
 

 

Datum: 18. 2. 2021 

Št. dok.: 154/2022 

 

 

ZAPISNIK 

1. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

ki je bila v četrtek, 20. januarja 2022, ob 11.30 uri 

preko spletne platforme Zoom 

 

 

Prisotni: mag. Damjan Kralj, Alenka Šenk Erpič, Aljaž Pegan, dr. Edvard Kolar, mag. Jerneja Fišer 

Kurnik, mag. Klemen Bedenik, Luka Bojanc, Sašo Bertoncelj, Sebastijan Piletič, Urša Jakin. 

 

Drugi prisotni: Špela Hus, Nuša Semič, Aleksander Šajn, Mitija Samardžija Pavletič 

 

Na seji Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bilo prisotnih deset (10) članov, od skupaj 

desetih (10) članov Izvršnega odbora, seja je bila sklepčna. 

 

 

Ad 1 Konstituiranje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

Mag. D. Kralj je pozdravil prisotne. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se seznanja z izraženo voljo Skupščine 

Gimnastične zveze Slovenije in smatra Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije konstituiran v 

obliki kot je bil izvoljen na 6. volilni Skupščini dne 8. december 2021. 

 

 

Ad 2 Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 1. redne seje Izvršnega odbora 

Gimnastične zveze Slovenije 

 

1. pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda 1. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične 

zveze Slovenije. 

2. kooptiranje članov v Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije, 

3. pregled in potrditev zapisnika 28. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

4. konstituiranje in potrditev sestave Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije na predlog 

Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije, 

5. potrditev sklepov 1. redne seje Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije, 

6. potrditev Tekmovalnega pravilnika ritmična gimnastika 2022, 

7. kongres Gimnastične zveze Slovenije 2022, 

8. zaprosilo ŠD Center Maribor za ponovno obravnavo in upoštevanje predhodno pridobljenih 

kompetenc, 

9. sofinanciranje udeležbe na mednarodnem sodniškem izpitu, 

10. imenovanje izvršnega direktorja za mandatno obdobje 2022-2025, 

11. upravljanje konflikta interesov v zvezi s poslovnim odnosom med Gimnastično zvezo Slovenije 

in partnerjem Medijska produkcija Bojanc d. o. o., 

12. obravnava Letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze Slovenije za leto 2022, 



 

13. predlog kandidatur za mednarodne projekte v obdobju 2022-2025, 

14. določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2022, 

15. vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2022, 

16. višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS, 

17. določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov, 

18. določitev višine točke letnega sofinanciranja individualnih programov, 

19. določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2022, 

20. določitev višine licenčnine za leto 2022, 

21. poročilo o udeležbi na volilnem kongresu FIG, 

22. informacija o imenovanju A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG, 

23. obravnava predloga včlanitve Gimnastične zveze Slovenije v Balkansko gimnastično zvezo, 

24. prošnja za včlanitev Turističnega športnega društva Orehovlje v Gimnastično zvezo Slovenije, 

25. razno. 

 

Člani niso razpravljali o predlaganem dnevnem redu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dnevni red 1. redne seje Izvršnega 

odbora Gimnastične zveze Slovenije. 

 

 

Ad 3 Kooptiranje članov v Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije 

 

Mag. D. Kralj je povedal, da je njegova želja, da se T. Ploj in L. Steinerja, ki sta bila člana Izvršnega 

odbora tudi v prejšnjem mandatu, kooptira kot člana Izvršnega odbora Gimnastične zveze 

Slovenije tudi v tem mandatu. Skladno s Statutom Gimnastične zveze Slovenije bosta oba člana 

dala v potrjevanje na naslednji redni Skupščini Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/3: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije kooptira Tanjo Ploj za članico Izvršnega 

odbora Gimnastične zveze Slovenije z glasovalno pravico, ki začne veljati s sprejemom sklepa. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/4: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije kooptira Luko Steinerja za člana Izvršnega 

odbora Gimnastične zveze Slovenije z glasovalno pravico, ki začne veljati s sprejemom sklepa. 

