
 

Datum: 4. 11. 2021 
Št. dok.: 439/2021 

 
 

ZAPISNIK 
13. redne seje Izvršnega odbora GZS, 

ki je bila v sredo, 3. novembra 2021, ob 12. uri 
v hibridni obliki v poslovnih prostorih BTC (Ameriška ulica 2, 1000 Ljubljana) oz. 

preko aplikacije Zoom. 
 
 
Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Sašo Barle, Luka Steiner, Tanja Ploj, 
Sašo Bertoncelj, Peter Frumen 
 
Odsotna: Aljaž Pegan, Bernarda Mavrič, Mojca Hrženjak, Željko Puljić 
 
Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič, Aleksander Šajn, Mitija Samardžija Pavletič, Rok Klavora 
 
Na seji IO je bilo prisotnih osem (8) članov, od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora, seja je 
bila sklepčna. 
 
 
Ad 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 13. redne seje IO GZS 
 
Preostanek dnevnega reda: 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 12. redne in 23., 24. ter 25. korespondenčne seje IO GZS. 

3. Strokovno področje poslovanja: 

a. verifikacija sklepov 9. redne seje Strokovnega sveta GZS, 

b. poročilo o udeležbi slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 

2021, 

c. poročilo o izvedenem Strokovnem in znanstvenem kongresu Gimnastične zveze 

Slovenije, 

d. informacija o prenehanju ukrepa povračila stroškov testiranja za tekmovalni šport iz 

PKP7 z 31. 12. 2021, 

e. prošnja TeamGym za plačilo kotizacije za nastop na Evropskem prvenstvu TeamGym, 

4. Pravno-formalno poslovanje: 

a. potrditev datuma 6. volilne skupščine Gimnastične zveze Slovenije, 

b. imenovanje Komisije za validacijo kandidatur, 

c. informacija o izbrisu Gimnast d. o. o. iz sodnega registra, 

d. opredelitev do predloga Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za  

predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ, 

5. Gospodarsko-organizacijsko poslovanje: 

a. poročili o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-6 2021 in 1-9 2021, 

b. poročilo o izvedbi 16. svetovnega pokala v športni gimnastiki, 

c. potrditev kandidature in datuma za 17. svetovni pokal v športni gimnastiki, 

d. informacija o projektu »Prehodimo Slovenijo po rokah«, 

6. Mednarodno delovanje: 

a. poročilo o izvedeni 1. izredni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez, 



 

b. informacija o volitvah FIG in potrditev delegatov za volitve FIG, 

c. informacija o ponovni izvolitvi A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG, 

d. imenovanje S. Bertoncelj v »Working Group on Safeguarding« pri FIG, 

7. Razno 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dnevni red 13. redne seje Izvršnega 
odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
Ad 2 Pregled in potrditev zapisnikov 12. redne in 23., 24. ter 25. korespondenčne seje IO GZS 
 
Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnikov 12. redne in 23., 24. ter 
25. korespondenčne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
Ad 3 a) verifikacija sklepov 9. redne seje Strokovnega sveta GZS 
 
S. Piletič je podal povzetek sklepov seje, kjer so potrjevali več različnih pravilnikov (Prilagoditve 
pravilnika OV 1-5 v letu 2021, Sodniški pravilnik TeamGym za mlajše kategorije, Dodatek k 
mednarodnemu pravilniku za ocenjevanje skokov na veliki prožni ponjavi za tekmovanja pod okriljem 
Gimnastične zveze Slovenije in Tekmovalni program gimnastike za vse). Seja je obravnavala tudi zagon 
nove panoge parkur, poročilo o izvedenem kongresu 2021. 
 
Med pomembnejše točke je S. Piletič izpostavil obravnavo komentiranja prenosov na RTV Slovenija. 
Zelo smo veseli, da so prenosi gimnastičnih tekmovanj ponovno na sporedu, vendar pa težavo 
predstavlja strokovni komentator, ki športno gimnastiko naziva s strokovno napačnim izrazom. 
Gimnastika je edini uradni izraz, ki se uporablja pod krovno organizacijo za gimnastične panoge. 
Predlaga se, da se trenutno situacijo poskuša urediti z mehkimi metodami. 
 
