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Podatki so v EUR s centi
2020

2019

SREDSTVA

762.870,29

786.498,60

A. DOLGOROČNA SREDSTVA

717.318,57

716.347,50

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

3.534,50

5.049,50

1. Neopredmetena sredstva

3.534,50

5.049,50

0,00

0,00

3.326,00

839,93

0,00

0,00

IV. Dolgoročne finančne naložbe

710.458,07

710.458,07

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

710.458,07

710.458,07

2. Dolgoročna posojila

0,00

0,00

V. Dolgoročne poslovne terjatve

0,00

0,00

45.551,72

68.804,75

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

0,00

0,00

II. Zaloge

0,00

0,00

III. Kratkoročne finančne naložbe

0,00

0,00

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

0,00

0,00

2. Kratkoročna posojila

0,00

0,00

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

16.242,62

15.148,98

V. Denarna sredstva

29.309,10

53.655,77

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0,00

1.346,35

Zunajbilančna sredstva

0,00

0,00

762.870,29

786.498,60

A. SKLAD

92.320,95

108.953,13

I. Društveni sklad

92.320,95

108.953,13

0,00

0,00

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve
II. Opredmetena osnovna sredstva
III. Naložbene nepremičnine

B. KRATKOROČNA SREDSTVA

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

II. Revalorizacijske rezerve
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2020

2019

0,00

0,00

350.914,80

350.914,80

0,00

0,00

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

350.914,80

350.914,80

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

235.765,54

232.960,11

I. Dolgoročne finančne obveznosti

235.765,54

232.960,11

0,00

0,00

83.869,00

93.670,56

0,00

0,00

II. Kratkoročne finančne obveznosti

27.560,99

35.053,68

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

56.308,01

58.616,88

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

0,00

0,00

Zunajbilančne obveznosti

0,00

0,00

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti
B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
1. Rezervacije

II. Dolgoročne poslovne obveznosti
Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI
I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

Izkaz poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020

Podatki so v EUR s centi
2020

2019

45.467,38

98.003,25

2. SPREMEMBA VREDNOSTI ZALOG PROIZVODOV IN NEDOKONČANE
PROIZVODNJE

0,00

0,00

3. USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN LASTNE STORITVE

0,00

0,00

4. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI

228.984,05

303.656,36

5. Stroški blaga, materiala in storitev

147.483,12

256.980,95

11.681,55

13.504,69

b) Stroški storitev

135.801,57

243.476,26

6. Stroški dela

161.954,29

163.437,90

a) Stroški plač

96.146,52

92.717,28

b) Stroški pokojninskih zavarovanj

30.053,62

29.485,82

c) Stroški drugih socialnih zavarovanj

17.094,23

16.771,19

č) Drugi stroški dela

18.659,92

24.463,61

7. Odpisi vrednosti

3.311,71

3.014,26

a) Amortizacija

2.420,05

2.842,02

1. ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE

a) Nabavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala
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2020

2019

0,00

0,00

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

891,66

172,24

8. Drugi poslovni odhodki

440,00

340,00

9. Finančni prihodki iz deležev

0,00

0,00

10. Finančni prihodki iz danih posojil

0,00

0,00

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

1,94

4,04

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

0,00

0,00

4.468,02

3.533,24

213,75

11,37

15. DRUGI PRIHODKI

26.819,50

25.905,78

16. DRUGI ODHODKI

34,16

0,00

17. Davek od dohodkov

0,00

53,92

18. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0,00

197,79

19. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

16.632,18

0,00

20. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij

0,00

0,00

21. POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA PODLAGI DELOVNIH UR V
OBRAČUNSKEM OBDOBJU

4,79

5,00

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida v obdobju od 1.1. do 31.12.2020
Podatki so v EUR s centi
OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne
dejavnosti

SKUPAJ
2020

2019

2020

2019

274.451,43

401.659,61

5.632,02

28.203,66

0,00

0,00

0,00

0,00

122.367,13

223.819,36

0,00

0,00

82.488,16

66.700,00

0,00

0,00

91,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) članarine in prispevki članov

12.840,00

12.900,00

0,00

0,00

f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev

45.467,38

98.003,25

5.632,02

28.203,66

1. Prihodki od dejavnosti
a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji
b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev
c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov
č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb
d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov
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OD TEGA: iz
opravljanja pridobitne
dejavnosti

SKUPAJ

g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala
h) ostali prihodki od dejavnosti
2. Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam

2020

2019

2020

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

11.197,13

237,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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POROČILO O DELOVANJU ŠPORTNE ZVEZE LJUBLJANE
Športna zveza Ljubljane (ŠZL) se je junija 1992 iz organizacije, ki so jo ustanavljale občinske Zveze za telesno
kulturo (ZTKO) preobrazila v zvezo, ki jo neposredno ustanavljajo športna društva oz. klubi, ki delujejo na
področju mesta Ljubljane. ŠZL ima kot organizacija civilne športne sfere vlogo predstavnika ljubljanskih športnih
klubov in društev ter zastopnika njihovih interesov tako v Mestu Ljubljana kot tudi drugim, s športom povezanim
organizacijam. Preko ŠZL se ljubljanska športna društva povezujejo tudi v slovensko krovno športno organizacijo
- v Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez.
Članstvo v ŠZL ni avtomatsko, ampak je združevanje povsem svobodno, saj je član ŠZL samo tisto športno društvo
oz. klub, ki se s pristopno izjavo izjasni, da pristopa k ŠZL.
V svojem dosedanjem delovanju je ŠZL postala ena največjih športnih organizacij v Republiki Sloveniji, saj je
vanjo bilo v letu 2020 včlanjenih 214 športnih društev oz. klubov s plačano članarino, v katerih je aktivnih preko
50.000 športnic in športnikov iz 60 športnih panogah v vseh starostnih kategorijah od športne rekreacije do
vrhunskega športa.
Temeljna usmeritev in cilj dejavnosti ŠZL je vsestranska krepitev športne kulture prebivalcev slovenskega
glavnega mesta in s tem športne kulture v Sloveniji. Društvena športna sfera predstavlja pomemben izsek civilne
družbe in je izbrani predstavnik športa na lokalni, državni in mednarodni ravni. Na teh izhodiščih temelji tudi
povezovalna, usmerjevalna in reprezentativna vloga ŠZL. Je pa v letu 2020 veliko posledic pri samem delovanju
pustil COVID-19 in vsi ukrepi in sprejeti odloki v zvezi z njim.
V okviru svojih programov je ŠZL v letu 2020 opravljala naslednje naloge:
-

