovno leto 
pričela v okviru zaostrene finančne situacije, ki je bila derivat poslovnega rezultata iz leta 
2012, ko je pod vplivom nekaterih bistvenih političnih premikov in sprememb v ožjem okolju, 
ki združuje ključne vire financiranja zveze, višina prihodkov precej zaostala za višino 
odhodkov. Slednje je tudi posledica tega, da je vodstvo GZS sprejelo strateško odločitev, ki 
nadaljuje razvojno naravnanost in v prihodnost zazrto vizijo organizacije za kar je potrebna 
določena stopnja zagotavljanja sredstev. V smislu postopne izboljšave finančne situacije je 
pričetek leta 2013 od vodstvenih struktur terjal premišljeno zniževanje nekaterih odhodkov 
(a na način, ki ne ogroža razvojne naravnanosti) na eni strani in jasno zavezo za delo, ki je 
usmerjeno v povečevanje prihodkovne strani finančne bilance na drugi strani. Za zniževanje 
odhodkov je bil v začetku leta uveden paket varčevalnih ukrepov, ki je združeval štiri sorodna 
področja, katera so zajemala: 
 
1. PROGRAMI 
Porabo programov se omeji ter zmanjša višino dnevnic in kilometrine (slednje sicer vpliva 
tudi na širše delovanje GZS): 
- Osnova za izračun dnevnic naj znaša 70 % višine dnevnic predpisanih z Uredbo 
- Kilometrina se poenoti in znaša 0,18 € na kilometer 
 
2. STROŠKI DELA 
Zmanjšanje odhodkov za stroške dela: 
- Ohranitev znižanih OD zaposlenih 
- Ohranitev izvajanje funkcije generalnega direktorja preko pogodbe oziroma kasnejša 
združevanje funkcij in obsega delovnih obveznosti (Generalni direktor – vodja pisarne – 
poslovni sekretar) 
- Zmanjševanje števila redno zaposlenih  
- Nepodaljševanje pogodb strokovnim delavcem ob zaključku projekta Zdrav življenjski slog 
 
3. NAGRAJEVANJE 
- Ohranitev nivoja nagrajevanja le na področju štipendiranja 
- Znižanje točke za nagrade vrhunskih športnikov in trenerjev na 4 € bruto  
 
4. DRUGO: 
- Ukinitev drugih sofinanciranj z izjemo sofinanciranj mednarodnih tekmovanj društev 
 
Ob doslednem spremljanju in omejevanju porabe ter iskanju priložnosti za povečevanje 
prihodkovne strani, je bil rezultat navedenega finančni načrt, ki je skozi dva rebalansa prvič v 
zgodovini GZS predvidel preseganje magične meje milijona evrov. Pričujoče poročilo poslovne 
realizacije priča o tem, da je vodstvo GZS predano sledilo zastavljenim poslovnim ciljem, saj 
je indeks realiziranih prihodkov kot bo razvidno iz nadaljevanja poročila presegel načrtovano 
vsoto za 4 %, medtem ko je indeks realiziranih odhodkov ostal 5 % pod načrtovano porabo.  
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1 .  P R I H O D K I  
Vir prihodkov GZS PLAN 2013 REALIZACIJA INDEKS OPOMBE 

MIZŠ 200.342,00 € 200.087,53 € 100 Realizacija po pogodbi. 

Fundacija za šport 270.000,00 € 249.750,94 € 93 Načrpana sredstva za nabavo prostostoječih konstrukcij niso vknjižena kot prihodek, vendar kot osnovno sredstvo. 

OKS IN IŠ 0,00 € 9.135,34 € x Realizacija meritev je bila iz Gimnast prenesena na GZS. Črpanje sredstev je bilo uspešnejše od načrtovanega. 

ZŠ RS Planica 2.125,00 € 2.308,03 € 109 Sofinanciranje koordinacije ŠŠT. 

Usposabljanja 22.266,30 € 26.486,30 € 119 Tehnični kongres, mednarodni in domači sodniški seminarji. 

Članarine, registracije in licence 25.000,00 € 26.811,28 € 107 Realizacija 2013. 

