
 

Datum: 20.3.2019 
Številka: 65/2019 

 
ZAPISNIK 

7. redne seje Izvršnega odbora GZS, 

ki je bila v  ponedeljek, 11. 3. 2019 ob 1400 uri 

na sedežu GZS, Koprska ulica 29, v Ljubljani.  

 

 

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

Bertoncelj, Peter Frumen, dr. Edvard Kolar, Mojca Hrženjak in Luka Steiner. 

Opravičeno odsotni: Željko Puljič in Aljaž Pegan. 

Drugi prisotni: Gorazd Podbevšek (predsednik NO GZS), Enes Hodžić L., Nuša Semič, Urša 

Bavdek in Mitija Samardžija P.. 

Na seji IO je bilo prisotnih devet (10), članov IO, od skupaj dvanajstih (12) članov – seja je 

sklepčna.  

V uvodu je mag. Damjan Kralj povzel aktualne tekoče zadeve in aktivnosti. Uvodne besede je 

namenil sanaciji dolga in trenutni likvidnosti zveze. Pove, da želi do konca svojega mandata 

urediti uravnoteženo poslovno stanje GZS. Pričel se je sanacijski načrt, sestanki z zaposlenimi in 

v prihodnjem obdobju treh mesecev bo sanacijska ekipa natančno preučila interno 

organizacijsko strukturo in učinkovitost zaposlenih. Pove še, da se bo tudi v prihodnje 

zavzemal, da bodo nagrade športnikom izplačane. Besedo je predal še Luki Steinerju, ki je kot 

član sanacijske ekipe dodal pobudo po transparentnem spremljanju porabe in načrtovanju, 

uvedbi trajnostne oblike sodelovanja s sponzorji in uvedbi programa sanacije.  

 

 

Mag. Damjan Kralj je dal na glasovanje sledeči predlog dnevnega reda: 

 

1. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda. 

2. Pregled in potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenne seje IO GZS.  

3. Strokovno področje poslovanja: 
a) Pritožba Adele Šajn na OKS za dodelitev kategorizacije in  
b) Izredni inšpekcijski nadzor MIZŠ. 

4. Pravno – formalno poslovanje: 
a) Predlog spremembe Pravilnika o sofinanciranju individualnih programov in 
b) Predlaganje članov GZS v komisije in delovne skupine OKS – ZŠZ. 

5. Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:  
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018. 
b) Letni delovni načrt GZS za leto 2019.  
c) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019. 
d) Določitev točke za (pol)letno sofinanciranje individualnih programov. 

AD 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 



 

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. 

5. Skupščina GZS 2019. 

6. Razno. 

 
Sklep št. 1: 
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red 7. redne seje IO GZS. 

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

 

 
Nuša Semič pove, da sta bila zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje IO GZS priložena 
vabilu.  
 
Sašo Barle je obrazložil, zakaj na 4. korespondenčni seji IO GZS ni glasoval. Kot je že napisal v 
elektronskem sporočilu, za odločanje o zadevi ni imel dovolj pomembnih informacije (njegovo 
obvestilo so prejeli v el. obliki vsi člani IO). 
 
Mag. Damjan Kralj pove, da se je odzval na korepodenčno sejo, vendar v zapisniku ni vidno, da 
je glasoval, zato prosi za popravek zapisnika 4. korespodenčne seje IO GZS. 
 
Sklepa št. 2: 
IO GZS sprejema zapisnika 6. redne in 4. korespondenčne seje IO GZS. 
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

 

 
a) Pritožba Adele Šajn na OKS za dodelitev kategorizacije 

 
Mitija Samardžija P. na kratko predstavi zadevo, katera je bila posredovana kot priloga št. 3 k 
vabilu. Pritožba Adele Šajn na podaljšanje kategorizacije pri OKS je bila poslana na Olimpijski 
komite Slovenije, skupaj z našim dopisom, da se Gimnastična zveza Slovenije distancira od 
njene pritožbe. 

