
 

Datum: 24. 6. 2020 

Št. dok.: 244/2020 

 

ZAPISNIK 18. KORESPONDENČNE SEJE 

IZVRŠNEGA ODBORA GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

18. korespondenčna seja Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila razpisana v ponedeljek, 

5. avgusta 2020. Upoštevali so se glasovi, oddani do srede, 5. avgusta 2020, do 12. ure.  

 

Glasovali so: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Sašo Bertoncelj, Mojca Hrženjak, 

Luka Steiner, Bernarda Mavrič, Sašo Barle, Aljaž Pegan, Sašo Barle, Peter Frumen 

 

Glasoval ni: Željko Puljić 

 

Na korespondenčno sejo se je odzvalo enajst (11), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora 

GZS – seja je bila sklepčna. 

 

Dnevni red: 

1. potrditev datuma in dnevnega reda 3. redne Skupščine Gimnastične zveze Slovenije, 

2. pričetek kandidacijskega postopka evidentiranja kandidatov za nadomestne volitve v 

Disciplinsko komisijo Gimnastične zveze Slovenije, 

3. imenovanje validacijske komisije. 

 

 

AD 1 Potrditev datuma in dnevnega reda 3. redne Skupščine Gimnastične zveze Slovenije 

 

Člani Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije so v potrditev prejeli predlog, da se 3. redna 

Skupščina Gimnastične zveze Slovenije izvede v torek, 22. septembra 2020, ob 17. uri.  

 

Predlog dnevnega reda je vseboval: 

1. otvoritev skupščine, 

2. izvolitev organov skupščine: 

▪ delovno predsedstvo,  

▪ verifikacijsko komisijo in imenovanje: 

▪ enega zapisnikarja, 

▪ dva overovatelja zapisnika, 

▪ volilna komisija. 

3. potrditev predlaganega dnevnega reda 3. redne seje Skupščine, 

4. pregled in potrditev zapisnika 2. redne Skupščine GZS z dne 14. 5. 2019, 

5. poročilo Nadzornega odbora GZS, 

6. obravnava in sprejem Poročila Strokovnega sveta in panožnih strokovnih odborov GZS o delu 

v letu 2019 in programa dela Strokovnega sveta in panožnih strokovnih odborov GZS za leto 

2020, 



 

7. obravnava in sprejem Letnega delovnega in finančnega poročila Gimnastične zveze Slovenije 

in Gimnast d. o. o. za leto 2019, 

8. obravnava in sprejem Predloga letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze 

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

9. volitve za dopolnitev Disciplinske komisije Gimnastične zveze Slovenije, 

10. predlog prenehanja družbe Gimnast d. o. o., 

11. sprejem novih članic v Gimnastično zvezo Slovenije, 

12. razno. 

 

Sklep št. 18/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje datum in dnevni red 3. redne 

Skupščine Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sklep je št. 18/1 je sprejet. 

 

 

AD 2 Pričetek kandidacijskega postopka evidentiranja kandidatov za nadomestne volitve v 

Disciplinsko komisijo Gimnastične zveze Slovenije 

 

Člani Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije so v potrditev prejeli dopis s pozivom društvom, 

da evidentiranje kandidate za nadomestne volitve v Disciplinsko komisijo Gimnastične zveze Slovenije. 

Evidentiranje kandidatov bo potekalo od četrtka, 6. avgusta 2020, od 8. ure do vključno petka, 4. 

septembra 2020, do 23.59 ure. 

 

Sklep št. 18/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje pričetek kandidacijskega postopka 

evidentiranja kandidatov za nadomestne volitve v Disciplinsko komisijo Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sklep je št. 18/2 je sprejet. 

 

 

AD 3 Imenovanje validacijske komisije 

 

Za potrebe pregleda prejetih kandidatur za nadomestne volitve v Disciplinsko komisijo Gimnastične 

zveze Slovenije se Izvršnemu odboru v potrjevanje predlaga validacijska komisija v sestavi Hus Špela, 

Semič Nuša in Piletič Sebastijan, ki bo opravila pregled ustreznost in popolnost prejetih kandidatur. 

 

Sklep št. 18/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje validacijsko komisijo v sestavi Hus 

Špela, Semič Nuša in Piletič Sebastijan. 



 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 11 

PROTI: 0 

 

Sklep je št. 18/3 je sprejet. 

 

mag. Damjan Kralj 

 

Predsednik 

   Gimnastična zveza Slovenije 