Participacija za domača tekmovanja 3.500,00 € 4.290,25 € 123 Pokal Slovenije v ŠG 2013. 

Mednarodna tekmovanja 30.000,00 € 48.453,11 € 162 
V času načrtovanja prihodkov v to postavko ni bilo vključeno vrednotenje odkupa organizacijskih pravic za Kongres UEG, ki 
ga je izpeljal Gimnast d.o.o. 

Množičnost 3.000,00 € 26.535,00 € 885 Odstopanje pojasnjeno v spremnem tekstu. 

Najemnina 88.300,00 € 97.088,92 € 110 Presežek zajema dodatne tržne aktivnosti oddajanja dvorane - Univerza, Olimp, kajakaši, kanuisti, itd. 

Sofinanciranje OD  44.000,00 € 58.781,94 € 134 
Sofinanciranje OD strokovnih delavcev GZS (MIZŠ za projekt panožnih športnih šol, ZŠ Planica za projekt Zdrav življenjski 
slog, ŠD Ruše za koordinatorja in izvajalca vadbe, Gimnast d.o.o. za izvajanje računovodskih storitev). 

Oprema 0,00 € 18.786,89 € x Pokroviteljstvo nabave prostostoječih konstrukcij. 

Ostalo 5.000,00 € 10.490,37 € 210 Razno - nad načrtovanim sega sofinanciranje univerzijade za MŠG in sofinanciranje vzpostavitve informacijskega sistema. 

GZS SKUPAJ: 693.533,30 € 779.005,90 € 112   

Vir prihodkov Gimnast d.o.o.         

Organizacija MEDNARODNIH 
PROJEKTOV 

280.000,00 € 236.338,17 € 84 
Del dodatnega sponzorstva BTC, ki se dotika tudi množičnosti je bilo prenesenega na GZS. Prodaja TV pravic ni bila 
vknjižena kot prihodek, saj so le-te ostale na FIG, ki je v zameno pokrila izplačilo nagrad na SPp. 

Usposabljanja 10.000,00 € 12.296,56 € 123   

Prodaja publikacij in storitev 1.000,00 € 359,45 € 36 Prodaja knjige Cerar in njegov čas. 

Organizacija meritev 3.000,00 € 0,00 € 0 Meritve prenesene na GZS. 

Računovodske storitve 10.000,00 € 13.084,33 € 131 Izvajanje računovodskih storitev za zunanje uporabnike. 

Ostalo 3.000,00 € 1.136,32 € 38 Razno. 

GIMNAST SKUPAJ: 307.000,00 € 263.214,83 € 86   

      
  

SKUPAJ GZS + GIMNAST D.O.O. 1.000.533,30 € 1.042.220,73 € 104 
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V letu 2013 sta GZS in Gimnast d.o.o. skupaj realizirala 1.042.220,73 € kar v kumulativi 
predstavlja 104 odstotno realizacijo zastavljenega plana. Od tega 25 % realiziranih prihodkov 
odpade na Gimnast d.o.o., 75 % pa na GZS (prikazano v spodnjem grafičnem razrezu).    
 

 
 
V primerjavi z letom poprej, so skupni prihodki Gimnast d.o.o. in GZS zrasli za več kot 257.323 
€, kar predstavlja kar 32,7 odstotno rast. Vpogled v natančen prerez povečevanja prihodkov 
po posameznih pravnih osebah omogoča naslednji graf. 
 

 
 
Razlogov za precejšnje povečanje rasti prihodkov GZS in GZS v letu 2013 v primerjavi z letom 
popraj je več, a jih je mogoče strniti v tri sorodne kategorije: 
 

263.214,83 €

779.005,90 €

Gimnast d.o.o.

GZS
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1. Ponovna rast sofinanciranja iz javnih virov: 
 
 V preteklem letu iz javnih virov (MŠŠ, FŠO, ZŠRS Planica in Javni sklad za razvoj kadrov) 
pridobila oziroma načrpala dobrih 490.000 € prihodkov, kar v primerjavi z predhodnim letom  
predstavlja približno 8 % zvišanje.  
 

