
 

Št. dok.: 388/2020 

Datum: 12. 11. 2020 

 

 

Z A P I S N I K  

11. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 12. novembra 2020, ob 10. uri 

preko spletne platforme Zoom.  

 

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Sašo Barle, Luka Steiner, Sašo 

Bertoncelj, Tanja Ploj, in Aljaž Pegan. 

 

Odsotni: Željko Puljić, Bernarda Mavrič, Mojca Hrženjak in Peter Frumen. 

 

Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič, Mitija Samardžija P. in Marina Zupančič, Finimat d.o.o 

(pridružila se pri 6 a točki). 

 

Na seji IO je bilo prisotnih osem (8) članov, od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora, seja je 

bila sklepčna. 

 

Vsi sklepi so bili soglasno sprejeti.  

 

 

AD 1 Potrditev oblike zasedanja organov Gimnastične zveze Slovenije 

 

Mag. Damjan Kralj je pozdravil vse prisotne na seji in predal besedo Špeli Hus, izvršni direktorici GZS, 

ki je povedala, da moramo ukrepov, povezanih s preprečevanjem širjenja Covid-19 epidemije, zasedati  

preko s pomočjo spletnih orodij, kar pa v naših trenutno veljavnih internih aktih ni predvideno kot ena 

izmed oblik zasedanja. Članom Izvršnega odbora GZS se za potrebe nadaljevanja rednega dela predlaga 

potrdi takšna oblika zasedanja, v prihodnje pa se to uredilo tudi v Statutu GZS. 

 

Sklep 11/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema sklep, ki organom Gimnastične zveze 

Slovenije omogoča zasedanje, razpravo, odločanje in izvajanje vseh ostalih statutarno določenih 

pristojnosti s pomočjo spletnih orodij. Za takšna zasedanja veljajo ista pravila kot za zasedanja, ki 

potekajo v živo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/1: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/1 je bil sprejet. 

 

 

AD 2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 11. redne seje IO GZS 

 

Mag. Damjan Kralj, predsednik GZS, je članom IO predlagal potrditev sledečega dnevnega reda seje: 

2. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 11. redne seje IO GZS.  



 

3. Pregled in potrditev zapisnikov 10. redne in 18. ter 19 korespondenčne seje IO GZS. 

4. Strokovno področje poslovanja: 

a) verifikacija sklepov 7. redne seje Strokovnega sveta GZS, 

b) udeležba na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020 - evropsko prvenstvo v ritmični 

gimnastiki, evropsko prvenstvo v moški in ženski športni gimnastiki, 

c) sprejem Pravilnika o statusu državnega reprezentanta Gimnastične zveze Slovenije, 

d) poročilo o organizaciji tekmovanj v času Covid-19 epidemije. 

5. Pravno-formalno poslovanje: 

a) poročilo o izvedeni 3. redni Skupščini Gimnastične zveze Slovenije, 

b) poročilo o zaključku disciplinskega postopka proti A. Šajn, 

c) poročilo o pričetku disciplinskega postopka proti D. Azirović. 

6. Gospodarsko-organizacijsko poslovanje: 

a) poročilo o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1 - 9 2020, 

b) izhodišča Letnega finančnega načrta GZS za poslovno leto 2021, 

c) določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2021, 

d) vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2021, 

e) višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS,  

f) določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov,  

g) določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2021, 

h) določitev višine licenčnine za leto 2021, 

i) imenovanje Inventurne komisije za leto 2021. 

7. Mednarodno delovanje: 

a) potrjevanje delegatov za spletno skupščino UEG. 

8. Razno 

 

Predlog prvotno predlagane točke 6 g: »Imenovanje komisije za urejanje sofinanciranja individualnih 

programov za leto 2021« je bil umaknjen z dnevnega reda seje. 

 

Sklep 11/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje predlagani dnevni red 11. redne seje 

Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/2: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/2 je bil sprejet. 

 

 

AD 3 Pregled in potrditev zapisnikov 10. redne in 18. ter 19 korespondenčne seje IO GZS 

 

Člani Izvršnega odbora GZS na vsebino prejetih zapisnikov niso imeli pripomb.  

