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NOVEMBER 2013 



Na podlagi 8., 9. in 16. člena Zakona o društvih (Ur. list RS, št. 61/2006 z dne 
13.6.2006), Zakona o športu (Ur. list RS št. 22/98) in Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 24/2000) je Skupščina GZS dne 12.12.2009 sprejela 
Statut, ki ga je IO GZS na 8. redni seji dne 29. 9. 2011 delno spremenil v 5. členu in na 
9. redni seji dne 31.1.2012 spremenil 60. člen, 5. redna volilna skupščina GZS z dne 
28.11.2013 ga je spremenila v 6. in 7. členu tako da se sedaj pravilno glasi: 
 

 

STATUT 

GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 

 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
 

1. člen 
 

Gimnastična zveza Slovenije je prostovoljna zveza društev, klubov, območnih zvez ter 
drugih zainteresiranih organizacij, katerih namen je gojiti pojavne oblike gimnastike, 
med katere spadajo moška športna gimnastika, ženska športna gimnastika, ritmična 
gimnastika, splošna  gimnastika, športna aerobika, aerobika in drugo, v Republiki 
Sloveniji ob upoštevanju Zakona o športu in Nacionalnega programa športa v 
Republiki Sloveniji. Njen uradni naziv je GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE, uporablja 
pa se lahko njeno skrajšano ime GZS. 
 

2. člen 
 

Člani GZS so društva iz 1. člena, ki so sklenila pogodbo o ustanovitvi GZS ali kasneje 
pristopila. 
 
Vsak član lahko izstopi iz GZS, izstop pa velja od 1. januarja v naslednjem letu, po 
letu, v katerem je bil sprejet sklep o izstopu. Izstop je možen šele po poravnavi vseh 
obveznosti. 
 

3. člen 
 

GZS je soustanoviteljica in članica Olimpijskega komiteja Slovenije - Združenja 
športnih zvez.  
 

4. člen 
 

GZS je članica Mednarodne gimnastične zveze (FIG) in deluje po njenih načelih in v 
skladu z njenimi pravili. Prav tako je članica Evropske gimnastične zveze (UEG) in 
drugih mednarodnih športnih organizacij. 
 



5. člen 
 

GZS deluje na območju Republike Slovenije. Sedež GZS je v Ljubljani, Dalmatinova 10. 
GZS lahko s sklepom skupščine prenese sedež zveze v drug kraj v Republiki Sloveniji, 
s sklepom Izvršnega odbora GZS pa se lahko prenese sedež zveze znotraj kraja. 
 

6.a člen 
Krovni znak je sestavljen iz ikone in napisa GIMNASTIČNA ZVEZA SLOVENIJE. Ikona 
ima pozicijo zgoraj levo nad napisom. Iz krovnega znaka izhajajo različice, katerih 
uporaba je definirana v Priročniku uporabe vizualne identitete Gimnastične zveze 
Slovenije z dne 1. 10. 2013. Uporablja se na vseh uradnih dokumentih in ostalih 
predmetih, s katerimi se predstavlja GZS. 
      

6.b člen 
Krovni znak v črtni različici je uradni pečat Gimnastične zveze Slovenije in se 
uporablja na vseh uradnih dokumentih GZS. Uporablja se tudi krajša različica žiga 
kjer ni znaka ampak samo napis GIM SLO. 
 

7. člen 
GZS ima svojo zastavo, na kateri je napis Gimnastična zveza Slovenije v sivi barvi na 
beli podlagi na desnem robu ter znak na levi strani, ki izhaja iz krovnega znaka GZS, 
določenega v Priročniku uporabe vizualne identitete Gimnastične zveze Slovenije z 
dne 1. 10. 2013. 
 

8. člen 
 

GZS nima pravice vmešavanja v politična ali verska vprašanja. Tega pravila se morajo 
držati tudi vse članice zveze. 
 

9. člen 
 

GZS deluje po načelih amaterizma, zato morajo biti vsa nadomestila oz. nagrade, ki 
jih prejmejo člani organov, delovnih teles in komisij v skladu s temi določili. 
 

10. člen 
 

Delo organov GZS je javno. Javnost dela GZS se zagotavlja z izdajanjem pisnih 
informacij, z možnostjo vpogleda v zapisnike organov GZS in možnostjo vpogleda v 
finančno ter materialno poslovanje GZS. 
 
Javnost dela se zagotavlja tudi z vabili na seje organov GZS, z gradivi za seje in preko 
sredstev javnega obveščanja ter s sodelovanjem na sejah organov brez možnosti 
glasovanja.  
 