 
        
Glavnina javnih sredstev še zmeraj odpade na financiranje programov Gimnastične zveze 
Slovenije s strani Fundacije (FŠO) za šport in Ministrstva za izobraževanje znanost in šport 
(MIZŠ) in skupna rast sredstev v preteklem letu večinoma odpade ravno na ta financerja, kar 
je razvidno iz zgornje grafične primerjave. Sredstva pridobljena iz teh virov so vsebinsko 
vezana na izvajanje programov kot sledi: 
 
Fundacija za šport 

• Programi reprezentanc 

• Programi množičnosti 

• Programi založništva in raziskav & razvoja 
 
MIZKŠ 

• Programi reprezentanc 

• Programi rekreacije oz. množičnosti in 

• Delovanje zveze 
 
Znotraj načrpanih javnih sredstev je tudi v leti 2013 velik del njihove realizacije odpadel na 
programe množičnosti, katerih izvedba je rezultirala v dobrih 70.000 € prihodkov, kar 
prikazuje spodnji graf. 
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2. Rast prihodkov iz lastnih virov financiranja – Mednarodni projekti 
 
Že v letu 2012 smo veliko pozornost namenili pridobivanju mednarodnih projektov pod 
okriljem krovnih gimnastičnih zvez z področja Evrope (UEG) in sveta (FIG). Tako nam je bilo v 
letu 2013 v organizacijo zaupanih doslej najvišje število mednarodnih projektov in sicer: 
 

• Mednarodni sodniški seminar v MŠG 

• Mednarodni sodniški seminar v RG 

• Svetovni pokal v športni gimnastiki 

• Volilni kongres UEG 
 
Vsi mednarodni projekti (z izjemo sodniškega seminarja RG, ki je bil odpovedan zaradi 
zapletov znotraj FIG) so bili izvedeni izjemno uspešno tako v organizacijskem kot tudi v 
finančnem smislu. Zraven velikega števila usposobljenih sodnikov z mednarodno licenco, gre 
predvsem poudariti izjemen uspeh na volilnem kongresu UEG, kjer je Gimnastična zveza 
Slovenije v organih UEG zasedla kar dve visoko rangirani mesti – član izvršnega odbora UEG 
in predsednik NO UEG. Vsi mednarodni projekti so realizirali skoraj 300.000 € prihodkov. 
 
 
3. Rast prihodkov z naslova dodatno pridobljenih sponzorstev 
 
Ob razpletu dogodkov vezanih na izgradnjo Gimnastičnega centra C – P – P, se je izkazalo, da 
bo za nadaljevanje projekta nujno dokončati in financirati vso dokumentacijo za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. Zaradi obsežnosti potrebnih finančnih sredstev smo za pomoč 
poprosili Generalnega pokrovitelja – BTC d.d., ki se je odzval naši prošnji in s sponzorskim 
vložkom v višini 50.000 € omogočil nemoteno nadaljevanje projekta. Sponzorsko sodelovanje 
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je bilo opredeljeno oziroma realizirano znotraj prihodkovnih postavk množičnosti (GZS) in 
organizacije mednarodnih dogodkov – svetovni pokal (na Gimnast d.o.o.) in sicer polovico 
zneska na vsako pravno osebo. Zgornji zapis tudi pojasnjuje velika odstopanja omenjenih 
postavk v primerjavi s planom. 
 
Preostanek prihodkov je bil realiziran skozi lastno dejavnost zabeleženo in prikazano v zgornji 
tabeli, kjer postavke ne odstopajo bistveno od zastavljenega načrta ter zato ne terjajo 
dodatnih pojasnil oziroma so le-ta navedena v opombah. Ob upoštevanju kumulativnega 
poslovnega rezultata GZS in Gimnast d.o.o., se je delež prihodkov, ki odpade neposredno na 
javna sredstva prvič zmanjšal na raven pod 50 %. Natančneje odstotek financiranja iz javnih 
sredstev v letu 2013 je znašal 47 %, medtem ko bil je preostanek ustvarjen z lastno 
dejavnostjo. 
 