 

 

Ad 4 Pregled in potrditev zapisnika 28. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze 

Slovenije 

 

Mag. D. Kralj je pojasnil, da lahko glasujejo zgolj člani organa, ki so bili člani organa tudi v preteklem 

mandatu1. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 5 ZA, 0 PROTI 

 

                                                        
1 mag. D. Kralj, dr. E. Kolar, A. Pegan, S. Bertoncelj, S. Piletič 



 

Sklep št. 1/5: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje zapisnik 28. dopisne seje 

Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije. 

 

 

Ad 5 Konstituiranje in potrditev sestave Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije 

 

Dr. E. Kolar je predstavil sestavo Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije, ki jo je že potrdil 

Strokovni svet Gimnastične zveze Slovenije in jo mora potrditi še Izvršni odbor Gimnastične zveze 

Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/6: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se seznanja z izraženo voljo Skupščine 

Gimnastične zveze Slovenije in smatra Strokovni svet Gimnastične zveze Slovenije konstituiran v 

obliki kot je bil izvoljen na 6. volilni Skupščini dne 8. december 2021. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/7: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjujejo predlagane Enes Hodžić Lederer 

kot predstavnika Sodniške komisije, Urban Sever kot predstavnik trenerjev in Sebastijan Piletič kot 

vodja programa izobraževanja za člane Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije. 

 

 

Ad 6 Potrditev sklepov 1. redne seje Strokovnega sveta GZS 

 

Dr. E. Kolar je člane napotil k gradivu, ki je bilo priloženo za odločanje na seji in vključuje pregled 

sprejetih sklepov na 1. redni seji Strokovnega sveta GZS. Omenil je še sklep, ki je bil s strokovnega 

vidika problematičen, vendar ni bil predmet potrjevanja na tej seji. 

 

Mag. D. Kralj je vezano na sklep Strokovnega odbora ženske športne gimnastike besedo predal Š. 

Hus, ki je pojasnila, da skladno s 6. čl. Pravilnika o statusu državnega reprezentanta je število 

reprezentančnih kandidatov na posamezno starostno kategorijo omenjeno na šest članov. Ker iz 

statusa reprezentanta izhajajo določene pravice in obveznosti, se predlaga popravek sestave 

reprezentance. Vezano na sklep Strokovnega sveta GZS je Š. Hus dodala, da trenutno veljavni akti 

ne predvidevajo funkcije »namestnika predsednika Strokovnega sveta GZS« in članom Izvršnega 

odbora GZS predlaga, da se odločanje o tem prestavi na prihodnjo sejo in Strokovnemu svetu GZS 

naloži sprejem sklepa, ki opredeljuje pristojnosti in naloge namestnika predsednika Strokovnega 

sveta skupaj s predlogom kandidata za to funkcijo. 41. čl. Poslovnika o delovanju Izvršnega odbora 

Gimnastične zveze Slovenije se v tem primeru ne more uporabljati, ker vsebinska specifika instituta 

podpredsednikov Gimnastične zveze Slovenije v tem primeru ne predstavlja smiselne uporabe. 

 

Dr. E. Kolar je povedal, da naj se pripravi predlog spremembe Pravilnika o delovanju Strokovnega 

sveta in Strokovnih odborov, saj si zaradi pomanjkanja časa želi namestnika, ki bi v njegovi 

odsotnosti lahko vodil seje. Vezano na imenovanje reprezentanc ženske športne gimnastike v 

imenovanju A, B in C reprezentanc ne vidi problema, saj ima samo pravico do vseh bonitet, ki 

izhajajo iz naslova statusa reprezentanta samo članice A reprezentance, da pa v primeru, da se 

članice iz B in C ekipe uvrstijo na Univerzijado, da so tudi te deležne ugodnosti z naslova statusa 

reprezentanta. Š. Hus je povedala, da je to drugače od razprave pred časom, kjer naj bi ugodnosti 

z naslova statusa reprezentanta bile deležne zgolj članice A reprezentance. Dr. E. Kolar je odgovoril, 

da članice A reprezentance deležne vseh ugodnosti, tudi tistih izven tekmovanj in priprav, medtem 



 

ko se članicam B in C reprezentance krije tekmovanje na katerega je bila uvrščena kot članica 

reprezentance.  