Za javnost dela je odgovoren predsednik GZS, ki lahko posamezne naloge prenese na 
generalnega sekretarja GZS, podpredsednike GZS ali drugo odgovorno osebo. 
 



II. CILJI IN NALOGE 
 
 

11. člen 
 
Cilji in naloge zveze so naslednji: 
 
 vzpodbuja in daje iniciativo ter nudi ustrezno pomoč svojim članicam pri 

gimnastični vzgoji otrok in mladine, ki se prostovoljno ukvarjajo z 
gimnastiko zunaj obveznega vzgojno-izobraževalnega programa; 

 sodeluje z vzgojno-izobraževalnimi ustanovami, športnimi, 
znanstvenoraziskovalnimi, zdravstvenimi in humanitarnimi organizacijami 
v Sloveniji v smislu razvoja, širjenja in napredka gimnastike; 

 pri svojih članicah z različno aktivnostjo vzpodbuja gimnastično 
rekreacijo, kot športno dejavnost odraslih vseh starosti in družin, usmerja 
rekreativna tekmovanja ter razvija množičnost ter združuje društva in 
klube, ki gojijo katerokoli pojavno obliko gimnastike; vzpodbuja 
kakovostno gimnastiko, tako da omogoča pripravo in tekmovanja v vseh 
pojavnih oblikah gimnastike za posameznice in posameznike, ki nimajo 
objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za 
vključitev v program vrhunske gimnastike in jih program športne 
rekreacije ne zadovoljuje; 

 skrbi za vrhunsko gimnastiko v vseh pojavnih oblikah, katere temelj je 
kakovostna gimnastična vzgoja, kjer je posebej pomembna primarna 
priprava mladih, usmerjenih v vrhunsko in kakovostno gimnastiko ter 
vsebinska, metodološka in materialno-finančna podpora članic GZS, 
Olimpijskega komiteja Slovenije – združenje športnih zvez, šole, lokalne 
skupnosti in države ter skrbi za promocijo in trženje vseh pojavnih oblik 
gimnastike; 

 določa sistem državnih tekmovanj in tekmovalnih propozicij ter določa 
kriterije za sestavo državnih reprezentanc v vseh starostnih kategorijah; 

 organizira priprave in tekmovanja za tekmovalce in tekmovalke, ki imajo 
status državnega reprezentanta z namenom doseganja vrhunskih 
tekmovalnih dosežkov; 

 v sodelovanju s članicami razpisuje in organizira tekmovanja v skladu s 
sprejetim tekmovalnim programom ter skrbi za nastope državnih 
reprezentanc Slovenije v okviru mednarodnega programa; 

 skrbi za izboljšanje programov v vseh pojavnih oblikah gimnastike ter za 
povečanje števila svojih članic in članov gimnastičnih društev ter s tem 
povečanja števila aktivnih prebivalcev, njihove športne ozaveščenosti ter 
pripadnosti gimnastiki; 

 krepi in razvija športne in prijateljske odnose med članicami zveze in ščiti 
njihove interese, vzpodbuja nove nastajajoče oblike gimnastičnega 
športa ter planira cilje na vseh nivojih gimnastične organiziranosti in jih 
po dogovoru tudi uveljavlja; 



 sledi načelom Olimpijske listine, organizira seminarje in tečaje za 
športnike, trenerje, vaditelje, inštruktorje in sodnike ter vzpodbuja 
strokovno izmenjavo mnenj med njimi; 

 razpravlja o predlogih in pobudah FIG in UEG ter pri tem uveljavlja svoja 
stališča in daje svoje predloge; 

 skrbi za propagando gimnastike in obvešča članice ter športno javnost o 
dosežkih ter ciljih gimnastike v vseh pojavnih oblikah; 

 v okviru svojih možnosti organizira usposabljanje, izpopolnjevanje in 
licenciranje strokovnih kadrov, daje pobude in samostojno izvaja 
znanstveno raziskovalno delo na področju panog, ki jih GZS združuje ter 
skrbi za založništvo. 

 
Za izvajanje ciljev in nalog Gimnastične zveze Slovenije skrbijo organi GZS. 
 
 

III. ČLANSTVO 
 

 
12. člen 

Članstvo v GZS je prostovoljno. 

 
13. člen 

 
GZS sestavljajo članice: društva in klubi, območne zveze ter druge zainteresirane 
organizacije, ki imajo v svojo dejavnost vključeno gimnastiko v vseh pojavnih oblikah, 
ki se združuje v programu GZS. Njihovo število ni omejeno. 
 