 

Sklep 11/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnikov 10. redne in 18. ter 19. 

korespondenčne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/3: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/3 je bil sprejet. 

 



 

AD 4 Strokovno področje poslovanja 

 

a) verifikacija sklepov 7. redne seje Strokovnega sveta GZS  

 

Sebastijan Piletič je izpostavil ključne sprejete sklepe na seji: 

▪ podali so pozitivno mnenje k izredni naturalizaciji Nataliji Belkini; 

▪ športnik leta 2020: zaradi manjka tekmovanj so prilagodili kriterije za podelitev, kjer je vsaka 

športna panoga, po lastnih kriterijih, predlagala športnika, ki bi ga konec leta izpostavili; 

▪ smernice za izvajanje gimnastičnih tekmovanj: se ustrezno prilagajajo glede na trenutno 

veljavne ukrepe in vestno izvajajo, spoštujejo pa tudi smernice JZ Šport Ljubljana, kjer potekajo 

treningi; 

▪ koledar tekmovanj do konca 2020: odpovedano je bilo državno prvenstvo in tekmovanja za 

mlajše kategorije, ki so tudi prepovedana – tekmovati bi smeli zgolj v članski kategoriji; 

▪ ostajajo tudi težave z izvajanjem usposabljanj, saj več kot šest oseb ne sme biti v prostoru, zato 

so bila odpovedana oz. prekinjena; usposabljanja v športni in ritmični gimnastiki, ki so se začela 

jeseni 2019, so bila uspešno zaključena, za veliko prožno ponjavo še ne moramo; 

▪ sprejet je bil Pravilnik o statusu državnega reprezentanta, ki bo obravnavan v nadaljevanju. 

 

Sklep 11/4:  

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe 7. redne seje Strokovnega sveta GZS.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/4: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/4 je bil sprejet. 

 

b) udeležba na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020 - evropsko prvenstvo v ritmični 

gimnastiki, evropsko prvenstvo v moški in ženski športni gimnastiki  

 

Točko je pričel Sebastijan Piletič, ki je obrazložil sodelovanje na evropskem prvenstvu s strokovnega 

vidika, v nadaljevanju pa je Špela Hus obrazložila še vlogo pisarne pri tem projektu. 

 

Sebastijan Piletič je povedal, da nas čakajo tri evropska prvenstva, v ritmični ter v moški in ženski 

športni gimnastiki. Najprej odpotujejo športnice, ki tekmujejo v ritmični gimnastiki, nato delegacija 

moške športne gimnastike in na koncu ženske športne gimnastike. Na tekmovanje se pripravljajo člani 

in mladinci, se pa verjetno do konca ne bo vedelo, ali tekmovanje bo ali ne. Izdelanih imajo več 

scenarijev, ki se lahko zgodijo pred, med ali po tekmovanju. Zadeve so zapletene in veliko vprašanj 

ostaja še odprtih. 

 

Špela Hus je dodala, da bomo poskušali poskrbeti za čim višje varnostne ukrepe za reprezentante, ki 

bodo odpotovali na tekmovanje. Z Zavarovalnico Triglav d. d. bomo sklenili zavarovanje, ki pokriva 

dve zadevi: Covid-19 in pot s tekmovanja domov, v primeru, če nekdo na tekmovanju zboli. Trenutno 

je še več informacij, katere še moramo pridobiti oz. moramo doreči načine postopanja; tak primer je 

informacija, da morajo v primeru, da je eden član reprezentance okužen s Covid-19, tudi vsi preostali 

člani reprezentance v karanteno. Vsi člani reprezentance se bodo testirali za Covid-19 pred odhodom 

na tekmovanje in ob vrnitvi domov. Vsi bodo podpisali izjave, da se zavedajo odgovornosti in da bodo 

odgovorno tudi ravnali. Pri športni gimnastiki imamo namen narediti še mehurček, tako, da bodo vsi 



 

člani nastanjeni v Austria Trend Hotelu Ljubljana.  