spodbujanje k ustanavljanju novih športnih društev,
v sodelovanju s športnimi društvi širjenje športno rekreativne ponudbe in povečanje števila članstva v že
delujočih društvih,
vrednotenje dosežkov ljubljanskih športnikov in ekip,
spremljanje rezultatov,
usklajevanje in spremljanje programov tekmovalnega in vrhunskega športa,
posredovanje strokovnih mnenj in gradiv za potrebe mestne uprave MOL,
usklajevanje in usmerjanje skupnih nalog na področju športa za ljubljanska športna društva,
skrb za šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
sodelovanje pri organizaciji in izvedbi večjih športnih prireditev na mestni in državni ravni,
svetovanje športnim društvom ter pomoč pri organizaciji in izvedbi njihovih programov,
finančni servis za društva včlanjena v ŠZL in drugo,
izvajanje drugih z MOL dogovorjenih nalog.

Osnovne naloge ŠZL so torej povezovanje ljubljanskih športnih društev v organizacijskem in strokovnem smislu,
nudenje vsestranske pomoči in zastopanje njihovih interesov na vseh ravneh.

1.1. ORGANIZIRANOST ŠZL
Organi ŠZL so:
skupščina,
izvršni odbor,
nadzorni odbor,
disciplinski odbor.

1.2. DELO ORGANOV
Delo organov ŠZL je v letu 2020 potekalo v skladu s sprejetim programom.
1. Izvršni odbor za mandatno obdobje 2016-2020 se je v letu 2020 sestal na 3. rednih sejah
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2. volilna skupščina ŠZL je potekala 23. 6. 2020
3. Izvršni odbor za mandatno obdobje 2020-2024 se je v letu 2020 sestal na 2. rednih sejah
Izvršni odbor za mandatno obdobje 2020-2024 sestavljajo: predsednik, dva podpredsednika, sekretar zveze in 11
članov. Izvršni odbor ima 15 članov.
Predsednik ŠZL: mag. Janez Sodržnik
Podpredsednika ŠZL: Sašo Šindič in Gaber Benedik
Sekretar ŠZL: Aleš Remih
Člani izvršnega odbora so še: Butara Miha, Crnek Dejan, Drab Fatur Friderika, Kljun Zoran, Koprivšek Miha,
Kumer Gregor, Ovsenik Janez, Pirš Stupan Ksenija, Ploj Tanja, Šeme Tadej, Willenpart Tomaž
Izvršni odbor je na svojih sejah obravnaval naslednja področja:
•
•
•
•
•
•
•

poročila in predloge v zvezi z izvajanjem programov ŠZL
merila za sofinanciranje programov športa v MOL
osnutek proračuna MOL za šport za leto 2020 in 2021
strategija športa v Mestni občini Ljubljana
problematika upravljanja športnih objektov v Ljubljani
problematika izvedbe športno rekreativnih tekmovanj
priprave na zaključno prireditev Športnik Ljubljane 2020

Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2020-2024 sestavljajo 3 člani:
Đulaga Huskić, Peter Škerlj in Simon Vidmar
Nadzorni odbor za mandatno obdobje 2016-2020 se je v letu 2020 sestal enkrat.
Disciplinski odbor za mandatno obdobje 2020-2024 sestavljajo 3 člani:
Marija Čas, Mihael Košak, Tatjana Iris Prešeren
Disciplinski odbor se v letu 2020 ni sestal.

1.3. PROGRAMI IN AKTIVNOSTI V LETU 2020
1.3.1. VRHUNSKI ŠPORT (VŠ)
Na področju vrhunskega športa smo:





zastopali interese športnih društev in športnikov, ki delujejo na področju vrhunskega športa,
sprotno objavljali dosežene rezultate vrhunskih športnikov v spletnem časopisu »Športni utrinki« in na
internetni strani www.szlj.si,
sodelovali z organizacijami in institucijami, ki v svoje delo vključujejo dejavnosti s področja vrhunskega
športa,
pripravili in izpeljali slavnostno prireditev »Športnik Ljubljane 2020«.

1.3.2. ŠPORT ZA VSE (ŠV)
1.3.2.1.

