Datum: 22.5.2018
Št. dokumenta: 130/2018

ZAPISNIK
2. redne seje Izvršnega odbora Gimnastične zveze Slovenije,
ki je bila v petek, 18. maja 2018, ob 1000 uri,
v sejni sobi Gimnastične zveze Slovenije, Koprska ul. 29, v Ljubljani.
Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Bernarda Mavrič, Sebastijan Piletič, Sašo
Bertoncelj, Sašo Barle, Peter Frumen in Tanja Ploj.
Drugi prisotni: Mitija Samardžija Pavletič, Nuša Semič, Enes Hodžić Lederer in Gorazd
Podbevšek, član NO GZS.
Opravičeno odsotni: Mojca Hrženjak in Aljaž Pegan .
Na seji je bilo prisotnih osem (8) od skupaj enajstih (10) članov Izvršnega odbora – seja je
bila sklepčna.
Seja je bila magnetofonsko snemana.
Predlog dnevnega reda:
1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
2) Pregled in potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje IO GZS:
 Pregled realiziranih sklepov in
 Finančno poročilo Kongresa 2018.
3) Strokovno področje delovanja GZS:
a) Verificiranje sklepov 2. redne seje Strokovnega sveta GZS
 Poročila o delu panožnih strokovnih odborov za leto 2017;
 Programi dela panožnih strokovnih odborov za leto 2018;
 Prošnja SO RG;
 FIG Štipendija;
 Informacija o Kongresu GZS 2019;
 Redno mesečno sofinanciranje individualnih programov po zaključku
športne kariere.
4) Informacija o konstituiranju NO in DK GZS.
5) Imenovanje Generalnega direktorja GZS.
6) Kooptacija članov IO GZS.
7) 1. redna Skupščina Gimnastične zveze Slovenije.
8) Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:
 Predlog finančnega poročila za leto 2017.
 Predlog finančnega načrta za leto 2018.
9) Razno.

AD 1

Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda

Mag. Damjan Kralj pove, da je bilo vabilo na sejo z dnevnim redom posredovano članom
IO. Predlogov za dopolnitev le tega ni bilo.
1. Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
2. Pregled in potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje IO GZS:
 Pregled realiziranih sklepov in
 Finančno poročilo Kongresa 2018.
3. Strokovno področje delovanja GZS:
b) Verificiranje sklepov 2. redne seje Strokovnega sveta GZS
 Poročila o delu panožnih strokovnih odborov za leto 2017;
 Programi dela panožnih strokovnih odborov za leto 2018;
 Prošnja SO RG;
 FIG Štipendija;
 Informacija o Kongresu GZS 2019;
 Redno mesečno sofinanciranje individualnih programov po zaključku
športne kariere.
4. Informacija o konstituiranju NO in DK GZS.
5. Imenovanje Generalnega direktorja GZS.
6. Kooptacija članov IO GZS.
7. 1. redna Skupščina Gimnastične zveze Slovenije.
8. Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:
 Predlog finančnega poročila za leto 2017.
 Predlog finančnega načrta za leto 2018.
9) Razno.
Sklep št. 1:
IO GZS potrjuje predlagani dnevni red.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 2 Pregled in potrditev zapisnikov 1. redne in 1. korespondenčne seje IO GZS
a) Pregled realiziranih sklepov
Nuša Semič pove, da so bili vsi sklepi realizirani. Pripombe na zapisnika nismo prejeli.
Sklep št. 2: IO GZS potrjuje zapisnika 1. redne in 1. korespondenčne seje IO GZS.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
b) Finančno poročilo Kongresa 2018
Mitija Samardžija Pavletič poda finančno poročilo Kongresa GZS, ki je del gradiva seje in
izkazuje pozitiven izkupiček prihodkov nad odhodki. Število udeležencev kongresa je tudi
tokrat v porastu, saj smo zabeležili 315 udeležencev v sobotnem delu in 140 udeležencev
na področju aerobike in pilatesa v nedeljo. Opazen je pozitiven trend na znanstvenem delu
konference, kjer se postopoma širi krog predavateljev in tudi posameznikov, ki želijo imeti
objavo v Znanstvenem zborniku.
Sklep št. 3: IO GZS sprejme Finančno poročilo Kongresa 2018.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

AD 3 Strokovno področje delovanja GZS
a) Verificiranje sklepov 2. redne seje Strokovnega sveta GZS
Sebastijan Piletič predstavi sprejete sklepe na zadnji seji SS GZS.
Sklep št. 4.: IO GZS potrjuje sklepe 2. redne seje SS GZS.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

