
 

   
 

Št. dok.: 125/2020 
Datum: 27. 3. 2019 

 
Z A P I S N I K  

9. redne seje Izvršnega odbora GZS, 
ki je bila v torek, 16. januarja 2020 ob 9.30 uri 

v prostorih BTC, 12. nadstropje, Šmartinska cesta 140, Ljubljana.  
 
 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, Luka Steiner, Mojca 
Hrženjak, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen, Tanja Ploj, Aljaž Pegan
 
Opravičeno odsotni: Sebastijan Piletič, Željko Puljić 
 
Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič, Mitija Samardžija Pavletić 
 
Na seji IO je bilo prisotnih 10 članov Izvršnega odbora – seja je bila sklepčna.  
 

 
Sklep št. 9/1: IO GZS potrjuje predlagani dnevni red 9. redne seje IO.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/1: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/1 je bil sprejet. 

 
Preostanek dnevnega reda se zdaj glasi: 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne in 8. ter 9. korespondenčne seje IO GZS 
3. Strokovno področje poslovanja: 

a. potrditev dolgoročne strategije GZS za prijavo na razpis Nacionalnih panožnih športnih 
šol 2020-2024 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 

4. Pravno – formalno poslovanje: 
a. kadrovske zadeve, 

i. razrešitev Enesa Hodžića L. z mesta generalnega direktorja GZS in direktorja 
Gimnast d.o.o. in 

ii. imenovanje izvršnega direktorja GZS, 
b. disciplinska komisija 
c. seznanitev z odstopom predsednika Disciplinske komisije GZS 
d. disciplinski postopek 

i. obravnava kršitve Disciplinskega pravilnika GZS s strani tekmovalke Adele Šajn. 
5. Gospodarsko-organizacijsko poslovanje 

a. Izhodišča letnega delovnega načrta GZS za poslovno leto 2020, 
b. Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. do 30. 11. 2019, 
c. Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2020 
d. Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2020, 
e. Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS, 
f. Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 
g. Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 
h. Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 2020, 
i. Vloga za dodatna programska sredstva SO ŽŠG, SO MŠG in KRG Tim. 

6. Mednarodno delovanje: 
a. Poročilo z UEG kongresa 2019 

AD 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 



 

   
 

7. Včlanitev društva v Gimnastično zvezo Slovenije 
8. Razno 

 

 
Člani IO niso imeli pripomb na posredovanje zapisnike sej IO GZS. 
 
Sklep št. 9/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnike 8. redne in 8. ter 9. 
korespondenčne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/2: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/2 je bil sprejet. 
 

 
a) verifikacija sklepov 4. kor. Strokovnega sveta GZS (S. Piletič) 

 
Na 4. korespondenčni seji Strokovnega sveta GZS sta bila sprejeta sledeča sklepa: 

▪ sklep št. 1: SS GZS potrjuje razvrstitev najboljših športnikov, trenerjev, sodnikov in društev 
v letu 2019. 

▪ sklep št. 2: SS GZS potrjuje nominirano reprezentanco moške in ženske športne gimnastike, 
ritmične gimnastike in VPP. 

 
Sklep št. 9/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe Strokovnega sveta GZS, ki 
potrjuje najboljše športnike, trenerje, sodnike in društva GzV v letu 2019 in reprezentance 
Gimnastične zveze Slovenije za leto 2020. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/3: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/3 je bil sprejet. 
 

b) potrditev dolgoročne strategije GZS za prijavo na razpis Nacionalnih panožnih športnih 
šol 2020-2024 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

 
M. Pavletić Samardžija je povzel glavne poudarke pripravljene strategije, ki bo osnova za prijavo in 
odločanje IO GZS, ki bodo posredovani v odločanje na korespondenčni seji organa. 
 
Sklep št. 9/4: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dolgoročno strategijo GZS za 
prijavo na razpis Nacionalnih panožnih športnih šol 2020-2024 Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport. Končna različica strategije bo skupaj s predlogom prioritetnega seznama 
kandidatov za prijavo na razpis potrjena na korespondenčni seji IO GZS. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/4: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/4 je bil sprejet. 
 

 
a) razrešitev Enisa Hodžića L. z mesta generalnega direktorja GZS in direktorja Gimnast 

d.o.o. 
 

AD 2 Pregled in potrditev zapisnikov 8. redne in 8. ter 9. korespondenčne seje IO GZS 

AD 3 Strokovno področje poslovanja 

AD 4 Kadrovske zadeve 



 

   
 

Mag. Kralj je člane seznanil, da je Enis Hodžić Lederer z dnem 31. 12. 2019 prenehal z delovnim 
razmerjem na GZS. Glede na pretekle razgovore se predlaga sprejetje predloga sklepa. 
 
