
 

 
Datum: 12. 4. 2021 
Št. dok.: 171/2021 

 
 

ZAPISNIK 
12. redne seje Izvršnega odbora GZS, 

ki je bila v petek, 19. marca 2021, ob 10. uri 
preko spletne platforme Zoom. 

 
 
Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Aljaž Pegan, Sašo Barle, Luka Steiner, 
Tanja Ploj, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen 
 
Odsotna: Bernarda Mavrič, Mojca Hrženjak, Željko Puljić 
 
Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič, Aleksander Šajn, Mitija Samardžija Pavletič, Marina Zupančič, 
Finimat d.o.o. 
 
Na seji IO je bilo prisotnih devet (9) članov, od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora, seja je 
bila sklepčna. 
 
 
Ad 1 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 12. redne seje IO GZS 
 
Preostanek dnevnega reda: 

2. Pregled in potrditev zapisnikov 11. redne in 20., 21. ter 22. korespondenčne seje IO GZS. 
3. Strokovno področje poslovanja: 

a) verifikacija sklepov 8. redne seje Strokovnega sveta GZS, 
b) poročilo o udeležbi slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 

2020, 
c) informacija o vstopu panoge »gimnastika – akrobatska steza« v sistem registracije 

skladno z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v Republiki Sloveniji«, 

d) informacija o zaposlitvi E. Vedeneeve v javni upravi Republike Slovenije, 
e) informacija o prestavitvi Znanstvenega in strokovnega kongresa Gimnastične zveze 

Slovenije, 
4. Pravno-formalno poslovanje: 

a) poročilo o zaključku disciplinskega postopka proti D. Azirović, 
5. Gospodarsko-organizacijsko poslovanje: 

a) obravnava Letnega poročila Gimnastične zveze Slovenije in Gimnast d.o.o. ter poročila 
panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2020, 

b) obravnava Letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze Slovenije in 
Gimnast d. o. o. za leto 2021, 

c) imenovanje zastopnika Gimnast d. o. o., 
d) včlanitev v CER, 
e) zaključek prenove spletne strani Gimnastične zveze Slovenije, 

6. Mednarodno delovanje: 
a) poročilo o udeležbi na spletni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja 

športnih zvez, 
b) poročilo o izvedeni spletni Skupščini UEG, 
c) potrditev kandidature dr. Kolar in A. Pegan za FIG, 



 

7. Članstvo: 
a) izstop iz članstva Gimnastične zveze Slovenije Kluba za ritmično gimnastiko Ritem in 

Društva družinska rekreacija. 
8. Razno 

 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dnevni red 12. redne seje Izvršnega 
odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
Ad 2 Pregled in potrditev zapisnikov 11. redne in 20., 21. ter 22. korespondenčne seje IO GZS 
 
Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnikov 11. redne in 20., 21. ter 22. 
korespondenčne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
Ad 3 a) Verifikacija sklepov 8. redne seje Strokovnega sveta GZS 
 
S. Piletič je podal povzetek sklepov seje, kjer so bila potrjena poročila 2020 in plani strokovnih odborov 
za sezono 2021. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe 8. redne seje Strokovnega sveta 
GZS. 
 
 
Ad 3 b) Poročilo o udeležbi slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020 
 
S. Piletič je podal poročilo o udeležbi slovenskih reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 
2020. Zaradi odpovedi je bilo izvedenih malo tekmovanj, vseeno pa so bila izvedena vsa tri evropska 
prvenstva. Pred pričetkom epidemije sta bile izvedeni dve tekmovanji za svetovni pokal, v Melbournu 
in Bakuju, jeseni pa še eno tekmovanje v Szombathelyu. Ob koncu leta so se športniki udeležili treh 
evropskih prvenstev, v moški in ženski športni gimnastiki ter v ritmični gimnastiki. 
 
S. Piletič je obenem napovedal ponovno organizacijo tekmovanj v sezoni 2021, ker to omogočajo 
postopoma sproščeni ukrepi. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/4: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z nastopi slovenskih 
reprezentantov na mednarodnih tekmovanjih v letu 2020. 
 