 Poročila o delu panožnih strokovnih odborov za leto 2017
Poročila o delu panožnih strokovnih odborov za leto 2017 so bila posredovana članom IO
GZS kot del gradiva.
Sklep št. 5: IO GZS sprejema Poročila o delu panožnih strokovnih odborov za leto 2017.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

 Programi dela panožnih strokovnih odborov za leto 2018
Programi dela panožnih strokovnih odborov za leto 2018 so bila del gradiva članom IO
GZS.
Sklep št. 6: IO GZS sprejema Programe dela panožnih strokovnih odborov za leto 2018.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

 Prošnja SO RG in SO AKRO (točka se bo obravnavala pod točko
razno)

 FIG Štipendija
Sebastijan Piletič seznani člane IO GZS, da je bila na razpisu FIG štipendij izbrana Aja
Jerman Bukovec kot prejemnica štipendije.
Sklep št. 7: IO GZS je seznanjen, da je Aja Jerman Bukovec (RG) prejela FIG štipendijo.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

 Informacija o Kongresu GZS 2019
Mitija Samardžija Pavletič pove, da bo Kongres v letu 2019, izveden kot vsako leto konec
meseca januarja in po vsej verjetnosti v Ljubljani. Tema kongresa 2019 bo: Nasilje v športu,
kar je zelo zanimiva tematika in tudi tema, ki je vredna da se jo lotimo kot rdečo nit
kongresa.
Dr. Edvard Kolar poudari, da je tema zelo aktualna in zanimiva tudi in predvsem za
trenerje gimnastike, saj so z treniranci v tesnem telesnem stiku, kot del varovanja med
izvajanjem treningov. Tudi ostali člani IO GZS toplo pozdravljajo napovedano tematiko
prihajajočega kongresa.

Sklep št. 8: IO GZS je seznanjen s terminom in temo Kongresa GZS 2019.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
 Redno mesečno sofinanciranje individualnih programov po zaključku
športne kariere.
Sebastijan Piletič predstavi omenjeno situacijo o kateri je bilo govora na zadnji seji SS GZS.
Skladno s tem so na svoji seji sprejeli sledeči sklep: Športniku ostanejo enake pravice do
štipendiranja dokler ima veljavno kategorizacijo OKS (tudi po prenehanju športne poti).
Sledila je razprav in sprejet je bil sklep:
Sklep št. 9: Pravilnik o sofinanciranju individualnih programov se spremeni skladno s
sklepom SS GZS, tako, da se sportniku, ki ima olimpijski, svetovni, mednarodni ali
perspektivni razred omogoči prejemanju mesecnega sofinanciranja tudi po zaključku
športne kariere, dokler mu velja kateri od navedenih razredov kategorizacije.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 4 Informacija o konstituiranju NO in DK GZS
Nuša Semič pove, da se je NO GZS konstituiral in preda besedo predsedniku NO GZS,
Gorazdu Podbevšku, ki je bil tudi prisoten na seji.
NO GZS se je konstituiral v sledeči sestavi:
-

Gorazd Podbevšek, predsednik,
Alenka Cotič, članica in
dr. Peter Glavič, član.

Mag. Andrej Pregelj in Ivana Nedižavec Korada sta nadomestna člana. Pove, da je v
pripravi Poslovnik o delovanju NO GZS.
Sklep št. 10: IO GZS je seznanjen s konstituiranjem NO GZS.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
Nuša Semič še pove, da smo pozvali društva, da predlagajo kandidate za Disciplinsko
komisijo. Prejeli smo pravočasno vlogo iz ŠD Narodni dom, ki je predlagalo ga. Lenko Špelo
Žnidaršič in vlogo ŠD Sokol Bežigrad, ki je predlagalo g. Mirana Dernikoviča, a je vloga žal
prispela po roku.
Sklep št. 11:
Ga. Lenka Špela Žnidaršič se da Skupščini v potrditev za članico Disciplinske komisije
GZS.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 5 Imenovanje Generalnega direktorja GZS
Mag. Damjan Kralj poda predlog, da delo direktorja še naprej opravlja Enes Hodžić
Lederer.
Peter Frumen poda svoj zadržek glede imenovanja direktorja. Mag. Damjan Kralj, pove, da
si želi imeti ob sebi to ekipo, da bo lahko dosegel začrtane cilje, ki jih je podal ob svoji
izvolitvi. Dr. Edvard Kolar, pove, da je to predsednikovo pooblastilo in predlog o