 

Mag. D. Kralj je povzel razpravo. Vezano na namestnika predsednika Strokovnega sveta GZS se do 

prihodnje seje pripravi Pravilnik, ki opredeljuje naloge in pristojnosti. Vezano na A, B in C 

reprezentance bi bilo potrebno takšna imenovanja finančno opredeliti, bolj kot to pa želi 

informacijo, kolikšno število reprezentantov je opredeljenih v pravilniku. Dr. E. Kolar je odgovoril, 

da omenjena sprememba ne vpliva na finančno poslovanje GZS, saj gre za delovanje znotraj 

programa strokovnega odbora panoge. 

 

Mag. K. Bedenik je izrazil mnenje, da je razprava brezpredmetna, saj da gre za navzkrižje dveh 

pravilnikov, Pravilnika o statusu reprezentanta in Pravilnika o delovanju Strokovnega sveta in 

Strokovnih odborov. Pojasnil je, da je Strokovni odbor ženske športne gimnastike potrdil A, B in C 

sezname reprezentančnih kandidatov, ne reprezentantov. Dodal je, da je skladno s pravilnikom 

omejeno število reprezentančnih kandidatov, medtem ko je reprezentantov lahko več. 

 

Mag. K. Bedenik je še ponovil pripombo s seje Strokovnega sveta GZS, ki je potekala 17. januarja 

2022, vezano na potrjevanje sklepov seje Strokovnega sveta GZS. Opozoril je, da je naloga 

Strokovnega sveta GZS, da verificira sklepe panožnih strokovnih odborov, katere naknadno 

verificira še Izvršilni odbor GZS. Dodal je, da se danes tako potrjujejo sklepi Strokovnega odbora 

GZS in panožnih strokovnih odborov, kateri še niso bili verificirani s strani članov panožnih 

strokovnih odborov. Dodal je tudi, da člani Strokovnega sveta GZS še niso prejeli osnutka zapisnika 

seje Strokovnega sveta GZS. 

 

Dr. E. Kolar je odgovoril, da je to že bilo pojasnjeno na seji, da je sklep veljaven od trenutka sprejetja. 

Dodal je, da je sklep na podlagi pripomb članov organa še vedno mogoče spreminjati na prihodnji 

seji organa. Dr. E. Kolar je vezano na imenovanje reprezentanc povedal, da je potrebno uskladiti 

akte, vendar je potrebno vedeti, da GZS imenuje reprezentante, ne reprezentančne kandidate, ter 

da so panožni strokovni odbori potrdili reprezentante, ne reprezentančne kandidate. Vprašal je, 

zakaj prihaja do razhajanja. Š. Hus je odgovorila, da število reprezentantov in njihova imena niso 

ista tistim iz decembrskega potrjevanja. Mag. K. Bedenik je dodal, da je prejšnji strokovni odbor 

ženske športne gimnastike potrdil reprezentantke, da pa je v novem mandatu ta seznam razširil z 

reprezentančnimi kandidatkami. 

 

Mag. D. Kralj je povzel razpravo. Povedal je, da v primeru neskladja aktov kot predsednik GZS 

predlogov sklepov, ki so v neskladju z akti GZS, ne sme dati na potrjevanje. Če predsednik 

Strokovnega sveta GZS želi imenovati namestnika, mora za to obstajati podlaga v aktih GZS, ki naj 

se pripravi. Vezano na imenovanje reprezentanc ga zanima kako ta razširitev vpliva na poslovanje 

GZS. Dr. E. Kolar je povedal, da ne vpliva in da so reprezentanco potrdili v decembru, medtem ko 

je s tem sklepom bil potrjen program dela strokovnega odbora ženske športne gimnastike ter da 

je imenovanje A, B in C reprezentant stvar delovanja panoge in ne GZS. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/8: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje sklepe 1. redne seje Strokovnega 

sveta Gimnastične zveze Slovenije z zadržkom, ki se nanaša na potrjevanje namestnika 

predsednika Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije in reprezentancami v ženski športni 

gimnastiki. 

