
 

 

Št. dok.: 260/2020 
Datum: 21. 7. 2020 
 
 

Z A P I S N I K 

10. redne seje Izvršnega odbora GZS, 

ki je bila v torek, 21. julija 2020 ob 10.00 uri 

v prostorih BTC, 12. nadstropje, Šmartinska cesta 140, Ljubljana. 

 
 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, Luka Steiner, Mojca 
Hrženjak, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen, Tanja Ploj in Sebastijan Piletič. 
 
Odsotna: Aljaž Pegan in Željko Puljić. 
 
Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič in Marina Zupančič iz računovodske službe Finimat d.o.o. 
(prišla ob 10.30 in odšla ob 11.00). 
 
Na seji IO je bilo prisotnih deset (10) članov, od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora, 
seja je bila sklepčna. 
 
 

AD 1  Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 10. redne seje IO GZS  

 
Predsednik GZS, mag. Damjan Kralj je pozdravil prisotne in dal na potrditev sledeči 

predlog dnevnega reda: 

1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 10. redne seje IO GZS.  

2) Pregled in potrditev zapisnikov 9. redne in 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ter 17. 
korespondenčne seje IO GZS. 

3) Strokovno področje poslovanja: 
a) verifikacija sklepov 6. redne seje Strokovnega sveta GZS. 

4) Pravno-formalno poslovanje: 
a) informacija o zaposlitvi štirih trenerjev v sklopu pridobljenih kvot na razpisu    

Nacionalnih panožnih športnih šol 2020 - 2024 MIZŠ, 
 b) sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov, 
 c) sprejem Pravilnika o finančno-materialnem poslovanje GZS in 
 d) poročilo izvedenih aktivnostih v disciplinskem postopku A. Šajn.  

5) Gospodarsko - organizacijsko poslovanje: 
 a) obravnava Letnega poročila Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. in  
     poročil panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019, 
 b) obravnava Osnutka letnega delovnega in finančnega načrta GZS in Gimnast d. o. o.    
     za leto 2020, 
 c) poročilo o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1 - 6 2020,  
 d) poročilo o ukrepih in aktivnostih Gimnastične zveze Slovenije v času in kot posledica  
     Covid-19 epidemije, 
 e) predstavitev izhodišč Strategije GZS za obdobje 2021 – 2030 in 
 f) informacija o regijskih sestankih z društvi, ki so članice GZS.  

 



 

 

6) Mednarodno delovanje: 
 a) informacija o FIG volilnem kongresu. 

7) Prenehanje članstva v GZS: 
 a) prenehanje članstva Gimnastičnega društva Rain Krško v GZS. 

8) Razno. 

 

Pripomb na predlagani dnevni red ni bilo, zato se je sprejel 

 
sklep št. 10/1: 
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dnevni red 10. redne seje Izvršnega 
odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

AD 2  Pregled in potrditev zapisnikov 9. redne in 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. ter 17. 
korespondenčne seje IO GZS. 

 
Špela Hus, izvršna direktorica GZS, je povzela zapisnike navedenih sej.  

Mag. Damjan Kralj je k zapisu 9. redne seje IO GZS dodal, da se bo disciplinski postopek zoper 
Adelo Šajn nadaljeval in da je potrebno razmišljati o novih članih DK, ki se bodo volili na 
skupščini, planirani za konec septembra 2020. 

Po krajši razpravi, vezani na formalnosti skupščine, se je sprejel  

Sklep 10/2:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije nalaga izvršni direktorici GZS, da prične z volilnim 
postopkom za člane Disciplinske komisije GZS. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

Sklep 10/3:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnikov 9. redne in 10., 11., 12., 13., 
14., 15., 16. ter 17. korespondenčne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 
Sklep 10/3 - DK 

AD 3 Strokovno področje poslovanje 

 

a) verifikacija sklepov 6. redne seje Strokovnega sveta GZS. 

