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Datum: 22.2.2018  
Št. dokumenta: 88/2017 

 

 

 

Z A P I S N I K  

1. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

    ki je bila v ponedeljek, 29. januarja  2018, ob 1500 uri, 

v sejni sobi Gimnastične zveze Slovenije, Koprska ul. 29, v Ljubljani. 

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, Bernarda Mavrič, Sebastijan Piletič, Sašo Bertoncelj, Aljaž 
Pegan, Sašo Barle, Peter Frumen in Tanja Ploj. 
 
Drugi prisotni: Mitija Samardžija Pavletič, Nuša Semič, Enes Hodžić Lederer, Urša Bavdek, 
Alenka Cotič, članica NO GZS, Gorazd Podbevšek, član NO GZS, Mojca Rode in Mitja Petkovšek 
(oba KRG TiM). 
 
Opravičeno odsotni: Mojca Hrženjak  in dr. Edvard  Kolar.  
 
Na seji je bilo prisotnih osem (8) od skupaj enajstih (10) članov Izvršnega odbora – seja je 
bila sklepčna. 
 
Seja je bila magnetofonsko snemana.  
 
 
Predlog dnevnega reda: 

1) Konstituiranje Izvršnega odbora GZS. 
2) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.  

3) Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne in 10. ter 11. korespondenčne seje IO GZS.  
4) Strokovno področje delovanja GZS:  

a) Konstituiranje Strokovnega sveta GZS - Potrditev novih članov Strokovnega   
   sveta GZS, po predlogu SS GZS. 

b) Verificiranje sklepov 1. redne seje Strokovnega sveta GZS. 
c) Kongres Gimnastične zveze Slovenije 2018. 
d) Organizacija domačih tekmovanj.   
e) Mnenje – naturalizacija tekmovalke RG. 

5) Gospodarsko – organizacijsko poslovanje: 
a) Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2018. 

b) Določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2018. 

c) Določitev višine licenčnine za leto 2018. 

d) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2018. 

e) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov. 

f) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 

g) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih 

programov. 

h) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS. 

i) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za 

leto 2018.  

j) Imenovanje Inventurne komisije za leto 2018. 
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6) Osnovne organizacije Gimnastične zveze Slovenije  

a) Včlanitev novih društev v GZS. 

b) Obvestilo o izstopu iz članstva GZS. 

8) Informacija o konstituiranju NO in DK Gimnastične zveze Slovenije.  

9) Razno. 

 
 
AD 1  Konstituiranje Izvršnega odbora GZS 
 
Mag. Damjan Kralj pove, da je bil na 6. volilni skupščini GZS, 14.12.2017, izvoljen Izvršni 
odbor GZS v sledeči sestavi: 
 

1) Mag. Damjan Kralj, predsednik GZS, 
2) Dr. Edvard Kolar, podpredsednik GZS za gospodarsko – organizacijsko področje, 
3) Sebastijan Piletič, podpredsednik GZS za strokovno področje, 
4) Aljaž Pegan, podpredsednik GZS ta stike z regijam, 
5) Bernarda Mavrič, predstavnica vrhunskega športa, 
6) Sašo Barle, predstavnik gimnastike za vse, 
7) Peter Frumen, predstavnik regij,  
8) Tanja Ploj, predstavnica regij, 
9) Sašo Bertoncelj, predstavnik aktivnih športnikov in  
10) Mojca Hrženjak, predsednica Odbora za gospodarske dejavnosti.  

Sklep št. 1: 
IO GZS se konstituira v obliki, kot je bil izvoljen na 6. volilni skupščini GZS,  14.12.2017. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
AD 2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Mag. Damjan Kralj pove, da je bilo Vabilo na sejo z dnevnim redom posredovano članom 
IO. Predlogov za dopolnitev le tega ni bilo.  
 
Sklep št. 2: 
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red 1. redne seje IO GZS. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
AD 3 Pregled in potrditev zapisnikov 15. redne in 10. ter 11. kor. seje IO GZS 
  
Nuša Semič pove, da so člani IO GZS kot gradivo prejeli pregled vseh sklepov  navedenih 
sej. Vsi sklepi, razen sklepa št. 4, ki je v pripravi,  iz 15. redne seje IO GZS, so realizirani.  
 
