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Programska izhodišča kandidature
za predsednika GZS
mag. Damjan Kralj

oblikovanje gospodarskega odbora in priprava
marketinškega načrta

uveljavitev in izvedba mednarodnih dogodkov
v Sloveniji,

pridobitev 400.000 EUR sponzorskih
sredstev v mandatnem obdobju

zagotavljanje pogojev za izobraževanje, usposabljanje
in izpopolnjevanje kadrov na najvišjih nivojih v
domačem in mednarodnem okolju,

sanacija likvidnostnega stanja GZS

ohraniti ravni konkurenčnosti športne gimnastike in
dvig ravni konkurenčnosti ritmične gimnastike in velike
prožne ponjave v mednarodnem in nacionalnem okolju,

priprava strategije GZS za obdobje 20212030

izboljšanje dela regijskih pisarn in širitev gimnastike v
deficitarnih regijah,

uveljavitev ustrezne organizacijske strukture
z vzpostavljanjem razmerij med Gimnastično
zvezo Slovenije in podjetjem Gimnast d.o.o.

vzdrževanje in utrjevanje položaja GZS v domačem in
mednarodnem okolju

PREGLED REALIZACIJE CILJEV
PRVEGA MANDATA
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20XX

Oblikovanje okolja, privlačnega za športnike in
trenerje
Večanje ugleda gimnastičnih panog

2022-2025

Zaključek sanacije Gimnastične zveze
Slovenije
Poslovno in družbeno odgovorno poslovanje
zveze
Povečanje projektnih dejavnosti zveze

Kandidatura mag. Damjan Kralj

3

KLJUČNA PODROČJA DELOVANJA
ŠPORTNI STEBER
• tekmovalni uspehi športnikov
• strokovna, finančna in organizacijska pomoč
za zagotavljanje pogojev za vrhunske
rezultate
• izobraževanje in (do)usposabljanje
trenerskega kadra, tudi na mednarodnem
nivoju,
• pridobivanje in zadrževanja kakovostnega
kadra v gimnastiki, usmerjeni v kakovostni in
vrhunski šport,
• priprava in izvajanje sistema razvoja
športnikov, ki bo privlačen za športnike,
trenerje in društva,
• zagon panoge parkur,
• aktivno izobraževanje športnikov,
• umeščanje gimnastike kot bazičnega športa.
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POSLOVNI STEBER

MARKETINŠKI STEBER

• zaključek sanacije in stabilno poslovanja GZS,
• poslovna skrbnost: realistično načrtovanje in
poraba ter ustrezno povezovanje virov
prihodkov s stroški,
• razpršitev virov prihodkov in pridobivanje
novih virov financiranja (Erasmus+),
• zagotoviti vitko in proaktivno organiziranost
pisarne GZS,
• celovita digitalizacija GZS,
• prenova informacijskega sistema GZS z
vključitvijo vseh panog,
• članstva v pomembnih odločevalskih organih,
• povezovanje s športi, primerljivi gimnastiki,
• povezovanje z gimnastičnimi zvezami s
komplementarnimi interesi
• nudenje pomoči društvom,
• izboljšanje položaja gimnastike pri
pridobivanju sistemskih sredstev,

• preoblikovanje poslovnega in marketinškega
modela tekme SPp
• možnost organizacija tekme svetovnega
pokala v ritmični gimnastiki,
• odpiranje Slovenije mednarodnim dogodkom
• priprava marketinške strategije za vse
segmente delovanja zveze in aktivno izvajanje
le-te
• priprava inovativnih aktivacij.
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Pričetek izvajanja strategije GZS

Osvežitev informacijskega
sistema

Izvajanje celovitega neformalnega
izobraževanja športnika

Razširitev z modulom za vse panoge in
osvežitev obstoječega sistema.

Cilj je športnika oblikovati v celostno osebo, ki je
sposobna vrhunskih rezultatov in sposobna
dosegati uspehe tudi izven telovadnic.

Dvig konkurenčnosti panog

Povezovanje zveze z izvajalci
tekmovanj (DP in PS)

Dvig števila strokovnega kadra

Predvsem v športni gimnastiki. V ritmični
gimnastiki in veliki prožni ponjavi je cilj ohranjanje
trenutnega nivoja konkurenčnosti.

Želja je aktivnejše povezovanje in sodelovanje
med organizatorjem in izvajalcem tekmovanj.

Želja je povečati število strokovnega (izobraženega in
/ ali usposobljenega) kadra, ki se ukvarja z
gimnastiko, usmerjeno v vrhunski in kakovostni šport.

Povečanje števila športnikov s tekmovalno
licenco, povečanje števila registriranih športnikov
in povečanje števila kategoriziranih športnikov.

Kandidatura mag. Damjan Kralj

5

Uspešen zaključek sanacije GZS

Pridobivanje novih virov financiranja

Poslovna skrbnost

Odstotek zapadlih obveznosti manjši od 10 %
prihodkov poslovnega leta ob zaključku
poslovnega leta.

Erasmus+ in viri, povezani z vrednotami
GZS (npr. trajnost)

Realistično načrtovanje in poraba ter ustrezno
povezovanje virov prihodkov s stroški.

Pridobivanje novih virov financiranja

Gimnastika kot bazični šport

Digitalizacija poslovanja zveze

Sodelovanje s Slovensko turistično
organizacijo

Umeščanje gimnastike kot bazičnega športa v
smislu gradnika uspehov v drugih športih.

Celovita digitalizacija poslovanja in
delovnih procesov zveze.
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Projekti za množično gimnastiko

Projekti za razvoj mladih

Izvajanje projektov, ki naslavljajo
vseživljenjsko ukvarjanje z gimnastiko.

Sodelovanje v projektu Young Leaders (v sklopu
Evropskega prvenstva 2022) in zagon skupine v
Sloveniji.

Izvajanje marketinške strategije

Sodelovanje s športniki in
trenerji na področju trženja

Aktivno, inovativno in tarčno prilagojeno
podajanje vsebin zveze.
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Cilj je športnika oblikovati v celostno osebo, ki je
sposobna vrhunskih rezultatov in sposobna
dosegati uspehe tudi izven telovadnic.

Odpiranje Slovenije mednarodnim
dogodkom
Cilje je v Slovenijo pridobiti mednarodne dogodke,
ki dvigujejo ugled in imajo pozitivni finančni
učinek na zvezo.

Strokovni sodelavec za
marketing

Cilj je v delovanje pisarne Gimnastične zveze
Slovenije vpeti strokovnega sodelavca za
marketing.
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Hvala za vašo pozornost
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