Š. Hus je dodala, da je poleg strokovnega vidika tu še poslovni, med drugim preimenovanje tekme 
svetovnega pokala v ime, ki je neskladno s produktom, ki je last Gimnastične zveze Slovenije, obenem 
pa nekatera terminologija ni več skladna z novim Zakonom o športu. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe 9. redne seje Strokovnega 
sveta GZS. 
 
 
Ad 3 b) Udeležba slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 2021 
 
S. Piletič je podal poročilo o udeležbi slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 
2021. Tekmovanj se udeležujemo po najboljših močeh. Povedal je, da organizatorji situacijo s Covid-19 
epidemijo izkoriščajo v svoj prid. Na svetovnem prvenstvu na Japonskem so bile ekipe obsojene na 



 

bivanje zgolj v njihovih sobah, izhod iz sobe jim je bil dovoljen zgolj za trening in tekmovanje. Obenem 
nivo hrane ni bil primeren za vrhunske tekmovalce, ne po količini niti po sestavi makro hranil. 
 
Dodal je, da S. Bertoncelj tekmoval na svojem zadnjem tekmovanju v karieri in dosegel 15. mesto, 
medtem ko sta v ženski športni gimnastiki nastopili Tjaša Kysselef, ki je zgolj za malo zgrešila uvrstitev 
v finale, in Lucija Hribar. Na svetovnem prvenstvu v ritmični gimnastiki je nastopila Ekaterina 
Vedeneeva, ki se je uvrstila v finale mnogoboja in finale vaje s trakom, kjer je osvojila 7. mesto. 
 
Mag. Kralj je čestital S. Bertonclju za zadnji nastop v karieri. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/4: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z nastopi slovenskih 
reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 2021. 
 
 
Ad 3 c) Poročilo o izvedenem Strokovnem in znanstvenem kongresu Gimnastične zveze Slovenije 
 
M. Pavletič Samardžija je podal poročilo o izvedenem Strokovnem in znanstvenem kongresu 
Gimnastične zveze Slovenije. V sklopi kongresa sta bili izdani dve publikaciji, Splošni strokovni priročnik 
Gimnastične zveze Slovenije 2021 in Zbornik 8. znanstvenega kongresa GZS. Za znanstveni del se je 
predavanje preko spletnih platform izkazalo za uspešno, medtem ko si trenerji za strokovni del želijo 
predvsem dogodkov v živo. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o izvedenem 
Strokovnem in znanstvenem kongresu Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
Ad 3 d) Informacija o prenehanju ukrepa povračila stroškov testiranja za tekmovalni šport iz PKP7 z 

31. 12. 2021 
 
Š. Hus je pojasnila, da je skladno s PKP 7 od 1. 1. 2021 mogoče uveljavljati povračilo stroškov testiranja 
za tekmovalni šport. Z Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so posredovali informacijo, da se 
omenjeno financiranje konča z 31. 12. 2021 in da ni možnosti podaljšanja tega ukrepa. Dodala je, da 
so testiranja do konca oktobra za Gimnastično zvezo Slovenije predstavljala strošek, ki znaša preko 
50.000,00 EUR, kar je prevelik strošek, da bi ga zveza lahko prenesla nase. Sredstva letnega programa 
športa nam omogočajo črpanje sredstev za testiranje za tekmovanja, ker marsikateri organizator 
zahteva negativni test cepljenju ali statusu prebolevnika navkljub, kar pa bo veljalo zgolj za 
reprezentante. Medtem ko je za tekmovalce do 18 leta na domačih tekmovanjih dovolj samotestiranje, 
to ne velja za mednarodna tekmovanja. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/6: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o prenehanju 
ukrepa povračila stroškov testiranja za tekmovalni šport iz PKP7 z 31. 12. 2021. Izvršni odbor 
Gimnastične zveze Slovenije sprejema sklep, da se za vsa državna in pokalna prvenstva se strošek 
testiranja vključi v strošek kotizacije. Testiranja se še naprej organizirajo preko Gimnastične zveze 
Slovenije. Društvo, ki je izvajalec tekmovanja, samo naredi izračun kotizacije. Gimnastična zveza 
Slovenije pripravi seznam ponudnikov testiranja in cene izvedbe testiranj. 
 