14. člen 
 

Za pridobitev članstva v GZS je potrebno napisati pisno vlogo, ki mora biti naslovljena 
na Izvršni odbor GZS. Na podlagi predloga Izvršni odbor GZS sprejme sklep o 
sprejetju predlagane članice v GZS. Od dne sprejetja sklepa veljajo za novo članico 
vse obveznosti in dolžnosti, ki izhajajo iz aktov GZS. Izvršni odbor GZS lahko sprejme 
sklep o začasnem članstvu v GZS. 
 
V primeru zavrnitve predloga za sprejem v GZS se društvo ali klub lahko pritoži na 
Skupščino GZS v 30 dneh po prejemu obrazloženega pisnega sklepa o zavrnitvi 
članstva. 
 
Članstvo se vpiše v register članic GZS. 
 

15. člen 
 
Pravice in dolžnosti članic GZS so : 
 da sodelujejo pri izdelavi programskih usmeritev in sodelujejo v organih 

GZS; 



 da izpolnjujejo moralne in materialne obveznosti, ki izhajajo iz pravil GZS 
in sklepov  organov GZS; 

 da so upravičene do strokovne in organizacijske pomoči s strani organov 
GZS; 

 da se upošteva njihove želje, zahteve, predloge in interese v skladu z 
dogovorjenimi programi in cilji GZS; 

 da prispevajo sredstva za skupno dogovorjene naloge na ravni GZS; 
 da predlagajo delegate za organe, ki volijo in so izvoljeni v organe GZS in 

da sodelujejo pri delu organov GZS. 
 da so vključene v sistem informiranja. 
 

16. člen 
 
V kolikor želi katera od članic izstopiti iz GZS, mora svoj odstop posredovati pisno. 
Članica, katera je izstopila iz GZS, izgubi vse pravice, ki izhajajo iz članstva GZS. Vsaka 
članica mora pred izstopom poravnati finančne obveznosti do zveze in njenih članic, 
kadar le te izhajajo iz nalog, ki jih izvaja GZS. V primeru spora o finančnih vprašanjih 
se poskuša doseči sporazum pred začetkom postopka pri pristojnem organu. 
 

17. člen 
 
Izvršni odbor GZS lahko na pobudo predsednika GZS ali disciplinske komisije začasno 
suspendira članico GZS, če le-ta: 
 
 grobo krši akte GZS, 
 ne plača ali zamuja pri plačilu članarin in drugih obveznosti glede na 

dogovorjen rok, 
 ne spoštuje sklepov in dogovorov organov GZS. 
 
Suspendirana članica v času suspenza : 
 
 ne more sodelovati na tekmovanjih, ki jih organizira GZS; 
 nima volilne pravice na skupščini GZS. 
 
Članici, ki je suspendirana iz finančnih razlogov, suspenz traja do poravnave vseh 
finančnih obveznosti. 
Članica GZS, ki je začasno suspendirana, se lahko pritoži na Izvršni odbor GZS. Izvršni 
odbor GZS mora o pritožbi odločiti na svoji prvi seji po prejemu pritožbe, vendar 
najkasneje v dveh (2) mesecih. Zoper sklep Izvršnega odbora GZS o potrditvi 
začasnega suspenza, je dopustna pritožba na skupščino GZS, če ni bil hkrati uveden 
disciplinski postopek. 
V primeru uvedbe disciplinskega postopka poteka postopek v skladu z Disciplinskim 
pravilnikom. 
 
 
 
 



18. člen 
 
Skupščina GZS odloča o dokončni izključitvi članice iz GZS na podlagi pritožbe zoper 
sklep Izvršnega odbora GZS o potrditvi začasnega suspenza. Če članica GZS ne poda 
pritožbe zoper sklep o začasnem suspenzu in v 30 dneh po sklepu Izvršnega odbora 
ne poravna obveznosti iz druge alinee 1. odstavka 17. člena, mora Izvršni odbor GZS 
podati Skupščini GZS predlog za dokončno izključitev takšne članice. O tem obvesti 
članico in jo pozove, da v 15 dneh dostavi svoje pisne razloge za obrambo svojih 
pravic. 
 
Pri svoji dokončni odločitvi mora Skupščina GZS upoštevati dejstvo, ali je članica 
resnično grobo kršila akte GZS, oziroma ali je s svojim ravnanjem članica GZS 
povzročila veliko materialno ali moralno škodo. 
Sklep Skupščine GZS je sprejet, če o njem glasuje 2/3 prisotnih delegatov, s tem da 
mora biti na skupščini prisotnih najmanj polovica članic s pravico glasovanja.  Sklep 
Skupščine GZS je  dokončen. 
 

19. člen 
 
Kršenje Pravil GZS s strani fizičnih oseb, sicer članic GZS, se ureja z Disciplinskim 
pravilnikom . 
 