Razgibajmo Ljubljano

V sklopu programa Razgibajmo Ljubljano pripravimo naslednje dogodke:
Športna zima: dogodek smo s Smučarsko zvezo Slovenije pripravljali 14.1.2020 in Timingom Ljubljana 30.1.2020,
žal pa nas je obakrat premagala narava. 14. 1. smo na Kongresnem trgu pripravljali progo za tek na smučeh, kjer
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bi v popoldanskem času izvedli šprint za mladinske kategorije in ekshibicijsko tekmo, dopoldan pa bi bil tekaški
krog namenjen osnovnošolcem, za zimsko Mini olimpijado in predstavitev društev. Za dogodek smo pridobili že
vsa potrebna dovoljenja, prijave razredov in društev, pripravljen je bil program, dogodek se je že tudi oglaševal.
Ker zaradi pretoplega vremena ni bilo mogoče pripeljati dovolj snega za postavitev proge za smučarski tek v centru
Ljubljane, smo dogodek prestavili v Stanežiče, kjer pa nam je odjuga nekaj dni pred dogodkom prav tako stopila
sneg.
Športna pomlad: Tudi za pomladni dogodek smo imeli že pripravljen program in prijavljena društva, pridobljena
dovoljenja, dogodek je bil oglaševan. Rdeča nit letošnje Športne pomladi naj bi bili svetovni dan namiznega tenisa
in vadbe na otokih športa v Ljubljani. 6.4. bi na Prešernovem trgu izvedli Dan namiznega tenisa, pridružili bi se
tudi igralci, ki so se uvrstili na OI, poligoni športnih društev pa bi predstavljali Otoke športa (preko predstavitve
svojega programa). Na dogodek smo povabili tudi OŠ, ki bi na ta dan izvedli športni dan. Na soboto, 11.4. bi na
izbranih Otokih športa po Ljubljani pripravili prikaz vadbe, svetovanja in predstavitev vseh lokacij Otokov športa.
Zaradi epidemije je bil dogodek odpovedan, zato smo se odločili za izdelavo družabne igre Človek, razgibaj se. V
času omejitve gibanja smo s pomočjo društev, z znanimi in bodočimi odličnimi športniki posneli tudi video
predstavitve vaj iz igrice. Videi so objavljeni na Youtube kanalu Razgibajmo Ljubljano. Videe smo delili preko
spleta, kasneje pa smo poskrbeli še za tiskano verzijo igrice, kot namizno igro in na forex plošče, ki se uporablja
za igro na prostem, ter za njeno objavo v Glasilu Ljubljana (126.000 naklade).
Športno poletje na Špici: na enem izmed prvih dogodkov, ki jih je država dovolila izvesti po preklicu epidemije,
smo na Špico privabili 19 društev, ki so se predstavile okoli 100 obiskovalcem. Zaradi omejitev pri zbiranju
obiskovalcev na dogodkih smo Športno poletje pripravili brez večjega oglaševanja, namesto klasičnega
povezovanja dogodka pa smo z vsemi sodelujočimi društvi posneli videe, ki smo jih in jih lahko kadarkoli,
objavljamo preko spleta. Na dogodku smo v živo izvedli igrico Človek, razgibaj se!. Sodelujoči so izvajali vaje,
za katere so dobivali žige, kdor je zbral 15 žigov je dobil praktični nagradi Razgibajmo Ljubljano - buff (ovratno
ruto s potiskom Razgibajmo Ljubljano) in delili papirno izvedbo igrice.
Športno poletje, tekmovanje ČS v velikih kanujih: v začetku julija smo s Kajakaško zvezo Slovenije, mestnimi
službami pripravili že tradicionalno tekmovanje v velikih kanujih za četrtne skupnosti. Tokrat je potekalo v
osamitvi, brez gledalcev, sodelovalo pa je 10 ekip z navijači. Zaradi omejitve zbiranja je bilo prisotnih okoli 90
oseb.
Športna jesen, Teden športa: v času med 5. in 12. septembrom smo pripravili Športne igre zaposlenih (5 športnih
panog, 179 udeležencev), akcijo Gremo na Orle, skupaj s ŠD Zadvor (okoli 500), vadbo na otokih športa (255),
vadbo Šole zdravja 1000 gibov, ki je bil prvi naš letošnji večji dogodek v centru Ljubljane, izvedli smo ga 9.10.
na Prešernovem trgu (20 - 30 sodelujočih iz društva, obiskovalci, ki so na varni razdalji telovadili 10-20), dva
dneva miniolimpijade (10. in 11.9.), ki je bila zaradi omejitve zbiranja okrnjena in nam je bilo žal, da smo nekaj
šol morali odsloviti (330 otrok prve triade, 4 šole, 32 društev) in Športno tržnico, ki pa smo jo zaradi zahtev NIJZ
tokrat pripravili zares kot tržnico, brez večjih predstavitev in nastopov. Žal se s takim načinom, ki je organizacijsko
sicer bolj urejen, izgubi naključne obiskovalce, za katere je tak dogodek, ki je v »odprti« obliki bolj primeren. Na
tržnici 12.9. je sodelovalo 38 društev našteli smo 400 obiskovalcev.
Športna jesen, Kam na vadbo v Glasilu Ljubljana: skupaj s podatki Mestne občine Ljubljana smo zbrali podatke o
vadbeni ponudbi klubov, društev in ostalih ponudnikov v mestu ter jih objavili v Glasilu Ljubljana. Zbranih je bilo
4208 vadb, število naklade glasila 126.000 izvodov.
Program vadbe je bil za udeležence brezplačen.

1.3.2.2.

Rekreativni izziv® 2020
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Program rekreativnih enodnevnih ali večdnevnih prireditev pripomore k spodbujanju prebivalstva, da se
množičneje odloča za preplet gibalnih in rekreativni ur v svojem vsakdanu. Namen je tudi spodbuditi organizatorje
teh in še drugih prireditev, da zvišajo kakovost programa in njegove izvedbe, kar posledično pomeni tudi večjo
konkurenco med njimi in boljšo izkušnjo udeležencev. Izvedli smo petnajst dogodkov. Program vadbe je bil za
udeležence brezplačen.

1.3.2.3.