 

 

 



 

Ad 7 Potrditev Tekmovalnega pravilnika ritmična gimnastika 2022 

 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/9: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema Tekmovalni pravilnik ritmična 

gimnastika 2022. 

 

 

Ad 8 Kongres Gimnastične zveze Slovenije 2022 

 

M. Samardžija Pavletić je povedal, da smo zaradi Covid-19 situacije kongres ponovno morali 

prestaviti s tradicionalnega januarskega termina na kasnejši čas, saj je bilo vodilo, da kongres 

izvedemo v živo. Trenutni predvideni datum kongresa je konec meseca aprila 2022. 

 

Sklep št. 1/10: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o prestavitvi 

kongresa Gimnastične zveze Slovenije in predvidenim novim datumom izvedbe. 

 

 

Ad 9 Zaprosilo ŠD Center Maribor za ponovno obravnavo in upoštevanje predhodno 

pridobljenih kompetenc 

 

Mag. K. Bedenik se je izločil s točke dnevnega reda zaradi konflikta interesov. 

 

Dr. E. Kolar je podal mnenje, da razprava o točki dnevnega reda ni potrebna, saj je sklep že celovito 

zapisan, da se prošnjo zavrže, ker Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije ni pritožbeni organ v 

postopku upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc. 

 

Mag. Fišer Kurnik kot predstavnica ŠD Center Maribor je pojasnila, da zaprosilo ni bilo poslano na 

Izvršni odbor GZS, temveč na pristojni organ, ter da se jim zdi nenavadno, da se zaprosilo preprosto 

zavrže. Dodala je, da se je prvotni postopek presoje upoštevanja predhodno pridobljenih 

kompetenc končal po enem letu z enim stavkom in brez pojasnila oz. delnega priznavanja 

kompetenc. 

 

Dr. E. Kolar je predlagal, da se sprejme sklep, da Strokovni odbor GZS ponovno obravnava vlogo, 

ker če se sklep zavrže, je postopek v celoti končan. Š. Hus je povedala, da je zato bil kot poročevalec 

predviden S. Piletič, ki je skupaj z M. Pajek opravil pregled prvotnega zaprosila za upoštevanje 

predhodno pridobljenih kompetenc za Marianno Bedenik. Š. Hus je še dodala, da je bilo zaprosilo 

za ponovno obravnavo naslovljeno na predsednika mag. D. Kralja. 

 

S. Piletič je pojasnil, da je Strokovni svet GZS v preteklem mandatu že opravil postopek presoje 

upoštevanja predhodno pridobljenih kompetenc (S. Piletič je bil v preteklem mandatu predsednik 

Strokovnega sveta GZS, op. p.) in da ob pregledu niso našli nobenih vsebin, katere bi lahko priznali, 

delno ali v celoti, kar je vodilo v sprejetje sklepa, kot je bil posredovan Marianni Bedenik. S. Piletič 

ne vidi težave v tem, da se vsebina vrne v ponovno odločanje na Strokovni svet GZS v novi sestavi, 

če najdejo več vsebin, katere bil lahko priznali. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 9 ZA, 0 PROTI 

 



 

Sklep št. 1/11: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z zaprosilom ŠD Center 

Maribor in pojasnilom Sebastijana Piletiča, vodjo usposabljanj na Gimnastični zvezi Slovenije. 

Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije naroča Strokovnemu svetu Gimnastične zveze Slovenije 

ponovno obravnavo vloge za upoštevanje predhodno pridobljenih kompetenc za Marianno 

Bedenik. 

 

 

Ad 10 Sofinanciranje udeležbe na mednarodnem sodniškem izpitu 

 

Š. Hus je skladno s povedanim na seji Strokovnega sveta GZS in prejetimi zaprosili članom 

Izvršnega odbora GZS predlagala sofinanciranje udeležbe na mednarodnem sodniškem izpitu, ki 

bi bremenilo ne-programsko stroškovno mesto »06.05 – mednarodna dejavnost«. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/12: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z izvedbo mednarodnih 

sodniških izpitov. Gimnastična zveza Slovenije bo krila udeležbo na izpitu po enemu kandidatu iz 

vsake panoge (MŠG, ŽŠG, RG in VPP). V primeru, da kandidat izpita ne opravi, mora sam poravnati 

strošek udeležbe v višini 150,00 CHF. Strošek bremeni stroškovno mesto »06.05 – mednarodna 

dejavnost«. 

