
 

   
 

Št. dok.: 225/2019 
Datum: 19. 11. 2019 

 
Z A P I S N I K  

8. redne seje Izvršnega odbora GZS, 
ki je bila v torek, 12. 11. 2019 ob 10.30 uri 

na sedežu GZS, Koprska ulica 29, v Ljubljani.  
 
 
Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, 
Luka Steiner, Mojca Hrženjak, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen in Tanja Ploj (prihod ob 11.00)  
 
Opravičeno odsotni: Aljaž Pegan in Željko Puljič. 
 
Drugi prisotni: Enes Hodžić L., Nuša Semič, Urša Bavdek, Mitija Samardžija P., Marina Zupančič 
(Finimat d.o.o.) in Špela Hus 
 
Na seji IO je bilo sprva prisotnih 9 članov Izvršnega odbora, po prihodu ge. Ploj pa 10 članov IO, 
od skupaj dvanajstih (12) članov – seja je bila sklepčna.  
 
Mag. Kralj je pozdravil vse prisotne in uvodoma predstavil Š. Hus, ki se je v nadaljevanju 
predstavila še osebno.  
 

 
Mag. Kralj je povedal, da smo po prejemu predloga g. Barleta, da se na dnevni red umesti 
točka »Kadrovske zadeve«, to umestili na dnevni red seje in da bi to bila točka dnevnega reda 
ne glede na pobudo g. Barleta. Podan je bil predlog, da bi se to obravnavalo kot samostojno 
točko, v okviru gospodarsko – organizacijskega poslovanja, kot točko 5 c. Obenem je bilo zaradi 
obveznosti poročevalke ge. Zupančič podan tudi predlog, da se 5. točka dnevnega reda 
obravnava na koncu z izjemo poročila o finančnem poslovanju GZS. 

 
Sklep št. 1: 
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red 8. redne seje IO GZS z dano dopolnitvijo in spremembo 
vrstnega reda obravnavanih zadev.  
(9 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 

 
Preostanek dnevnega reda se zdaj glasi: 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 7. redne in 5., 6. ter 7. korespondenčne seje IO GZS.  
3. Strokovno področje poslovanja: 

a) Verifikacija sklepov 4. in 5. redne seje ter 2. in 3. kor. SS GZS in 
b) Kongres GZS 2020  

4. Pravno – formalno poslovanje: 
a) Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora GZS,  
b) Pravilnik o vrednotenju strokovnega dela na GZS in 
c) Določitev pridobitne dejavnosti GZS. 

5. Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:  
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. do 30. 9. 2019. 

6. Mednarodno delovanje: 

AD 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 



 

   
 

a) Vsebinsko in finančno poročilo SPp 2019,  
b) SPp 2020 in 
c) FIG kongres 2020. 

7. Včlanitev novih organizacij v GZS. 
8. Razno: 

a) Pobuda za Bloudkovo nagrado za dr. Marjeto Kovač;  
b) Dobrodelna prireditev Fundacije za športnike in 80 let Miroslava Cerarja in 
c) Redni nadzor Fundacije za šport. 

Nadaljevanje 5 točke – Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:  
a) Vloga za dodatna programska sredstva SO ŽŠG in SO MŠG in 
b) Kadrovske zadeve  

 

 
N. Semič je povedala, da so članom IO bili posredovani zapisniki in da ni bilo podanih nobenih 
pripomb na njihovo vsebino. Zato so člani IO prejeli, kot del gradiva te seje, samo sklepe 
obravnavanih zapisnikov.  
 
Povedala je še, da so sklepi navedenih sej realizirani in da na kongres UEG odhaja tudi g. Ivan 
Levak, v funkciji člana Nadzornega odbora UEG (dodatek k 4. členu 6. korespondenčne seje IO 
GZS) 
 
Sklep št. 2: 
IO GZS sprejema zapisnike 7. redne in 5., 6. ter 7. korespondenčne seje IO GZS. 
(9 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

 
a) Verifikacija sklepov 4. in 5. redne seje ter 2. in 3. kor. SS GZS 

 
G. Piletič je povzel sklepe zadnjih sej Strokovnega sveta GZS, ki so jih člani Izvršnega odbora 
prejeli tudi kot dela gradiva.  
 
Izmed sklepov se je posebej izpostavila le zamenjava člana Strokovnega odbora moške športne 
gimnastike, kjer je mesto Franca Herzmanskya prevzel Matic Pečan.  
 