Cooperjevi tekaški preizkusi

V letu 2020 smo pri projektu Cooperjevi tekaški preizkusi sodelovali z dvema podizvajalcema. V Ljubljani z
Akademskim društvo Slovan in v Celju s Športno zvezo Celje. V Ljubljani smo izvedli 4 testiranja, vsa so potekala
na stadionu Slovan. Testiranja so potekala v juniju, avgustu, septembru in oktobru. V Celju smo izvedli 2 testiranji,
ki sta bili izvedeni v juniju in oktobru. Posamezno testiranje je potekalo 4 ure. Poleg testiranj smo izvajali meritve:
teža, odstotek maščobne mase, odstotek mišične mase, odstotek vode v telesu, kostna masa, ITM. S testiranjem
merimo aerobne funkcionalne sposobnosti, s katerimi ugotavljamo vzdržljivost in splošno telesno pripravljenost
posameznika. Test sestavljata teka na 2400 metrov za moške in 1600 metrov za ženske (oboji stari nad 16 let), ki
ju je potrebno preteči v čim krajšem času, a tako, da pri tem ne ogrožate lastnega zdravja. Skupno število
udeležencev je bilo čez 700. Zaradi epidemije in razmer v povezavi s Covid, se je testov udeležilo manj ljudi kot
smo pričakovali. S tem so bili povezani tudi cilji programa, kjer smo izkoristili priložnost tudi za ozaveščanje ljudi
o pomenu športne vadbe v takih časih. V letu 2021 želimo nadaljevati z izvedbo programa. Program vadbe je bil
za udeležence brezplačen.

1.3.2.4.

BREZPLAČEN celoletni program RekreAKCIJE

Celoletne oziroma sezonske rekreativne akcije pripomorejo k spodbujanju prebivalstva, da se množičneje odloča
za preplet gibalnih in rekreativni ur v svojem vsakdanu. S programom ciljamo na prebivalce osrednje Slovenije,
ki jim ponujamo kolesarske, pohodno in gibalne akcije, na katerih dosežejo vrh, premagajo razdaljo ali svoj osebni
rekord, predvsem pa naberejo nekaj nove kondicije, porabljajo kalorije, odkrijejo kaj novega v njihovi okolici ali
pa preprosto uživajo v naravi s prijatelji ali sami. Izvedli smo dve celoletni, eno sezonsko akcijo in sedem prireditev
z meritvami in svetovanjem rekreativcem. Program vadbe je bil za udeležence brezplačen.

1.3.2.5.

BREZPLAČNA vadba za popolne začetnike

Program rekreativne vadbe za začetnike, končne uporabnike spodbuja k spoznavanju športnih panog in
vključevanju v redno športnorekreativno vadbo. V letu 2020 smo program izvajali za področja teka, cestnega in
turnega kolesarjenja, teka na smučeh, športnega plezanja... Izvedli smo programe z dvanajstimi športnimi društvi.
Program vadbe je bil za udeležence brezplačen.

1.3.2.6.

Otoki športa

Namen vadbe je spoznati prebivalce Ljubljane z možnostmi, ki jih dajejo športni objekti in površine v naravi,
razgibati Ljubljančane, usmerjanje zainteresiranih v klube in društva na redno vadbo, ne nazadnje pa tudi
doseganje individualnih ciljev: izgubo odvečne maščobe, pridobivanje kondicije ter učvrstitev telesa… Na
posameznih lokacijah so po določenem urniku že četrto leto zapored potekale predstavitve vadbe in svetovanje o
zdravi prehrani in pomenu telesne aktivnosti. Vadba je potekala pod nadzorom izkušenega, licenciranega trenerja
ali vaditelja, skušali pa smo doseči kar najbolj individualen pristop do vsakega posameznika. Z izbiro lokacij vadbe
smo se skušali približati kar največjemu številu meščanov Mestne občine Ljubljana. Zaradi epidemije smo namesto
načrtovanega spomladanskega in jesenskega dela izvedli svetovanje v enem delu, to je od 24. 8. do 30. 10. 2020.
V tem času smo izvedli 20 vadbenih enot v trajanju 90 minut. Brezplačna vadba je potekala 2x tedensko v različnih
terminih.
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1.3.2.7.

Senior fit

Celoletna telovadba za starejše FIT SENIOR je potekala v dvorani ali na zunanjih površinah Športnega centra
Triglav in v Dnevnih centrih aktivnosti Ljubljana. Vadba posamezne skupine je potekala 60 minut. Telovadba za
starejše je bila nizko intenzivna skupinska vadba, ki posamezniku omogoča prilagoditev intenzivnosti glede na
lastne sposobnosti. Vadeči so se posvetovali s trenerjem o intenzivnosti, načinu, ter morebitnih omejitvah. Vadba
je bila sestavljena iz ogrevalnega dela, aerobnega dela, vaj za krepitev mišic, raztezanja in sproščanja. Program
vadbe je bil za udeležence brezplačen.

1.4. ŠPORT OTROK IN MLADINE
1.4.1.1.

Športne igre mladih za Pokal ŠZL v letu 2020

Tudi v letu 2020 smo izvedli tradicionalen program Športne igre mladih 2020 , ki ga s svojimi člani in članicami
izvajamo že od leta 1996. Program smo v letu 2020 zaradi marčevske odrejene karantene in ostalih ukrepov, ki so
sledili s strani Vlade republike Slovenije, kljub temu izvedli uspešno v okviru veljavnih ukrepov, ki jih je izdala
Vlada RS. Skupaj z našimi člani in članicami, mladimi športnicami in športniki ter mediji, smo pripomogli k
promociji športnih društev, klubov in njihovi dejavnosti.
V obdobju od januarja do sredine meseca oktobra smo izvedli tekmovanja v petih športnih panogah in sicer v:
ritmični in estetski gimnastiki, kajak-kanuju, orodni gimnastiki, judu in atletiki. Programa se je v letu 2020 skupno
udeležilo okoli 770 mladih športnic in športnikov v starostni kategoriji do 14 let.
Na zvezi smo opravljali vlogo koordinatorja, zagotavljali smo logistično in medijsko podporo, zagotovili tudi
sofinanciranje športnih objektov, medalj, pokalov in priznanj. Na tekmovanjih smo v sodelovanju z Olimpijskim
komitejem Slovenije-ZŠZ izvajali Fair play protokol, na katerem smo mlade športnice in športnike, njihove starše,
trenerje, sodnike in ostale simpatizerje športa osveščali o vrednotah fair playa v športu. Najavo dogodkov, kratka
poročila in rezultate smo objavili v različnih tiskanih in elektronskih medijih (revija Ljubljana, spletna stran
www.szlj.si, spletna stran www.sctriglav.si, športni utrinki, …). Program je v letu 2020 sofinancirala Fundacija
za šport. Nekaj sredstev za izvedbo programa smo namenili iz lastnih virov.