 
Ad 3 c) Informacija o vstopu panoge »gimnastika – akrobatska steza« v sistem registracije 
 



 

Š. Hus je pojasnila, da smo aprila 2020 pričeli s postopkom registracije dveh novih panog, »gimnastika 
– akrobatska steza« in »gimnastika – mala prožna ponjava«. Dodala je, da je bila prva sprejeta in je v 
tej panogi od decembra 2020 mogoče pridobiti status registriranega športnika, ne pa še tudi 
kategoriziranega. Registracija panoge »gimnastika – mala prožna ponjava« ni bila uspešna. Slednje je 
bilo pričakovano, saj se mednarodna oblika te panoge, torej dvojna mala prožna ponjava, močno 
razlikuje od oblike, kot se trenutno izvaja v Sloveniji. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z vstopom panoge »gimnastika – 
akrobatska steza« v sistem registracije skladno z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za 
registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji«. 
 
 
Ad 3 d) Informacija o zaposlitvi E. Vedeneeve v javni upravi Republike Slovenije 
 
Š. Hus je pojasnila, da smo s strani Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez prejeli 
informacijo, da je bila Ekaterina Vedeneeva predlagana za zaposlitev v državni upravi Republike 
Slovenije, na Finančni upravi Ministrstva za finance. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/6: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o zaposlitvi E. 
Vedeneeve v javni upravi Republike Slovenije. 
 
 
Ad 3 e) Informacija o prestavitvi Znanstvenega in strokovnega kongresa Gimnastične zveze Slovenije 
 
Š. Hus je pojasnila, da smo prestavili termin v čas, ko se bodo društva lažje odločala kdo bo nadaljeval 
z delom v gimnastiki in prijavili ustrezno število oseb. Nov termin kongresa je 7. in 8. maj 2021. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/7: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o prestavitvi 
Znanstvenega in strokovnega kongresa Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
AD 4 a) Poročilo o zaključku disciplinskega postopka proti D. Azirović 
 
Š. Hus je pojasnila, da se je zaključil disciplinski postopek proti D. Azirović. Članice so skladno s statutom 
GZS izvedle zaslišanje D. Azirovič. Disciplinska komisija je sprejela sklep »Disciplinska komisija 
Gimnastične zveze Slovenije zaključuje disciplinski postopek proti Danimirju Aziroviću, zakonitemu 
zastopniku ŠK Flip Capris – CS Flip Capris ter ŠK Flip Piran – CS Flip Pirano z izrekom disciplinske kazni 
opomin funkcionarju.« 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/8: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o zaključku 
disciplinskega postopka proti D. Aziroviću. 
 
 
AD 5 a) Poročilo o poslovanju Gimnastične zveze Slovenije za poslovno leto 2020 



 

Š. Hus je podala poročilo. Gimnastična zveza Slovenije je poslovno leto zaključila s prihodki v višini 
700.967,22 EUR in stroški v višini 658.249,10 EUR, kar pomeni presežek prihodkov nad odhodki v višini 
42.718,11 EUR. Iz omenjenega dejstva izhaja tudi obveznost plačila davka v višini 2.076,64 EUR. 
Presežek prihodkov nad odhodki se po sprejetju ustreznega predloga sklepa na skupščini, prenese v 
društveni sklad za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih poslovnih let. 
 
Š. Hus je člane Izvršnega odbora seznanila še s ključnimi področji poslovanja v preteklem letu: 

▪ obveznosti so se zmanjšale z 333.038,31 EUR v 2019 na 243.757,07 EUR v 2020; pomirja 
dejstvo, da so odprte obveznosti načeloma obvladljive. 

▪ vezano na kredite, dva kredita sta v celoti poplačana, odprto ostaja le še delno poplačilo 
kredita v višini 8.060,58 EUR. 

▪ decembra 2020 je potekel limit pri banki DBS v višini 20.000 EUR, katerega nismo podaljševali. 
▪ zaradi morebitnega dvojnega financiranja (projekt NPŠŠ in sofinanciranje čakanja na delo 

doma) je bilo 3.208,20 EUR začasno danih na obveznosti za vračilo, kjer bo ostalo do morebitne 
zahteve za vračilo oz. pet let, do zastaranja. 