Sklep št. 3: 
IO GZS potrjuje zapisnike 15. redne ter 10. in  11. korespondenčne seje IO GZS iz leta 
2017.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
AD 4 Strokovno področje delovanja GZS 

 
a) Konstituiranje Strokovnega sveta GZS - Potrditev novih članov 

Strokovnega  sveta GZS, po predlogu SS GZS  
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Sebastijan Piletič, predsednik Strokovnega sveta GZS (SS GZS) pove, da skladno s 50. 
členom Statuta GZS Strokovni svet GZS sestavljajo: 

1) podpredsednik GZS za strokovno področje – Sebastijan Piletič, voljen 
2) predsednik ženskega strokovnega odbora – Andrej Mavrič, voljen 
3) predsednik moškega strokovnega odbora – Dejan Jovanovič, voljen 
4) predsednik strokovnega odbora za ritmično gimnastiko – Alena 
Yakubouskaya,voljena 
5) predsednik strokovnega odbora za aerobiko -  ni bil izvoljen 
6) predsednik strokovnega odbora gimnastike za vse – Stasja Mehora, voljena 
7) predsednik strokovnega odbora športne akrobatike – Boris Pregelj, voljen 
8) predstavnik aktivnih športnikov – Sašo Bertoncelj, voljen. 
9) predsednik sodniške komisije – predlaga SS GZS 
10) predstavnik trenerjev – predlaga SS GZS in  
11) vodja programa izobraževanja – predlaga SS GZS. 

 
Prvih osem (8) članov SS GZS je izvoljenih na skupščini, ostale člane pa, skladno s Statutom 
GZS, predlaga Strokovni svet GZS. 

 
SS GZS je na svoji prvi redni seji sprejel sklep, s katerim je Izvršnemu odboru GZS 
predlagal potrditev: 

 dr. Maje Bučar Pajek -  za vodjo programa izobraževanja in  
 Nataše Retelj - za predstavnico trenerjev.  

 
Sklep št. 4: 
IO GZS potrjuje dr. Majo Bučar Pajek za vodjo programa izobraževanja in Natašo 
Retelj za predstavnico trenerjev v Strokovnem svetu GZS. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
Razprava:  
Ga. Mavrič zanima zakaj v SS GZS ni predstavnika sodnikov, ki bi bil pomemben člen in 
predstavnik sodnikov vseh panog? 
 
Sebastijan Piletič pove, da z veseljem sprejme predstavnika vseh sodnikov v SS GZS, 
vendar naj izbrani kandidat sestavi program delovanja  kot predstavnik in zastopnik 
sodnikov.  
 
Sklep št. 5: Nuša Semič pozove predstavnike sodnikov panožnih SO, da oblikujejo 
skupno problematiko, ki se bo obravnavala na SS GZS. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 

b) Verificiranje sklepov 1. redne seje Strokovnega sveta GZS  
 
Sebastijan Piletič poda sklepe, ki so bili sprejeti na 1. redni seji SS GZS, 11. januarja2018: 
 
  SS GZS potrjuje predlagan dnevni red 1. redne seje SS GZS. 

  SS GZS se konsitituira v obliki, kot je bil izvoljen na Skupščini GZS, 
14.12.2017, brez predsednika SO za aeriboko.  

  SS GZS da v potrditev IO GZS predlog, da je predstavnica trenerjev Nataša 
Retelj in vodja programa izobraževanja dr. Maja Bučar Pajek.  

  SS GZS sprejema predlagane člane za sestavo SO ŽŠG in jih posreduje v 
potrditev IO GZS. 

  SS GZS sprejema predlagane člane za sestavo SO MŠG in jih posreduje v 
potrditev IO GZS. 
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  SS GZS sprejema predlagane članice za sestavo SO RG in jih posreduje v 
potrditev IO GZS. 

  SS GZS sprejema predlagane člane za sestavo SO GzV in jih posreduje v 
potrditev IO GZS. 

  SS GZS sprejema predlagane člane za sestavo SO športne akrobatike in jih 
posreduje v potrditev IO GZS. 

  SS GZS potrjuje zapisnika 9. redne in 7. korespondenčne seje SS GZS. 

  SS GZS potrjuje predlagano razvrstitev za športnike leta 2017.  

  Panožni strokovni odbori pripravijo poročila o delu v letu 2017 in program 
dela za leto 2018 do konca februarja 2018. 

  Do naslednje seje SS GZS pripravita Mitija Samardžija P. in Sašo Bertoncelj 
predlog spremembe Pravilnika o sofinanciranju individualnih programov.  

