Št. dok.: 197/2018
Datum: 17.10.2018

ZAPISNIK
4. redne seje Izvršnega odbora GZS,
ki je bila v sredo, 17. oktobra ob 1100uri,
na sedežu GZS, Koprska ulica 29, v Ljubljani.
Prisotni: mag. Damjan Kralj, dr. Edvard Kolar, Sebastijan Piletič, Sašo Bertoncelj, Peter Frumen,
Sašo Barle, Željko Puljić, Tanja Ploj in Bernarda Mavrič.
Opravičeno odsoten: Aljaž Pegan in Mojca Hrženjak.
Drugi prisotni: Enes Hodžić L., Nuša Semič, Mitija Samardžija Pavletič, Gorazd Podbevšek in
Luka Steiner.
Na seji IO je bilo prisotnih devet (9) članov IO, od skupaj enajstih (11) članov – seja je bila
sklepčna.
Seja je bila magnetofonsko snemana.
AD 1

Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda

Mag. Damjan Kralj pove, da je bilo vabilo na sejo z dnevnim redom predhodno posredovano
članom IO. Dnevni red dopolni pod točko razno: ʺKooptacija novega člana IO GZSˮ.
Končni dnevni red se tako glasi:
1) Pregled in potrditev predlaganega dnevnega reda.
2) Pregled in potrditev 2. in 3. redne ter 2. korespondenčne seje IO GZS.
3) Strokovno področje delovanja:
a. Verifikacija sklepov 3. redne in 1. korespondenčne seje SS GZS.
4) Gospodarsko – organizacijsko poslovanje:
a. Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje 1.1.- 31.9.2018;
b. Vsebinsko in finančno poročilo SPp 2018;
c. Imenovanje direktorja SPp 2019;
d. Informacija o odprodaji orodja GZS;
e. Sporazumna prekinitev delovnega razmerja z Alenom Dimicem;
f. Informacija o izrednem inšpekcijskem nadzoru MIZŠ.
5) Skupščina OKS.
6) Osnovne organizacije GZS:
a. Včlanitev novih članic v GZS:
 Športno kulturno društvo ELEMENT in
 Športni klub MOMENTUM.

7) Mednarodna dejavnost:
a. Srečanje UEG.
9) Razno.
a. FIG in UEG - generalni sekretar GZS Nuša Semič.
b. Informacija o urejanju pravne podlage GZS, vezano na VOP.
c. Kooptacija novega člana.
Sklep št. 1:
IO GZS potrjuje predlagani dopolnjeni dnevni red 4. redne seje IO GZS.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 2

Pregled in potrditev 2. in 3. redne ter 2. korespondenčne seje IO GZS

Nuša Semič predstavi dosedanje sprejete sklepe in pove, da so bili vsi sklepi realizirani. Pove,
da je bila ga. Lenka na skupščini potrjena za članico Dispiplinske komisije GZS (11. sklep 2.
redne seje IO GZS) in da se mag. Damjan Kralj (1. sklep 2. korespodenčne seje IO GZS) ne bo
udeležil FIG Kongresa.
Sklep št. 2:
IO GZS potrjuje sklepe 2. in 3. redne ter 2. korespondenčne seje IO GZS.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 3

Strokovno področje delovanja

Sebastijan Piletič predstavi sprejete sklepe 3. redne in 1. korespondenčne seje SS GZS.
1. korespondenčne seja SS GZS, 30. 6. 2018
SS GZS dodeljuje Mitji Petkovšek usposobljenost II. stopnje in naziv Trener 1
1
športne gimnastike.
3. redna seja SS GZS, 11. 10. 2018
1
2
3
4
5
6

7
8

SS GZS potrjuje predlagani dnevni red 3. redne seje.
SS GZS potrjuje sklepe svoje 2. redne in 1. korespondenčne seje.
SS GZS potrjuje sklepe zapisnikov panožnih strokovnih odborov, sprejetih med sejama SS.
Boris Pregelj pripravi program usposabljanja za VPP do konca tega leta.
Sebastijan Piletič pripravi program usposabljanja za športno gimnastiko do konca tega
leta.
Urša Cvetko Rebov pripravi progam usposabljanja za ritmično gimnastiko do konca tega
leta.
Predsedniki panožnih strokovnih odborov posredujejo pisarni GZS do konca novembra
koledar usposabljanj v njihovi panogi. Koledar usposabljanj GZS za leto 2019 se
korespondenčno potrdi.
Ani Pavelić in Nini Ambrožič se dodeli usposobljenost I. stopnje in naziv vaditelj ritmične
gimnastike. Diploma se jima izda po izpolnitvi finančnih obveznosti.