 

 
Ad 3 e) Prošnja TeamGym za plačilo kotizacije za nastop na Evropskem prvenstvu 
 
Š. Hus je pojasnila, da je Strokovni odbor za akrobatiko na Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije 
naslovil prošnjo za plačilo kotizacije za nastop na Evropskem prvenstvu. Na tekmovanju bodo nastopile 
tri ekipe. TeamGym predstavlja eno izmed neuradnih panog pod okriljem zveze, ki pa aktivno deluje. 
Glede na trenutni poslovni rezultat nam ta omogoča to izredno podporo, ni pa dobro, da to postane 
stalna praksa. 
 
L. Steiner je vezano na prošnjo podal vprašanja o višini stroška, katero plansko postavko bi strošek 
bremenil in ali ima pozitivni vpliv na sistemska sredstva. Dr. Kolar je dodal, da je TeamGym v 
Skandinaviji zelo razvita panoga. Meni, da ima panoga ob resnem razvoju lahko pozitivne učinke. Na 
ravni UEG je že priznana panoga, medtem ko na FIG še ni. 
 
Mag. Kralj je dodal, da gre za strošek v višini 1.800,00 EUR. T. Ploj je vprašala, če gre za društva, ki so 
članice Gimnastične zveze Slovenije, odgovor na to pa je bil pritrdilen. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/7: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s prošnjo SO AKRO za plačilo 
kotizacije za nastop na Evropskem prvenstvu in ji ugodi. 
 
 
AD 4 a) Potrditev datuma 6. volilne skupščine Gimnastične zveze Slovenije in pričetek postopka 

evidentiranja kandidatov za volitve v organe Gimnastične zveze Slovenije 
 
Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bilo skupaj z gradivom posredovan dopis, 
vezan na predlog datuma 6. volilne skupščine Gimnastične zveze Slovenije in pričetek postopka 
evidentiranja kandidatov za volitve v organe Gimnastične zveze Slovenije. Š. Hus je predstavila 
dokument. Predlog datuma skupščine je 8. december 2021.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/8: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje 8. december 2021  v Ljubljani za 
datum in kraj 6. volilne skupščine Gimnastične zveze Slovenije in daje soglasje k pričetku postopka 
evidentiranja kandidatov za volitve v organe Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
AD 4 b) Imenovanje Komisije za validacijo kandidatur 
 
Članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bil poslan predlog sestave validacijske 
komisije v sestavi Hus Špela, Semič Nuša in Piletič Sebastijan. Člani o predlogu niso razpravljali. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/9: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje validacijsko komisijo v sestavi Hus 
Špela, Semič Nuša in Piletič Sebastijan. 
 
 
AD 4 c) Informacija o izbrisu Gimnast d. o. o. iz sodnega registra 
 



 

Š. Hus je članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije podala vsebino Sklepa o izbrisu iz 
sodnega registra. 
 
Okrožno sodišče v Ljubljani je v registrski zadevi izbrisa iz sodnega registra dne 29. 9. 2021 sklenilo iz 
sodnega registra se izbriše subjekt vpisa GIMNAST, družba za športne storitve, d.o.o., matična številka 
3520455000. Družba se izbriše iz sodnega registra na podlagi pravnomočnega sklepa o pogojih za izbris 
iz sodnega registra na podlagi prenehanja po skrajšanem postopku Okrožnega sodišča v Ljubljani, opr. 
št. Srg 2021/34616 z dne 6. 9. 2021, ki je postal pravnomočen dne 22. 9. 2021. Obveznost plačila 
morebitnih obveznosti izbrisane družbe je prevzel družbenik: Gimnastična zveza Slovenije s sedežem 
Koprska ulica 29, 1000 Ljubljana, MŠ: 5172039000. 
 

