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            Z A P I S N I K  

3. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

ki je bila v ponedeljek, 28. maja  2018, ob 1100 uri, 

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

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Bernarda Mavrič, Sebastijan Piletič, Sašo 
Barle, Peter Frumen in Tanja Ploj. 
 
Drugi prisotni: Mitija Samardžija Pavletič  in Enes Hodžić Lederer.  
 
Opravičeno odsotni: Mojca Hrženjak, Sašo Bertoncelj in Aljaž Pegan . 
 
Na seji je bilo prisotnih osem (7) od skupaj desetih(10) članov Izvršnega odbora – seja je 
bila sklepčna. 
Seja je bila magnetofonsko snemana.  
 

 Predlog dnevnega reda:  
1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.  
2) Obravnava in sprejem predloga Letnega delovnega in finančnega načrta GZS in Gimnast 
d.o.o. za leto 2018  
3) Razno.  
 
 
AD 1  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 zato, da v potrditev prvotni 

Predlog dnevnega reda:  
1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.  
2) Obravnava in sprejem predloga Letnega delovnega in finančnega načrta GZS in Gimnast 
d.o.o. za leto 2018  
3) Razno. 

 
Sklep št. 1: 
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red. 

(7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
AD 2 Obravnava in sprejem predloga Letnega delovnega in finančnega načrta 
GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018 

 

 
Enes Hodžić Lederer pove, da na pobudo članov IO GZS, ponovno pregledujemo  Finančni 
načrt za leto 2018. Številke v Finančnem načrtu za leto 2018,  ostajajo enake in upamo da 
bomo sledili začrtanemu načrtu. 
 
V razpravi so sodelovali: Mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sašo Barle in Peter Frumen. 
Finančni načrt je bil pojasnjen vsem članom, ki so imeli vprašanja vezana na načrt. 
 

Sklep št. 1: IO GZS sprejema predlog Finančnega načrta GZS in Gimnast d.o.o. za  leto 2018. 
(7 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN 
 

AD 3  Razno  

 
Peter Frumen izpostavi opremo reprezentanc, ki naj bi bila enotna za vse reprezentance, 
tudi mladinske in mlajše kategorije  ter razmislek o  možnosti povečanja Gimkov in razvoj 
množičnosti. 
 
Bernarda Mavrič izpostavi vprašanje vezano na pridobivanje sredstev za pokritje plače 
vodje oddelka za množičnost. Predlaga izvedbo novih akcij po celotni Sloveniji, ki bi jih 
pripravili znotraj oddelka za množičnost. 
 
Dr. Edvard Kolar predlaga, da se izvede sestanek z Aleksandrom Šajnom in se skuša najti 
nove ideje in predloge za izvedbo novih akcij na področju množičnosti in gimnastike za 
vse. Izpostavi, da bo potrebno zastaviti novo strategijo, saj se sedanja izteka z letom 2020, 
zato naproša vse člane, da se aktivno vključijo s svojimi predlogi. 
 
V zaključni besedi mag. Damjan Kralj, predsednik GZS povzame, da bo potrebno strmeti k 
popularizaciji gimnastike med mladimi ter dvigniti nivo njene prepoznavnosti v prihodnje. 
 
 
Seja se je končala ob 12:30 uri.  
 

Zapisala:  
Urša Bavdek     

Mag. Damjan  Kralj 

 Predsednik GZS 


