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Zapisnik 3. dopisne seje 

Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

 

3. dopisna seja Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije je bila razpisana trikrat. Prvič je bila 

razpisana od ponedeljka, 14. marca 2022, do četrtka, 17. marca 2022, do 20. ure, drugič od srede, 

16. marca 2022, do petka, 18. marca 2022, do 20. ure in tretjič od srede, 23. marca 2022, do petka, 

25. marca 2022, do 12. ure. 

 

 

Prvi sklic 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

Dnevni red: 

1. določitev prednostne razvrstitve programov s področja O. 

 

AD 1 Določitev prednostne razvrstitve programov s področja O 

 

S strani Fundacije za šport je Gimnastična zveza Slovenije dne 14. marca 2022 prejela poziv, da 

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji in 117. členom, ki med drugim določa, da lahko ob 

vrednotenju vlog komisija zahteva  dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Prednostno 

razvrstitev potrdi pristojni organ prijavitelja. 

 

Izvršnemu odboru se je predlagala potrditev spodnjega prioritetnega vrstnega reda prijavljenih 

programov Gimnastične zveze Slovenije: 

št. mape organizacija objekt naziv programa občina 
statistična 

regija 
RANG 

O-22-002 

Športno 

društvo GIB 

Ljubljana 

Šiška 

Športno 

društvo Gib 

Ljubljana 

Šiška 

Celovita rekonstrukcija 

garderob in sanitarij v 

Osrednjeslovenskem 

regijskem judo in 

gimnastičnem centru 

Ljubljana - objekt ŠD GIB 

Ljubljana 
Osrednje-

slovenska 
 1 

O-22-047 
Občina 

Ajdovščina 

Večnamenska 

gimnastična 

dvorana 

Osnovne šole 

Danila Lokarja 

Ajdovščina 

Večnamenska gimnastična 

dvorana Osnovne šole 

Danila Lokarja Ajdovščina 

Ajdovščina Goriška  2 

 

Člani Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije so se s poslanimi glasovi opredelili do 

posredovanega predloga, vendar je zaradi spremembe dejanskih okoliščin, ki so pojasnjene v 

nadaljevanju, prišlo do preklica in ponovitve sklica 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične 

zveze Slovenije. 

  



 

Preklic in ponovitev sklica 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije zaradi 

sprememb dejanskih okoliščin 

 

 

Dnevni red: 

1. določitev prednostne razvrstitve programov s področja O. 

 

AD 1 Določitev prednostne razvrstitve programov s področja O 

 

S strani Fundacije za šport je Gimnastična zveza Slovenije dne 14. marca 2022 prejela poziv, da 

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji in 117. členom, ki med drugim določa, da lahko ob 

vrednotenju vlog komisija zahteva  dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Prednostno 

razvrstitev potrdi pristojni organ prijavitelja. 

 

Dne 15. marec 2022 smo s strani Fundacije za šport bili obveščeni, da so na Gimnastično zvezo 

Slovenije naslovili prošnjo za določitev prioritetnega vrstnega reda z enim prijaviteljem premalo in 

da predlog prioritetnega vrstnega reda, ki je bil dan na glasovanje 14. marca 2022, ni več 

relevanten. 

 

Zaradi omenjenega dejstva se članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije v potrditev 

posreduje predlog za preklic in ponovitev 3. dopisne seje Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Predlog sklepa št. 3/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje preklic in ponovitev 3. 

dopisne seje Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Članom izvršnega odbora se je v določanje prioritetnega vrstnega reda poslalo spodaj navedeni 

nabor projektov, ki so bili prijavljeni na letošnji razpis Fundacije za šport s prošnjo, da so navedene 

tri predlagatelje in njihove prijavljene projekte razvrstili od 1. do 3. mesta, kjer je 1. mesto 

prijavitelju prineslo tri točke, 2. mestu dve točki in vlogi na 3. mestu eno točko. 