 
 

IV. ORGANIZIRANOST ZVEZE 
 
 

20. člen 
Organi zveze so: 
 
a) SKUPŠČINA 
b) NADZORNI ODBOR 
c) DISCIPLINSKA KOMISIJA 
d) IZVRŠNI ODBOR 
 
V okviru zveze delujejo naslednja delovna telesa - odbori: 
 
a) STROKOVNI SVET GZS 
b) STROKOVNI ODBOR ZA ŽENSKO GIMNASTIKO 
c) STROKOVNI ODBOR ZA MOŠKO GIMNASTIKO 
d) STROKOVNI ODBOR ZA RITMIČNO GIMNASTIKO 
e) STROKOVNI ODBOR ZA AEROBIKO 
f) STROKOVNI ODBOR GIMNASTIKE ZA VSE 
g) STROKOVNI ODBOR ŠPORTNE AKROBATIKE 
Strokovni svet GZS sestavljajo predsedniki panožnih strokovnih odborov, predstavnik 
aktivnih tekmovalcev, predsednik sodniške komisije GZS in predstavnik trenerjev. 
Predsednik Strokovnega sveta GZS je podpredsednik GZS za strokovno področje. 



g) ODBOR ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 
h) ODBOR ZA ORGANIZACIJO, NAGRADE IN PRIZNANJA 
 
Odbora za gospodarsko dejavnost in organizacijo, nagrade in priznanja vodita 
predsednika odbora, ki sta voljena na Skupščini GZS. Delo odborov za gospodarske 
dejavnosti in organizacijo, nagrade in priznanja vodi, usmerja in usklajuje 
podpredsednik GZS za gospodarsko – organizacijsko področje. 
 
i) ODBOR REGIJ 
 
Predsednik odbora je podpredsednik GZS za stike z regijami. 
Izvršni odbor GZS lahko imenuje tudi občasne komisije za določene naloge. Prav tako 
lahko Izvršni odbor GZS za opravljanje določenih nalog imenuje posameznika (na 
primer: zadolženega za informiranje, zdravstvene zadeve, pravne zadeve itd.). V 
okviru GZS deluje tudi Sodniška komisija GZS, ki jo sestavljajo predsedniki sodniških 
komisij posameznih panog. Predsednik Sodniške komisije GZS je član Strokovnega 
sveta GZS. 
 
 
 

IV.a SKUPŠČINA 
 

 
21. člen 

 
Skupščina GZS je najvišji organ GZS. Njej so za svoje delo odgovorni vsi drugi organi 
GZS. 
Skupščina GZS je redna ali izredna. Skupščino sestavlja po en delegat vsake članice 
GZS. 
 

22. člen 
 

Delo in potek skupščine ureja Poslovnih o delu Skupščine GZS. 
 

23. člen 
 
Redno skupščino skliče predsednik po sklepu Izvršnega odbora GZS. Redna Skupščina 
GZS se skliče najmanj enkrat letno. 
 

 
24. člen 

 
Izredna Skupščina GZS se skliče po sklepu Izvršnega odbora GZS, na zahtevo 
Nadzornega odbora GZS ali na pisno zahtevo 1/3 članic GZS. Izredno skupščino se 
lahko skliče tudi na pisno zahtevo ene od članic. V tem primeru stroške izredne 
skupščine pokriva članica, ki skupščino zahteva. Skupščina GZS pa lahko sprejme 
sklep o povrnitvi stroškov. 



Izredna Skupščina GZS lahko sklepa le o zadevi, za katero je bila sklicana. 
 

25. člen 
 

Skupščina GZS lahko deluje in sprejema zaključke, če je na njej prisotnih najmanj 
polovica delegatov članic GZS. Po 30 minutah lahko Skupščina GZS prične z delom in 
veljavno sprejema zaključke ter sklepe, v kolikor je prisotnih najmanj 10 delegatov. 
 

26. člen 
 
Datum in kraj skupščine ter dnevni red mora biti članicam posredovan najmanj 10 
dni pred pričetkom skupščine. Časovna omejitev ne velja za sklic izredne skupščine. 
Dnevni red skupščine pripravi Izvršni odbor GZS.  
 
Skupščina GZS obravnava vprašanja, ki so na dnevnem redu. Članice GZS lahko na 
skupščini podajo svoje predloge za posamezne teme, kandidaturo in drugo, tako da 
predlog pismeno posredujejo Izvršnemu odboru GZS najmanj tri tedne pred izvedbo 
skupščine. V primeru zakasnitve tega roka lahko Skupščina GZS na sami seji sprejme 
odločitev o eventualnem sprejemu predloga na dnevni red. 
 