 
Sklep št. 3: 
IO GZS je seznanjen s pritožbo Adele Šajn, naslovljene na OKS-ZŠZ. 
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

b) Izredni inšpekcijski nadzor MIZŠ 
 
Sebastijan Piletič pojasni vsebino izrednega inšpekijskega nadzora GZS, na osnovi katerega naj 
bi Mitja Petkovšek pridobil usposobljenost in naziv Trener I. Gimnastična zveza Slovenije, kot 
nosilka usposabljanja za športno gimnastiko, z individiualnim pristopom pri izvedenem 
usposabljanju, ni kršila svojih pooblastil. Mitja Petkovšek, kot bivši vrhunski športnik, je tekom 
svoje športne  kariere pridobil ogromno znanja na področju športne gimnatike in odločili smo 

AD 2 Pregled in potrditev zapisnika 6. redne in 4. korespondenne seje IO GZS 

AD 3 Strokovno področje poslovanja 



 

se, da mu predvidene vsebine programa usposabljanja predstavimo z drugačnim načinom 
sodelovanja z našimi strokovnimi delavci (predavatelji): razgovori, poglobljene debate, pomoč 
in hospitacija na treningih. Prav tako smo se odločili, da bo njegovo usposabljanje brezplačno.  
 
Poziv MIZŠ- Inšpektorata za šport za izjasnitev in posredovanje dokumentacije je bil priloga št. 
4 k vabilu.  
 
Sklep št. 4: 
IO GZS je seznanjen z izrednim inšpekcijskim nadzorom MIZŠ.  
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 
 

 
a) Predlog spremembe Pravilnika o sofinanciranju individualnih programov 

Mitija Samardžija Pavletič predstavi osnutek novega oz. dopolnjenega Pravilnika o 
sofinanciranju individualnih programov GZS. Cilj je postaviti finančni okvir za nagrade in 
določiti vrednost točke. Pomembno je določiti višino sklada za nagrade (letno sofinanciranje 
individualnih programov), ki se ga sprejme v okviru finančnega načrta za tekoče leto. Skladno z 
načrtom, se v določenem letu višina sklada za nagrade lahko spremeni, vendar ne sme biti nižja 
od prvotno določene višine za posamezno leto. V kolikor se zgodi, da so preseže planirana 
sredstva, ima IO GZS pravico, da spremeni višino bruto točke za vrednotenje rezultatov. 
Spremembe Pravilnika so bile priloga št. 5 k vabilu. 
Podprta je bila tudi pobuda, da se za drugo leto sprejme nov točkovnik za Pravilnik. 
 
Sklep št. 5: 
IO GZS sprejema predlagane spremembe Pravilnika o sofinanciranju individualnih 
programov. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

b) Predlaganje članov GZS v komisije in delovne skupine OKS – ZŠZ. 
 
Mitija Samardžija P. pove, da smo na osnovi poziva OKS - ZŠZ, predlagali naše kakndidate za 
člane komisij OKS in sicer za 

 KOMISIJO ZA PRAVNE ZADEVE IN ORGANIZIRANOST: Luko Steinerja, 
 KOMISIJO ZA ETIČNA VPRAŠANJA ŠPORTA: Majo Smrdu, 
 KOMISIJO ZA OBJEKTE, PANOŽNE ŠPORTNE CENTRE IN VELIKA MEDNARODNA 

ŠPORTNA TEKMOVANJA: mag. Klemna Bedenika, 
 KOMISIJO ZA FINANCIRANJE ŠPORTA: Tanjo Ploj in 
 KOMISIJO ZA MEDICINO ŠPORTA: Petro Zupet. 

 
Sklep št. 6: 
IO GZS je seznanjen s predlogom GZS za člane komisij OKS.  
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 
 
 
 
 
 

AD 4 Pravno – formalno poslovanje 



 

 
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018. 