Sklep št. 3 
IO GZS potrjuje sklepe zapisnikov 4. in 5. redne seje ter 2. in 3. korespondenčne seje SS GZS. 
(9 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

b) Kongres GZS 2020 
 
Mitija Samardžija P. je povedal, da bo v petek, 24. januarja 2020, organizirana 7. znanstvena 
konferenca. V soboto, 25. januarja 2020, pa bo potekal 10. kongres GZS, katerega vsebine se 
bodo nanašale na premagovanje napora in razvoj vzdržljivosti. 
 
Medtem, ko je lokacija Kongresa GZS ista kot v preteklih letih, torej Austria Trend Hotel v 
Ljubljani, lokacija za znanstveno konferenco še ni določena. Mag. Kralj je dal predlog, da se ta 
lahko izpelje v prostorih BTC-ja. 
 

AD 2 Pregled in potrditev zapisnikov 7. redne in 5., 6. ter 7. korespondenčne seje IO GZS 

AD 3 Strokovno področje poslovanja 



 

   
 

Sklep št. 4: 
IO GZS je seznanjen z vsebino Kongresa GZS 2020. 
(9 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

 
a) Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora GZS  

 
Predlog pravilnika je bil posredovan članom IO kot del gradiva (PRILOGA št. 1), zato je N. Semič 
podala le kratko obrazložitev nastanka in vsebine zapisnika.  
 
M. Zupančič je dala predlog, da bi bilo dobro, da bi Nadzorni odbor pregledal finančno 
poslovanje pred iztekom roka za oddajo letnih poročil na AJPES. Člani IO so se s tem strinjali in 
predlagali, da se skladno s tem dopolni 12. člen pravilnika.  
 
Sklep št. 5: 
IO GZS sprejme Pravilnik o delovanju Nadzornega odbora GZS s predlagano dopolnitvijo.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

b) Pravilnik o vrednotenju strokovnega dela na GZS 
 
G. Piletič je podal predlog, da bi bili predavatelji, ki izvajajo usposabljanja na GZS, skladno z 
našimi veljavnimi programi usposabljanja, vsi plačani enotno in da se ne bi za vsakega posebej 
izračunaval honorar, skladno s kriteriji, ki jih trenutno predvideva naš Pravilnik o vrednotenju 
strokovnega dela na GZS. Predlagal je, da bi predavatelji prejeli 60 € bruto za 45 minut 
predavanja (ena šolska ura) oziroma 75 € bruto za uro predavanj.  
 
Ker se je prvo usposabljanje že pričelo in je finančna konstrukcija zanj narejena že s 
predlaganimi honorarji, prosi, da se ta višina honorarjev upošteva že pri izplačilu 
predavateljem tega usposabljanja. 
 
V razpravi je ga. Ploj izpostavila, da je cena usposabljanj previsoka, g. Frumen pa je povprašal o 
možnostih brezplačnih usposabljanj preko Olimpijskega komiteja Slovenije. G. Barle je povedal, 
da je že tako težko pridobiti kader za delo v športu in da bi se zveza morala približati društvom 
z nižjim zneskom tečaja. 
 
Sklep št. 6: 
Izplačila predavateljem na usposabljanjih GZS, po veljavnih programih usposabljanj, se 
poenotijo na 60 € bruto za šolsko uro (45 min) in 75 € bruto za uro (60 min) predavanja. 
Skladno s tem se dopolni tudi Pravilnik o vrednotenju strokovnega dela na GZS, ki velja od 1. 
11. 2019. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

c) Določitev pridobitne dejavnosti GZS  
 

N. Semič je povedala, da 60. člen Statuta GZS opredeljuje pridobitno dejavnost GZS. Ker se je 
področje delovanja zveze razširilo od zadnjega potrjevanja Statuta, je Statut potrebno 
dopolniti z dodatnimi pridobitnimi dejavnostmi, pod nujno za področje izvajanja usposabljanja. 
Članom Izvršnega odbora je bil posredovan sledeč predlog dopolnitve pridobitnih dejavnosti 
Gimnastične zveze Slovenije: 

AD 4 Pravno – formalno poslovanje 



 

   
 

G – TRGOVINA 
 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili 

47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah 
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo 
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu 
 
J - INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI 

 Založništvo 
58.110 Izdajanje knjig 
58.140 Izdajanje revij in druge periodike 
58.190 Drugo založništvo 
 
M - STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI 

 Dejavnost uprav podjetij; podjetniško in poslovno svetovanje 
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje 

 Oglaševanje in raziskovanje trga 
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij 
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 
 
N - DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI 

  Dajanje v najem in zakup 
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup 
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup 

 Dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih 
dejavnosti 

79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj 
 
P - IZOBRAŽEVANJE 

 Izobraževanje 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
 
R KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI 

 Prirejanje iger na srečo 
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah 
 

 Športne in druge dejavnosti za prosti čas 
93.120 Dejavnost športnih klubov 
93.190 Druge športne dejavnosti 
 
V razpravi je dr. Kolar podal predlog, da bi bilo potrebno imenovati Statutarno komisijo, ki bo 
celovito prenovila Statut zveze. Glede na nujno potrebo se predlaga, da se na današnji seji 
potrdi razširitev pridobitnih dejavnosti zveze, medtem ko je potrebno razmisliti o celoviti 
prenovi Statuta. 
 