 

Razvila se je razprava, kako ravnati v primeru, če se član reprezentance okuži s Covid-19 na 

tekmovanju. Odločitev Mednarodne gimnastične zveze (FIG), da če je en član delegacije okužen, mora 

v izolacijo cela delegacija, se je zdela vsem nesprejemljiva in zato se bo zadeva raziskala. Glede 

postopanja pri nadaljnjih ukrepih in odhodu na tekmovanja bo odločal Strokovni svet Gimnastične 

zveze Slovenije. Glede morebitnih stroškov, ki lahko nastanejo zaradi Covid-19 na tekmovanju (na 

primer, da morajo ostati zaradi okuženosti dlje v hotelu), pa so se strinjali, da se krijejo iz zavarovanja, 

kar se da, ostalo pa bo krila Gimnastična zveza Slovenije. 

 

Sklep 11/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije podaja soglasje k udeležbi slovenskih 

reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020 (evropsko prvenstvo v ritmični 

gimnastiki, evropsko prvenstvo v moški in ženski športni gimnastiki), ob zasledovanju najvišjih 

preventivnih standardov in ob izjavi reprezentanta oz. njegovega zakonitega zastopnika, da se 

zavedajo tveganja, ki ga udeležba prinaša. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/5: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/5 je bil sprejet. 

 

c) sprejem Pravilnika o statusu državnega reprezentanta GZS 

 

Špela Hus je povedala, da je bil ta pravilnik že potrjen na Strokovnem svetu Gimnastične zveze 

Slovenije in da se nanaša zlasti na:  

▪ obveznosti reprezentantov do sponzorjev in 

▪ SLOADO: vsi člani reprezentance morajo s 1. 1. 2021 opraviti spletno izobraževanje na temo 

antidopinga, ta pogoj naj bi bil vključen tudi v letos prenovljenih uradnih pogojih pri pravilih 

za registracijo in kategorizacijo pri OKS; ne ve se pa še, kdo bo vodil evidenco nad opravljenimi 

usposabljanji. 

 

Špela Hus se je zahvalila Sašu Bertonclju, Sašu Barletu in Sebastijanu Piletiču, ki so pomagali pri 

nastajanju pravilnika.  

 

Dr. Edvarda Kolarja je zanimalo, kaj se zgodi v primeru, če reprezentant ne spoštuje določil. Špela Hus 

je pojasnila, da Disciplinski pravilnik ne zajema vsega in zato pripravlja njegovo spremembo, ki jo bo 

obravnava Skupščina.  

 

Sašo Barle je podal dva komentarja k, in sicer k 7. členu, ki navaja, da reprezentante izbere predsednik 

Strokovnega odbora, prej pa pravilnik govori, da vodja programa izbere reprezentante in k 23. členu 

na temo obveznosti klubov in športnih društev do reprezentance, da zagotovijo sodelovanje svojih 

trenerjev in strokovnih vodstev na poziv trenerja reprezentance; zaradi tega lahko nastanejo društvu 

dodatni stroški, saj trenerja recimo en teden ne bo v službi, torej ne bo izvajal določenih programov 

in društvo mora poiskati nadomestilo, ki ga je potrebno plačati; prav tako je treba takemu trenerju 

odobriti dopust, pri tem pa je njegovih odsotnosti na tekmovanjih več, kot ima trener letnega 

dopusta, kar pomeni, da bi moral iti na neplačani dopust. Zaradi tega bi bilo dobro ta člen oblikovati 

drugače, da se napiše, da je zadeva priporočljiva, ne pa, da društvo mora na to pristati. 



 

 

Špela Hus mu je odgovorila, da za drugo delo, ki ga trener opravljal v društvu in ga zaradi odsotnosti 

ne more, trenutno ni predvidenega nadomestila.  

 

Sebastijan Piletič je dodal, da je želja trenerja, da gre z nacionalno zvezo na mednarodno tekmovanje 

in če se želi, da trener dela samo na klubskih nastopih, se je o tem potrebno z njem v naprej 

dogovoriti. Že dolgo se pogovarjamo, kako urediti to zadevo, pa vedno pridemo do zaključka, da si 

Gimnastična zveza Slovenije ne more privoščiti, da bi plačala kubu ali trenerju oziroma sodniku ob 

odhodu na tekmo. Lahko pa dodamo, da stroške, ki zaradi tega nastanejo, nosijo klubi sami. Se pa 

dogaja, da že sam trener ali sodnik noče na tekmovanje, ker ne želi opustiti dela v društvu in s takim 

primerom se srečujemo zdaj, ko nimamo sodnika za evropsko prvenstvo.  

