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ZAPISNIK 13. KORESPONDENČNE SEJE  

IZVRŠNEGA ODBORA GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 
13. korespondenčna seja Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila razpisana 24. 
februarja 2020. Upoštevali so se glasovi, oddani do vključno 26. februarja 2020. 
 
Glasovali so: mag. Damjan Kralj, Aljaž Pegan, Tanja Ploj, Sašo Bertoncelj, Mojca Hrženjak, Luka 
Steiner, Sašo Barle, Peter Frumen, Sebastijan Piletič, dr. Edvard Kolar in Bernarda Mavrič. 
 
Glasoval ni: Željko Puljič. 
 
Na korespondenčno sejo se je odzvalo enajst (11), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega 
odbora GZS - seja je bila sklepčna. 
 
Dnevni red: 

 
1. potrditev prioritetnega vrstnega reda na projektih Gimnastične zveze Slovenije, 

prijavljenih na sklopu Z – založništvo pri FŠO, 

2. potrditev prioritetnega vrstnega reda na projektih Gimnastične zveze Slovenije, 

prijavljenih na sklopu O – športni objekti pri FŠO in 

3. soglasje k pristopu v Erasmus+ »Rekreacija za vse« projekt z GK Marjan. 

 
 

AD 1 Potrditev prioritetnega vrstnega reda na projektih Gimnastične zveze Slovenije, 

prijavljenih na sklopu Z (založništvo pri FŠO) 

 

S strani Fundacije za šport (FŠO) je Gimnastična zveza Slovenije (GZS) dne 14. 2. 2020 prejela 

poziv, da prednostno razvrsti svoje programe, ki jih je prijavila na javni razpis FŠO, kar je skladno 

s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki v petem odstavku 32. člena med drugim določa, da 

se kandidate, ki imajo prijavljenih več programov, pozove, da prednostno razvrstijo svoje 

programe. Prednostno razvrstitev potrdi pristojni organ prijavitelja. 

 

Izvršnemu odboru se predlaga potrditev sledečega vrstnega reda prioritet prijavljenih 

programov Gimnastične zveze Slovenije: 

št. vloge naziv programa  Vrstni red prioritet 

Z-20-045 Splošni strokovni priročnik GZS 2020  1 

Z-20-048 Zbornik 7. znanstvenega kongresa GZS  2 

Z-20-046 Prevalček  3 

Z-20-044 Gimnastika  4 



 

 

Sklep št. 1: IO GZS potrjuje predlagani prioritetni vrstni red na projektih Gimnastične zveze 

Slovenije, prijavljenih na sklopu Z. 

 
Glasovanje članov o sklepu št. 1: 

11 ZA 0 PROTI 

 
AD 2 Potrditev prioritetnega vrstnega reda na projektih Gimnastične zveze Slovenije, 

prijavljenih na sklopu O (športni objekti pri FŠO) 

 

Skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za 

financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki v 64. členu med drugim določa, da lahko 

ob vrednotenju vlog komisija zahteva  dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja, je GZS 

dne 18. 2. 2020 prejela poziv s strani FŠO. 

 

FŠO sme pri vrednotenju programov s področja gradnje športnih objektov in površin za šport v 

naravi uporabiti kot dodatne informacije o programih tudi prednostno razvrstitev NPŠZ. Skladno 

z omenjenim je bila GZS pozvana, da prijavljene programe, ki sodijo v okvir naših  športnih panog,  

prednostno razvrsti skladno s prioritetami na področju panoge. 