Sklep št. 9/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije podeljuje razrešnico Enisu Hodžiću 
Ledererju za delo na Gimnastični zvezi Slovenije in Gimnast d.o.o., ki ga je opravljal od 9. 5. 2016 do 
31. 12. 2019, na delovnem mestu generalni direktor Gimnastične zveze Slovenije. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/5: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/5 je bil sprejet. 
 

b) imenovanje izvršnega direktorja GZS 
 
Mag. Kralj je podal predlog komisije, ki je opravila pregled prejetih prijav. Prijela je ena prijava, 
prijava Špele Hus, ki je bila prepoznana kot  
 
Sklep št. 9/6: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije imenuje Špelo Hus za izvršno direktorico 
Gimnastične zveze Slovenije s 16. 1. 2020. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/6: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/6 je bil sprejet. 
 

c) seznanitev z odstopom predsednika Disciplinske komisije GZS 
 
Mag. Kralj je člane IO GZS seznanil z odstopom predsednika Disciplinske komisije GZS Igorja 
Ferjančiča. 
 
Sklep št. 9/7: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z odstopom Igorja Ferjančiča 
z mesta predsednika in člana Disciplinske komisije GZS. IO GZS ugotavlja, da je s tem DK GZS 
neoperativna. Disciplinski postopki se bodo nadaljevali po popolnitvi organa. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/7: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/7 je bil sprejet. 
 

d) obravnava kršitve Disciplinskega pravilnika GZS s strani tekmovalke Adele Šajn 
 
Člani IO GZS so obravnavali kršitev Disciplinskega pravilnika GZS s strani tekmovalke A. Šajn. 
 
Sklep št. 9/8: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s prijavo SO ŽŠG Adele Šajn 
na Disciplinsko komisijo, zapisnikom sej DK GZS in dopisom A. Mavriča. Direktorica se ponovno 
sestane s tekmovalko.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/8: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/8 je bil sprejet. 
 

 
a) Poročilo z UEF kongresa 2019 

Dr. Kolar je podal poročilo z UEG kongresa 2019. Skupščina UEG je sprejelo ime v European 
Gymnastics, ki naj bi v prihodnje predstavljal možno blagovno znamko. Predstavili so se evropski 
kandidati za jesenske volitve IO FIG. Obravnavano je bilo povezovanje držav in kandidatov znotraj 
Evrope. 

AD 6 Mednarodno delovanje 



 

   
 

 
Sklep št. 9/9: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom z UEG kongresa 
2019. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/9: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/9 je bil sprejet. 
 

 
N. Semič je člane IO GZS seznanila, da je Klub za ritmično gimnastiko Ritem vložil zahtevo za 
včlanitev v GZS. Člane je informirala, da je bila vloga popolna.  
 
Sklep št. 9/10: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije IO GZS sprejema Klub za ritmično 
gimnastiko Ritem v polnopravno članstvo GZS. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/10: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/10 je bil sprejet. 
 

 
Točki a) in b) sta bili prestavljeni na naslednjo sejo. 
 

c) Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2020, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/11: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino članarine za osnovne 
organizacije GZS v letu 2020 znaša 200,00 EUR. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/11: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/11 je bil sprejet. 
 

d) Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2020, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje vrednost točke za opravljanje 
strokovnega dela na GZS, ki za leto 2020 znaša 0,75 EUR bruto. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/12: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/12 je bil sprejet. 
 

e) Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/13: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklep o sofinanciranju 
mednarodnih tekmovanj, izvedenih pod okriljem GZS in so uvrščena v FIG koledar, 300 EUR za 
mednarodna tekmovanja v mladinski kategoriji in 500 EUR za tekmovanja v članski kategoriji. 
 

AD 7  Včlanitev novih organizacij v GZS 

AD 5 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje 



 

   
 

Glasovanje o predlaganem sklepu 9/13: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/13 je bil sprejet. 
 

f) Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/14: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino mesečnega sofinanciranja 
individualnih programov v letu 2020, ki znaša 125,00 EUR bruto za kategorizirane športnike 
mednarodnega in perspektivnega razreda in 250,00 EUR bruto za kategorizirane športnike 
svetovnega razreda. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/14: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/14 je bil sprejet. 
 

g) Določitev zneska izrednega mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/15: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino izrednega mesečnega 
sofinanciranja individualnih programov v letu 2020 znaša 100,00 EUR bruto. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/15: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/15 je bil sprejet. 
 

h) Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih programov za leto 2020, 
 
Brez razprave. 
 
Sklep št. 9/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje komisijo za urejanje 
sofinanciranja individualnih programov za leto 2020 v sestavi Sebastijan Piletič, predsednik, Mitija 
Samardžija Pavletič, član in Nuša Semič, članica. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu 9/16: 10 ZA, 0 PROTI 
Sklep št. 9/16 je bil sprejet. 
 

i) Vloga za dodatna programska sredstva SO ŽŠG, SO MŠG in KRG Tim. 
 
Dr. Kolar je povzel dosedanje pogovore s KRG Tim. Dr. Kralj je točko prestavil na naslednjo sejo, da 
se preveri, kako bo zadeva vplivala na realizacijo 2019 in realizacijo 2020. 
 
Zapisala: 
Špela Hus 

mag. Damjan Kralj 
Predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 
 