št. mape organizacija objekt naziv programa občina 
statistična 

regija 
RANG 

O-22-002 

Športno 

društvo GIB 

Ljubljana 

Šiška 

Športno 

društvo GIB 

Ljubljana 

Šiška 

Celovita rekonstrukcija 

garderob in sanitarij v 

Osrednjeslovenskem 

regijskem judo in 

gimnastičnem centru 

Ljubljana - objekt ŠD GIB 

Ljubljana 
Osrednje-

slovenska 
 

O-22-047 
Občina 

Ajdovščina 

Večnamenska 

gimnastična 

dvorana 

Osnovne šole 

Danila Lokarja 

Ajdovščina 

Večnamenska gimnastična 

dvorana Osnovne šole 

Danila Lokarja Ajdovščina 

Ajdovščina Goriška  

O-22-159 

Športno 

društvo 

Center 

Maribor 

Športno 

društvo 

Center 

Maribor 

Nabava športne opreme za 

zagotavljanje uporabnosti 

gimnastične dvorane ŠD 

Center Maribor 

Podravska Maribor  

 

Članom je bil dan rok za oddajo njihovega prioritetnega vrstnega reda do petka, 18. marca 2022, 

do 20. ure. V primeru istega števila točk dveh ali več prijaviteljev bi glasovanje za projekta / projekte 

z istim številom točk bilo ponovljeno. Do te situacije ni prišlo.  



 

Ponovitev sklica 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije in prioritetnega 

vrstnega reda programov s področja O 

 

 

Glasovali so: mag. Kralj Damjan, Pegan Aljaž, Šenk Erpič Alenka, Sebastijan Piletič, Jakin Urša, 

Bertoncelj Sašo, Bojanc Luka, Steiner Luka, Ploj Tanja.  

 

Glasoval ni: dr. Kolar Edvard 

 

Na korespondenčno sejo se je odzvalo devet (9), od skupaj dvanajstih (12) članov Izvršnega odbora 

GZS – seja je bila sklepčna. Zaradi prepoznanega konflikta interesov sta bila iz glasovanja izločena 

mag. Fišer Kurnik Jerneja in mag. Bedenik Klemen. 

 

Dnevni red: 

1. preklic in ponovitev 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

2. potrditev prednostne razvrstitve programov s področja O. 

 

AD 1 Preklic in ponovitev 3. dopisne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije 

 

S strani Fundacije za šport je Gimnastična zveza Slovenije dne 14. marca 2022 prejela poziv, da 

skladno s Pravilnikom o sofinanciranju izvajanja letnega programa športa Fundacije za financiranje 

športnih organizacij v Republiki Sloveniji in 117. členom, ki med drugim določa, da lahko ob 

vrednotenju vlog komisija zahteva  dodatne informacije, podatke in strokovna mnenja. Prednostno 

razvrstitev potrdi pristojni organ prijavitelja. 

 

Dne 15. marec 2022 smo s strani Fundacije za šport bili obveščeni, da so na Gimnastično zvezo 

Slovenije naslovili prošnjo za določitev prioritetnega vrstnega reda z enim prijaviteljem premalo in 

da predlog prioritetnega vrstnega reda, ki je bil dan na glasovanje 14. marca 2022, ni več 

relevanten. 

 

Zaradi omenjenega dejstva se je članom Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije v potrditev 

posredoval predlog za preklic in ponovitev 3. dopisne seje Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Predlog sklepa št. 3/1: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje preklic in ponovitev 3. 

dopisne seje Gimnastične zveze Slovenije. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 3/1: 

ZA 9 

PROTI 0 

NI ODDALO GLASU 1 

 

Sklep je št. 3/1 je sprejet. 

