
 

Datum: 12. 5. 2021 
Št. dok.: 201/2021 

 

 

 

ZAPISNIK 24. KORESPONDENČNE SEJE 

IZVRŠNEGA ODBORA GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 

 

 

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

10. maja 2021. Upoštevali so se glasovi, oddani do srede, 12. maja, do 12. ure.  

 

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

Luka Steiner, Željko Puljić, Aljaž Pegan, Peter Frumen, Sašo Barle. 

 

Glasovala nista: Tanja Ploj, Bernarda Mavrič 

 

Na korespondenčno sejo se je odzvalo deset (10), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora 

GZS – seja je bila sklepčna. 

 

Dnevni red: 

1. potrditev datuma, dnevnega reda in gradiva 4. dopisne Skupščine Gimnastične zveze Slovenije. 

 

 

AD 1 Potrditev datuma, dnevnega reda in gradiva 4. dopisne Skupščine Gimnastične zveze 

Slovenije 

 

Za namen zagotavljanja veljavnega zasedanja in odločanja na seji Skupščine Gimnastične zveze 

Slovenije, ki bi omogočal razpravo delegatov, bo Gimnastična zveza Slovenije izvedla spletno sejo 

skupščine. Ker takšen način zasedanja ni opredeljen v Statutu Gimnastične zveze Slovenije, mora 

Skupščina kot najvišji organ zveze sprejeti sklep s katerim se takšen način zasedanja in odločanja potrdi 

za veljavnega. Spletna skupščina bo izvedena v skladu z vsemi veljavnimi določili, opredeljenimi v 

Statutu in aktih Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Če bo Skupščina Gimnastične zveze Slovenije potrdila sklep te skupščine, bo skladno s statutarnimi roki 

in določbami izvedena tudi spletna seja skupščine. 

 

Članom Izvršnega odbora GZS se je v potrjevanje posredovalo celotno gradivo za 4. dopisno skupščino 

Gimnastične zveze Slovenije, ki zajema sledeče dokumente: 

▪ vabilo na 4. dopisno sejo Skupščine Gimnastične zveze Slovenije, 

▪ gradivo za odločanje na seji Skupščine, 

▪ poverilnica za glasovanje na seji Skupščine. 

 

Sklep št. 24/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje datum, dnevni red in gradivo 4. 

dopisne Skupščine Gimnastične zveze Slovenije. 

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 

ZA: 10 

PROTI: 0 

 

Sklep je št. 24/1 je sprejet. 

mag. Damjan Kralj 

 
Predsednik 

   Gimnastična zveza Slovenije 