 
Predlog Finančnega poročila za GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018 predstavi Enes Hodžić 
Lederer. V finančnem poročilu je potrebno na 11. strani  - Stroški vodenja zveze popraviti 
neujemajoči znesek. Sašo Bertoncelj opozori, da je potrebno na novo izračunati zadnje 
zahtevke za polletno sofinanciranje individualnih programov. 
 
Predlog finančnega poročila 2018 za GZS in Gimnast d.o.o. je bil priloga vabilu št. 5a. 
 
Sklep št. 7: 
IO GZS sprejema Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za leto 2018 s predlaganimi 
popravki in ga daje v potrditev Skupščini GZS. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

b) Letni delovni načrt GZS za leto 2019.  
 
Letni delovni načrt GZS za leto 2019 predstavi Enes Hodžić Lederer. Letni delovni načrt je bil 
priloga vabilu št. 5b.  
 
Sklep št. 8: 
IO GZS sprejema Letni delovni načrt GZS za leto 2019 in ga daje v potrditev Skupščini GZS. 
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

c) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019. 
 
Sklep št. 9: 
Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2019 znaša 0,75 € bruto.  
(10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

d) Določitev točke za letno sofinanciranje individualnih programov. 
 
Sklep št. 10: 
Višina točke za letno sofinanciranje individualnih programov v letu 2019 znaša 7 € bruto do 
višine 15.000 € za mala in velika tekmovanja skupaj. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

e) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov. 
 
Sklep št. 11: 
Višina mesečnega sofinanciranja individualnih programov v letu 2019 znaša 125,00 € bruto 
za kategorizirane športnike mednarodnega in perspektivnega razreda in 250,00  € bruto za 
kategorizirane športnike svetovnega razreda. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet) 
 

f) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih 
programov. 

 
Sklep št. 12: 
Višina izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov v letu 2019 znaša  
100,00 € bruto. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet). 

AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 



 

g) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS. 
 
Sklep št. 13: 
GZS sofinancira tista mednarodna tekmovanja, ki so izvedena pod okriljem GZS in so 
uvrščena v FIG koledar, v višini 300,00 € za mednarodna tekmovanja v mladinski kategoriji in 
500,00 € za tekmovanja v članski kategoriji. (10 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet). 
 
 

Enes Hodžić Lederer pove, da je potrebno določiti datum Skupščine GZS. Po uskladitvi vodstva 
GZS se predlaga datum 8.5.2019 ob 17. uri. 
 
Sklep št. 14: Skupščina GZS bo 8.5.2019 on 17. uri v Ljubljani.  
(9 ZA, O PROTI – sklep je bil sprejet). 
 
 

 

Predsednik mag. Damjan Kralj prosi, da se pripravi  revizijo oz. poročilo o zadevi zamejski 
Slovenci tekmovalci. Želi zapis, kaj je narobe z njihovo registracijo in udeležbo na tekmovanjih 
in kaj se krši z njihove strani?  Ko bo poročilo pripravljeno, ga je potrebno dati v strokovni 
pregled oz. pridobiti mnenje pravnika. Po strokovni oceni stanja s pravniškim mnenjem, bomo 
pozvali vpletene (g. Pučnik), da pridejo na sejo IO GZS, da se dogovorimo o statusu zamejskih 
tekmovalcev. 

Peter Frumen predstavi potek projekta gradnje športne dvorane v Celju. V prihodnosti želijo, 
da bi pridobili naziv Regijskega centra Savinjska. Želel bi, da GZS poda soglasje oz. da je 
seznanjena z potekom izgradje. Mag. Damjan Kralj predlaga, da Peter Frumen napiše oporne 
točke, ki jih bo GZS zapisala v dokument, ki bo bodisi v obliki soglasja ali podpore. 

 
Seja se je zaključila 15.45 uri. 
 
 
Zapisala: Urša Bavdek          
 
 
 
 
 
        mag. Damjan Kralj 
                                                                                      Predsednik GZS 

AD 6 Skupščina GZS 2019 

AD 7 Razno 