V primeru drugega stavka 23. člena predlaga dnevni red članica, ki zahteva sklic 
izredne skupščine. 
 

27. člen 
 
Skupščina GZS sprejema sklepe z večino glasov navzočih delegatov. Statut GZS je 
sprejet, če zanj glasuje polovica delegatov vseh članic GZS. Postopek in način 
glasovanja določi Skupščina GZS. 
 

28. člen 
 
O poteku seje se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva 
overovitelja. 
Zapisnik se posreduje vsem članicam GZS. Zapisnik se potrdi na naslednji skupščini. 
 

29. člen 
 
Spremembo ali dopolnitev Statuta GZS lahko predlaga Izvršni odbor GZS ali članica 
GZS. Spremembe ali dopolnitve se sprejemajo na enak način kot se sprejema Statut 
GZS (27. člen). 
 
Sedež zveze znotraj kraja se lahko spremeni s sklepom IO GZS. IO GZS sprejme sklep 
o prenosu sedeža skladno z 43. členom Statuta GZS. 
 
 
 
 



30. člen 
 
Skupščini predseduje predsednik GZS, eden od podpredsednikov GZS ali eden od 
članov Izvršnega odbora. 
 

31. člen 
 
Delegati na skupščini so lahko samo zastopniki oz. predstavniki članic GZS. Vsaka 
članica GZS ima na skupščini en glas. Pred pričetkom skupščine morajo delegati 
oddati izpolnjene poverilnice. O sprejemanju sklepa lahko odločajo samo prisotni 
delegati. Noben delegat nima  pravice na skupščini zastopati več kot ene članice GZS. 
Volitve po pošti ali preko drugih sporočil niso dovoljene. 
 
V okviru GZS deluje SKLAD LEONA ŠTUKLJA za razvoj slovenske gimnastike. 
Predsednika sklada imenuje Izvršni odbor GZS. Predsednik sklada ima delegatsko 
mesto v Skupščini GZS. 
 

32. člen 
 
Častni člani, sponzorji in ostali lahko na skupščini sodelujejo kot razpravljalci, 
svetovalci, vendar nimajo pravice glasovanja. 
 

33. člen 
 
Mandat vseh organov GZS in njegovih članov traja 4 leta. Posameznik je lahko za 
posamezno funkcijo izvoljen večkrat. Za funkcijo predsednika GZS je lahko 
posameznik izvoljen zaporedoma največ dvakrat (dva mandata, 8 let). 
 
Kolikor se 4 letna doba izteče v letu, v katerem je volilna skupščina, preneha mandat 
31.12. tistega leta. Novoizvoljeni člani organov oz. organi prevzamejo funkcijo s 1.1. 
naslednjega leta. 
 

34. člen 
 
Kandidatna lista za člane organov GZS se določi na osnovi predlogov članic GZS, 
Izvršnega odbora GZS ter posameznikov. Kandidatna lista je sestavni del gradiva za 
skupščino. Kandidati za predsednika GZS, podpredsednike GZS, generalnega 
sekretarja GZS, predsednike panožnih strokovnih odborov morajo ob kandidaturi 
predložiti program dela v pisni obliki. Program dela vsakega kandidata je hranjen v 
zaprti ovojnici v pisarni GZS do zaključka termina za oddajo kandidatur. Ovojnice 
odpre komisija za validacijo kandidatur, ki jo imenuje Izvršni odbor GZS. 
 

35. člen 
 
V vsakem organu zveze lahko sodelujeta največ po dva člana posamezne članice GZS. 
Vsak kandidat lahko kandidira največ za dve funkciji hkrati. 
 



36. člen 
 
Skupščina GZS voli predsednika GZS, tri podpredsednike GZS, generalnega sekretarja 
GZS, predsednike strokovnih odborov, predsednika gospodarskega odbora, 
predsednika odbora za organizacijo, nagrade in priznanja, dva predstavnika regij, 
predstavnika aktivnih športnikov, predsednika in člane nadzornega odbora ter 
predsednika in člane disciplinske komisije. Člane ostalih delovnih teles imenuje 
Izvršni odbor GZS. Predsedniki posameznih odborov so mandatarji za sestavo teh 
delovnih teles, ki jih nato imenuje Izvršni odbor GZS. 
 

37. člen 
 
Za volitve se uporabi sistem odprte liste kandidatov. Kandidate za posamezne 
funkcije se voli na javnih ali tajnih volitvah izmed vseh predlaganih kandidatov. Način 
glasovanja določi Skupščina GZS. Če sta za posamezno funkcijo dva ali več 
kandidatov, se volitve opravijo z enotno glasovnico, na kateri so kandidati napisani 
po abecednem vrstnem redu. 
 