SS GZS je seznanjen z vsebino znanstvene konference in s konceptom Kongresa GZS 2019.
Pravice in dolžnosti reprezentantov GZS se uredijo v pravilniku, ki naj začne veljati z letom
10 2019.
9

V razpravi je Sebastijan Piletič na pobudo Brenarde Mavrič podal dodatno obrazlozitev geled
napredovanja Mitje Petkovška.
Sklep št. 3:
IO GZS potrjuje sklepe 3. redne in 1. korespondenčne seje SS GZS.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 4

Gospodarsko – organizacijsko poslovanje

a. Finančno poročilo GZS in Gimnast d.o.o. za obdobje 1. 1. - 31. 9. 2018
Finančno poročilo je pripravil in na sami seji kot del gradiva razdelil Enes Hodžič L. Pri njegovi
predstavitvi finančnega poročila so se kmalu pojavila vprašanja, iz katerih je bilo razvidno, da
finančno poročilo ni ustrezno pripravljeno. Zaradi tega so dali člani IO navodila direktorju, da
pripravi novo finančno poročilo, za obdobje do 31.10.2018. Ker se je ugotavljalo, da je finančno
poročilo neustrezno pripravljeno zaradi načina dela računovodske službe GZS, se je prosilo ga.
Tanjo Ploj, ki je tudi računovodja, da pomaga direktorju pri pripravi novega finančnega
poročila, direktorju pa se je dala pobuda, da z letom 2019 zamenja računovodsko službo.
Direktorju so člani IO dali tudi navodilo, da jim mora finančno poročilo vedno v naprej
posredovati kot del gradiva IO, da lahko material predhodno pregledajo in nato na seji o
njem razpravljajo in odločajo.
Sklep št. 4:
Enes Hodžić L. in Tanja Ploj pripravita do konca novembra Finančno poročilo GZS in Gimnast
d.o.o. za obdobje 1. 1. 2018 – 30. 11. 2018, ki se korespondenčno obravnava.
(9 ZA, 0 PROTI)
b. Vsebinsko in finančno poročilo SPp 2018
Poročilo je bilo članom IO GZS posredovano v elektronski obliki. Poročilo je predstavila in
pripravila Nuša Semič, direktorica OO SPp 2018. Člani IO GZS so poročilo pohvalili in se zahvalili
Nuši Semič za njeno delo. Razprave in dodatnih vprašanj ni bilo.
Sklep št. 5:
IO GZS sprejema Vsebinsko in finančno poročilo svetovnega pokala v športni gimnastiki
2018.
(9 ZA, 0 PROTI)