▪ narejen je bil odpis preostanka opreme v višini 6.929,30 EUR, neodpisane opreme na dan 1. 1. 
2021 tako ni. 

▪ uspešno so bila črpana vsa javna sredstva na programih za vrhunski šport in športa mladine, 
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (MIZŠ in FŠO). 

▪ FŠO do oddaje letnega poročila še ni nakazala cca. 20.300 EUR za projekte, izvedene v letu 
2020, poročila za katere smo oddali pravočasno. Zaradi navedenega bodo upoštevani v 
poslovnem letu 2021; 

▪ športniki in športnice ter trenerji niso bili v nikakršni obliki oškodovani ali prikrajšani kot 
posledica letošnjega rezultata. 

 
T. Ploj je vprašala, kako so se porabila sredstva, pridobljena s strani FIG Solidarity Fund. Š. Hus je 
pojasnila, da za pokrivanje manjka delovanja zveze. M. Zupančič je dodala, da pridobitev sredstev ni 
bila pogojena z namensko porabo. S. Bertoncelj je dodal, da dodal, da se je športnikom poravnalo 
veliko obveznosti za nazaj. Š. Hus je dodala, da je bil namen razpisa pomoč zvezam, ki so v hudih 
finančnih stiskah, kar je veljalo za Gimnastično zvezo Slovenije v trenutku prijave, poraba sredstev pa 
ni bila opredeljena. 
 
M. Zupančič je članom Izvršnega dobra povedala, da je bil glavni poudarek pri pripravi letnega poročila 
previdnost. V primerjavi s preteklim letom so se prihodki zmanjšali za 12 %, odhodki pa za 18 %. Mag. 
Kralj je dodal, da ga veseli, da se je zmanjšala nelikvidnost zveze, se poravnavajo pretekle obveznosti 
in da smo uspeli obdržati sponzorje. 
 
Dr. Kolar je pohvalil rezultat in pripravljeno letno poročilo. Opozoril je, da je športna gimnastika na 
nivoju rangiranja panog prvič po dolgem času padla v tretji nivo športov, kar bo imelo negativen vpliv 
na finančno poslovanje zveze. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/9: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje Letno poročilo Gimnastične zveze 
Slovenije in Gimnast d.o.o. ter poročila panožnih odborov Gimnastične zveze Slovenije za leto 2020. 
 
 
AD 5 b) Obravnava Letnega delovnega in finančnega načrta GZS za poslovno leto 2021 
 
Š. Hus je povedala, da padec športne gimnastike v tretji razred po razvrstitvi športnih panog v razrede 
za leto 2021 pomeni negativne posledice za celotno zvezo. Plan, ki je bil posredovan članom Izvršnega 
odbora, ta upad že upošteva. 



 

Članom Izvršnega odbora je predstavila tudi tveganja za realizacijo plana. Med te sodijo upad števila 
športnikov, povečanje likvidnostnega pritiska z naslova povečanja mase plače zaradi zaposlitev 
trenerjev, vključenih v projekt NPŠŠ, preveč optimistično načrtovanje sredstev z naslova javnih 
razpisov, dodatni nepredvideni stroški, povezani s Covid-19 epidemijo in odpoved Evropskega 
prvenstva ter Olimpijskih iger. 
 
S. Bertoncelj je dodal, da mu je žal, da ne bomo že v letu 2021 imeli sodelavca, zadolženega za 
marketing. Mag. Kralj je dodal, da je to brez dvoma pomembno, še posebej v času, ko ni dogodkov. 
 
Dr. Kolar je dodal, da je potrebno biti pazljiv pri organizaciji tekme svetovnega pokala v Kopru, ker bo 
šlo zaradi Covid-19 za tekmo, ki ne bo tipična.  
 
