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Št. dok.: 272/2019 
Datum: 27.12.2018 
 

Z A P I S N I K  
5. redne seje Izvršnega odbora GZS, 

ki je bila v ponedeljek, 17. 12. 2018 ob 1000 uri 

na sedežu GZS, Koprska ulica 29, v Ljubljani.  

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, Sebastijan Piletič, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, Luka Streiner, 

Tanja Ploj, Aljaž Pegan in dr. Edvard Kolar (prišel 10:45) 

 

Opravičeno odsoten: Željko Puljič, Mojca Hrženjak, Peter Frumen in Sašo Bertoncelj. 

 

Drugi prisotni: Enes Hodžić L., Nuša Semič, Urša Bavdek in Mitija Samardžija P.. 

 

Na seji IO je bilo na začetku prisotnih sedem (7), nato pa osem (8) članov IO, od skupaj 

dvanajstih (12) članov – seja je sklepčna.  

 

 

AD 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Predsednik GZS, mag. Damjan Kralj je predlagal, da se na prvotni dnevni red doda točka Priznanja 
Stanka Bloudka za leto 2018. Točka se obravnava pod točko 6, točka 6 postane točka 
7.  Poročevalca pri tej točki bosta Enes Hodžić L. in dr. Edvard Kolar.  
 
Člani IO so glasovali o sledečem dnevnem redu:  
 

1. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje IO GZS.  

3. Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:  
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.10.2018. 
b) Prošnje panožnih strokovnih odborov: 

- Prošnja za dodatna sredstva - moška športna gimnastika,  
- Prošnja za dodatna sredstva - ženska športna gimnastika in 
- Prošnja za sofinanciranje operacije rame Lucije Hribar. 

c) Osnutek finančnega načrta za leto 2019.  
d) Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2019.  
e) Določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2019.  
f) Določitev višine licenčnine za leto 2019.  
g) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019. 
h) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov. 
i) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
j) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
k) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS. 
l) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 

2019.  
m) Imenovanje Inventurne komisije za leto 2019.  

KT 2 

PRILOGA št. 1 



2 | s t r a n  
 

4. Mednarodna dejavnost:  

a) Poročilo iz COMEGYM-a.  

b) Poročilo iz FIG kongresa 2018. 

5. Informacija o volilni Skupščini OKS. 

6. Priznanja Stanka Bloudka za leto 2018 

7. Razno. 

 
Sklep št. 1: 
IO GZS potrjuje dopolnjeni dnevni red 5. redne seje IO GZS. 
(7 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

AD 2 Pregled in potrditev zapisnika 4. redne seje IO GZS 

 

Nuša Semič je povedala, da je bil zapisnik predhodno posredovan članom IO v potrditev in prejeli smo 

dva komentarja na zapis, zato se je zapisnik skladno s tem korigiral.  

Čistopis zapisnika je objavljen na spletni strani GZS, članom IO pa so bili posredovani, kot PRILOGA št. 1 k 

vabilu, samo sklepi 4. redne seje IO GZS. 

Večina sklepov zadnje seje IO je bilo realiziranih in nekateri pa se danes še obravnavajo na seji.  

 

Sklep št. 2: 
IO GZS potrjuje sklepe 4. redne seje IO GZS. 
(7 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

AD 3 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 

 
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.10.2018 

 
Enes Hodžič L. je predstavil pripravljeno Finančno poročilo za GZS in Gimnast d.o.o., ki je bilo 
kot PRILOGA št. 2 tudi predhodno posredovano članom IO GZS.  
Obrazložitev finančnega poročila je dopolnila še Tanja Ploj, ki je sodelovala pri pripravi poročila 
za omenjeno obdobje. 
 
V nadaljevanju se je razvila razprava v kateri so sodelovali vsi prisotni člani, ugotovljeno je bilo, 
da je glede na pričujoče izkaze do konca leta pričakovati ponovno negativen izkaz poslovanja. 
Zaradi resnosti stanja GZS je potrebno začeti s sanacijskim načrtom GZS, kar sta predlagala 
tako Sašo Barle in predsednik GZS, mag. Damjan Kralj. Predlaga se, da direktor GZS priče z 
pripravo sanacijskega načrta.  
 
Sklep št. 3: 
IO GZS je seznanjen s Finančnim poročilom GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.10.2018.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

 
Po obravnavi finančnega poročila je IO GZS sklenil, da se obravnava vseh finančnih zadev, ki jih 
ni  nujno sprejeti zaradi rednega poslovanja GZS, preložijo na naslednjo sejo. Tako se je 
preložila obravnava: 

1) Prošnje panožnih strokovnih odborov: 

→ prošnja za dodatna sredstva - moška športna gimnastika, 



3 | s t r a n  
 

→ prošnja za dodatna sredstva - ženska športna gimnastika in 

→ prošnja za sofinanciranje operacije rame Lucije Hribar. 
2) Osnutek finančnega načrta za leto 2019. 
3) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019. 
4) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov. 
5) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
6) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih 

programov. 
7) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS. 
8) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za 

leto 2019. 
 
