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Št. dok.: 134/2020 

 

 

ZAPISNIK 14. KORESPONDENČNE SEJE 

IZVRŠNEGA ODBORA GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

14. korespondenčna seja Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila razpisana v petek, 10. 

aprila 2020. Upoštevali so se glasovi, oddani do nedelje, 12. aprila 2020, do 12. ure.  

 

Glasovali so: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Aljaž Pegan, Sašo Bertoncelj, Mojca Hrženjak, Luka 

Steiner, Sašo Barle, Peter Frumen, Bernarda Mavrič, Željko Puljič. 

 

Glasovala nista: Sebastijan Piletič, Tanja Ploj 

 

Na korespondenčno sejo se je odzvalo deset (10), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora 

GZS – seja je bila sklepčna. 

 

Dnevni red: 

1. potrditev izhodišča Osnutka letnega poročila Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

in poročil panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019, 

2. potrditev izhodišča Osnutka letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze 

Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2020, 

3. seznanitev z informacijo o Javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa na 

državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, 

4. seznanitev s poslovanjem in aktivnostmi Gimnastične zveze Slovenije v času razglasa epidemije 

in prilagoditev poslovanja po odpravi začasnih ukrepov Vlade RS, 

5. SPp 2020 Koper. 

 

 

AD 1 Potrditev izhodišča Osnutka letnega poročila Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d. o. o. 

in poročil panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019 

 

Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bil v obravnavo in potrjevanje posredovan 

dokument Letno poročilo Gimnastične zveze Slovenije (GZS) in Gimnast d. o. o. in poročila panožnih 

odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019 podrobneje obravnava delovanje GZS v letu 2019. 

 

Sklep št. 14/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje letno poročilo Gimnastične zveze 

Slovenije in Gimnast d. o. o. in poročila panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2019. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

 



 

AD 2 Potrditev izhodišča Osnutka letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze 

Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2020 

 

Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bil v obravnavo in potrjevanje posredovan 

dokument Finančni načrt GZS za leto 2020. Dokument je že upošteval prve posledice Covid-19 

epidemije in je bil ustrezno prilagojen. Vsebinski del Letnega delovnega načrta bo pripravljen za 

obravnavo in potrjevanje na prvi naslednji redni seji. 

 

Sklep št. 14/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje finančni načrt Gimnastične zveze 

Slovenije in Gimnast d. o. o. za leto 2020. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

 

AD 3 Seznanitev z informacijo o Javnem razpisu za izbor izvajalcev letnega programa športa na 

državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

 

Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila v seznanitev posredovana informacija, da 

je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport prestavilo rok za oddajo prijave na Javni razpis za izbor 

izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji v letu 2020 Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, kar bo predstavilo dodatno povečanje likvidnostnega pritiska za 

poslovanje zveze. 

 

Sklep št. 14/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo, da se je rok za 

prijavo na Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa na državni ravni v Republiki Sloveniji 

v letu 2020 Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport podaljša na datum 15. maj 2020. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

 

AD 4 Seznanitev s poslovanjem in aktivnostmi Gimnastične zveze Slovenije v času razglasa 

epidemije in prilagoditev poslovanja po odpravi začasnih ukrepov Vlade RS 

 

Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije so bile v seznanitev posredovane informacije, 

vezane na kadrovske, strokovne, poslovne in projektne aktivnosti, povezane s prilagoditvijo poslovanja 

zveze glede na posledice epidemije. 

 

Sklep št. 14/4: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poslovanjem in aktivnostmi 

Gimnastične zveze Slovenije v času razglasa epidemije in prilagoditev poslovanja po odpravi začasnih 

ukrepov Vlade RS. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 



 

PROTI: 0 

 

 

AD 5 SPp 2020 Koper 

 

Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila zaradi prevelikega tveganja presežka 

odhodkov nad prihodki pri izvedbi projekta v letu 2020 predlagana potrditev odpovedi tekme 

Svetovnega pokala v športni gimnastiki za leto 2020. 

 

Sklep št. 14/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije daje soglasje k odpovedi tekmi Svetovnega 

pokala v športni gimnastiki za leto 2020. Pisarna GZS uredi vse potrebne postopke. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

mag. Damjan Kralj 

   

Predsednik 

   Gimnastična zveza Slovenije 