 

 

POSEBNO POJASNILO GLEDE KNJIGOVODSTVA PROJEKTA GC PEGAN & PETKOVŠEK 
 

V finančnem načrtu GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2013 kot tudi v vseh kvartalnih finančnih 
poročilih preteklega leta, ki obravnavajo realizirane prihodke in odhodke, projekt GC ni 
opredeljen, saj njegova vrednost ni izražena v tej obliki. 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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2 .  O D H O D K I  
 
 

GZS in Gimnast d.o.o. sta v letu 2013 zabeležila 853.779,17 € odhodkov, kar je dobrih 41.000 
€ oziroma 5 % manj od načrtovane porabe. Odhodki za vsako skupino so natančneje 
opredeljeni v preglednici v nadaljevanju.  
 

Kot je bilo že poudarjeno v uvodnem delu finančnega poročila, je vodstvo Gimnastične zveze 
Slovenije v letu 2013 izrazito skrbno spremljalo porabo, zaradi česar je le malo postavk 
takšnih, da njihova realizacija bistveno odstopa od finančnega načrta. Kjer realizacija vendarle 
odstopa od načrtovane porabe, so razlogi za to navedeni v opombah.  
 

Z vidika primerjave s preteklim letom, je mogoče ugotoviti, da so skupni odhodki realizirani v 
letu 2013 za slabih 53.000 € nižji kot v letu 2012, pri čemer je treba upoštevati tudi, da sta 
lani potekala kar dva mednarodna projekta, ki jih leto poprej ni bilo (UEG kongres in 
mednarodni sodniški seminarji). Iz spodnjega grafa je razvidna primerjava odhodkov med 
letoma 2013 ter 2012. Pričakovano glavnina zmanjšanja odhodkov odpade na GZS, zaradi že 
poprej omenjenih dodatnih mednarodnih projektov 
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PORABA SREDSTEV PO PANOGAH IN VRSTI DEJAVNOSTI 
 
 

 

DEJAVNOST OZIROMA PROJEKT PLAN 2013 REALIZACIJA INDEKS OPOMBE 
  

MOŠKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 61.107,84 € 62.853,51 € 103   

PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 

59.607,84 € 
61.334,83 € 

103 
V višini presežka je bila sofinancirana univerzijada MŠG. 

DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE 1.500,00 € 1.518,68 € 101   

  

ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 47.568,63 € 35.931,50 € 76   

PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 

45.568,63 € 34.412,82 € 76 
  

DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKAL SLOVENIJE 2.000,00 € 1.518,68 € 76   

  

RITMIČNA GIMNASTIKA 17.140,23 € 17.732,27 € 103   

PROGRAMSKA SREDSTVA MLAJŠIH, 
MLADINSKIH IN ČLANSKIH REPREZENTANC 

17.140,23 € 17.732,27 € 103 
  

  

MINI GIMNASTIČNI CENTER GIB 83.800,00 € 83.880,67 € 100   

  

GIMNASTIKA ZA VSE 5.125,00 € 3.975,04 € 78   

PROGRAM 3.000,00 € 3.000,00 € 100   

ŠŠT 2.125,00 € 975,04 € 46 
Plačilo sodnikov - razlika, ker so večinoma sodili sodniki zaposleni na GZS (Sandi, 
Alen, Severin, Robi). 

  

AKROBATIKA 0,00 € 219,33 x   

PROJEKTI 0,00 € 219,33 x 
Odhodek predstavlja registracijo tekmovalcev pri FIG, ki se pokrije skozi prihodke 
(registracijo je poravnalo društvo). 
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SKLAD LEONA ŠTUKLJA 64.000,00 € 55.402,09 € 87   

PRIREDITVE IN DOGODKI - ŠPORTNIK LETA 4.000,00 € 3.803,74 € 95   

ŠTIPENDIJE, NAGRADE  60.000,00 € 48.328,50 € 81   

PROJEKT PEGAN SE POSLAVLJA 0,00 € 3.269,85 € x 
Projekt je realiziral prihodke, ki so pokrili dobro polovico odhodkov, preostanek se 
pokriva iz naslova množičnosti. 