38. člen 
 
Redna letna Skupščina GZS: 
 
 Skupščino GZS vodi delovno predsedstvo; 
 sprejema Statut GZS in disciplinski pravilnik; 
 sprejema letno poročilo, letni načrt dela, program razvoja gimnastike v 

Sloveniji, finančni načrt in zaključni račun GZS; 
 voli predsednika in tri podpredsednike, člane Izvršnega odbora in člane 

Nadzornega  odbora in Disciplinske komisije; 
 razpravlja o poročilih posameznih odborov in delovnih teles, podeljuje 

priznanja zaslužnim delavcem, športnikom in organizacijam; 
 odloča o finančnih obveznostih članic GZS; 
 odloča o prenehanju delovanja GZS; 
 odloča o pritožbah, prošnjah in zahtevah za varstvo zakonitosti; 
 obravnava druge zadeve in vprašanja, ki so določena s Statutom GZS in 

drugimi akti GZS; 
 sprejema nove članice GZS; 
 potrjuje suspenze. 
 
 
 

IV.b NADZORNI ODBOR 
 
 

39. člen 
 
Nadzorni odbor GZS ima 3 člane (predsednika in dva člana), vsak pa ima 
nadomestnega člana. Vse izvoli Skupščina GZS. 



Nadzorni odbor veljavno odloča, če so prisotni vsi člani ali nadomestni člani, in sicer z 
večino glasov. 

 
40. člen 

Nadzorni odbor: 
 
 spremlja delo GZS in njenih organov ter nadzoruje izvajanje sklepov 

Skupščine GZS; 
 zahteva sklic izredne skupščine, če je ni sklical Izvršni odbor GZS v 

določenem roku; 
 nadzoruje finančno in materialno poslovanje GZS in pregleda zaključni 

račun GZS; 
 opravi letni nadzor finančnega in materialnega poslovanja gospodarske 

družbe, ustanovljene s strani GZS. 
 poroča Skupščini GZS o svojih ugotovitvah in predlaga razrešnico 

Izvršnemu odboru  GZS ter drugim organom GZS. 
 
 
 

IV.c DISCIPLINSKA KOMISIJA 
 

41. člen 
 
Disciplinska komisija GZS ima 3 člane (predsednika in dva člana), vsak ima 
nadomestnega člana. Vse izvoli Skupščina GZS. 
 
Disciplinska komisija veljavno odloča, če so prisotni vsi člani ali nadomestni člani, in 
sicer z večino glasov. 
 

42. člen 
 
Disciplinska komisija deluje in izreka disciplinske ukrepe na podlagi Disciplinskega 
pravilnika, ki ga sprejme Skupščina GZS. Za disciplinske prekrške, ki jih določa 
Disciplinski pravilnik, lahko izreče naslednje ukrepe: 
 
 opomin, 
 graja, 
 prepoved nastopanja na tekmovanjih GZS ter drugih prireditvah kot član 

reprezentance, 
 izključitev posameznika, društva ali kluba na prvi stopnji. 
Preden disciplinska komisija izreče disciplinski ukrep, mora komisija zaslišati osebo, 
proti kateri se vodi disciplinski postopek, razen v primerih, ki jih določa Disciplinski 
pravilnik iz prvega odstavka tega člena. 
 
 
  



IV.d IZVRŠNI ODBOR 
 
 

43. člen 
 
Delo GZS med dvema skupščinama vodi Izvršni odbor GZS, ki ima najmanj devet (9) 
in največ trinajst (13) članov. Izvršni odbor GZS veljavno odloča, če je prisotna večina 
njegovih članov. Odločitve sprejema z večino prisotnih članov. Je izvršilni organ GZS. 
 
Izvršni odbor GZS se sestaja po potrebi, najmanj pa enkrat na dva meseca. O 
delovanju Izvršnega odbora lahko le ta sprejme Poslovnik o delovanju Izvršnega 
odbora. 
 

44. člen 
 
Izvršni odbor GZS sestavljajo: 
 
 predsednik GZS, 
 trije podpredsedniki GZS, 
 generalni sekretar, 
 predstavnik vrhunskega športa, 
 predstavnik gimnastike za vse, 
 dva predstavnika regij, 
 predsednik gospodarskega odbora, 
 en predstavnik aktivnih tekmovalcev in tekmovalk. 
 
Generalni sekretar je član Izvršnega odbora GZS če je njegova funkcija amaterska. V 
primeru, da generalni sekretar opravlja svojo funkcijo profesionalno, sodeluje na 
sejah Izvršnega odbora GZS, a nima pravice glasovanja o predlaganih sklepih.  
 