c. Imenovanje direktorja SPp 2019
Enes Hodžič Lederer pojasni, da moramo za naslednji svetovni Pokal v športni gimnastiki
ponovno imenovati direktorja. Predlaga, da funkcijo ponovno prevzame Nuša Semič.
Sklep št. 6:
IO GZS imenuje Nušo Semič za direktorja SPp 2019.
(9 ZA, 0 PROTI)
d. Informacija o odprodaji orodja GZS
Enis Hodžić L. je povedal, daj je imela GZS v skladišču orodje, ki ga ni uporabljala in zato se je
odločil, da se ga odproda. Pripravil je razpis, v katerem je bilo navedeno vso orodje, njegovo
stanje in pogoji za odkup. Na osnovi prejetih kandidatur je komisija, skladno z razpisnimi
kriteriji, izbrala društva oziroma pripravila vrstni red društev, ki imajo možnost odkupa orodja.
Z društvi, ki so pristala na razpisne pogoje, so se sklenile kupoprodajne pogodbe in orodje se je
predalo v last teh društev.
V razpravi je Peter Frumen povedal, da so se oni prijavili na razpis in dobili orodje, ki je glede
na razpisne pogoje precenjeno. Osebno se ne strinja z odprodajo orodja društvom GZS, ki
promovirajo in razvijajo športno gimnastiko in meni, da bi bilo to orodje, v pomoč razvoja
gimnastike, potrebno podariti društvom.
Obrazloženo mu je bilo, da si v fazi finančne sanacije GZS tega ne moremo privoščiti in da po
podpisu kupoprodajne pogodbe in torej s strinjanjem vseh kupo – prodajnih pogojev za orodje,
težko govorimo še o možnosti podaritve orodja med društva.
Sklep št. 7:
IO GZS je seznanjen z odprodajo orodja GZS.
(8 ZA, 1 PROTI)
e. Sporazumna prekinitev delovnega razmerja z Alenom Dimicem
Enes Hodžić Lederer pove, da smo sporazumno prekinili delovno razmerje z Alenom Dimicem.
Sklep št. 8:
IO GZS je seznanjen s prekinitvijo delovnega razmerja z Alenom Dimicem.
(9 ZA, 0 PROTI)
f.

Informacija o izrednem inšpekcijskem nadzoru MIZŠ

Enes Hodžić Lederer pove, da smo imeli izredni inšpekcijski nadzor. Inšpektor iz MIZŠ ni
ugotovil nobenih nepravilnosti , kar je razvidno tudi iz njegovega končnega poročila oziroma
zapisnika.

Sklep št. 9:
IO GZS je seznanjen z ugotovitvami inšpektorja za šport ob izrednem inšpekcijskem nadzoru
MIZŠ.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 5

Skupščina OKS

Dr. Edvard Kolar pove, da bo 16. decembra 2018 potekala volilna skupščina OKS. Pove, da je za
zdaj edini kandidat za predsednika OKS dosedanji predsednik, g. Gabrovec in da je potrebno do
16. novembra oddati kandidature za volitve v organe OKS.
Članom IO GZS se je predlagalo da se dr. Edvarda Kolarja imenuje za člana skupščine OKS - ZŠZ
in da se ga predlaga tudi za člana IO OKS – ZŠZ.
Sklep št. 10:
Dr. Edvarda Kolarja se imenuje za našega člana skupščine OKS - ZŠZ za mandatno obdobje
2018 – 2022 in se ga predlaga za člana IO OKS – ZŠZ.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 6

Osnovne organizacije GZS

Nuša Semič pove, da smo prejeli dve novi prošnji za včlanitev v GZS in sicer:
Društvo

Zakoniti zastopnik

Športni klub Momentum Neja Vidmar
Športno kulturno
Manca Brezavšček
društvo Element
Vogrinčič

Panoge
GZV, gimnastika v OŠ,
netekmovalna gimnastika
GZV, AKRO

Kraj
Vipava
Nova
Gorica

Predlaga, da se omenjena društva sprejme v članstvo GZS.
Sklep št. 11:
IO GZS sprejema Športni klub Momentum in Športno kulturno društvo Element v članstvo
GZS.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 7

Mednarodna dejavnost

Dr. Edvard Kolar pove da se je udeležil srečanja Evropske gimnastične zveze (UEG) v Skopju,
kjer je bila tematika prihajajoči Kongres Svetovne gimnastične zveze (FIG). Na sestanku je bil
največji poudarek na spremembi Statuta FIG in tekmovalnih pravil FIG. Pove, da se bodo
pogovori nadaljevali v Dohi, na svetovnem prvenstvu, kjer se bo srečanja udeležil Enes Hodžić
Lederer. Nato pa še na kongresu Svetovne gimnastične zveze (FIG) v Bakuju, kjer bosta
prisotna oba z Enesom.
Sklep št. 12:
IO GZS je seznanjen s potekom srečanja UEG, ki je bilo 5. 10. 2018 v Skopju.
(9 ZA, 0 PROTI)