 

b) Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2019 
 
Sklep št. 4: 
Članarina za osnovne organizacije GZS v letu 2019 znaša 200,00 €. 

(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
c) Določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2019  

 
Sklep št. 5: 
Višina registracijskih pristojbin za leto 2019 znaša: 10,00 € za športnike 5,00 € GIMKOte in 
15,00 € za splošno registracijo.   
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
Sklep št. 6: 
Družinske registracije se ukinejo in skladno s tem se spremeni Registracijski pravilnik GZS. 
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 

d) Določitev višine licenčnine za leto 2019 
 
Sklep št. 7: 
Višina licenčnine  za leto 2019  znaša 40,00 €. 
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

  
e) Imenovanje Inventurne komisije za leto 2019 

 

Sklep št. 8: 
IO GZS imenuje Inventurno komisijo za leto 2019 v sledeči sestavi: Aleksander Šajn, kot 
predsednik, Mitija Samardžija Pavletič, kot član in Urša Bavdek, kot članica.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
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AD 4 Mednarodna dejavnost 

poročevalca: Enes Hodžić Lederer in dr. Edvard Kolar 
 

a) Poročilo iz COMEGYM-a 

Enes Hodžić L. je povzel poročilo, ki ga je pripravil Ivan Levak in ki je bilo kot PRILOGA št. 8 

posredovano članom IO skupaj z vabilom. 

 

V razpravi je bilo povedano, da nismo zainteresirani za organizacijo predlaganega tekmovanja 

(Mediterranean Artistic Championships), ki je tudi samo za mladinsko kategorijo. 

Sašo Barle je predlagal, da bi v take aktivnosti uvedli mlajše generacije, ki bi to potem lahko 

peljale naprej.  

 

Sklep št. 9: 
IO GZS je seznanjen s poročilom iz sodelovanja na skupščini COMEGYMa. 

(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

 

b) Poročilo iz FIG kongresa 2018 

 

FIG kongresa se je udeležil samo Enes Hodžić L., ki je o dogajanju podal tudi kratko poročilo. 

Povzame bistvene spremembe, ki se nanašajo na tekmovalna pravila ter spremembe ostalih 

pravilnikov. Posebej velja omeniti ustanovitev neodvisne fundacije “Gymnastics Ethics 

Foundation” za športnike in novo discipline pod okriljem FIG, Parkur. 

 

Sklep št. 10: 
IO GZS je seznanjen z aktivnostmi iz FIG kongresa 2018. 

(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 
AD 5 Informacija o volilni Skupščini OKS 

 
Dr. Edvard Kolar je poročal o rezultatih volilne Skupščine OKS. Povedal je tudi, da sam žal ni bil 
izvoljen za člana IO OKS-a. 
 
Sklep št. 11 
IO GZS je seznanjen z rezultati volilne Skupščine OKS, ki je bila 16.12.2018. 
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 

 
Enes Hodžić L. je povedal, da je GZS predlagala Saša Bertonclja za NAGRADO, za vrhunski 
mednarodni športni dosežek. Za Lojza Kolmana pa je GZS oddala pismo podpore k kandidaturi, 
ki jo je pripravilo ŠD Trnovo.  
 
Sklep št. 12: 

AD 6 Priznanja Stanka Bloudka za leto 2018 
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IO GZS podpira kandidaturi Saša Bertonclja in Lojza Kolmana za priznanje Stanka Bloudka.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 
Dr. Edvard Kolar je še predlagal, da podpremo kandidaturo Smučarske zveze Slovenije, ki je 
predlagala, da se Ljubu Jasniču podeli nagrada za življenjsko delo v športu.  
 
Sklep št. 13: 
GZS podpre kandidaturo Smučarske zveze Slovenije in Ljuba Jasniča za nagrado Stanka 
Bloudka za življenjsko delo v športu.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 
AD 7 Razno 

 
1) Prošnja Kluba RG Ritem 

Nuša Semič je povedala, da smo prejeli vlogo Kluba RG Ritem za izstop iz Gimnastične zveze 
Slovenije. V vlogi so navedli tudi prošnjo, da jih oprostimo plačila članarine GZS za leto 2017 in 
2018.  

Sklep št. 14: 
Klubu RG Ritem se ne oprosti plačilo članarin za  leto 2017 in 2018. Iz GZS se lahko izpišejo po 
poravnanju vseh finančnih obveznosti.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

2) Opozorilo FIG  

Enes Hodžić L. je povedal, da smo prejeli obvestilo Svetovne gimnastične zveze (FIG), da nas 
bodo izključili iz svojega članstva, če do 15. 1. 2019 ne plačamo denarnih nagrad finalistom 
svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki je bil v Kopru.  

Sklep št. 15: 
IO GZS naroča direktorju, da čim prej izplača denarne nagrade iz svetovnega pokala v Kopru.  
(8 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

Seja je bila končana ob 12.20 uri.  

 

Zapisali: 
Nuša Semič in  
Urša Bavdek 

 

                                                                                 mag. Damjan Kralj 
                                                                                 Predsednik GZS 

 

 