 

Dr. Edvard Kolar je dodal, da lahko v primeru nesmotrnosti, pride do velikih problemov. Lahko pa se 

dogovorimo, da je vodja reprezentance tudi glavni trener in gre na vsa tekmovanja, z vsemi športniki, 

ne glede na to, kdo je njihov osebni trener. V gimnastiki je to zelo slabo, saj gre za individualno 

povezavo med športnikom in trenerjem. Če matično društvo trenerja ne spozna dobrobit tega, da gre 

trener na mednarodno tekmovanje, ne razume funkcioniranja gimnastike.  

 

Sklep 11/6: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema Pravilnik o statusu državnega 

reprezentanta Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/6: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/6 je bil sprejet. 

 

d) poročilo o organizaciji tekmovanj v času Covid-19 epidemije 

 

Sebastijan Piletič je povedal, da tekmovanj ni bilo in da so tudi prepovedane, tekmuje se lahko samo 

v članski kategoriji. Pri moški športni gimnastiki naredijo vsak teden eno pregledno, neuradno 

tekmo, ki jo sodniki sodijo preko ZOOMa. 

 

Sklep 11/7: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o organizaciji 

tekmovanj v času Covid-19 epidemije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/7: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/7 je bil sprejet. 

 

 

AD 5 Pravno-formalno poslovanje: 

 

a) poročilo o izvedeni 3. redni Skupščini Gimnastične zveze Slovenije  

 

Špela Hus je povedala, da so bili večinoma vsi člani Izvršnega odbora prisotni na skupščini, zato je 

podala samo glavne točke, ki so se obravnavale oziroma sprejele:  

▪ obravnava in sprejem poročila panožnih strokovnih odborov in Strokovnega sveta za leto 

2019 in njihovi programi dela za leto 2020,  



 

▪ obravnava in sprejem Letnega delovnega in finančnega poročila Gimnastične zveze Slovenije 

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

▪ obravnava in sprejem Predloga letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze 

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

▪ poročilo Nadzornega odbora GZS,  

▪ volitve za dopolnitev Disciplinske komisije Gimnastične zveze Slovenije in  

▪ sklep za zapiranje podjetja Gimnast d.o.o.. 

 

Komentarjev in razprave ni bilo. 

 

Sklep 11/8: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedeni 3. redni 

Skupščini Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/8: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/8 je bil sprejet. 

 

b) poročilo o zaključku disciplinskega postopka proti A. Šajn 

 

Špela Hus je novo izvoljeni sestavi Disciplinski komisiji predstavila primer. Sprejeli so odločitev, da se 

postopek zoper Adelo Šajn, ki je zaključila športno kariero, konča. V kolikor pa spet začne s treniranjem 

in tekmovanjem, se postopek ponovno odpre.  

 

Sklep 11/9: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z zaključkom disciplinskega 

postopka proti Adeli Šajn zaradi zaključka kariere, z možnostjo nadaljevanja postopka ob 

morebitnem nadaljevanju kariere. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/9: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/9 je bil sprejet. 

 

c) poročilo o pričetku disciplinskega postopka proti D. Azirović  

 

Špela Hus je povedala, da gre za zapleteno zadevo. Uradna oseba GZS je podala uradno prijavo 

Disciplinski komisiji GZS, ker je šlo za prirejanje rezultatov na državnem prvenstvu v skokih z male 

prožne ponjave, ki je bilo februarja 2020 v Kopru. Zaradi tega morajo v nadaljevanju biti razveljavljeni 

tudi rezultati tega tekmovanja.  

 

Sklep 11/10: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s pričetkom disciplinskega 

postopka proti Danimirju Aziroviću. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/10: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/10 je bil sprejet. 