 

Izvršnemu odboru se predlaga potrditev sledečega vrstnega reda prioritet prijavljenih 

programov Gimnastične zveze Slovenije: 

št. mape Organizacija Objekt Naziv programa Občina Statistična regija RANG 

O-20-075 

Športno 
društvo 
Center 
Maribor 

Športno 
društvo 
Center 
Maribor 

Energetska 
sanacija 
razsvetljave 

Maribor Podravska  1 

O-20-187 

Športno 
društvo Gib 
Ljubljana 
Šiška 

Športno 
društvo Gib 
Ljubljana 
Šiška 

Celovita 
rekonstrukcija 
toplotne postaje 
v judo in 
gimnastičnem 
regijskem centru 
- objekt ŠD GiB 

Ljubljana Osrednjeslovenska  2 

O-20-149 
Športno 
društvo 
Tabor 

Objekt 
Športnega 
društva 
Tabor 

Obnova oken v 
objektu 
Športnega 
društva Tabor 

Ljubljana Osrednjeslovenska  3 

 

Projekta, predlagana na prvo in drugo mesto, sta regijska centra in imata tako prednost zaradi 

ciljev, ki jih zasleduje regionalizacija v strategiji Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Sklep št. 2: IO GZS potrjuje predlagani prioritetni vrstni red na projektih Gimnastične zveze 

Slovenije, prijavljenih na sklopu O. 

 

Glasovanje članov o sklepu št. 2: 

11 ZA 0 PROTI 

 



 

 
AD 3 Soglasje k pristopu v Erasmus+ »Rekreacija za vse« projekt z GK Marjan 

 

Gimnastična zveza Slovenije je bila s strani Gimnastičnega kluba Marjan iz Splita povabljena kot 

en izmed partnerjev v Erasmus+ projekt »Recreation for all« (Rekreacija za vse, op. p.). 

 
Priloženo gradivu so bila izhodišča programa, namen pa je opredeljen kot sledeč: »Namen 

projekta je podpreti mobilnost prostovoljcev, trenerjev, managerjev in osebja neprofitnih 

športnih organizacij z organizacijo neformalnih izobraževanj za trenerje in osebje športnih 

klubov, vse z namenom organizacije in izvajanje novih programov rekreativne gimnastike za 

otroke in družinske člane (starši, skrbniki in tudi starejši družinski člani - stari starši). S tem 

projektom želimo spodbuditi vso populacijo (od vrtca do 65+), da aktivno sodeluje v rekreativnih 

športnih aktivnostih, s čimer spodbuja gimnastiko kot šport in omogoča tudi širitev baze v 

partnerskih klubih.« 

 
GK Marjan bo kot prijavitelj izvedel eno izobraževanje oz. usposabljanje (eno v času projekta, na 

katerega mora GZS pripeljati določeno številko trenerjev, predvidoma 10, stroški udeležbe se 

krijejo preko projekta), medtem ko se od partnerjev pričakuje pilotno izvajanje projekta na 

terenu. Zaželeno je sodelovanje z vrtci in domi za ostarele. 

 
Izhodišča projekta: 

▪ trajanje: 1. 1. 2021 – 31. 12. 2022, pričetek izvajanja vadbe je 1. 9. 2021, 

▪ partnerji: GK Marjan iz Splita (prijavitelj) in SD Vojvodina, Novi Sad (partner), 

▪ partner prejme 250 EUR na mesec za 18-mesečni čas za izvajanje vadbe, 

▪ partner ima krite stroške sodelovanja na mednarodnem sestanku v višini do 575 EUR na 

sestanek in 

▪ dodatni izredni stroški, kot so: stroški prevajanja, stroški izvedbe mednarodnega 

sestanka. 

 
Obveznosti GZS: 

▪ udeležba predvidoma 10 delavcev na izobraževalnem seminarju GK Marjan in 

▪ izvajanje vadbe v 9-mesečnem obdobju, dvakrat na teden, predvidoma 50 udeležencev 

na partnerja. GZS te programe že izvaja preko vodje Oddelka za razvoj množičnosti in za 

GZS sodelovanje v projektu ne predstavlja dodatnih stroškov. 

 
V primeru, da GK Marjan ni uspešen na razpisu, GZS ne pristopa k projektu. 

 
Sklep št. 3: IO GZS daje soglasje k pristopu v Erasmus+ »Rekreacija za vse« projekt z GK Marjan. 

V primeru, da GK Marjan ni uspešen na razpisu, GZS ne pristopi k projektu. 

 
Glasovanje članov o sklepu št. 3: 

11 ZA 0 PROTI 

mag. Damjan Kralj 

          predsednik 

   Gimnastična zveza Slovenije 