1.5. INFORMATIKA IN MEDIJI
1.5.1.1.

Nacionalna medijska podpora športni rekreaciji

Čez vse leto smo zagotavljali brezplačno uporabo aplikacij za vodenje članstva, vnašanje in objavo prireditev in
vadbenih programov, redno pa je bila ažurirana tudi naša spletna stran. Vse mesece (razen meseca julija in avgusta)
pa smo organizacije in posameznike obveščali o aktivnostih ŠZL in ostalih športnih institucij v Ljubljani in
Sloveniji.
Že v preteklih letih smo pridobili avtorske pravice za uporabo nekdanje in še danes razpoznavne ikone za področje
športne rekreacije – Trimčka. Tega že uporabljamo v zvezi z našimi rekreativnimi programi, nameravamo pa ga
uporabiti tudi pri drugih skupnih ( z mestom, društvi…) projektih, v povezavi z rekreacijo; oznake na tekaških,
kolesarskih in drugih poteh, mediji…
Na področju medijev smo nadaljevali dejavnosti, kot v preteklih dveh letih in vsebine še nadgradili z zbiranjem,
vpisom in objavo podatkov o športni vadbi v Ljubljani. Novembra in decembra smo ažurirali ali na novo zbrali
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skoraj 2000 podatkov (vadb), pri tem pa se nismo omejevali le na naše članstvo. Še bolj uspešni smo bili pri
zbiranju prireditev, ki smo jih, že po tradiciji zajemali kar za celotno Slovenijo in kot edini pri nas zbrali več kot
5500 prireditev. Vsi podatki so na voljo medijem in trenutno imamo neposredne ali posredne dogovore sklenjene
s 37 tiskanimi in elektronskimi mediji.
V letu 2020 smo nadaljevali z izdelavo novega spletnega portala www.rekreacija.si. Ta bo namenjen obveščanju
in osveščanju javnosti, ljubiteljev športa o različnih področji športne rekreacije.

1.6. ZALOŽNIŠTVO

1.6.1.1.

Športni utrinki – spletni tednik in tiskana verzija

Spletni tednik ŠPORTNI UTRINKI že nekaj let pomeni pomemben medij v smislu boljše podpore delovanja
društev. Omogoča jim lažjo in širšo dostopnost do najrazličnejših koristnih informacij, povečuje znanje, opozarja
na napake in hvali dobra dejanja ali izvedbe. V letu 2020 smo ta spletni časopis izdajali vsak četrtek na več kot
1500 naslovov.

1.7. ŠPORTNIK LJUBLJANE 2020
ŠZL je skupaj z MOL v letu 2020 zaradi izrednih razmer pandemije Covid19 prireditev Športnik Ljubljane
prestavila v mesec marec v leto 2021. Na podelitev priznanj za vrhunske dosežke najboljšim športnikom in
športnicam, športnim ekipam, športnikom študentom, športnikom invalidom, trenerjem in amaterskim športnim
delavcem za večletno delo v športu, priznanja ob jubilejih športnih društev, ter priznanja s področja športne
rekreacije, smo zaradi upoštevanja odlokov in ukrepov smo tokrat povabili samo prejemnike priznanj. Skupaj smo
podelili 83 priznanj.

1.7.1. PODPORA ŠPORTNIM DRUŠTVOM IN DRUGIM ORGANIZACIJAM NA
PODROČJU ŠPORTA V MOL (strokovna, tehnična, medijska in
informacijska podpora)
V sklopu strokovne podpore se je ŠZL v letu 2020 med drugim angažirala predvsem pri zastopanju stališč društev
in športnih panog do različnih ustanov in organizacij, ter nadaljevala s ponudbo brezplačnega informacijskega
sistem in medijskega servisa. Našim članom smo zagotovili ugodne pogoje za zavarovanje odgovornosti vaditeljev
in trenerjev ter zavarovanje Specialisti+. V letu 2020 se je pri ŠZL zavarovalo 785 vaditeljev, trenerjev in
športnikov, ter 26 za zavarovanje Specialisti+. Izvajali smo pomoč pri promociji društev (objava športnih
prireditev v medijih, predstavitev društev na različnih sejmih), športna društva smo vključili v športne prireditve,
ki jih je organizira ŠZL.
Društvom smo pomagali pri organizaciji in izvedbi športnih prireditev (pridobivanje uradnih dovoljenj, prijava
prireditve, zavarovanje prireditve, varovanje prireditve, zagotovitev zdravniške oskrbe …), nudili pomoč pri
prijavi na različne razpise in preko športa nadaljevali povezavo četrtnih skupnosti in ljubljanskih športnih društev.

1.7.2. URESNIČEVANJE STRATEGIJE ŠPORTA V MOL
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Naša osnovna naloga na tem področju je bila:
 izvajanje strategije športa na območju MOL, ki je bila sprejeta za obdobje 2018 -2028,
 sodelovanje pri dopolnitvah Pravilnika o merilih za sofinanciranje programov športa v MOL s konkretnimi
predlogi,
 v okviru tega uresničevanje letnega programa športa (LPŠ) za leto 2020,
 izvajanje z MOL dogovorjenih nalog,
 pospeševanje pridobivanja članstva v športnih društvih in zvezah društev.