 

 

Ad 11 Imenovanje izvršnega direktorja za mandatno obdobje 2022-2025 

 

Mag. D. Kralj je povedal, da si želi, da Š. Hus nadaljuje delo izvršne direktorice za mandatno obdobje 

2022-2025. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/13: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije imenuje Špelo Hus za izvršno direktorico 

Gimnastične zveze Slovenije za obdobje 1. 1. 2022-31. 12. 2025. 

 

 

Ad 12 Upravljanje konflikta interesov v zvezi s poslovnim odnosom med Gimnastično zvezo 

Slovenije in partnerjem Medijska produkcija Bojanc d. o. o. 

 

Š. Hus je pojasnila, da Gimnastična zveza Slovenije sodeluje s partnerjem Medijska produkcija 

Bojanc d. o. o., ki je v Izvršnem odboru GZS predstavljen s strani Luke Bojanca. Obseg poslovanja 

v letu 2021 je bil v višini 2.336,30 EUR. Zaradi ustreznega upravljanja konflikta interesov se člane 

Izvršnega odbora GZS seznanja z obstoječim poslovnim razmerjem. 

 

Mag. K. Bedenik je vprašal, če je to prvi primer upravljanja konflikta interesov in kje je meja, saj da 

je S. Piletič trenutno zaposlen na Gimnastični zvezi Slovenije v okviru projekta Nacionalne panožne 

športne šole. Mag. D. Kralj je povedal, da se razkrivanje dela vsakič, ko pride do spremembe v 

poslovnem odnosu. Š. Hus je dodala, da vezano na kandidaturo S. Piletič smo oddali izjavo za 

razkrivanje potencialnega konflikta interesov. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/14: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s morebitnim obstojem 

nasprotja interesov med Gimnastično zvezo Slovenije in partnerjem Medijska produkcija Bojanc d. 



 

o. o. in je kot takšno razkrito na seji organa. Skladno s pregledom je Izvršni odbor Gimnastične 

zveze Slovenije ugotovil, da ni bistvenega nasprotja interesov, ki bi preprečevalo nadaljnje 

sodelovanje. 

 

 

Ad 13 Obravnava Letnega delovnega in finančnega načrta Gimnastične zveze Slovenije za 

leto 2022 

 

Mag. D. Kralj je besedo predal Š. Hus. Ta je povedala, da bomo že v letu 2022 čutili posledice 

manjšega števila kategorizacij (olimpijski, svetovni, mednarodni in perspektivni razred), ki prinašajo 

javna sredstva na državni ravni. V letu 2022 bodo te opazne predvsem v sredstvih za ritmično 

gimnastiko, medtem ko bodo za športno gimnastiko opazne predvsem od leta 2023. Te 

spremembe se ustrezno odražajo tako na prihodkovni kot tudi odhodkovni strani. Poudarila je 

tudi, da četudi je strošek plač visok, skorajda 50 % stroškov plač pokriva projektne zaposlitve in 

sodelovanje (NPŠŠ in JR RKŠ). Glede na novo strukturo organov je potrebna tudi vpeljava novih 

delovnih procesov, da zagotovimo ustrezno obveščenost vseh nosilcev stroškovnih mest. 

 

Dr. E. Kolar je podal predlog, da se že na stroškovnih mestih ločijo stroški plač pisarne in plače, 

vezane na projektne zaposlitve. 

 

Mag. D. Kralj se je dotaknil še stanja terjatev do športnikov. Konec leta 2019 je bil znesek obveznosti 

130.693,79 EUR, ob zaključku leta 2020 74.516,51 EUR, medtem ko smo leto 2021 zaključili z 

zneskom 43.427,43 EUR, ob informaciji, da so se vse obveznosti za leti 2020 in 2021 poravnale 

sproti. 

