Št. dok.: 194/2018
Datum: 23.10.2018

ZAPISNIK
3. redne seje Strokovnega sveta Gimnastične zveze Slovenije,
ki je bila v četrtek, 11. 10. 2018 ob 1300 uri,
v sejni sobi Gimnastične zveze Slovenije, Koprska ulica 29, v Ljubljani.
Prisotni: Sebastijan Piletič, Stasja Mehora, Dejan Jovanovič, Boris Pregelj, Alena Yakubouskaya,
Andrej Mavrič, Sašo Bertoncelj in Nataša Retelj.
Opravičeno odsotna: dr. Maja Bučar Pajek.
Drugi prisotni: Mitija Samardžija P. in Nuša Semič.
Na seji je bilo prisotnih osem od skupaj devetih (9) članov SS GZS – seja je bila sklepčna.

Predlog dnevnega reda:
1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
2) Potrditev sklepov 2. redne in 1. korespondenčne seje SS GZS.
3) Pregled in potrditev zapisnikov panožnih strokovnih odborov:
a. Ženska športna gimnastika:
 3. redna in 2. korespondenčna seja SO ŽŠG;
b. Ritmična gimnastika:
 4. in 5. redna ter 3. in 4. korespondenčna seja SO RG;
c. Športna akrobatika:
 1. in 2. korespondenčna seja SO ACRO.
4) Programi usposabljanja.
5) Koledar usposabljanj 2019.
6) Dodelitev usposobljenosti.
7) Informacija o znanstveni konferenci in kongresu GZS 2019.
8) Razno:
- sponzorji GZS.
AD 1

Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda

Sebastijan Piletič je pozdravil vse prisotne in dal v potrditev predlog dnevnega reda. Ker
predlogov za dopolnitev ni bilo, se je sprejel
sklep št. 1:
SS GZS potrjuje predlagani dnevni red 3. redne seje.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)

AD 2

Potrditev sklepov 2. redne in 1. korespondenčne seje SS GZS

Sebastijan Piletič je članom SS še enkrat povzel sklepe, sprete na:
 2. redni seji SS GZS, dne 17.5.2018:
SS GZS potrjuje predlagani dnevni red 2. redne seje SS GZS.
SS GZS potrjuje sklepe 1. redne seje SS GZS.
SS GZS potrjuje sklepe 1. korespondenčne seje SO ŽŠG in 2. redne seje SO ŽŠG.
SS GZS potrjuje sklepe 2. redne seje SO RG , 3. redne seje SO ŽŠG in 1.
4 korespondenčne seje SO RG ter 2. korespondenčne seje SO RG.
5 SS GZS potrjuje sklepe 1. redne seje SO akrobatike in 2. redne seje SO akrobatike.
SS GZS potrjuje poročila in programe panožnih strokovnih odborov o delu v letu
6 2017 in programe dela panožnih SO za leto 2018.
SS GZS dodeli izredne licence za sodniško in trenersko delo strokovnim delavcem
7 v panogah GZS za leto 2018.
Športniku ostanejo enake pravice do štipendiranja dokler ima veljavno
8 kategorizacijo (tudi po prenehanju športne poti)
9 SS GZS je seznanjen z informacijo o usposabljanjih.
10 SS GZS je seznanjen z dodelitvijo FIG štipendije Aji Jerman Bukavec.
1
2
3

 1. korespondenčni seji SS GZS, dne 30.6.2018:
SS GZS dodeljuje Mitji Petkovšek usposobljenost II. stopnje in naziv Trener 1 športne
gimnastike.
Razprave in vprašanj ni bilo.
Sklep št. 2:
SS GZS potrjuje sklepe svoje 2. redne in 1. korespondenčne seje.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)
AD 3

Pregled in potrditev zapisnikov panožnih strokovnih odborov

a. Ženska športna gimnastika
 3. redna in 2. korespondenčna seja SO ŽŠG
Andrej Mavrič je povedal, da so na 3. redni obravnavali redne zadeve, na 2. korespondenčni
seji pa so potrdili nekatere pravilnike.
b. Ritmična gimnastika
 4. in 5. redna ter 3. in 4. korespondenčna seja SO RG
Alena Yakubouskaya je povzela obravnavane zadeve iz zadnjih sej SO RG. Izpostavila je dve
zadevi:
- odhod Urše Cvetko Rebov, ki ne bo več članica SO, bo pa vodila usposabljanja v RG; v SO
ne bodo zaradi tega vzeli nobene nove članice in

-

ravnanja KRG Tim, vezana na delegiranje Mojce Rode kot sodnice na dva mednarodna
tekmovanja.
c. Športna akrobatika
 1. in 2. korespondenčna seja SO ACRO
Boris Pregelj je povedal, da so na teh dveh sejah obravnavali smo tekoče zadeve.
SO MŠG in SO GzV v tem času nista imele seje.
RAZPRAVA
Na pobudo Saša Bertonclja se je dodatno razpravljalo o delegiranju sodnic na tekmovanja v RG,
navezujoč se na dogodke, vezane na delegiranje Mojce Rode kot sodnice na dve tekmovanji.
Sklep št. 3:
SS GZS potrjuje sklepe zapisnikov panožnih strokovnih odborov, sprejetih med sejama SS.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)