1.7.3. SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANIZACIJAMI
Aktivno smo sodelovali z vsemi organizacijami, ki so povezane s športom ali delujejo na področju športa:
 Mestna občina Ljubljana,
 ljubljanske četrtne skupnosti,
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport,
 Olimpijski komite Slovenije – združenje športnih zvez
 Fundacija za šport,
 Zveza društvenih organizacij Slovenije,
 Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij (CNOVS) in druge nevladne
organizacije.

1.7.4. REGIJSKA PISARNA LJUBLJANA
V okviru regijske pisarne smo bili v pomoč občinskim športnim zvezam pri uresničevanju dogovorjenih
programov razvoja športa in si prizadevali za ustanavljanje športnih zvez tam, kjer jih ni, pomagali smo tudi
športnim društvom v občinah, v katerih ni ustanovljenih športnih zvez.
Športne organizacije (društva in zveze) v regiji, ki jih pisarna pokriva, smo redno informirali o aktualnih statusnih
zadevah, razpisih in drugih pomembnih informacijah s področja športa. Vzpostavili smo konkretno informiranje
ljudi o športno rekreativnih dejavnostih in športnih prireditvah na regionalnem področju z uporabo informacijske
tehnologije (spletna sporočila, spletna stran, prenos informacij do medijev). Javnost smo informirali o športnih
aktivnostih in jih redno objavljali na naši spletni strani. V sklopu regijske pisarne smo izvedli določene projekte
tudi skupaj z OKS.

FINANČNO POROČILO
2.1. RAČUNOVODSKE USMERITVE
Opredmetena osnovna sredstva
Opredmeteno osnovno sredstvo je sredstvo v lasti ali finančnem najemu, ki se uporablja pri ustvarjanju proizvodov
ali opravljanju storitev oziroma dajanju v najem ter se bo po pričakovanju uporabljalo v več kot enem
obračunskem obdobju.
Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva, ki se v bilanci stanja izkazujejo pri opredmetenih osnovnih
sredstvih, se knjigovodsko izkazujejo kot terjatve.
Opredmeteno osnovno sredstvo se ob začetnem pripoznanju ovrednoti po nabavni vrednosti. Sestavljajo jo njegova
nakupna cena, uvozne in nevračljive nakupne dajatve ter stroški, ki jih je mogoče pripisati neposredno njegovi
usposobitvi za nameravano uporabo, zlasti stroški dovoza in namestitve. Če je nabavna vrednost opredmetenih
osnovnih sredstev velika, se razporedi na njegove dele. Kasneje nastali stroški, ki so povezani z opredmetenim
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osnovnim sredstvom, povečujejo njegovo nabavno vrednost, če se povečujejo bodoče koristi v primerjavi s prej
ocenjenimi.
Opredmetena osnovna sredstva predstavljajo zemljišča, zgradbe in oprema. Kot opredmetena osnovna sredstva se
šteje tudi drobni inventar, katerega doba uporabnosti je daljša kot eno leto in katerega posamična nabavna vrednost
ne presega 500 EUR.
Za opredmetena osnovna sredstva so v poslovnih knjigah posebej izkazane nabavne vrednosti oziroma
prevrednotene nabavne vrednosti in posebej popravki vrednosti, pri čemer popravek vrednosti predstavlja njihov
kumulativni odpis kot posledico amortiziranja. V bilanci stanja so izkazana po nedopisani vrednosti (knjigovodski
vrednosti), ki predstavlja razliko med nabavno in odpisano vrednostjo.
Računovodske usmeritve za merjenje po pri poznavanju opredmetenega osnovnega sredstva
Prevrednotenje opredmetenih osnovnih sredstev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti in se pojavi zaradi
uporabe modela prevrednotenja in zmanjšanje njihove knjigovodske vrednosti zaradi oslabitve.
Opredmetena osnovna sredstva je potrebno izkazovati v prevrednotenem znesku, ki je njegova poštena vrednost
na dan prevrednotenja, zmanjšana za vsak kasnejši amortizacijski popravke vrednosti in kasnejše nabrane izgube
zaradi oslabitve.
Amortizacija
Amortizacija je obračunana od izvirne nabavne vrednosti amortizirljivih sredstev, zmanjšana za ocenjeno preostalo
vrednost. Osnovna sredstva se amortizirajo posamično. Uporablja se enakomerni časovni obračun amortiziranja.
Opredmeteno osnovno sredstvo se začne amortizirati prvi dan naslednjega meseca potem, ko je pripravljeno za
opravljanje dejavnosti, za katero je namenjeno.
Amortizacijske stopnje temeljijo na življenjski dobi sredstev.
Letne stopnje amortizacije za opredmetena osnovna sredstva so razvidne iz spodnje preglednice:
Vrsta opredmetenega osnovnega sredstva
Zgradbe
Oprema