imenovanju direktorja GZS Izvršnemu odboru GZS in želi, da je sama komunikacija med
člani IO GZS spoštljiva.
Sklep št. 12: Enes Hodžić L. je imenovan za Generalnega direktorja GZS do 30.6.2022.
(7 ZA, 1 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 6 Kooptacija članov IO GZS
Dr. Edvard Kolar poda predlog, da se v IO GZS kooptira g. Željka Puljića, direktorja družbe
Iskratel.
Sklep št. 13: V IO GZS se kooptira g. Željka Puljića.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 7 1. redna Skupščina Gimnastične zveze Slovenije
Nuša Semič pove, da bo Skupščina potekala 19.6.2018 v Ljubljani, vsi člani IO GZS so dobili
predlog dnevnega reda kot del gradiva.
Sašo Barle pove, da bi morala biti skupščina vsaj v mesecu marcu in ne sredi leta. Odgovori
se mu, da zaradi poznih odločb glede denarja iz javnih sredstev ni bilo mogoče pripraviti
Finančnega načrta za leto 2018.
Sklep št. 14: IO GZS sklicuje 1. redno Skupščino GZS, 19. junija 2018 s predlaganim
dnevnim redom.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
AD 8 Gospodarsko – organizacijsko poslovanje
 Predlog finančnega poročila za leto 2017
Enes Hodžić Lederer pove, da so vsi člani prejeli Finančno poročilo 2017, kot del gradiva,
na koncu le tega so zapisana bistvena odstopanja od zastavljenega načrta v letu 2017. V
razpravo vabi vse, ki bi želeli postaviti vprašanje vezano na poročilo.
Dr. Kolar prosi za pojasnitev največjih odstopanj med načrtovanim in realiziranim.
Enes Hodžić Lederer pove, da je povečana amortizacija zaradi nakupa opreme v
predhodnem letu, manjši izkupiček iz TV pravic prenosa svetovnega pokala zaradi novih
direktiv FIG, manjši prihodki s strani Fundacije za sport iz naslova Raziskovanje in razvoj,
mednarodna dejavnost – volilni kongres UEG in kandidatura slovenskega predstavnika.
V nadaljnji razpravi so sodelovali še: Sebastijan Piletič, Tanja Ploj, Sašo Barle, dr. Kolar in
mag. Damjan Kralj.
Sklepa št. 15: IO GZS sprejema predlog Finančnega poročila GZS in Gimnast d.o.o. za
leto 2017.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)

 Predlog finančnega načrta za leto 2018.
Podan predlog Finančnega načrta je bil posredovan vsem članom IO GZS. Sredstva s strani
Fundacije za šport so drastično manjša, kot v preteklih letih. Letni delovni in finančni
načrt GZS za leto 2018 je bil skrbno načrtovan ob doslednem spremljanju in optimizaciji
porabe sredstev, ter iskanju priložnosti za povečevanje prihodkovne strani. Načrt zajema
in poskrbi za realizacijo zadanih programov in razvoja zveze v domačem in mednarodnem
prostoru.
V razpravi so sodelovali : Sebastijan Piletič, Tanja Ploj, Sašo Barle, dr. Kolar in Enes Hodžić
Lederer.
Sašo Barle izpostavi, da je znotraj načrta primerjal odhodke leta 2017 in 2018, in da je
planiranih 110.000 EUR manj odhodkov za leto 2018. Po ugotovljenem smatra, da odhodki
niso pravilno planirani. Po razpravi so se člani IO GZS odločili, da se sestanejo še na eni
seji, kjer bodo ponovno pregledali in razčlenili Finančni načrt za leto 2018 ter glasovali.
Soglasno so se odločili, da bo naslednja seja IO GZS v ponedeljek, 28. 5.2018.
AD 9 Razno
SO RG naproša IO GZS za sofinanciranje projekta skupinskih vaj v letu 2018 v enakem
obsegu kot v letu 2017.
Sklep št. 16: IO GZS odobri dodatna sredstva za sofinanciranje projekta skupinskih vaj
v letu 2018.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
SO za AKRO naproša za sredstva za udeležbo na evropskem prvenstvu TeamGym.
Sebastijan Piletič bi želel da znotraj SO AKRO pripravijo projekt udeležbe na tekmovanju
in se nato odločamo za financiranje tega v prihodnosti.
Sklep št. 17: SO za AKRO se ne odobri sredstev za udeležbo na evropskem prvenstvu
TeamGym 2018.
(8 ZA, 0 PROTI, 0 VZDRŽAN)
Seja se je končala ob 12:30 uri.
Zapisala:
Urša Bavdek

Mag. Damjan Kralj
Predsednik GZS