AD 4

Programi usposabljanja

Sebastijan Piletič je povedal, da se je z novim Zakonom o športu spremenil tudi sistem
usposabljanj. GZS ima še veljaven program usposabljanja za športno in ritmično gimnastiko, ki
nam poteče 23. 6. 2019. Usposobljenost I stopnje (naziv vaditelj) pa vsem velja še do junija
2020, potem pa veljavnost te usposobljenosti preneha, bivša II. stopnja usposobljenosti bo
postala I. stopnja in III. stopnja bo po novem II. stopnja usposobljenosti. Izšel je nov Pravilnik o
usposabljanju strokovnih delavcev v športu, ki natančno opredeljuje, kako pripraviti nove
programe usposabljanja. Usposabljanje se bo še vedno delilo na:
osnovni del, ki je za vse panoge enak in ga bomo poskusili izvajati skupaj za vse ter
- posebni del, ločeno za vsako panogo.
Osnovni del usposabljanj bo za vse panoge enak in ga bosta pripravila Sebastijan Piletič in dr.
Maja Bučar Pajek.
Vse strokovne delavce se poziva, da se vpišejo v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih
delavcev v športu pri MIZŠ.
Sklep št. 4:
Boris Pregelj pripravi program usposabljanja za VPP do konca tega leta.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)
Sklep št. 5:
Sebastijan Piletič pripravi program usposabljanja za športno gimnastiko do konca tega leta.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)

Sklep št. 6:
Urša Cvetko Rebov pripravi progam usposabljanja za ritmično gimnastiko do konca tega leta.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)

AD 5

Koledar usposabljanj 2019

Sebastijan Piletič je pozval predsednike SO, da določijo znotraj svoje panoge usposabljanja, ki
jih bodo izvedli v naslednjem letu.
Sklep št. 7:
Predsedniki panožnih strokovnih odborov posredujejo pisarni GZS do konca novembra
koledar usposabljanj v njihovi panogi. Koledar usposabljanj GZS za leto 2019 se
korespondenčno potrdi.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)

AD 6

Dodelitev usposobljenosti

Sebastijan Piletič je povedal, da sta se Ana Pavelić in Nina Ambrožič udeležili tečaja za vaditelja
ritmične gimnastike, marca 2017. Ker pa ob vpisu na seminar nista izpolnjevali pogojev za vpis
(srednjo šolo sta končali nekaj mesecev po vpisu, prav tako sta kasneje dopolnili 18 let), nista
bili nikdar uradno zavedeni kot udeleženki tega seminarja. Zardi tega tudi nista pridobili
usposobljenosti, kljub temu, da sta opravili vse obveznosti iz tega naslova.
Povedal je, da se moramo striktno držati pravil in žal ne smemo sprejeti na usposabljanje
kandidatov, ki ne izpolnjujejo pogojev za vpis. Za ta primera pa predlaga, da jima dodelimo
usposobljenost iz preteklosti in jima izdamo račun za opravljeno usposabljanje. Ko ga
poravnata, lahko pridobita še diplomo.
Sklep št. 8:
Ani Pavelić in Nini Ambrožič se dodeli usposobljenost I. stopnje in naziv vaditelj ritmične
gimnastike. Diploma se jima izda po izpolnitvi finančnih obveznosti.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet
AD 7

Informacija o znanstveni konferenci in Kongresu GZS 2019

Mitija Samardžija P. je povedal, da bo Kongres GZS 2019 potekal v enakem konceptu kot do
zdaj. V petek, 18.1.2019, bo v Gimnastičnem centru Ljubljana potekala Znanstvena konferenca
in dobil je že nekaj dobrih člankov, v soboto, 19.1. bo v Austria Trend Hotelu Ljubljana

strokovni del GZS, na temo »Nasilje v športu«, izvajanje pilatesa in aerobike v nedeljo, 20.1., pa
je še vprašljivo.
RAZPRVA
Alena Yakubouskaya je izpostavila željo, da bi na kongresu imeli več vsebin, ki bi se nanašale na
ritmično gimnastiko.
Sklep št. 9:
SS GZS je seznanjen z vsebino znanstvene konference in s konceptom Kongresa GZS 2019.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)
AD 8

Razno
-

sponzorji GZS

Mitija Samardžija P. je povedal, da je potrebno urediti razmerja med reprezentanti, njihovimi
individualnimi sponzorji in sponzorji GZS. To naj bi se uredilo v pravilniku in nato v pogodbi
med reprezentantom in GZS.
RAZPRAVA
V razpravi je bilo zaključeno, da Mitja Samardžija P. pri pripravi pravilnika za reprezentante
vključi tudi Saša Bertonclja.
Sklep št. 10:
Pravice in dolžnosti reprezentantov GZS se uredijo v pravilniku, ki naj začne veljati z letom
2019.
(8 ZA, 0 PROTI – sklep je sprejet)
Seja se je končala ob 14:20 uri.
Zapisala:
Nuša Semič

Sebastijan Piletič
predsednik SS GZS