S. Barle je pozdravil odločitev, da se v poslovnem letu pisarne zveze še ne razširi s sodelavcem za 
marketing. 
 
Dr. Kolar je S. Piletiča pozval h komentarju dodeljenih sredstev. S. Piletič je pojasnil, da je v letošnjem 
letu malo tekmovanj, obenem pa je tudi manj športnikov, tako da poskušamo usmerjati sredstva 
mladim. Cilj je, da zaustavimo trend padanja. Mag. Kralj je dodal, da bi morali razmišljati v smer 
pridobivanja sponzorstev na področju logistike. 
 
Dr. Kolar je dodal, da je potrebno čim prej pripraviti novo strategijo, ki bo navzgor obrnila tekmovalno 
krivuljo. Dodal je, da je za spremembo ključen dober kader. 
 
A. Pegan je dodal, da je izven sistema težko narediti rezultat in predvideva, da je mlajšim trenerjem 
najverjetneje padla motivacija za delo. S. Piletič je dodal, da zveza težko motivira trenerje, lahko pa 
pomaga društvom pri tem. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/10: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je potrjuje Letni delovni in finančni načrt 
GZS za poslovno leto 2021. 
 
 
AD 5 c) Imenovanje zastopnika Gimnast d. o. o. 
 
Š. Hus je pojasnila, da ob imenovanju za izvršno direktorico Gimnastične zveze Slovenijo ni bilo urejeno 
tudi njeno imenovanje za uradnega zastopnika Gimnast d. o. o., kot je potrebno za pričetek uradne 
zamenjave zastopnika zveze. Članom Izvršnega odbora se za ustrezno delovanje in poslovanje družbe 
predlaga potrditev sklepa za imenovanje. Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso 
razpravljali. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/11: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije imenuje Špelo Hus za uradnega zastopnika 
Gimnast d. o. o. 
 
 
AD 5 d) Včlanitev v CER 
 
Š. Hus je pojasnila, da zaradi zasledovanja cilja postati prva trajnostna nacionalna panožna športna 
zveza v Slovenija se Izvršnemu odboru Gimnastične zveze Slovenije predlaga včlanitev v CER. Želimo si 
povezovanja z našimi partnerji in prilagoditve delovnih procesov na bolj trajnostni način. 



 

 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje včlanitev Gimnastične zveze Slovenije 
v CER. 
 
 
AD 5 e) Zaključek prenove spletne strani Gimnastične zveze Slovenije 
 
Š. Hus se je zahvalila partnerju Imagine d.o.o. in L. Steiner za povezovanje in izvedbo prenove spletne 
strani. Prenova informacijskega sistem je obsežnejši strokovni izziv, kateri nas čaka v prihodnje. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/13: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z zaključkom prenove spletne 
strani Gimnastične zveze Slovenije. 
 
 
AD 6 a) Poročilo o udeležbi na spletni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih 
zvez 
 
Š. Hus je podala kratko poročilo o udeležbi na spletni Skupščini Olimpijskega komiteja Slovenije – 
Združenja športnih zvez 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/14: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izvedbo spletne Skupščine 
Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez. 
 
 
AD 6 b) Poročilo o izvedeni spletni Skupščini UEG 
 
Š. Hus je podala kratko poročilo o udeležbi na spletni Skupščini UEG. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/15: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izvedbo spletne Skupščine UEG. 
 
 
AD 6 c) Potrditev kandidature dr. Kolar in A. Pegan za FIG 
 
Š. Hus je članom Izvršnega odbora predstavila predloga za kandidaturi dr. Kolar in A. Pegan za FIG.  
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje kandidaturo dr. Edvarda Kolarja za 
Executive Committee in Council Member pri FIG in Aljaža Pegana za Athlete's Commission pri FIG. 
 
 
AD 7 Izstop iz članstva Gimnastične zveze Slovenije Kluba za ritmično gimnastiko Ritem in Društva 
družinska rekreacija 
 



 

Člani Izvršnega odbora GZS o točki dnevnega reda niso razpravljali. 
 
Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 
 
Sklep 12/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izstopom iz članstva Kluba za 
ritmično gimnastiko Ritem in Društva družinska rekreacija. 
 
 
AD 8 Razno 
 
Brez razprave. 
 
 
Zapisala: 
Š. Hus 

mag. Damjan Kralj 
 

Predsednik 
Gimnastična zveza Slovenije 