 

 

 

 



 

AD 6 Gospodarsko-organizacijsko poslovanje: 

 

a) poročilo o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-9 2020  

 

Špela Hus je povedala, da je bilo del posredovanega gradiva poročilo o poslovanju Gimnastične zveze 

Slovenije za obdobje 1-9 2020. Povedala je, da je bilo v letošnjem letu lahko nadzorovati stroške in da 

smo prišli do točke, ko so se društva navadila na nov način sodelovanja na finančnem področju. V 

nadaljevanju je poročala o črpanju sredstev konec leta in pri tem omenila, da se črpanje sredstev MIZŠ 

zaključuje. Sofinanciranje individualnih programov (mesečnih in letnih) se ureja preko matičnih društev 

športnikov in bo tako potekalo tudi v prihodnje. Pri sponzorjih je izpostavila, da imamo letos 30.000 

EUR manj prihodkov glede na lansko leto, do te razlike pa prihaja zaradi svetovnega pokala, ki ga v 

letošnjem letu nismo izpeljali. Zahvalila se je predsedniku, mag. Damjanu Kralju, za njegovo pomoč na 

področju sponzorstev. V letošnjem letu nas čakajo še izdatki za evropsko prvenstvo v ritmični in športni 

gimnastiki in če se zgodi, da teh tekmovanj ne bo, bomo sredstva namenili za nakup reprezentančne 

opreme pri podjetju Eurocomu d. o. o., kjer imamo nekaj opreme že naročene, nekaj sredstev pa lahko 

porabimo tudi v dogovoru z društvi za sofinanciranje trenažnih procesov vrhunskih športnikov.  

 

Vprašanj in razprave ni bilo.  

 

Sklep 11/11: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o poslovanju 

Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-9 2020.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/11: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/11 je bil sprejet. 

 

b) izhodišča Letnega finančnega načrta GZS za poslovno leto 2021  

 

Špela Hus je izpostavila: 

▪ vsi trenerji NPŠŠ bodo v letu 2021 za vseh 12 mesecev zaposleni na GZS, kar dviguje stroške 

plač; 

▪ nadaljuje se zaposlitev v okviru projekta »Razvoj kadrov v športu« pri Olimpijskem komiteju 

Slovenije; do aprila 2020 je bil v ta projekt vključen Andrej Mavrič, zdaj pa je Viktorija Rus; 

▪ nadaljuje se organizacija svetovnega pokala v športni gimnastiki, ki bo tokrat potekal od 2. – 5. 

septembra 2021 v Kopru; 

▪ administratorja na zvezi ne bomo več zaposlovali, poskušali pa bomo drugo leto vzpostaviti 

sodelovanje na področju odnosa z javnostjo (PR) in marketinga – po pogodbi o poslovnem 

sodelovanju za 20 ur na teden; 

▪ sredstva - prihodki za pripravo športnikov: sredstva so se dvignila, kar zasleduje povezavo med 

viri prihodki in stroški; pričakujemo, da bo višina sredstev na MIZŠ nespremenjena, na FŠO pa 

nekoliko višja; 

▪ sredstva v Skladu Leona Štuklja ostajajo enaka – 15.000 EUR za nagrade; 

▪ sredstva za sofinanciranje individualnih programov ostajajo enaka letu 2020; 

▪ projekti za množičnost: urediti je potrebno povezovanje virov dohodkov in stroškov pri 

projektih, ki jih sofinancira FŠO in osredotočiti sem moramo na projekte, ki jih mi dejansko 

izvajamo; 



 

▪ Kongres GZS bomo letos verjetno v celoti preselili na splet, v klasičnem terminu; stroški bodo 

primerljivi lanskoletnim, čeprav ne bo najema konferenčnih dvoran; 

▪ po OI je predviden Svetovni licenčni kongres za trenerje, kjer je za tri trenerje predvidenih 

12.000 EUR; 

▪ amortizacija ostaja na isti ravni kot v letu 2020 in 

▪ 10.000 EUR je planiranih v rezervnem skladu.  

 

Sašo Bertoncelj je predlagal, da v pravilniku ovrednotimo tudi olimpijski razred.  

 

Tanjo Ploj je podala vprašanja, zakaj so stroški plač višji, iz katerega vira bo krit strokovni delavec za PR 

in marketing, kakšen plan ima, da realizira črpanje sredstev v celoti in kako ocenjujemo konkretno 

stanje konec leta? 