Sklep št. 7: 
IO GZS potrjuje predlagane pridobitne dejavnosti in skladno s tem ureditev Statuta GZS.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 
Sklep št. 8: 
Za naslednjo Skupščino GZS se pripravijo nujne spremembe Statuta GZS. 
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(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

 
a) Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. do 30. 9. 2019 

 
Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. do 30. 9. 2019 je podala ga. Marina Zupančič, 
predstavnica podjetja FINIMAT, finančno svetovanje, d.o.o., ki vodi računovodstvo GZS.  
 
Člani IO so kot del gradiva prejeli Bilanco GZS za obdobje 1. 1. 2019 – 30. 9. 2019 (PRILOGA št. 
2) in Računovodska pojasnila v zvezi z medletnim poročilom na dan 30. 9. 2019 (PRILOGA št. 3). 
Na kratko povzame bistvena odstopanja iz preteklosti ter poda predlog, da bi zveza morala 
poslovati z društvi pri izplačilih športnikom in ne s športniki oz. posamezniki. 
 
Mag. Kralj je povprašal o razlogih za povečanje obveznosti iz preteklih let. 
 
Računovodstvo bo pripravilo še presek obveznosti od začetka mandata v primerjavi s 
prejšnjimi leti pregled razloga za povečanje obveznosti v letu 2016. 
 
Sklep št. 9: 
IO GZS je seznanjen s Finančnim poročilom GZS in Gimnast d.o.o. do 30. 9. 2019. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 
 

 
a) Vsebinsko in finančno poročilo SPp 2019  

 
N. Semič je povedala, da so člani Izvršnega odbora prejeli Vsebinsko in finančno poročilo 
svetovnega pokala v športni gimnastiki 2019 kot del gradiva na sejo (PRILOGA št. 4), zato je 
izpostavila zgolj ključne točke: 

▪ zastarelost računalniške opreme, 
▪ možnost spremembe načina sojenja: prehod na numerične tipkovnice in priprava 

novega računalniškega programa za sojenje, 
▪ razpis MO Koper, za sofinanciranje SPp 2020, 
▪ iskanje drugih možnosti za najem gimnastičnega orodja, 
▪ predlog za spremembo postavitve dvorane v Areni Bonifika in  
▪ določene podrobnosti iz finančnega poročila.  

 
Sklep št. 10: 
IO GZS potrjuje vsebinsko in finančno poročilo svetovnega pokala v športni gimnastiki 2019. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

b) SPp 2020  
 
G. Enes Hodžić L. je člane Izvršnega odpora seznanil, da je bilo potrebno do konca junija oddati 
kandidaturo za organizacijo svetovnega pokala v športni gimnastiki 2020, kar smo tudi storili.  
 

AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 

AD 6 Mednarodno delovanje 



 

   
 

Uradnega odgovora na vloženo kandidaturo nismo prejeli, vendar pa je GZS na spletni strani 
FIG že navedena kot organizator “16th World Challenge Cup”, ki bo potekal od 11. do 14. junija 
2020 v Kopru. 
 
Sklep št. 11: 
IO GZS je seznanjen z ugodno rešeno kandidaturo pri FIG za organizacijo svetovnega pokala v 
športni gimnastiki 2020.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

c) FIG kongres 2020  
 
Dr. Kolar je povedal, da se bodo na kongresu UEG v Sofiji predstavili tisti, ki imajo namen 
kandidirati na volitvah Svetovne gimnastične zveze (FIG). Tam bo prisoten kot morebiten 
kandidat za člana Izvršnega odbora FIG, o dokončni odločitvi kandidature pa se bo odločalo 
glede na odzive na kongresu in posledični dokončni potrditvi na IO GZS.  
 
Sklep št. 12: 
IO GZS potrjuje preliminarno kandidaturo dr. Edvarda Kolarja za člana IO FIG. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

  
N. Semič je povedala, da je Gimnastična zveza Slovenije prejela tri vloge za včlanitev in sicer 
od: 

1) ŠPORTNEGA DRUŠTVA JUNA ŠPORT iz Maribora, 
2) ŠPORTNEGA KLUBA RUBIN iz Radencev in  
3) ŠPORTNEGA KLUBA CAPRIS GYM iz Kopra.  