 
Predlogi sestave panožnih strokovnih odborov, sprejetih s strani SS GZS: 
 
ŽENSKA ŠPORTNA GIMNASTIKA 
 

1) Andrej Mavrič, predsednik in vodja članske reprezentance, 
2) Ričard Crnjac, kot podpredsednik in vodja testiranj, 
3) mag. Klemen Bedenik, kot vodja tekmovalnega sistema po starostnih kategorijah, 
4) Bernarda Mavrič, kot članica in  
5) Urban Sever, zadolžen za izvedbo tekmovanj ŽŠG GZS. 

 
 
MOŠKA ŠPORTNA GIMNASTIKA  
 

1) Dejan Jovanovič, kot predsednik 
2) Igor Ivanuš, kot podpredsednik in pomočnik pri meritvah, 
3) Sebastijan Piletič, kot vodja progama za ČLI in MLI, 
4) Franci Rojc, kot vodja programa KDI,  
5) Aljaž Vogrinec,kot pomočnik vodje programa KDI, 
6) Iztok Prašnički, kot član,  
7) Franc Herzmansky, kot član,  
8) Gregor Saksida, kot član in  
9) Matic Frumen, kot član.  

 

STROKOVNI ODBOR ZA RITMIČNO GIMNASTIKO 
 

1) Alena Yakubouskaya, kot predsednica 
2) Viktorija Rus, kot podpredsednica, 
3) Olga Mancevič, kot vodja programa skupinskih sestav, 
4) Alena Salauyova, kot vodjo individualnega programa in 
5) Urša Cvetko, kot odgovorno za program usposabljanja.  

 
STROKOVNI ODBOR GIMNASTIKE ZA VSE 
 

1) Stasja Mehora, kot predsednica, 
2) Boris Pregelj, kot podpredsednik, zadolžen za program izobraževanja, 
3) Urša Jakin, kot tajnica, 
4) Andraž Bricelj, kot vodja sodniške komisije, 
5) Tjaša Flanjak, kot vodja progama gimnastika, 
6) Danimir Azirović, kot vodja programa gimnastični festivali, 
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7) Urša Zalar, kot članica in 
8) Matija Komel, kot član.  

 
STROKOVNI ODBOR ŠPORTNE AKROBATIKE 
 

1) Boris Pregelj, kot predsednik, 
2) Jure Kern, kot podpredsednik, 
3) Andraž Bricelj, kot vodja izobraževanja, sodnikov in  trenerjev, 
4) Danijel Štraus, kot vodja programa VPP, 
5) Tina Žlender, kot vodja programa TG, 
6) Jan Stanko Černe, kot vodja programa AKR, 
7) Danimir Azirovič, kot vodja programa MPP,  
8) Jasmina Boromisa, za priprava pravilnikov ter zapisnikov in 
9) Majda Bertoncelj, zadolžena za članke in drese.  

 
Razprava:  
Ga. Mavrič zanima zakaj v SS GZS ni predstavnika sodniške komisije, ki bi bil pomemben 
člen in predstavnik sodnikov vseh panog? 
 
Sebastijan Piletič pove, da z veseljem sprejme predstavnika vseh sodnikov v SS GZS, 
vendar naj izbrani kandidat sestavi program delovanja  kot predstavnik in zastopnik 
sodnikov.  
 
Sklep št. 6: 
IO GZS potrjuje predlagane člane v panožne strokovne odbore GZS. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 

c) Kongres Gimnastične zveze Slovenije 2018 
 
Mitija Samardžija P., kot poročevalec pove, da je bilo poročilo kongresa del gradiva seje IO 
GZS. Poročilo je samo vsebinsko,  finančnega dela še ni bilo mogoče zaključiti,  saj je minilo 
le teden dni od izvedbe le tega in na tej točki še ne razpolagamo z  vsemi prihodki in 
odhodki kongresa. Rdeča nit pri snovanju Kongresa 2018 je bila Priprava mladega 
športnika. Odziv predavateljev je bil zelo dober. Aktivno so sodelovali pri nastajanju 
vsebinskih delov in serije predavanj povezanih s Pripravo mladega športnika, kot tudi pri 
nastajanju Strokovnega priročnika. Število udeležencev kongresa je tudi tokrat v porastu,  
saj smo zabeležili 315 udeležencev v sobotnem delu in 140 udeležencev na področju 
aerobike in pilatesa v nedeljo. Opazen je pozitiven trend na znanstvenem delu konference, 
kjer se postopoma širi krog predavateljev in tudi posameznikov, ki želijo imeti objavo v 
Znanstvenem zborniku.  
 