 

 

AD 2 Potrditev prednostne razvrstitve programov s področja O 

 

Članom izvršnega odbora je v določanje prioritetnega vrstnega reda bil poslan v spodnji tabeli 

naveden nabor projektov, ki so bili prijavljeni na letošnji razpis Fundacije za šport. Naknadno so 

člani prejeli tudi priporočila, katera je Gimnastična zveza Slovenije pripravila na predlog 

prijaviteljev. Člani so projekte po lastni presoji glede na znana dejstva razvrstili od 1. do 3. mesta, 

kjer je 1. mesto prijavitelju prineslo tri točke, 2. mesto dve točki in vlogi na 3. mestu eno točko. 



 

 

Ker je več članov Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije izrazilo skrb, da lokalno društvo ŠK 

Momentum Ajdovščina ne bo prejelo zadostnega števila ur z naslova lokalnega razpisa letnega 

programa športa, je svoje oddane glasove pogojevalo s pridobitvijo zaveze Občine Ajdovščina, da 

bo ŠK Momentum Ajdovščina prejela določeno število ur v novozgrajenem objektu. V primeru, da 

Občina Ajdovščina ne bi oddala te zaveze, bi se prioritetni vrstni red štirih članov Izvršnega odbora 

Gimnastične zveze Slovenije spremenil na način, da bi projekt Občine Ajdovščine bil prestavljen s 

prvega mesta na tretje. Omenjeni dokument z zavezo je bil del gradiva za odločanje na seji.  

 

Svoj prioritetni vrstni red je oddalo osem članom izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije, 

skladno z ovrednotenjem po pravilu, navedenem v prvem odstavku, pa so projekti prejeli spodaj 

navedeno število točk in posledično razvrstitev. 

 

Skladno z izraženo voljo članov Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije se je organu v 

potrditev predlagal prioritetni vrstni red kot naveden v tabeli spodaj. 

št. mape organizacija objekt naziv programa občina 
statistična 

regija 
RANG 

O-22-047 
Občina 

Ajdovščina 

Večnamenska 

gimnastična 

dvorana 

Osnovne šole 

Danila Lokarja 

Ajdovščina 

Večnamenska gimnastična 

dvorana Osnovne šole 

Danila Lokarja Ajdovščina 

Ajdovščina Goriška 
1. 

(18 točk) 

O-22-159 

Športno 

društvo 

Center 

Maribor 

Športno 

društvo 

Center 

Maribor 

Nabava športne opreme za 

zagotavljanje uporabnosti 

gimnastične dvorane ŠD 

Center Maribor 

Podravska Maribor 
2. 

(17 točk) 

O-22-002 

Športno 

društvo GIB 

Ljubljana 

Šiška 

Športno 

društvo GIB 

Ljubljana 

Šiška 

Celovita rekonstrukcija 

garderob in sanitarij v 

Osrednjeslovenskem 

regijskem judo in 

gimnastičnem centru 

Ljubljana - objekt ŠD GIB 

Ljubljana 
Osrednje-

slovenska 

3. 

(13 točk) 

 

Sklep št. 3/2: Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije potrjuje predlagan prioritetni vrstni red 

razvrstitve programov s področja O, kjer je projekt Občine Ajdovščina (O-22-047; Večnamenska 

gimnastična dvorana Osnovne šole Danila Lokarja Ajdovščina) na prvem mestu, projekt Športnega 

društva Center Maribor (O-22-159; Nabava športne opreme za zagotavljanje uporabnosti gimnastične 

dvorane ŠD Center Maribor) na drugem mestu in projekt Športnega društva GIB Ljubljana Šiška (O-22-

002; Celovita rekonstrukcija garderob in sanitarij v Osrednjeslovenskem regijskem judo in gimnastičnem 

centru Ljubljana - objekt ŠD GIB) na tretjem mestu. 

 

Glasovanje o predlaganem sklepu 3/2: 

ZA 8 

PROTI 1 

NI ODDALO GLASU 1 

 

Sklep je št. 3/2 je sprejet. 

mag. Damjan Kralj 

 

Predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 