Stopnja amortizacije
5%
12,5%-20%

Amortizacija se obračunava posamično, skupinsko pa se lahko samo pri drobnem inventarju iste vrste ali
podobnega namena.
Terjatve
Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki,
da bodo poplačane.
Prvotne terjatve se lahko kasneje povečajo ali pa ne glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo tudi zmanjšajo
za vsak znesek, utemeljen s pogodbo.
Terjatve, za katere se domneva, da ne bodo poravnane v rednem roku oziroma v celotnem znesku, se šteje kot
dvomljive, če se je zaradi njih začel sodni postopek, pa kot sporne terjatve.
Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Opravi se lahko ob koncu poslovnega leta
ali med njim.
Popravki vrednosti terjatev se oblikujejo za posamično terjatev.
Terjatve zajemajo knjigovodsko vrednost kratkoročni terjatev do članov razen kratkoročnih finančnih naložb.
Denarna sredstva
Denarna sredstva sestavlja gotovina, knjižni denar in denar na poti. Gotovina je denar v blagajni, in sicer v obliki
bankovcev, kovancev in prejetih čekov oziroma takoj udenarljivih vrednostnih papirjev. Knjižni denar je denar na
računih pri banki ali drugi finančni inštituciji, ki se lahko uporablja za plačevanje. Sestavljajo ga takoj razpoložljiva
denarna sredstva in sredstva, vezana na odpoklic. Denar na poti je denar, ki se prenaša iz blagajne na ustrezni račun
pri banki ali drugi finančni inštituciji in se istega dne še ne vpiše kot dobroimetje pri njej.
Knjigovodska vrednost denarnega sredstva je enaka njegovi začetni nominalni vrednosti, dokler se ne pojavi
potreba po prevrednotenju. Denarno sredstvo, izraženo v tuji valuti, se prevede v domačo valuto po menjalnem
tečaju na dan prejema.
Prevrednotenje denarnih sredstev se izvrši v primeru denarnih sredstev, izraženih v tujih valutah, če se po prvem
pripoznanju spremeni valutni tečaj. Tečajna razlika, ki se pojavi pri tem, lahko poveča ali zmanjša prvotno
izkazano vrednost in predstavlja redni finančni prihodek oziroma redni finančni odhodek.
Društveni sklad
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Društveni sklad izkazuje:
Ustanovno vlogo,
presežek prihodkov, razporejen za določene namene,
rezerve ter namenski sklad za izobraževanje, socialne in druge namene v skladu s pravili in odločitvami
društva,
nerazporejeni presežek prihodkov,
nepokriti presežek odhodkov (odbitna postavka),
prenos presežka iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih osnovnih sredstev
in finančnih naložb glede na spremembe njihovega stanja.
Društveni sklad predstavlja razliko med:
(večjo) vrednostjo sredstev skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter vrednostjo dolgov skupaj s
pasivnimi časovnimi razmejitvami in rezervacijami.
Društveni sklad se spreminja zaradi:
Povečanja in zmanjšanja na podlagi poslovnega izida,
Prenehanja društva.
Dolgovi
Dolgovi so finančni in poslovni, kratkoročni in dolgoročni.
Vsi dolgovi se ob začetnem pripoznanju ovrednotijo z zneski iz ustreznih listin o njihovem nastanku, ki dokazujejo
prejem denarnih sredstev ali poplačilo kakega poslovnega dolga, v primeru poslovnih dolgov pa v primeru
dolgoročnih dolgov prejem praviloma opredmetenih osnovnih sredstev, v primeru kratkoročnih dolgov pa prejem
kakega proizvoda ali storitve ali opravljeno delo oziroma obračunani strošek, odhodek ali delež v poslovnem izidu.
Dolgoročni dolgovi se povečujejo za pripisane obresti ali zmanjšujejo za odplačane zneske in morebitne drugačne
poravnave, če o tem obstaja sporazum z upnikom. Knjigovodska vrednost dolgoročnih dolgov je enaka njihovi
izvirni vrednosti, zmanjšani za odplačila glavnice in prenose med kratkoročne dolgove, dokler se ne pojavi potreba
po prevrednotenju dolgoročnih dolgov.
Knjigovodska vrednost kratkoročnih dolgov je enaka njihovi izvirni vrednosti, popravljeni za njihova povečanja
ali zmanjšanja skladno s sporazumi z upniki, dokler se ne pojavi potreba po njihovem prevrednotenju.
Kratkoročne in dolgoročne obveznosti vseh vrst se v začetku izkazujejo z zneski, ki izhajajo iz ustreznih listin, ob
predpostavki, da upniki zahtevajo njihovo poplačilo. Obveznosti se kasneje povečujejo s pripisanimi donosi
(obresti, druga nadomestila), za katere obstaja sporazum z upnikom. Obveznosti se zmanjšujejo za odplačane
zneske in morebitne drugačne poravnave v dogovoru z upnikom. Dolgoročne obveznosti se zmanjšujejo tudi za
tisti del, ki bo moral biti poplačan v manj kot letu dni, kar se izkazuje med kratkoročnimi obveznostmi.
Kratkoročne časovne razmejitve
Aktivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo kratkoročno odložene stroške in kratkoročno ne zaračunane
prihodke.
Pasivne kratkoročne časovne razmejitve zajemajo vnaprej vračunane stroške in kratkoročno odložene prihodke.
Pripoznavanje prihodkov
Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem
sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Prihodki se pripoznajo, ko se upravičeno pričakuje, da bodo vodili do prejemkov, če ti niso uresničeni že ob
nastanku.
Prihodki od dejavnosti
Zajemajo zneske članarin, prostovoljnih prispevkov članov, dotacij iz fundacij oziroma ustanov, dotacij iz javnih
fundacij in skladov, dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev, donacij pravnih in fizičnih oseb, prihodkov
od prodaje materiala, proizvodov, trgovskega blaga in storitev ter drugih prihodkov, doseženih z opravljanjem
dejavnosti, ki se nanašajo na obračunsko obdobje.
Prihodki od prodaje proizvodov trgovskega blaga in materiala se merijo na podlagi prodajnih cen, navedenih na
fakturah in drugih listinah, zmanjšanih za popuste, odobrene ob prodaji ali kasneje, tudi zaradi zgodnejšega plačila.
Finančni prihodki
Finančni prihodki so prejete obresti od finančnih naložb in poslovnih terjatev, pozitivne tečajne razlike, prihodki
od dividend in drugih deležev v dobičku, prihodki iz uskladitve in spremembe vrednosti, odpisi posojil društvu,
dobički pri prodaji finančnih naložb in tudi drugi od naložbenih nepremičnin in prihodki iz prevrednotenja
finančnih naložb.
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Drugi prihodki
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke (denarne kazni in odškodnine ipd.). Pojavljajo se v dejansko
nastalih zneskih.
Pripoznavanje odhodkov
Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem
sredstva ali s povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Stroški storitev
Zajemajo vrednosti v obračunskem obdobju opravljenih storitev drugih pravnih in fizičnih oseb, ki bremenijo
poslovni izid v obdobju.
Stroški dela
Zajemajo zneske plač, nadomestil plač, kolikor bremenijo društvo, dajatev v naravi, vrednosti daril in nagrad
zaposlencem, prejemkov ali povračil, ki pripadajo zaposlencem na podlagi delovnega razmerja, ter dajatev, ki se
obračunavajo od naštetih prejemkov in bremenijo društvo.
Finančni odhodki
Zajemajo zneske obresti, popravkov oziroma odpisov finančnih naložb in drugih finančnih odhodkov, ki bremenijo
prihodke v obračunskem obdobju.
Drugi odhodki
Zajemajo zneske neobičajnih postavk, popisnih presežkov in dobičkov, nastalih pri prodaji opredmetenih osnovnih
sredstev in neopredmetenih sredstev ter podobne postavke in zneske dajatev, razen tistih, ki sodijo med stroške
dela ali se vračunavajo v nabavno (nakupno) vrednost pridobljenega materiala, storitev, blaga ter opredmetenih
osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev.
Davek od dohodkov pravnih oseb
Je znesek obveznosti za plačilo tega davka, ki ga ugotovi društvo za obračunsko obdobje.
Presežek prihodkov obračunskega obdobja
Je razlika med (večjim) zneskom prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju, zmanjšana za
obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.
Presežek odhodkov obračunskega obdobja
Je razlika med (večjimi) odhodki in prihodki v obračunskem obdobju.
Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega odboja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij
zajema tisti znesek prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za pokrivanje obravnavanega
obračunskega obdobja.