Razprava: 
Ga. Mavrič pohvali lokacijo kongresa in kakovost izvedenih predavanj in delavnic. Zanima 
jo ali za leto 2019 ostaja ista lokacija? 
 
Peter Frumen pove, da se ponavadi za take dogodke vnaprej razpolaga z izdelanimi 
finančnimi konstrukacijami projektov.  
 
Sklep št. 6: 
IO GZS je seznanjen z vsebinskim poročilom Kongresa GZS 2018. Mitija Samardžija 
Pavletič do naslednje seje IO GZS pripravi finančno poročilo Kongresa GZS. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
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d) Organizacija domačih tekmovanj  
  

Enes Hodžić Lederer, direktor GZS, pojasni problematiko, vezano na organizacijo domačih 
tekmovanj zaradi pomanjkanja orodja, kjer največjo težavo predstavlja parter, s katerim 
razpolaga samo eno društvo v Sloveniji. Ostala društva ne razpolagajo s popolnim 
kompletom orodja in zato nimajo možnosti  izvajanja tekmovanj kot so pokal Slovenije in 
državno prvenstvo. 
Dejstvo, ki je povsem razumevajoče je, da je posojanje parterja skoraj nemogoče zaradi 
možnih poškodb pri njegovi demontaži in prevozu ter nezmožnosti treninga, kadar je 
parter na posoji. Enes Hodžić Lederer, pove da Šport Ljubljana razpolaga z enim 
kompletom orodja, ki ni v uporabi in ga hranijo v skladišču. 
 
Sebastijan Piletič meni, da bi bilo smotrno sprejeti dogovor o posoji orodja v lasti Športa 
Ljubljane za pavšalno ceno. 
 
Mag. Damjan Kralj pove, da bo kontakiral Šport Ljubljana in da se pripravi dopis g. 
Banoviću, vezano na posojo orodja. 
 
Sklep št. 7: 
IO GZS je seznanjen s problematiko organiziranja domačih tekmovanj zaradi 
pomanjkanja orodja.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 

e) Mnenje – naturalizacija tekmovalke RG 
 
Seji IO GZS se ob 15.35 uri pridružita Mojca Rode in Mitja Petkovšek glede prošnje za 
izredno naturalizacijo tekmovalke RG. 
 
Sebastijan Piletič pove, da je bila prošnja KRG TiM in Mnenje predsednika Strokovnega 
sveta GZS in vodje Oddelka za ravnanje z reprezentancami priloga gradivu te seje. 
Zadevo je že obravnaval SO RG in izdaj sklep: “SO RG soglaša z uvedbo postopa za 
pridobitev slovenskega državljanstva za rusko tekmovalko Ekaterino Vedeneevo«. 
 
V razpravi so sodelovali Sebastijan Piletič, Mitija Samardžija Pavletič, mag. Damjan Kralj, 
Tanja Ploj, Aljaž Pegan, Mitija Petkovšek in Mojca Rode. V razpravi je bilo govora o 
smiselnosti naturalizacije, o pripravi programa dela omenjene tekmovalke in ciljih v 
prihodnosti ter doprinosu v nadaljnjem razvoju ritmične gimnastike v Sloveniji. 
 
Sklep št. 8: 
GZS izdaja pozitivno mnenje za izredno naturalizacijo Ekaterine Vedeneeve, ko bodo 
izpolnjeni pogoji iz dokumenta Postopki za izdajo priporočila GZS za izredno 
naturalizacijo tekmovalke v RG iz dne 25.1.2018, ki ga predlagata predsednik SS GZS, 
Piletič Sebastijan in vodja oddelka za ravnanje z reprezentancami GZS, Mitija 
Samardžija P. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 
 
Enes Hodžić Lederer predstavi sledeče točke in predloge sklepov: 
 

a) Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2018 
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Peter Frumen predlaga, da bi se članarine zmanjšale. Enes Hodžić Lederer pove, da 

celoletni znesek članarine ni zelo velik, da ga ne bi bilo mogoče poravnati, izrazi tudi 

pomislek, da tudi če bi bila članarina brezplačna, ne bi bilo zaradi tega večjega 

včlanjevanja v našo organizacijo. 

 

Sebastijan Piletič pove, da je letna članarina v naši organizaciji zelo nizka napram ostalim 

zvezam. 