AD 8

Razno

a. FIG in UEG - generalni sekretar GZS Nuša Semič
Enes Hodžič Lederer pove, da pravila Svetovne gimnastične zveze (FIG) ne dopuščajo, da
predsednik ali direktor zveze deluje tudi kot mednarodni sodnik. Ker želi, da je on še vedno
aktiven kot mednarodni sodnik predlaga, da za potrebe mednarodne dejavnosti, IO GZS
imenuje Nušo Semič za generalno sekretarko GZS.
Sklep št. 13: IO GZS imenuje Nušo Semič za generalno sekretarko GZS za potrebe delovanja v
mednarodni dejavnostih.
(9 ZA, 0 PROTI)
b. Informacija o urejanju pravne podlage GZS, vezano na VOP
Enes Hodžić Lederer in Nuša Semič povesta, da pravno podlago GZS, ki se nanaša na VOP, ureja
ga. Barbara Kranjc, ki je pripravila tudi kratko poročilo o dosedanjih aktivnostih.
»V septembru 2018 smo pričeli s prvo fazo – analizo stanja po posameznih sklopih. Prvo smo se
lotili popisa zbirk osebnih podatkov (OP) na GZS, opredelitve namena za zbiranje in obdelavo
OP in zakonite podlage. Pri določenih zbirkah oz. namenih ostaja odprto vprašanje zakonite
podlage, zato se bomo o tem še posvetovali, po potrebi tudi z Informacijskim pooblaščencem
RS. Preglednica je na voljo v pisarni GZS.
GZS je pri svojem delu vezana na nekatere druge športne institucije (OKS, Zavod za šport
Planica) in njihove aplikacije. Zato smo tudi njih zaprosili za pojasnila, kako so uredili VOP. Po
dosedaj znanih podatkih, OKS čaka na sprejem novega zakona, Zavod za šport Planica pa
zadeve preverja z uradom Informacijske pooblaščenke. Glede na medsebojno povezanost in

soodvisnost je potrebno tesno sodelovanje vseh navedenih institucij, sicer bi bili lahko
dokumenti, ki jih bo GZS sprejela za področje VOP, neustrezni, neskladni in neizvedljivi v praksi.
V oktobru 2018 bomo nadaljevali in zaključili analizo stanja, saj se bomo posvetili še področju
postopkov, pravil in procesov za VOP ter informacijski strukturi in varnosti.

Okvirna časovnica: (*)
sept. / okt. 2018 – analiza stanja VOP, ocena tveganj, popis potrebnih ukrepov
nov. 2018 – priprava izvedbenega načrta vseh potrebnih ukrepov in pričetek izvajanja
po sklopih; priprava aktov GZS, kot npr. Pravilnik o zagotavljanju VOP (interni dokument),
Pravila o varstvu zasebnosti (javni dokument); pregled obstoječih oz. priprava novih pogodb
(pogodbe o obdelavi OP)
dec. 2018 – končni predlogi aktov GZS za obravnavo in potrditev na organih GZS
(*)
Izvedba okvirne časovnice je odvisna sodelovanja in učinkovitega usklajevanja z
ostalimi športnimi institucijami (OKS, Zavod za šport Planica)«
Sklep št. 14:
IO GZS je seznanjen z dosedanjimi aktivnostmi pri urejanju pravne podlage GZS, vezane na
VOP.
(10 ZA, 0 PROTI)
c. Kooptacija novega člana IO GZS
Dr. Edvard Kolar je predlagal, da se v IO GZS kooptira Luka Steiner, ki je že od žačetka tega
mandata vpleten v dejavnosti GZS, zlasti na finančnem področju.
Sklep št. 15:
Luka Steiner se kooptira v IO GZS z glasovalno pravico.
(9 ZA, 0 PROTI)
V nadaljevanju je Sašo Barle še dodal, da je pregledal Pravilnik o organizaciji in sistemizaciji
delovnih mest na GZS, skladno s stališčem IO iz prejšnje seje. Povedal je, da je iz pravilnika
razvidno, da je za kadrovske zadeve in sistemiziranje delovnih mest (s soglasjem IO) zadolžen
generalni direktor GZS, zato bi bilo prav, da to delo opravi on.
Zapisala:
Urša Bavdek

mag. Damjan Kralj
Predsednik GZS