2.2. POJASNILA POSTAVK IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA OD 1.1.2020 DO
31.12.2020
Podatki so v EUR, brez stotinov.
Celotni prihodki v obravnavanem obdobju so znašali 301.273€, skupni odhodki pa 317.905€. Presežek
odhodkov nad prihodki znaša 16.632€ .

Prihodki

Dotacije iz proračuna
Dotacije iz Fundacije
Prihodki iz OKS
Prihodki iz zavarovanja odgovornosti
Članarine in prispevki
Prihodki od prodaje storitev in blaga

2020

2019

122.367
71.600
12.888
22.399
12.840
45.467

223.819
66.700
22.694
22.474
12.900
75.310

Indeks
0,41
1,07
0,57
1,00
1,00
0,60
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Državna pomoč Covid
Drugi prihodki

9.131
4.581

0
3.672

1,25

PRIHODKI SKUPAJ

301.273

427.569

0,70

Pregled prihodkov po virih financiranja v primerjavi s celotnimi prihodki:
- prihodki MOL-a so znašali 41% vseh prihodkov
- prihodki Fundacije so znašali 24% prihodkov
- iz naslova sponzoriranja in ostalih storitev na trgu 15%
- prihodki iz zavarovanja 7%
- ostali prihodki v višini13%
Prihodki in odhodki po projektih so prikazani v posebni tabeli.

2.3. POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2020
Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva (AOP 004 in 010):
Vrednost neopredmetenih sredstev znaša 3.534€, vrednost opredmetenih osnovnih sredstev pa 3.326€.
Zveza je v letu 2020 nabavila opremo v višini 3.391€, od tega računalniško opremo 3.282€ in ostalo opremo v
višini 109€.
Dolgoročne finančne naložbe (AOP 019):
Zveza izkazuje dolgoročno naložbo v Športni center Triglav v višini 710.458€.
Dolgoročne finančne naložbe društva so razvrščene v skupino za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. Ker za
dolgoročne finančne naložbe društva ni objavljena cena na delujočem trgu, njih poštene vrednosti pa ni mogoče
zanesljivo izmeriti, so vrednotene po njihovi nabavni vrednosti.
Kratkoročne poslovne terjatve (AOP 048):
Skupna vrednost kratkoročnih poslovnih terjatev znaša 16.243€, od tega:
- kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 12.905€
- kratkoročne terjatve iz naslova danih predujmov 1.000€
- terjatve iz naslova refundacij 1.863
- druge terjatve 475€
Kratkoročne terjatve do kupcev po starosti:
Nezapadle 0-30 dni
30-60 dni 60-180 dni
6.002€
1.122€
4.500€
861€
47%
9%
35%
7%

180-360 dni
420€
3%

skupaj
12.905€
100%

Stanje denarnih sredstev (AOP 052):
Na bilančni presečni dan izkazuje zveza denarna sredstva na računu v višini 29.309€.
Društveni sklad (AOP 056):
Sklad izkazuje stanje v višini 92.321€. Sklad je rezultat poslovnih izidov od ustanovitve dalje.
Rezervacije in dolgoročne PČR (AOP 074):
Društvo je, skladno s spremembo SRS 33 s 1. januarjem 2007, v letu 2010 odpravilo sklad osnovnih sredstev in
stanje na dan 01.01.2010 izkazalo kot dolgoročne pasivne časovne razmejitve v višini 350.915€
Dolgoročne in kratkoročne finančne obveznosti (AOP 076 in 087):
Finančne obveznosti iz naslova posojil znašajo 263.326€:
- Eko sklad v višini 171.863€, od tega kratkoročni del 19.703€ in dolgoročni del 152.160€
- Športni center Triglav 83.605€ v celoti dolgoročno posojilo
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-

OKS 7.312€ v celoti kratkoročno posojilo
A1 d.d. 546€, kratkoročno posojilo

Kratkoročne poslovne obveznosti (AOP 091):
Zveza izkazuje stanje kratkoročnih poslovnih obveznosti v skupni vrednosti 56.308€, od tega:
- obveznosti do dobaviteljev za obratna sredstva v višini 41.226€
- obveznosti do države iz naslova davkov in prispevkov v višini 5.785€
- obveznosti do zaposlenih 7.863€
- obveznosti za obresti 1.434€

Sekretar: Aleš Remih
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