 

S. Bertoncelj se je zahvalil predsedniku za dano zavezo o poplačilu terjatev do športnikov in izvršni 

direktorici za realizacijo. 

 

Mag. K. Bedenik je podal vsebinske pripombe na letni delovni načrt. Grafika, ki predstavlja celostno 

organizacijsko podstrukturo GZS, ni več aktualna in jo je potrebno popraviti. Opozoril je, da se v 

točki 2.1 še vedno govori o Gimnast d. o. o., ki je bil po njegovih informacijah zaprt v letu 2021. 

Povprašal je po sanacijskem načrtu za šestletno obdobje 2021-2025, ki ga navaja dokument. Dodal 

je, da trenutna organizacijska struktura znotraj GZS ni optimalna in da bi zahtevala razpravo in 

prilagoditev. Dodal je, da projekti, navedeni pod točko 3.1, zahtevajo dodatno obrazložitev. Vezano 

na finančni del je vprašal kje so vidni prihodki OKS-ZŠZ za Sredozemske igre in ali Erasmus+ 

prihodki zajemajo prihodke, katere bi predvidoma dobili ob letošnji prijavi na razpis. Na 

odhodkovni strani je podprl predlog dr. E. Kolarja, da je potrebno ločiti strošek plač pisarne in 

strošek projektnih plač. Dodatno je vprašal po ključu, po katerem se delijo sredstva panogam in 

med panogami.  

 

Š. Hus je odgovorila na postavljena vprašanja. Navedeni znesek 20.500,00 EUR pri postavki OKS-

ZŠZ vključuje sodelovanje v projektu JR RKŠ in konzervativno oceno sofinanciranja priprav na 

Mediteranskih igrah v Oranu v višini 4.500,00 EUR. GZS je v letih 2021 in 2022 že vključena v projekt 

Erasmus+ »Family in Gymnastics – Famnastics«, obenem pa bomo v letošnjem letu tudi sami 

prijavili najmanj en projekt. Strošek strokovnega delavca za marketing je že vključen v obravnavani 

osnutek letnega delovnega načrta, v višini 15.000,00 EUR. Vezano na dokument, ki opredeljuje 

sanacijski načrt, je pojasnila, da uradno potrjeni dokument ne obstaja, da pa je možno iz rezultatov 

2020 in 2021 razbrati, da se sanacija uspešno izvaja. Mag. D. Kralj je opomnil Š. Hus, da obstaja 

interna delovna različica sanacijskega načrta, ki naslavlja predvsem denarni tok GZS. Dokumenta 

nismo javno predstavljali, še posebej zaradi Covid-19 situacije, vendar pa ga lahko predstavimo 

zdaj, z morebitnimi popravki glede na dejansko stanje. 



 

Š. Hus je še dodala, da razdelitev med panogami ne sledi določenemu ključu, vendar sledi višini 

pridobljenih sredstev in katalogu upravičenih sredstev ob skrbi, da ne prihaja do dvojnega 

financiranja. Dodala je še, da se pripravlja predlog nove formule delitve sredstev med panogami, 

ki bo odražal vse omenjene ključne točke. 

 

Dr. E. Kolar je povedal, da je v preteklosti že bil pripravljen model, ki deli sredstva med panoge in 

da pavšalna delitev med panogami ni ustrezna. Š. Hus je odgovorila, da v delitev sredstev med 

moško in žensko športno gimnastiko ne želi posegati in da je na obeh panogah, da se uskladijo 

glede razdelitve, saj z vidika države obstaja zgolj ena panoga, športna gimnastika, ki ni razdeljena 

na moško in žensko. 

 

Mag. K. Bedenik je dodal, da pozdravlja predlog, da se moški in ženski športni gimnastiki nameni 

določen znesek, panogi pa se med seboj dogovorita o razdelitvi, saj imata panogi različne potrebe. 

Dr. E. Kolar je dodal, da razdelitev ne sme biti delana po občutku, vendar na podlagi kvalitativne in 

kvantitativne ocene. 