Sklep v celoti realizira sklep 3. redne Skupščine Gimnastične zveze z dne 22. september 2021. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/10: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o izbrisu Gimnast 
d. o. o. iz sodnega registra. 
 
 
AD 4 d) Opredelitev do predloga Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za  

predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ 
 
Š. Hus je pojasnila, da smo s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez prejeli 
poziv za predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora OKS-ZŠZ (en član in dva nadomestna 
člana). Skladno z dopisom lahko predlagamo zgolj osebo, ki je že član skupščine OKS-ZŠZ. V primeru 
Gimnastične zveze Slovenije je to dr. Kolar. Rok za oddajo kandidatur je 16. november 2021. Volitve 
bodo potekale na Skupščini OKS-ZŠZ 16. decembra 2021. 
 
Dr. Kolar je povedal, da ne želi kandidati za omenjeno mesto. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/11: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s predloga Olimpijskega 
komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez za  predlaganje kandidata za člana Nadzornega odbora 
OKS-ZŠZ. Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije na volitvah dne 16. december 2021 ne bo predlagal 
kandidatov. 
 
 
AD 5 a) Poročili o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-6 2021 in 1-9 2021 
 
Š. Hus je podala povzetek obeh poročil o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije. Stanje 1-9 2021 
izkazuje prihodke v višini 816.671,79 EUR in stroške v višini 786.708,60 EUR, kar pomeni presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 29.963,19 EUR. Dodala je, da čeprav je bil društveni sklad 1-6 2021 
pozitiven, je v 1-9 2021 negativen zaradi prenizkega presežka prihodkov nad odhodki. Tako je v 
slednjem -3.418,53 EUR, vendar pa projekcija do konca leta nakazuje pozitiven društveni sklad ob 
koncu leta. Povečale so se obveznosti, vendar pa so se tudi terjatve. To je predvsem z naslov projekta 
SPp, kjer so računi za sponzorstva že bili izdani, vendar še ne plačani, obenem pa smo račune za storitve 
že prejeli, vendar jih še nismo plačali. Razlika T-O -96.685,30 EUR (1-9 2021) je primerljiva s stanjem 1-
6 2020, ko je ta bila -90.997,51 EUR. Do konca leta bomo predvidoma presegli 1 milijon EUR prihodkov 
in bo zaradi tega na skupščini potrebno potrditi predlog revizorja. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 



 

 
Sklep št. 13/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročiloma o poslovanju 
Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1-6 2021 in 1-9 2021. 
 
 
AD 5 b) Poročilo o izvedbi 16. svetovnega pokala v športni gimnastiki 
 
Š. Hus je podala poročilo o izvedbi 16. svetovnega pokala v športni gimnastiki. Uvodoma se je zahvalila 
ekipo, predvsem pa N. Semič za zelo dobro opravljeno delo. Projekt je je bil glede na epidemijo izjemno 
zahtevno. Za S. Bertonclja je bilo to zadnje domače tekmovanje, medtem ko sta T. Kysselef z zlatom in 
L. Hribar z bronom poskrbeli za veselje v Kopru. Vezano na finančno poročilo je poudarila, da gre za 
preliminarno poročilo, ker nekatere postavke še usklajujemo. Dodala je, da vsem pozitivnim 
kazalnikom navkljub (predvsem velika udeležba) je glede na rekordne prihodke poslovni rezultat 
komajda pozitiven in da to predstavlja tveganje za organizacijo tekmovanja. Nekateri stroški so precej 
višji kot so bili v preteklosti. Veseli jo sodelovanje z novim partnerjem, Slovensko turistično 
organizacijo. 
  
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/13: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje poročilo o izvedbi 16. svetovnega 
pokala v športni gimnastiki. 
 
 
AD 5 c) Potrditev kandidature in datuma 17. svetovnega pokala v športni gimnastiki 
 
Š. Hus je pojasnila, da se tekmovanje vrača v prvotni čas pred poletjem. Člani Izvršnega odbora 
Gimnastične zvez Slovenije o točki niso razpravljali.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/14: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje kandidaturo in termin od 16. do 19. 
junija 2022 za izvedbo 17. svetovnega pokala v športni gimnastiki. 
 
