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ZAPISNIK 11. KORESPONDENČNE SEJE IO GZS 

 
 
11. korespondenčna seja Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila razpisana 30. 
januarja 2020. Upoštevali so se glasovi, oddani do 3. februarja 2020, do 12. ure.  
 
Glasovali so: mag. Damjan Kralj, Aljaž Pegan, Tanja Ploj, Sašo Bertoncelj, Mojca Hrženjak, Luka 
Steiner, Sašo Barle, Peter Frumen, Sebastijan Piletič, Željko Puljič in Bernarda Mavrič. 
 
Glasoval ni: dr. Edvard Kolar 
 
Na korespondenčno sejo se je odzvalo enajst (11), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega 
odbora GZS - seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 
 

1) Določitev višine točke letnega sofinanciranja individualnih programov 

 

 

 

AD 1 Določitev višine točke letnega sofinanciranja individualnih programov 

 

Na 7. redni seji Izvršnega odbora GZS dne 11. marec 2019 je IO GZS potrdil spremembo Pravilnika 

o sofinanciranju individualnih programov v delu, ki se je nanašal na polletno oz. letno 

sofinanciranje individualnih programov.  

 

Na zadevni seji je IO GZS sprejel sledeči sklep, »Višina točke za letno sofinanciranje 

individualnih programov v letu 2019 znaša 7 EUR bruto do višine 15.000 EUR za mala in velika 

tekmovanja skupaj.« 

 

Športniki in trenerji so, skladno s pravilnikom, uveljavljali svojo pravico do letnega sofinanciranja 

individualnih programov z oddajo izpolnjenih obrazcev. Strokovna služba GZS je opravila pregled 

vseh oddanih zahtevkov in ugotovila, da bi športnikom in trenerjem, ob upoštevanju višine točke 

7 EUR bruto, za velika in mala tekmovanja za leto 2019 športnikom in trenerjem moralo biti 

izplačano sofinanciranje v višini 52.482,33 EUR. Ker to presega načrtovanih 15.000 EUR, se 

skladno z zgoraj nevednim sprejetim sklepom Izvršnemu odboru v potrjevanje predlaga, da se 

višina točke za letno sofinanciranje individualnih programov v letu 2019 spremeni in sicer: 

▪ 2,02 EUR za velika tekmovanja ter 

▪ 1,98 EUR za ostala tekmovanja.  

 

S sprejetjem te višine točke, bi bilo za velika tekmovanja izplačanih 9.000 EUR in 6.000 EUR za 

ostala tekmovanja, s tem pa se tudi sledi opredelitvi iz pravilnika o delitvi dodeljenih sredstev v 



 

razmerju 60 % celotne vrednosti nagrad za velika tekmovanja in 40 % celotne vrednosti za ostala 

tekmovanja.  

 

Del gradiva korespondenčne seje je bila  preglednica z navedbo vseh upravičencev do letnega 

sofinanciranja individualnih programov in višina njihovega sofinanciranja. 

 

Povzetek letnega sofinanciranja individualnih programov je skladno z omenjenimi dejstvi sledeč: 

športnik znesek 

Rok Klavora 189,90 EUR 

Sašo Bertoncelj 340,64 EUR 

Ekaterina Vedeneeva 3.762,78 EUR  

Adela Šajn 322,56 EUR  

Teja Belak 3.104,83 EUR  

Tjaša Kysselef 1.102,83 EUR  

skupaj 8.823,53 EUR  

 

trener znesek 

Dejan Jovanovič 132,93 EUR 

Sebastijan Piletič 238,45 EUR  

Elena Drozhanova 2.633,94 EUR  

Silvo Marinčič 225,79 EUR  

Andrej Mavrič 2.945,36 EUR  

skupaj 6.176,47 EUR  

Sklep št. 1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje vrednost točke letnega 

sofinanciranja individualnih programov 2,02 EUR za velika tekmovanja in 1,98 EUR za ostala 

tekmovanja. Opredelitev upoštevnih tekmovanj in pogojev za pridobitev pravice za 

sofinanciranje je opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju individualnih programov. 

Glasovanje članov:  

11 ZA 0 PROTI 

 

Športniki in trenerji smejo na podlagi športnih dosežkov in doseženega rezultata oz. ocene 

uveljavljati pravice, ki jim pripadajo pod pogoji, opredeljenimi v Pravilniku o sofinanciranju 

individualnih programov Gimnastične zveze Slovenije. Pravilnik opredeljuje dve vrsti 

sofinanciranja, mesečno in letno. 

 

S strani Skupščine GZS je bil potrjen plan GZS za poslovno leto 2019, ki opredeljuje znesek 

mesečnih in letnih sofinanciranj v skupni vrednosti 25.000 EUR. Ob koncu poslovnega leta 2019 

stanje na omenjeni postavki zaradi neustreznega spremljanja postavke izkazuje porabljena 

sredstva v višini 25.013,80 EUR, od tega 16.100,00 EUR za namen financiranja mesečnih 

sofinanciranj programov v letu 2019. 

 

Izvršnemu odboru GZS se je predlagala uveljavitev poslovne prakse in popravek Pravilnika o 

sofinanciranju individualnih programov Gimnastične zveze Slovenije, s katero se letno 

sofinanciranje za tekočo sezono izplačuje v poslovnem letu po končani tekoči sezoni na podlagi 

uvrstitve na tekmovanju. Ta predstavlja osnovo za pridobitev pravice za sofinanciranje v 

prihodnjem letu. Predlagana praksa omogoča lažji pregled nad porabo sredstev sklada Leona 

Štuklja (mesečna in letna sofinanciranja programov), celovito in točno upoštevanje relevantnih 

tekem ter ustrezno črpanje javnih sredstev, dodeljenih Gimnastični zvezi Slovenije na javnih 

razpisih. Omenjeni predlog omogoča, da bo plan 2019 na omenjeni postavki presežen za 13,80 

EUR in ne 15.013,80 EUR ter bo bremenil plan 2020. Športni dosežek in dosežen rezultat oz. 



 

ocena v sezoni 2020 bo podlaga za sofinanciranje letnih individualnih programov za pridobivanje 

pravice v poslovnem letu 2021 in bo bremenil plan 2021. 

 

Sklep št. 2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje poslovno prakso za izplačilo 

letnega sofinanciranja tekoče sezone v januarju prihodnjega poslovnega leta in ustrezen 

popravek Pravilnika o sofinanciranju individualnih programov Gimnastične zveze Slovenije. 

Sklepe za nagrade izda strokovna služba GZS do konca januarja prihodnjega poslovnega leta.  

 
Glasovanje članov: 

11 ZA 0 PROTI 

 

 
 

  

mag. Damjan Kralj 

 predsednik 

   Gimnastična zveza Slovenije 

 