        

MEDNARODNA TEKMOVANJA 32.400,00 € 14.712,81 € 45   

SPp V ŠPORTNI GIMNASTIKI 30.000,00 € 13.167,19 € 44 
Nižja realizacija zaradi izpadlega stroška nagradnega sklada, ki je bil pokrit s strani 
FIG ko kompenzacija za TV pravice. 

OSTALA MEDNARODNA TEKMOVANJA 2.400,00 € 1.545,62 € 64 
Sofinancirani dve tekmovanji - razlika do polnih 1600 nastane zaradi tečajnih razlik 
med EUR in CHF 

  

STROŠKI DELA ODDELKA ZA RAVNANJE Z 
REPREZENTANCAMI 

30.000,00 € 29.669,29 € 99   

VODJA ODDELKA 26.000,00 € 26.175,92 € 101   

STROKOVNI SODELAVEC ZA TEKMOVALNE PRG. 4.000,00 € 3.493,37 € 87   

  

SLOVENIJA TELOVADI 5.000,00 € 5.183,10 € 104   

DNEVI SLOVENSKE GIMNASTIKE  

5.000,00 € 5.183,10 € 104 

  

GIMNASTIČNE ZVEZDE  

GIMNASTIČNE POČITNICE 

GIMNASTIKA V OSNOVNIH ŠOLAH 

GIMNASTIKA ZA NAJMLAJŠE 

GIMNASTIKA ZA ODRASLE 

ODPRIMO VRATA GIMNASTIČNIH DVORAN 

  

STROŠKI DELA ODDELKA ZA RAZVOJ 
MNOŽIČNOSTI 

77.600,00 € 77.086,75 € 99   

VODJA ODDELKA 24.800,00 € 25.201,78 € 102   

PROMOTOR - VRHUNSKI ŠPORTNIK 16.300,00 € 15.908,97 € 98   

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 15.500,00 € 17.125,98 € 110   

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 10.500,00 € 10.089,83 € 96   

KOORDINATOR IN IZVAJALEC VADBE 10.500,00 € 8.760,19 € 83   
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USPOSABLJANJA 16.500,00 € 16.861,20 € 102   

TEHNIČNI KONGRES 9.000,00 € 9.445,92 € 105   

SODNIŠKI SEMINARJI 7.500,00 € 7.415,28 € 99   

  

ZALOŽNIŠTVO 10.000,00 € 3.742,54 € 37   

REVIJA PREVALČEK 3.500,00 € 3.242,54 € 93   

REVIJA GIMNASTIKA 1.500,00 € 500,00 € 33 Revija je bila izdana januarja letošnjega leta. 

IZDAJANJE ZBORNIKOV IN STROKOVNIH KNJIG 5.000,00 € 0,00 € 0 
Zbornik kongresa je zabeležen znotraj tehničnega kongresa, medtem ko smo izdajo 
ene publikacije premaknili v leto 2014. 

  

MEDNARODNA DEJAVNOST 4.020,15 € 6.787,89 € 169   

ČLANARINE (UEG & FIG) 1.250,00 € 1.245,53 € 100   

UDELEŽBA NA KONGRESU 0,00 € 0,00 € X Kongres je bil izveden v Sloveniji. 

OSTALO 2.770,15 € 5.542,36 € 200 

V jesenskem delu je bilo opravljenih precej aktivnosti vezanih na promocijo našega 
kongresa ter kandidatov kot tudi drugih projektov za katere se potegujemo. 
Rezultat povišane porabe na tej postavki so že omenjeni uspehi na volitvah v 
organe UEG kot tudi pridobitev novega mednarodnega projekta Golden Age Gym 
Festival 2016. 

  

STROŠKI VODENJA GZS 41.000,00 € 39.945,22 € 97   

GENERALNI DIREKTOR 41.000,00 € 39.945,22 € 97   

  

DELOVANJE ZVEZE 53.400,00 € 38.550,29 € 72   

MATERIALNI STROŠKI  18.000,00 € 17.595,89 € 98   

OBRESTI KREDITOV 5.000,00 € 1.999,99 € 40 Zaradi poplačila kredita, je bilo treba plačati manj obresti. 