Izvršni odbor GZS lahko med dvema sejama Skupščine GZS kooptira največ tri (3) 
člane, ki se jih potrdi na prvi seji Skupščine GZS. 
 
Na seje Izvršnega odbora GZS so vabljeni tudi predsedniki komisij, v kolikor se 
razpravlja o njihovem delu, poleg tega pa še tehnični sekretar in profesionalni 
strokovni sodelavci oz. drugi delavci, ki pokrivajo posamezna področja. 
 

45. člen 
 
Izvršni odbor GZS: 
 Izvršni odbor je pristojen za sprejem sistemizacije delovnih mest na 

Gimnastični zvezi Slovenije; 
 obravnava pripravljena gradiva za skupščino GZS in jo sklicuje; 
 sprejema sklepe in druge odločitve za izvrševanje finančnega načrta in 

realizacijo letnega programa; 
 pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa; 
 skrbi za izvršitev sklepov skupščine GZS; 



 spremlja delo Strokovnega sveta GZS in odborov in potrjuje njihove 
predloge in sklepe; 

 voli delegate za kongres UEG, FIG, Olimpijskega komiteja Slovenije-
Združenja športnih zvez Slovenije in druge delegate GZS; 

 imenuje in razrešuje člane posameznih odborov in komisij; 
 sprejema pravilnike in druge pravne akte GZS; 
 prenese sedež GZS znotraj kraja; 
 nadzoruje finančno in materialno poslovanje gospodarske družbe, 

ustanovljene s strani GZS. 
 
 
 

IV.e PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIKI 
 
 

46. člen 
 

Predsednik GZS in podpredsedniki GZS so hkrati predsednik in podpredsedniki 
Izvršnega odbora GZS. Predsednik GZS neposredno skrbi za izvršitev sklepov 
skupščine GZS in Izvršnega odbora GZS. Predsednik GZS ima pravico in dolžnost, da 
zadrži izvršitev sklepa organov GZS, za katerega meni, da je nezakonit ali pa da je v 
škodo GZS. Na to opozori organ GZS, ki je tak sklep sprejel. 
 
Podpredsedniki GZS nadomeščajo predsednika GZS v njegovi odsotnosti. 
Podpredsedniki GZS pokrivajo naslednja področja delovanja: 
 
a. podpredsednik GZS za gospodarsko – organizacijsko področje; 
b. podpredsednik GZS za strokovno področje; 
c.  
d. podpredsednik GZS za stike z regijami. 
 
 
 

IV.f ČASTNI PREDSEDNIK IN ČASTNI ČLANI 
 
 

47. člen 
 
Na predlog društva ustanoviteljice ali organov zveze lahko Skupščina GZS imenuje 
častnega predsednika zveze. Naziv častnega predsednika se podeli posamezniku za 
njegov doprinos pri uveljavljanju in razvoju gimnastike. Naziv je dosmrten in ga lahko 
ima istočasno samo en posameznik. Funkcija častnega predsednika je častna. 
 

48. člen 
 
GZS ima lahko tudi častne člane. Naziv častnega člana lahko podeli Skupščina GZS 
posamezniku za dolgoletno uspešno delo v GZS. 



IV.g GENERALNI SEKRETAR 
 
 

49. člen 
 
Generalni sekretar je zadolžen za zakonitost delovanja zveze. Skrbi za sprotno 
obveščanje članic zveze preko zapisnikov sestankov in drugih oblik obveščanja. Skrbi 
za nemoteno finančno poslovanje zveze, ustrezen arhiv. V svoji funkciji tudi zastopa 
GZS v okviru drugih pooblastil. 
 
Funkcija generalnega sekretarja GZS je lahko amaterska ali profesionalna. Določi se 
na osnovi sklepa Skupščine GZS. 
 
Profesionalno nameščenega generalnega sekretarja imenuje Izvršni odbor GZS na 
podlagi javnega razpisa. V tem primeru je generalni sekretar delavec s posebnimi 
pooblastili Skupščine GZS in Izvršnega odbora GZS. Mandat generalnega sekretarja 
traja štiri leta. Ista oseba je lahko po izteku mandata ponovno izbrana. 
 