 

Špela Hus je odgovorila, da je strošek dela pisarne nižji, administratorja ni in lahko namenimo nekaj 

sredstev za PR službo, ta strošek pa bo lahko tudi del črpanja javnih sredstev.  

 

Dr. Edvard Kolar je obrazložil, da je Špela Hus naredila organizacijski plan dela v pisari in predvidela, 

katere naloge bo imela ta PR služba. Podal je predlog, naj kasneje članom IO predstavi organizacijsko 

prestrukturiranje dela pisarne. Verjame, da bo dodana vrednost PR službe večja, kot pa bo njen strošek.  

 

Mag. Damjan Kralj je dodal, da do zdaj nismo imeli najboljšega odnosa do sponzorjev in da ga moramo 

dvignit na višji nivo. Če imamo možnost zaposliti za to delavca in imamo namenska sredstva, podpira 

predlog. Glasujemo pa danes o izhodiščih Letnega finančnega načrta in lahko do naslednjič preverimo 

vprašanja ga. Ploj.  

 

Dr. Edvard Kolar je predlagal Špeli Hus, da do naslednjič to PR službo vključi v sistemizacijo zveze in 

določi opis del in nalog tega delovnega mesta. V nadaljevanju izpostavi vodjo Oddelka za razvoj 

množičnost, ki se je običajno pokrival iz prihodkov FŠO, zdaj pa je tu planiranih manj prihodkov. Zato 

ga je zanimalo, kako bomo pokrivali nastalo razliko. Izpostavil je še vprašanja glede licenčnega 

seminarja FIG za trenerje – ali gre za trenerje, ki so že uveljavljeni in morajo pridobiti licenco ali gre za 

nove trenerje, ki še nimajo licence in jo bodo s tem seminarjem dobili in ali je ta licenca potrebna za 

prisotnost na tekmovanjih v FIG koledarju.  

 

Špela Hus je povedala, da gre za sodniški seminar po končanem olimpijskem ciklusu, kar pa je bilo dr. 

Kolarju poznana zadeva. Dodala je še, da moramo imeti marketing urejen in da se mora z njim ukvarjati 

za to strokovno usposobljena oseba. 

 

Luka Steiner je predlagal, da naj se stroški dela v pisarni razdelijo na del stroškov delavcev, ki 

neposredno delajo v pisarni in na zunanje sofinancirane delavce ter se glede osebe, ki bi opravljala 

administrativna dela pri trženju in poročanju na sponzorskih področjih, pridružuje mnenju 

predsednika, mag. Kralja in podpredsednika, dr. Kolarja, da je treba na tem področju več aktivnosti, 

ker nam v zaostrenih okoliščinah zmanjkuje »asov« za zagotavljanje komercialnih sredstev.  

 

Sašo Bertoncelj je podal mnenje, da bi tudi športnikom prišlo prav sodelovanje z osebo, ki jim bi 

povedala več o sponzorskih obveznostih, kot je na primer, kje je potrebno nositi našitke sponzorjev itd. 



 

 

Seji se je pridružila ga. Marina Zupančič, računovodska služba GZS, Finimat d.o.o., ki je tudi obrazložila 

poročilo. Povedala je, da je bilo poročilo težko narediti, ker je en kup vprašanj, ker se ne ve, kaj nas 

čaka do konca leta. Problem vidi, kaj se bo zgodilo glede na odstotek prihodkov, ki jih dobiva GZS glede 

na sponzorska in proračunska sredstva, ali bomo imeli pravico do sredstev Covid-19 ali jih bomo morali 

vračati v primeru, če bodo prihodki GZS presegli 50% proračunskih sredstev. Na koncu je dodala, da 

gre GZS v dani situaciji zelo dobro. Prosila je tudi za navodila, kaj narediti glede likvidacije podjetja 

Gimnast d. o. o. 

 

Sašo Barle in Špela Hus sta imela krajšo razpravo glede črpanja sredstev za leto 2020. 

 

Sklep 11/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izhodišči Letnega finančnega 

načrta GZS za poslovno leto 2021. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/12: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/12 je bil sprejet. 