REGISTRACIJSKA KARTICA 2.000,00 € 917,09 € 46   

IZOBRAŽEVANJA, SEMINARJI 11.900,00 € 2.200,00 € 18 Zmanjšanj obseg financiranja izobraževanj. 

NAJEMNINE GZS 9.000,00 € 7.875,02 € 88 
Obratovalni stroški, ki so sicer zajeti znotraj računa za najemnino, so vknjiženi pod 
materialne stroške. 

ORGANI GZS 3.000,00 € 2.152,77 € 72   

ODNOSI Z JAVNOSTMI 2.000,00 € 1.411,17 € 71   

ORODJE IN OPREMA 2.500,00 € 4.398,36 € 176 Skladiščenje orodja (pol leta) in nabava reprezentančne opreme. 
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STROŠKI DELA ODDELKA ZA 
ADMINISTRACIJO, KADRE, PRAVNO, 

FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE 
69.900,00 € 69.967,52 € 100   

VODJA ODDELKA 5.700,00 € 5.680,62 € 100   

POSLOVNI SEKRETAR 27.500,00 € 27.612,13 € 100   

STROKOVNI SODELAVEC ZA RAČUNOVODSTVO 18.500,00 € 19.095,73 € 103   

ADMINISTRATOR 18.200,00 € 17.579,04 € 97   

  

GIMNAST 235.000,00 € 239.711,80 € 102   

ORGANIZACIJA SPp in UEG KONGRES 210.000,00 € 216.294,31 € 103   

USPOSABLJANJA 8.000,00 € 4.282,31 € 54   

IZVAJANJE MERITEV 2.000,00 € 0,00 € 0 
Tako kot prihodki so tudi odhodki za izvajanje meritev preneseni na GZS in so 
vknjiženi pod razno. 

NAJEM PROSTOROV IN OPREME 4.000,00 € 4.013,00 € 100   

IZVAJANJE RAČUNOVODSKIH STORITEV 8.000,00 € 11.556,50 € 144 
Strošek izvajanja storitev je nastavljen na določen odstotek od realiziranih 
prihodkov - slednjih je bilo več, kar se pozna tudi na odhodkih. 

OSTALO 3.000,00 € 3.565,68 € 119 Materialni stroški Gimnasta in računovodstva. 

          

OSTALO 41.350,00 € 51.566,35 € 125   

RAZNO 5.000,00 € 2.050,84 € 41   

AMORTIZACIJA 15.000,00 € 25.044,47 € 167 Višja od ocenjene. 

UEG - EP2004 17.350,00 € 16.930,52 € 98   

Informatizacija 4.000,00 € 7.540,52 € 189   

  

POSTAVKA NAČRTOVANO REALIZIRANO INDEKS   

ODHODKI SKUPAJ GZS + GIMNAST D.O.O. 894.912,00 € 853.779,17 € 95   
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3. SKLEP  
 

SKUPAJ LETO 2013 GZS GIMNAST SKUPAJ 

PRIHODKI 779.005,90 € 263.214,83 € 1.042.220,73 € 

        

ODHODKI 614.067,37 € 239.711,80 € 853.779,17 € 

        

DRUŠTVENI SKLAD 164.938,53 € 0 € 164.938,53 € 

        

RAZLIKA 0 € 23.503,03 23.503,03 

 
 

Zaradi že uvodoma omenjenih uvedenih varčevalnih ukrepov, je bilo v letu 2013 načrtovano 
oziroma pričakovano realiziranje prihodka nad odhodki oziroma dobička. Slednje se je 
uresničilo in tako spodnji graf prikazuje realizacijo presežkov po obeh pravnih subjektih 
(obojni prikazani presežki prikazujejo njihovo vrednost pred obdavčitvijo). Gimnast je 
realiziral presežek prihodkov v višini 23.503 €, medtem ko presežek na GZS znaša kar slabih 
165.000 €, vendar je bilančno gledano ves presežek odveden v društveni sklad, saj se tako 
pokriva negativno bilančno stanje oziroma vrednost zveze – končni učinek tega je viden v 
zgornji tabeli.   
 

 
 
 

Jernej Salecl, univ. dipl. kom. 
Gimnastična zveza Slovenije 

Generalni direktor 


