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Društva, članice Gimnastične zveze Slovenije 
 
 
Z A D E V A: pričetek postopka evidentiranja kandidatov za volitve v organe Gimnastične zveze 
Slovenije 
 
 
Spoštovani, 
 
s tem dopisom društva, članice Gimnastične zveze Slovenije, obveščamo, da 31. 12. 2021 poteče 
mandat vsem organom in delovnim telesom Gimnastične zveze Slovenije.  
 
Skladno s 33. členom Statuta Gimnastične zveze Slovenije in sklepom Izvršnega odbora Gimnastične 
zveze Slovenije št. 13/8 s 13. redne seje organa z dne 3. november 2021 vas obveščamo, da se s 
četrtkom, 4. novembrom 2021 ob 8. uri pričenja evidentiranje kandidatov za volitve v organe 
Gimnastične zveze Slovenije. 
 
Evidentiranje bo potekalo do vključno četrtka, 18. novembra 2021, do 16. ure. Evidentiranje poteka za 
naslednje funkcije: 
 
Člani Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 predsednik GZS, 
 podpredsednik GZS za gospodarsko – organizacijsko področje, 
 podpredsednik GZS za strokovno področje, 
 podpredsednik GZS za stike z regijam, 
 predstavnik vrhunskega športa, 
 predstavnik gimnastike za vse, 
 dva (2) predstavnika regij, 
 predstavnik aktivnih športnikov in  
 predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti. 

 
Člani Nadzornega odbora Gimnastične zveze Slovenije 
Skupščina izvoli: 

 tri (3) člane Nadzornega odbora. 
 tri (3) nadomestne člane Nadzornega odbora. 

Skladno s 27. členom Poslovnika o delu Skupščine Gimnastične zveze Slovenije člani organa na 
svoji prvi seji med seboj izvolijo predsednika. 

 
Člani Disciplinske komisije Gimnastične zveze Slovenije 
Skupščina izvoli: 

 tri (3) člane Disciplinske komisije, 
 tri (3) nadomestne člane Disciplinske komisije. 
Skladno s 27. členom Poslovnika o delu Skupščine Gimnastične zveze Slovenije člani organa na svoji 
prvi seji med seboj izvolijo predsednika. 

 
 



 

Predsedniki panožnih strokovnih odborov 
 predsednik strokovnega odbora moške športne gimnastike, 
 predsednik strokovnega odbora ženske športne gimnastike, 
 predsednik strokovnega odbora ritmične gimnastike, 
 predsednik strokovnega odbora za aerobiko, 
 predsednik strokovnega odbora gimnastike za vse, 
 predsednik strokovnega odbora športne akrobatike. 

 
Predsednika odbora za organizacijo, nagrade in priznanja 
 
 
Kandidati za predsednika Gimnastične zveze Slovenije, podpredsednike Gimnastične zveze Slovenije in 
predsednike panožnih strokovnih odborov morajo skladno s 34. členom Statuta Gimnastične zveze 
Slovenije ob kandidaturi predložiti program dela v pisni obliki. 
 
Pri oddaji kandidatur velja omejitev iz 35. člena Statuta Gimnastične zveze Slovenije, ki navaja »V 
vsakem organu zveze lahko sodelujeta največ po dva člana posamezne članice GZS. Vsak kandidat lahko 
kandidira največ za dve funkciji hkrati.« 
 
Izvoljeni kandidati bodo funkcije opravljali od 1. 1. 2022 do izteka štiriletnega mandata, torej 31. 12. 
2025. Skupščina bo izvedena v sredo, 8. decembra 2021. 
 
Kandidature lahko vložijo članice Gimnastične zveze Slovenije, Izvršni odbor Gimnastične zveze 
Slovenije in posamezniki. 
 
Člane pozivamo, da predloge kandidatov za zgoraj navedene funkcije z izpolnjenim soglasjem 
kandidatov h kandidaturi in morebitnim programom pošljejo na naslov Gimnastične zveze Slovenije, 
Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana. Na sprednjo stran ovojnice navedite »KANDIDATURA, NE 
ODPIRAJ«. 
 
Upoštevali bomo vse kandidature, oddane priporočeno na pošti do vključno četrtka, 18. novembra 
2021. 
 
Ovojnice bo v ponedeljek, 22. novembra 2021, odprla Komisija za validacijo kandidatur, ki jo je 
imenoval Izvršni odbor GZS, v sestavi: 

 Špela Hus, predsednica, 
 Sebastijan Piletič, član in  
 Nuša Semič, članica. 

 
Komisija bo upoštevala le popolne in pravočasno oddane kandidature.  
 
Za dodatna vprašanja ostajamo na voljo in vas lepo pozdravljamo, 
 
 

mag. Damjan Kralj 
predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 
  