 

c) določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2021  

 

Špela Hus je povedala, da se v naslednjih točkah potrjujejo redne letne zadeve, ki se glede na lansko 

leto ne spreminjajo. 

 

Sklep 11/13: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino članarine za osnovne 

organizacije GZS, ki v letu 2021 znaša 200,00 EUR. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/13: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/13 je bil sprejet. 

 

d) vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2021  

 

Sklep 11/14: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije vrednost točke za opravljanje strokovnega 

dela na GZS v letu 2021 ovrednoti na 0,75 EUR bruto. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/14: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/14 je bil sprejet. 

 
e) višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS  

 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 

 

Sklepa 11/15: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije bo v letu 2021 za sofinanciranje 

mednarodnih tekmovanj, izvedenih pod okriljem GZS in uvrščenih v FIG koledar, namenila 300 EUR 

za mednarodna tekmovanja v mladinski kategoriji in 500 EUR za mednarodna tekmovanja v članski 

kategoriji. 

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/15: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/15 je bil sprejet. 

 

f) določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov  

 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 

 

Sklep 11/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije bo v letu 2021 za mesečno sofinanciranje 

individualnih programov aktivnih športnikov namenila 125,00 EUR bruto (kategorizacija 

perspektivnega in mednarodnega razreda) oziroma 250,00 EUR bruto (kategorizacija svetovnega 

razreda) mesečno. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/16: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/16 je bil sprejet. 

 

g) določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2021  

 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 

 

Sklep 11/17: Izvršni odbor Gimnastične zveze potrjuje višino registracijskih pristojbin, ki za leto 2021 

znašajo 10 EUR za registracijo športnika, 5 EUR za GIMKO registracijo in 15 EUR za splošno 

registracijo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/17: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/17 je bil sprejet. 

 

h) določitev višine licenčnine za leto 2021  

 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 

 

Sklep 11/18: Izvršni odbor Gimnastične zveze potrjuje višino licenčnine, ki za leto 2021 znaša 40 EUR. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/18: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/18 je bil sprejet. 

 

 

i) imenovanje Inventurne komisije za leto 2021  

 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 

 

Sklep 11/19: Izvršni odbor Gimnastične zveze imenuje Inventurno komisijo za leto 2021 v sestavi 

Aleksander Šajn, predsednik, Franc Herzmansky, član in Nuša Semič, članica. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/19: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/19 je bil sprejet. 



 

AD 7 Mednarodno delovanje: 

 

a) potrjevanje delegatov za spletno skupščino UEG  

 

Špela Hus predlaga, da se spletne skupščine Evropske gimnastične zveze, ki bo 18. novembra 2020, 

udeležijo: 

▪ dr. Edvard Kolar, kot vodja 

▪ Ivan Levak, kot član in  

▪ Špela Hus, kot članica.  

 

Sklep 11/20: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dr. Edvarda Kolarja, Ivana Levaka 

in Špelo Hus za delegate Gimnastične zveze Slovenije na spletni skupščini UEG. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 11/20: 8 ZA, 0 PROTI 

Sklep št. 11/20 je bil sprejet. 

 

 

AD 8 Razno 

 

Špela Hus je člane Izvršnega odbora seznanila še z informacijo, da ima GZS od tega meseca naprej profil 

na LinkedInu in da smo v septembru pričeli sodelovanje s časnikom EkipaSN, kjer smo prisotni s članki 

o mladih športnikih ali s predstavitvijo projektov Gimnastične zveze Slovenije.  

 

Sašo Barle je vprašal, kakšen je status nove spletne strani Gimnastične zveze Slovenije. Špela Hus je 

povedala, da smo v zadnji fazi, ko gre samo še za povezano med informacijskim sistemom in spletno 

stranjo, kar pa zahteva malo več programerskega dela. Ker gre za sponzorsko postavitev nove spletne 

strani, je težko postavljati pogoje oziroma roke za izdelavo.  

 

Seja je bila zaključena ob 11.20 uri. 

 

Zapisala: 

Nuša Semič 

mag. Damjan Kralj 

Predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 

 

 

 