 

S. Piletič je dodal, da je zadnjih nekaj let veljalo pravilo, da se sredstva med žensko in moško 

športno gimnastiko po dogovoru med predsedniki strokovnih odborov delijo na pol, ker se 

zavedajo, da rezultati nihajo in da s tem izražajo solidarnost. 

 

Š. Hus je dodala, da bo to vidno v letnem poročilu za 2021, da v primeru, da viri prihodkov to 

omogočajo, se dovoljuje poraba tudi preko načrtovanih in potrjenih sredstev, vse do točke, ko se 

lahko zagotovijo viri. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/15: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje Letni delovni in finančni načrt 

Gimnastične zveze Slovenije za poslovno leto 2022. 

 

 

Ad 14 Predlog kandidatur za mednarodne projekte v obdobju 2022-2025 

 

Š. Hus je povedala, da je tekma za svetovni pokal v športni gimnastiki trenutno naš najmočnejši 

produkt in da lahko z ustreznim načrtovanjem v Slovenijo pripeljemo druge mednarodne projekte. 

V prihodnjem letu bo v Mariboru organiziran Olimpijski festival evropske mladine (OFEM), kjer bo 

point of contact za gimnastiko Sebastijan Piletič. Ker OFEM za GZS ne predstavlja prihodkovne 

koristi, se predlaga nabor potencialnih projektov za organizacijo. TI so Svetovno prvenstvo v športni 

in ritmični gimnastiki za mladince, 2023, Evropsko prvenstvo TeamGym, 2024, Kongres Evropske 

gimnastične zveze, 2024 in Kongres Mednarodne gimnastične zveze, 2024 (volilni). 

 

Dr. E. Kolar je povedal, da bi vsem nam moralo biti v interesu, da organiziramo takšne dogodke in 

da se predlog v tej obliki potrdi. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/16: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s predlogom kandidatur za 

mednarodne projekte v obdobju 2022-2025. 

 

 

Ad 15 Določitev višine članarine za osnovne organizacije GZS za leto 2022 

 



 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/17: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino članarine za osnovne 

organizacije GZS, ki v letu 2022 znaša 200,00 EUR. 

 

 

Ad 16 Vrednost točke za opravljanje strokovnega dela na GZS za leto 2022 

 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/18: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije vrednost točke za opravljanje 

strokovnega dela na GZS v letu 2022 ovrednoti na 0,75 EUR bruto. 

 

 

Ad 17 Višina sofinanciranja FIG tekmovanj, organiziranih s strani društev GZS 

 

Mag. Fišer Kurnik je vprašala, če društvu ob hkratni organizaciji mladinskega in članskega 

tekmovanja pripada 800,00 EUR. Š. Hus je pritrdila. Dodatno je mag. Fišer Kurnik še vprašala, kaj 

se zgodi v primeru, da je v letu organiziranih manj tekmovanj kot je na voljo sredstev, če se ta 

razdelijo med vse organizatorje. Š. Hus je odgovorila, da se sredstva delijo do potrjenih zneskov, 

torej 300,00 CHF za mladinsko in 500,00 CHF za člansko FIG tekmovanje. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/19: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije bo v letu 2022 za sofinanciranje 

mednarodnih tekmovanj, izvedenih pod okriljem GZS in uvrščenih v FIG koledar, namenila 300,00 

EUR za mednarodna tekmovanja v mladinski kategoriji in 500,00 EUR za mednarodna tekmovanja 

v članski kategoriji. 

 

 

Ad 18 Določitev zneska mesečnega sofinanciranja individualnih programov 

 

S. Bertoncelj je predlagal, da se opredeli mesečni strošek za kategorizacijo svetovnega razreda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/20: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije bo v letu 2022 za mesečno sofinanciranje 

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

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

svetovnega razreda) oz. 500,00 EUR bruto (olimpijski razred) mesečno. 