 
Prva dva sta podala popolni vlogi, medtem ko vlogi tretjega društva manjka davčna številka 
društva ter TRR. Slednji so že bili pozvani, da ju naknadno posredujejo.  
 
Članom IO je bilo še pojasnjeno stanje klubov, ki trenutno delujejo na Obali, saj zaradi 
podobnih imen (ŠK Flip Piran, ŠK FlipCapris in ŠK Capris Gym) prihaja do zamenjav. 
 
Sklep št. 13: 
IO GZS sprejema Športno društvo Junašport, Športni klub Rubin in Športni klub Capris Gym v 
polnopravno članstvo GZS. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

 
a) Pobuda za Bloudkovo nagrado za dr. Marjeto Kovač 

 
S. Piletič je podal kratko obrazložitev k prejeti pobudi Fakultete za Šport, da podpremo go. 
Marjeto Kovač za prejemnico Bloudkove nagrade. Članom IO sta bili pobuda in življenjepis dr. 
Marjete Kovač posredovana kot del gradiva (št. 5 in št. 6), zato obrazložitev ni bila potrebna. 
 
Sklep št. 14: 
IO GZS podpira pobudo, da se dr. Marjeto Kovač predlaga za prejemnico Bloudkove nagrade.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 

AD 7  Včlanitev novih organizacij v GZS 

AD 8  Razno 



 

   
 

 
b) Dobrodelna prireditev Fundacije za športnike in 80 let Miroslava Cerarja  

 
Mag. Kralj je podal kratko prestavitev Dobrodelne prireditve Fundacije za športnike, ki jo je 
organiziral OKS-ZŠZ 21. oktobra 2019 v Portorožu, v okviru Dnevov OKS. Uradnemu delu 
prireditve je sledil še kratek program v čast g. Miroslavu Cerarju, ki je 28. oktobra dopolnil 80 
let. 
 
Sklep št. 15: 
IO GZS je seznanjen z organizacijo dobrodelne prireditve Fundacije za športnike in 80 let 
Miroslava Cerarja.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

c) Redni nadzor Fundacije za šport  
 
Enes Hodžić L. je povedal, da je v imenu Fundacije za šport nadzor izvedla ga. Vide Mihelčič.  
 
Sklep št. 16: 
IO GZS je seznanjen z rednim nadzorom Fundacije za šport. 
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

d) Začetek disciplinskega postoka 
poročevalec: E. Hodžić L. 

 
Enes Hodžić L. je povedal, da se je na pobudo SO ŽŠG začel disciplinski postopek zoper 
tekmovalko Adelo Šajn ter predstavil ključne točke, ki so bile povod za začetek disciplinskega 
postopka.  
 
Sklep št. 17: 
IO GZS je seznanjen z začetkom disciplinskega postopka zoper tekmovalko Adelo Šajn.  
(10 ZA, 0 PROTI - sklep je bil sprejet) 
 

d) 100 let ŠD Rus 
 
P. Frumen je povedal, da v decembru njihovo društvo praznuje 100 let in povabil predstavnika 
GZS na prireditev. 
 

e) Vloga za izredno povečanje sredstev za projekt RIO 2020 
 
T. Ploj je izpostavila vlogo za izredno povečanje sredstev za projekt RIO 2020, ki jo je vložil KRG 
TIM. 
 
Dr. Kolar obrazloži da se za naslednje leto zagotovijo v letnem finančnem načrtu posebna 
sredstva v sklopu olimpijskega programa za financiranje olimpijskih kandidatov in njihove poti 
do olimpijskih kvalifikacij. 
 

 
a) Vloga za dodatna programska sredstva SO ŽŠG in SO MŠG. 

 

Nadaljevanje AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 



 

   
 

Obravnava točke je bila prestavljena na drugo sejo. 
 

c) Kadrovske zadeve  
 

Mag. Kralj pove, da je bil s septembrom z zaposlenimi sklenjen aneks o 10 % znižanju osebnega 
dohodka vseh zaposlenih. S koncem leta zdajšnjemu direktorju Enis Hodžić Ledererju preneha 
delovno razmerje. Mag. Kralj se mu je zahvalil za dosedanje sodelovanje in doprinos pri 
delovanju zveze. 
 
V razpravi je g. Barle postavil vprašanje ali se bo iskal nov direktor zveze. Mag. Kralj je povedal, 
da bo za delovanje zveze nujno potrebno imeti direktorja tudi v prihodnje in da bo za to 
delovno mesto objavljen razpis, skladno z obravnavano prenovljeno sistemizacijo. 
 
 
Zapisali: 
Nuša Semič in  
Urša Bavdek 
 
 

mag. Damjan Kralj 
predsednik 
Gimnastična zveza Slovenije 

 
 