 
AD 5 d) Informacija o projektu »Prehodimo Slovenijo po rokah« 
 
Š. Hus je podala povzetek projekta »Prehodimo Slovenijo po rokah«. Reprezentantje pridejo v svoje 
osnovne šole oz. vrtce in skupaj z otroci naredijo nekaj metrov. Cilj projekta je, da gimnastiko 
pripeljemo do vseh otrok v vrtcu oz. v prvi triadi osnovne šole. Zaradi različnih sposobnosti otrok sta 
tudi dve možnosti sodelovanja. Posnet je bil predstavitveni video, ki se je posnel na svetovnem pokalu 
v Kopru.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/15: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s projektom »Prehodimo 
Slovenijo po rokah«. 
 
 
AD 6 a) Poročilo o izvedeni 1. izredni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 

zvez 
 



 

Dr. Kolar je podal poročilo o izvedeni 1. izredni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 
športnih zvez. Obravnavala je spremembo Pravil Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez. Na skupščini je podal predloge, ki so skladni s čarterjem Mednarodnega olimpijskega komiteja, 
kar vpliva na strukturo Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez, obenem pa je 
predlagal, da morajo olimpijske športne panoge biti bolje zastopane. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izvedbo 1. izredne Skupščine 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
 
 
AD 6 b) Informacija o volitvah FIG in potrditev delegatov za volitve FIG 
 
Dr. Kolar je podal informacije, vezane na volitve v organe FIG. Sam kandidira v Izvršni odbor FIG in v 
Svet FIG. Volitve bodo potekale v soboto, 6. novembra 2021, v Antalyi. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/17: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijami, vezanimi na 
FIG volitve in potrjuje dr. Edvarda Kolarja, Špelo Hus in Luko Steinerja kot delegate na volilnem 
kongresu. 
 
 
AD 6 c) Informacija o ponovni izvolitvi A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG 
 
Dr. Kolar je povedal, da je bil na Svetovnem prvenstvu v športni gimnastiki za predstavnika športnikov, 
ki tekmujejo v moški športni gimnastiki, ponovno izvoljen A. Pegan. Dodal je še, da ima velike možnosti, 
da postane predstavnik vseh športnikov v Izvršnem odbor FIG in da je ugleden član svetovne 
gimnastike. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/18: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o ponovni 
izvolitvi A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG. 
 
 
AD 6 d) Imenovanje S. Bertoncelj v »Working Group on Safeguarding« pri FIG 
 
S. Bertoncelj je povedal, da se je pri FIG ustanovila Working Group on Safeguarding pri Mednarodni 
gimnastični zvezi. Podal je kandidaturo in bil kasneje vanjo tudi imenovan. Od junija do seje so imeli 
pet sej. Rezultat dosedanjih sestankov je priprava desetih pravil kako naj bo gimnastika varen šport. 
Ta pravila bodo prevedena v vse jezike držav članic, v kratkem nameravamo pripraviti tudi slovenski 
prevod. Obenem so začeli delati na spremembah Etični kodeks FIG in Kodeks ravnanja FIG. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep št. 13/19: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o imenovanju S. 
Bertonclja v »Working Group on Safeguarding« pri FIG. 
 
 
AD 8 Razno 



 

 
Š. Hus je podala informacijo, da smo konec novembra imeli redni nadzor Fundacije za šport. Z izjemo 
ene administrativne napake na enem iz projektov D3, ki ni kritične narave. Bili smo pohvaljeni, da se 
dela strukturirano in transparentno. 
 
Dr. Kolar in T. Ploj sta izmenjala mnenja, vezana na volitve v Olimpijski komite Slovenije – Združenje 
športnih zvez. 
 
 
Zapisala: 
Š. Hus 

mag. Damjan Kralj 
 

Predsednik 
Gimnastična zveza Slovenije 