 

Damjan Kralj, povzame, da se do naslednje seje IO GZS naredi pregled višine članarin pri 

drugih NPŠŽ.   

  

Sklep št. 9: 

Članarina za osnovne organizacije GZS v letu 2018 znaša 150,00 €. 

(8  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

b) Določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2018 

 

Sklep št. 10: 
Višina registracijskih pristojbin za leto 2018 znaša: 5 € za športnike ter GIMKOte, 10 € 
za splošno registracijo in 16 € za družinsko registracijo.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

c) Določitev višine licenčnine za leto 2018 

 
Sklep št. 11: 
Višina licenčnine  za leto 2018  znaša 20 €. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

d) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2018 

 

Sklep št. 12: 
Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2018 znaša 0,75 € 
bruto.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

e) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov 

 
Sklep št. 13: 
Višina točke za polletno sofinanciranje individualnih programov se bo določila ob 
sprejemanju finančnega načrta za leto 2018. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

f) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov 

 

Sklep št. 14: 
Višina mesečnega sofinanciranja individualnih programov v letu 2018 znaša 125 € 
bruto za kategorizirane športnike mednarodnega in perspektivnega razreda in 250 € 
bruto za kategorizirane športnike svetovnega razreda. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
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g) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih 

programov 

 

Sklep št. 15: 

Višina izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov v letu 2018 
znaša 100 € bruto. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

h) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev 

GZS 

 
Sklep št. 16: 
GZS sofinancira tista mednarodna tekmovanja, ki so izvedena pod okriljem GZS in so 
uvrščena v FIG koledar, v višini 300 € za mednarodna tekmovanja v mladinski 
kategoriji in 500 € za tekmovanja v članski kategoriji. 
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 

i) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih 

programov za leto 2018 

Sklep št. 17: 

Komisijo za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 2018 sestavljajo: 
Sebastijan Piletič, kot predsednik, Mitija Samardžija, kot član in Nuša Semič, kot 
članica.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

j) Imenovanje Inventurne komisije za leto 2018 

 

Sklep št. 18: 

IO GZS imenuje Inventurno komisijo za leto 2018 v sledeči sestavi: Aleksander Šajn, 
kot predsednik, Mitija Samardžija Pavletič, kot član in Urša Bavdek, kot članica.  
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
AD 6 Osnovne organizacije Gimnastične zveze Slovenije 
 
Nuša Semič pove, da smo prejeli dve novi prošnji za včlanitev v Gimnastično zvezo 
Slovenije in sicer s strani Zavoda ZŠŠ Celje in Športnega društva Šentilj. 
 

Sklep št. 19: 

Zavod ZŠŠ Celje in Športno društvo Šentilj se sprejme v članstvo GZS ter se ju da v 

potrditev Skupščini GZS. 

(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 

Obvestilo o izstopu iz članstva GZS smo prejeli s strani Športnega društva Ritmika. ŠD 

Ritmika ima poravnane vse finančne obveznosti zato ni zadržkov za njihov izstop. 

 

Sklep št. 20: 

IO GZS je seznanjen z izstopom ŠD Ritmika iz članstva GZS. 
(8  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
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AD 7 Informacija o konstituiranju NO in DK Gimnastične zveze Slovenije 

 
Nuša Semič pove, da smo dodatno pozvali društva da podajo predloge kandidatov v 
Disciplinsko komisijo GZS. Prejeli smo eno novo kandidaturo ŠD Narodni dom, ki predlaga 
Lenko Špelo Žnidaršič. IO GZS jo lahko potrdi v DK GZS,  dokončno potrditev pa mora 
podati Skupščina GZS. 
 
Vsi člani NO so bili izvoljeni, dva sta danes prisotna tudi na seji IO GZS. Člani NO so se 
dogovorili da bodo na prvem svojem srečanju imenovali predsednika. 
  
G. Podbevška zanima ali obstaja kakšen pravilnik o delovanju NO GZS in če ga je možno 
dobiti, ker ga bi rad pregledal in ga posodobil za delovanje. Nuša Semič pove, da mu bo 
posredovala vse vezano na delovanje NO GZS. 
 
Sklep  št. 21: 
IO GZS je seznanjen s potekom konstituiranja  NO in DK Gimnastične zveze Slovenije. 
(8  ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
 
Seja se je končala ob 17:00 uri.  
 

Zapisala:  
Urša Bavdek   
   

Mag. Damjan  Kralj 
 Predsednik GZS 