 

 

Ad 19 Določitev višine točke letnega sofinanciranja individualnih programov 

 

Mag. K. Bedenik je povedal, da se mu zdi nepotrebno, da je se potrjuje vrednost točke. Š. Hus je 

pojasnila, da je v osnovi vrednost točke 7,00 EUR, vendar v primeru, da skupni znesek letnih 

sofinanciranj preseže načrtovanih 15.000,00 EUR, je potrebni pripraviti izračun za višino točke. 



 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/21: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje vrednost točke letnega 

sofinanciranja individualnih programov 3,01 EUR za velika tekmovanja in 2,93 EUR za ostala 

tekmovanja. Opredelitev upoštevnih tekmovanj in pogojev za pridobitev pravice za sofinanciranje 

je opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju individualnih programov. 

 

 

Ad 20 Določitev višine registracijskih pristojbin za leto 2022 

 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/22: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino registracijskih pristojbin, 

ki za leto 2022 znašajo 10,00 EUR za registracijo športnika, 5,00 EUR za GIMKO registracijo in 15,00 

EUR za splošno registracijo. 

 

 

Ad 21 Določitev višine licenčnine za leto 2022 

 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/23: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje višino licenčnine, ki za leto 2022 

znaša 40,00 EUR. 

 

 

Ad 22 Poročilo o udeležbi na volilnem kongresu FIG 

 

Dr. E. Kolar je podal zadovoljstvo za izvolitev in da bo ob hkratnem članstvu A. Pegana v FIG 

Councilu zdaj mogoče uvesti spremembe, ki pestijo slovensko gimnastiko že zelo dolgo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/24: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil s poročilom o udeležbi na 

volilnem kongresu FIG in izvolitvijo dr. E. Kolarja v Council FIG. 

 

 

Ad 23 Informacija o imenovanju A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG 

 

Dr. E. Kolar je povedal, da je A. Pegan prvi Slovenec v FIG Council. A. Pegan se je zahvalil slovenskim 

udeležencem svetovnega prvenstva na Japonskem preteklo leto, ker so mu veliko pomagali pri 

ponovni izvolitvi v oktobru. Za podporo se je zahvalil tudi zvezi. Verjame, da bosta z dr. E. Kolar 

uspela kaj spremeniti. 

 

Š. Hus je še opomnila, da bodo decembra 2022 volitve v Evropsko gimnastično zvezo, kjer imamo 

predvidoma visoke cilje. 

 



 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/25: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije se je seznanil z informacijo o imenovanju 

A. Pegana za predstavnika športnikov pri FIG in posledičnem imenovanju v Executive Committee 

FIG. 

 

 

Ad 23 Obravnava predloga včlanitve Gimnastične zveze Slovenije v Balkansko gimnastično 

zvezo 

 

Dr. E. Kolar je povzetek dogajanja do točke, ko je lahko prišlo do ponovne oživitve Balkanske 

gimnastične zveze. V koncu januarja 2022 bo v Turčiji potekal ustanovni kongres. 

 

Članarina bo v višini 200,00 EUR. Na teh tekmovanjih bo mogoče pridobivati kategorizacije 

mladinskega in državnega razreda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/26: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije podpira včlanitev Gimnastične zveze 

Slovenije v Balkansko gimnastično zvezo. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/27: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje dr. E. Kolarja za delegata na 

kongresu Balkanske gimnastične zveze.  

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/28: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje kandidaturo dr. E. Kolarja za 

mesto podpredsednika Balkanske gimnastične zveze. 

 

 

Ad 24 Prošnja za včlanitev Turističnega športnega društva Orehovlje v Gimnastično zvezo 

Slovenije 

 

Člani Izvršnega odbora GZS niso razpravljali o točki dnevnega reda. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu: 10 ZA, 0 PROTI 

 

Sklep št. 1/29: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije sprejema Turističnega športnega društva 

Orehovlje v polnopravno članstvo Gimnastične zveze Slovenije. 

 

 

Ad 25 Razno 

 

U. Jakin je še opozorila, da prihaja do veliko vdorov v informacijske sisteme in da bi bilo potrebno 

opraviti varnostni pregled sistemov.  

 

Seja je bila zaključena ob 13.55. 

 

Zapisala: 



 

Š. Hus 

mag. Damjan Kralj 

 

Predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 


