
 

 

Št. dok.: 45/2019 
Datum: 15.2.2019 

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

ki je bila v ponedeljek, 4. 2. 2019 ob 1000 uri 

na sedežu GZS, Koprska ulica 29, v Ljubljani.  

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, Sebastijan Piletič, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, Tanja Ploj, Aljaž 

Pegan, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen in dr. Edvard Kolar. 

 

Opravičeno odsotni: Željko Puljič, Mojca Hrženjak in Luka Steiner. 

 

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

 

Na seji IO je bilo prisotnih devet (9), članov IO, od skupaj dvanajstih (12) članov – seja je 

sklepčna.  

 

 

AD 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 

 
Predsednik GZS, mag. Damjan Kralj je predlaga,  da se prvotno predlagani dnevni red spremeni, 
ki se sedaj glasi: 
 

1. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje IO GZS.  

3. Poročilo Kongresa GZS 2019. 

4. Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:  

a) Osnutek Finančnega poročila GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.12.2018 
a. polletno sofinanciranje individualnih programov (druga pol. leta 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) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019. 
d) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov. 
e) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
f) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
g) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS. 
h) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 

2019.  
5.  Razno. 

 

 

 Mag. Damjan Kralj je še povedal, da poteka priprava sanacijskega načrta GZS ter postopek za 

likvidacijo podjetja Gimnast d.o.o.. Članom IO GZS je predstavil še sponzorstva GZS, ki smo jih 

pridobili v njegovem dosedanjem mandatu predsedovanja.  

 
 



 

 

Sklep št. 1: 
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red 6. redne seje IO GZS se sprejme z danimi 
spremembami. 
 (9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

AD 2 Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje IO GZS 

 

Nuša Semič je povedala, da je bil zapisnik predhodno posredovan članom IO v potrditev skupaj 

s prejšnjim vabilom na sejo. Na zapis nismo prejeli pripomb.  

 

Nuša Semič poda dodatno obrazložitev pri sklepih, ki so zahtevali določene aktivnosti: 

→ vsa društva so bila pisno obveščena o višini članarine za leto 2019 ter o višini 

registracijske in licenčne pristojbine za leto 2019; 

→ računi za plačilo članarine za leto 2019 so bili že izdani;  

→ denarne nagrade iz svetovnega pokala v Kopru so bile izplačane konec leta 2018 in FIG 

smo posredovali obvestilo  o izpolnitvi vseh naših obveznosti iz tega naslova; 

→ Registracijski pravilnik GZS (PRILOGA št. 2) se je ustrezno spremenil. 

 

Nuša Semič pove še, da objava zapisnikov organov in teles na  spletni strani GZS ni najbolj 

ustrezna, saj vsebujejo veliko osebnih podatkov oseb, ki se pojavljajo v zapisniku. Zato 

predlaga, skladno z novo zakonodajo GDPR, da se s spletne strani umakne vse zapisnike, zaradi 

potrebe po zaščiti integritete GZS. Uresničevaje javnega delovanja se lahko zagotovi z 

vpogledom v zapisnike organov v pisarni GZS. 

 

Sklep št. 2: 
IO GZS sprejema predlagane spremembe Registracijskega pravilnika GZS 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
Sklep št. 3: 
IO GZS potrjuje sklepe 5. redne seje IO GZS. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

Sklep št. 4: 

Zapisnike organov in teles GZS se skladno s Pravili VOP ne objavlja več na spletni strani GZS. 