 

Sklep 10/4 – ustanovite komisij 

Sklep 10/5: 
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe 6. redne seje Strokovnega sveta 
GZS. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 



 

 

Seji se je pridružila ga. Marina Zupančič iz računovodske službe Finimat d.o.o., zato smo pri 
poročanju zamenjali 4. in 5. točko, tako da se je najprej obravnavalo gospodarsko – organizacijo 
poslovanje in med drugim tudi poročilo  

 
AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 

 
a) obravnava Letnega poročila Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. in 

poročil panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019 
 

Sklep 10/6:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije je obravnaval letno poročilo Gimnastične zveze 
Slovenije in Gimnast d. o. o. ter poročila panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 
2019. Dokumenti Letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. ter poročil 
panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019 so bili potrjeni na 14. 
korespondenčni seji Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije dne 14. april 2020. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 
 b) obravnava Osnutka letnega delovnega in finančnega načrta GZS in Gimnast d. o. o.    
     za leto 2020 
 
Sklep 10/7:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje letni delovni in finančni načrt Gimnastične 
zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2020. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

c) poročilo o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1 - 6 2020 
 

Sklep 10/8:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju 
Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-6 2020. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 

  
 d) poročilo o ukrepih in aktivnostih Gimnastične zveze Slovenije v času in kot posledica  
     Covid-19 epidemije 
 
Sklep 10/9:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o ukrepih in aktivnostih 
Gimnastične zveze Slovenije v času in kot posledica Covid-19 epidemije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

e) predstavitev izhodišč Strategije GZS za obdobje 2021 – 2030 
 

Sklep 10/10:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje izhodišča Gimnastične zveze Slovenije za 
obdobje 2021-2030 in nalaga oblikovanje delovne skupine in pripravo dokumenta glede na 
trenutno zastavljene cilje. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 



 

 

 f) informacija o regijskih sestankih z društvi, ki so članice GZS 

 

Sklep 10/11:  

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izvedbo petih regijskih sestankih z društvi, ki 
so članice Gimnastične zveze Slovenije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

AD 4 Pravno – formalno poslovanje 

 

a) informacija o zaposlitvi štirih trenerjev v sklopu pridobljenih kvot na razpisu    
Nacionalnih panožnih športnih šol 2020 - 2024 MIZŠ 

 
Sklep 10/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z zaposlitvijo štirih 
trenerjev v sklopu pridobljenih kvot na razpisu Nacionalnih panožnih športnih šol 2020-2024 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

b) sprejem Pravilnika o varstvu osebnih podatkov 
 
Sklep 10/13:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema Pravilnik o varstvu osebnih podatkov 
Gimnastične zveze Slovenije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

c) sprejem Pravilnika o finančno-materialnem poslovanje GZS 
 

Sklep 10/14:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema Pravilnik o finančno-materialnem 
poslovanju Gimnastične zveze Slovenije. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 
 d) poročilo izvedenih aktivnostih v disciplinskem postopku A. Šajn.  

 

Sklep 10/15:  
Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedenih aktivnostih v 
disciplinskem postopku proti A. Šajn. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

AD 6 Mednarodno delovanje 

 

a) informacija o FIG volilnem kongresu. 

Špela Hus je člane Izvršnega odbora seznanila z oddajo kandidature dr. Edvarda Kolarja za volilni 
kongres Svetovne gimnastične zveze (FIG). Kongres je zaradi COVIDa 19 prestavljen, načeloma 



 

 

na oktober 2021. Zaradi tega se bo volilni postopek ponovil, mandat dosedanjim organom pa se 
podaljša za eno leto, do 31. 12. 2020.  

Sklep 10/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s prestavitvijo 38. FIG 
volilnega kongresa za FIG organe na predvidoma oktober 2021. Kandidacijski postopki se 
ponovijo, dosedanjim organom pa se mandat podaljša za eno leto, torej do 31. decembra 
2021. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

AD 7 Prenehanje članstva v GZS 

 

 a) prenehanje članstva Gimnastičnega društva Rain Krško v GZS. 
 

Špela Hus je povedala, da je GD Rain Krško podalo vlogo za izstop iz članstva v Gimnastični 
zvezi Slovenije. Posebne obrazložitve za to ni bilo. Ker imajo poravnane vse finančne 
obveznosti, se jih z letom 2020 ne vodi več v registru  članic GZS. 
 
Sklep 10/17: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s prošnjo za prenehanje 
članstva Gimnastičnega društva Rain Krško v GZS. Sklep o prenehanju članstva se posreduje 
v vednost Skupščini GZS. 
(10 ZA, 0 PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

AD 8 Razno 

 

- Špela Hus je podala kratko obrazložitev o nadzoru izvedenega usposabljanja Mitje 
Petkovška za II. in III. stopnjo.  

Seja je bila končana ob 11. 50 uri.  

 

Zapisala: 
Nuša Semič 
 
            mag. Damjan Kralj 
        Predsednik  
       Gimnastične zveze Slovenije 
 
 
 

 