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

 
AD 3  Poročilo Kongresa GZS 2019 
 
Mitija Samardžija P. pove, da je bilo Poročilo kongresa kot Priloga št. 8 posredovan članom IO 
GZS. Zato na kratko povzame celoten pregled poročila. Izpostavi temo letošnjega kongresa, ki 
je bila ˮNasilje v športuʺ. Odziv predavateljev je bil zelo dober. Aktivno so sodelovali pri 
nastajanju vsebinskih delov in serije predavanj povezanih z nasiljem v športu, kot tudi pri 
nastajanju Strokovnega priročnika. Opazen je pozitiven trend na znanstvenem delu 
konference, kjer se postopoma širi krog predavateljev in tudi posameznikov, ki želijo imeti 
objavo v Znanstvenem zborniku. Zaznavamo tudi pozitiven trend zainteresiranosti študentov 
za pisanje o kakovostni in vrhunski gimnastiki (seminarske naloge, diplome) na Fakultetah, kar 
je bil tudi en glavnih ciljev projekta Znanstveni kongres. 



 

 

 

Sklep št. 5: 
IO GZS sprejema finančno in vsebinsko poročilo Kongresa GZS 2019. 

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

 

AD 4 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 

 
a) Osnutek Finančnega poročila GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.12.2018 

Osnutek Finančnega poročila GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018 in osnutek plana za leto 2019 
je bil posredovan vsem članom IO GZS (priloga št. 3). V razpravi so sodelovali vsi člani IO GZS. 
Zadržki, ki so jih izrazili člani IO GZS so se nanašali na stroške vodenja GZS, funkcijo direktorja, 
stroške dela oddelka za razvoj množičnosti ter odhodke navedene v poročilu 2018. 
 
Sklep št. 6: 
Osnutek Finančnega poročila GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje do 31.12.2018 se sprejme z 
določenimi zadržki, ki so jih izrazili člani IO GZS..  
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

→ Polletno sofinanciranje individualnih programov (druga pol. leta 2018) 
Pisarna GZS pripravi sklepe o (ne)dodelitvi pravice do polletnega sofinanciranja individualnih 
programov za drugo polovico leta 2018. 
 
Sklep št. 7: Pisarna GZS pripravi sklepe o (ne)dodelitvi pravice do polletnega sofinanciranja 
individualnih programov za drugo polovico leta 2018. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
Sklep št. 8: 
IO GZS naroča direktorju GZS, da prične z likvidacijo podjetja Gimnast d.o.o. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
Sklep št. 9: 
IO GZS je seznanjen s Planom dela GZS za leto 2019. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 
 

b) Prošnje panožnih strokovnih odborov: 
 
Prošnje so bile priloge gradivu (priloga 4,5,6 in 7). Zadeve so bile realizirane v letu 2018 in gre 
le za formalno potrditev dodatnih sredstev skladno z danimi prošnjami. 

 

→ Prošnja za dodatna sredstva - moška športna gimnastika  
Sklep št. 10: 
IO GZS odobri prošnje MŠG za dodatna sredstva v letu 2018. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

→ Prošnja za dodatna sredstva - ženska športna gimnastika 
 
 Sklep  št. 11: 
IO GZS odobri prošnjo ŽŠG za dodatna sredstva v letu 2018. 
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 



 

 

 

→ Prošnja za sofinanciranje operacije rame Lucije Hribar 
 
Sklep  št. 12: 
IO GZS odobri prošnjo SO ŽŠG za sofinanciranje operacije rame Lucije Hribar.  
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 

 

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

c)  Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019, 
d) Določitev točke za polletno sofinanciranje individualnih programov, 
e) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 
f)  Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih 
 programov, 
g) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS, 

 
Obravnavala se je sestava komisije pod točko: 
 

h) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za 
 leto 2019 
 

Sašo Bertoncelj in Tanja Ploj, sta izrazila, da bi želela sodelovati v komisiji kot dodatna člana 
poleg Sebastijana Piletič, kot predsednika, Mitije Samardžije, kot člana in Nuše Semič, kot 
članice. Sprjel se je sklep 
 
Sklep št. 13: 
Komisijo za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 2019 sestavljajo: 
Sebastijan Piletič, kot predsednik, Mitija Samardžija, kot član, Nuša Semič, kot članica, Tanja 
Ploj, kot članica in Sašo Bertoncelj, kot član.  
(9 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 

 
 
 
  
 