Generalni sekretar je dolžan ravnati po sklepih Skupščine GZS in Izvršnega odbora 
GZS, katerima tudi odgovarja za svoje delo. Generalni sekretar: 
 
 organizira, vodi in odgovarja za poslovanje GZS, 
 zagotavlja pogoje za delo Skupščine GZS in organov GZS ter skrbi za 

uresničevanje sklepov teh organov, 
 pripravlja gradiva za seje Izvršnega odbora GZS in Skupščine GZS, 
 odgovarja za zakonitost poslovanja, 
 skrbi za javnost dela, 
 podpisuje za GZS in je odredbodajalec za izplačilo v okviru finančnega 

načrta, 
 opravlja druge naloge po nalogu Izvršnega odbora GZS in Skupščine GZS. 
Za svoje delo odgovarja Izvršnemu odboru GZS. 
 
Pravice, obveznosti in odgovornosti profesionalno nameščenega generalnega 
sekretarja se natančneje opredelijo v pogodbi o zaposlitvi. 
 
 
 

IV.h STROKOVNI SVET IN ODBORI 
 
 

50. člen 
 
Strokovni svet GZS sestavljajo: 
 
 podpredsednik GZS za strokovno področje, 
 predsednik ženskega strokovnega odbora, 
 predsednik moškega strokovnega odbora, 



 predsednik strokovnega odbora za ritmično gimnastiko, 
 predsednik strokovnega odbora za aerobiko, 
 predsednik strokovnega odbora gimnastike za vse, 
 predsednik strokovnega odbora športne akrobatike, 
 predstavnik aktivnih športnikov, 
 predsednik sodniške komisije, 
 predstavnik trenerjev, 
 vodja programa izobraževanja. 
 
Strokovnemu svetu GZS predseduje podpredsednik GZS za strokovna vprašanja. 
Prvih osem članov Strokovnega sveta GZS voli Skupščina GZS. Predsednika sodniške 
komisije GZS, predstavnika trenerjev GZS, vodjo programa izobraževanja in ostale 
člane pa predlaga Strokovni svet GZS, potrdi pa jih Izvršni odbor GZS. 
 
Strokovni svet GZS deluje v skladu s Statutom GZS in Pravilnikom o delovanju 
Strokovnega sveta in strokovnih odborov GZS. 
 
Strokovni svet GZS se v primeru obravnavanja širše problematike skliče v razširjenem 
sestavu s povabljenimi strokovnjaki s področja obravnavane problematike. 
Povabljeni strokovnjaki nimajo pravice glasovanja. 
 

51. člen 
 
Posamezne odbore sestavljajo : 
 
 predsednik, 
 podpredsednik, 
 člani. 
 
Odbore sestavljajo najmanj trije člani in največ devet članov. Odbori delujejo v skladu 
s Statutom GZS in pravilniki o delovanju odborov. 
 

52. člen 
 
Pravice Strokovnega sveta GZS in strokovnih odborov se omejujejo na področje 
strokovnega dela. Glede na različnost strokovnih nalog se lahko znotraj strokovnega 
odbora ustanovijo tudi posamezne komisije. 
 
Strokovni svet GZS pripravlja strokovna gradiva in ostalo s področja svojega dela s 
tem, da svoje sklepe oz. predloge predloži v verifikacijo Izvršnemu odboru GZS. 
 
 

V. ZASTOPANJE GZS 
 

53. člen 
Predsednik GZS v okviru zakonskih predpisov in teh pravil zastopa in predstavlja GZS 
pred državnimi organi in v razmerju s pravnimi in fizičnimi osebami ter v tujini. 



54. člen 
 

Predsednika GZS v času odsotnosti nadomešča eden od podpredsednikov GZS. 
Predsednik GZS lahko pooblasti generalnega sekretarja GZS za stalno opravljanje 
določenih nalog ali za zastopanje GZS v posameznih zadevah. 
 

55. člen 
 
Izvršni odbor GZS določi zastopnika GZS, ki je lahko predsednik, podpredsednik ali 
generalni sekretar GZS. 
 
 
 

VI. FINANČNO - MATERIALNO POSLOVANJE 
 
 

56. člen 
 
GZS ima svoj žiro račun. 
 

57. člen 
 
Finančno in materialno poslovanje GZS mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega 
področja. GZS vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s Pravilnikom o 
finančno materialnim poslovanju, v katerem GZS tudi določi način vodenja in 
izkazovanja podatkov o finančno materialnem poslovanju GZS, ki mora biti v skladu z 
računovodskimi standardi za društva. 
 
Nadzor nad razpolaganjem s sredstvi GZS opravlja Nadzorni odbor GZS, ki o svojih 
ugotovitvah poroča na sejah Izvršnega odbora GZS in na Skupščini GZS. 
 

58. člen 
 
Uradni, finančno-materialni dokumenti so veljavni samo s podpisom predsednika 
GZS, podpredsednika GZS za gospodarsko-organizacijsko področje ali generalnega 
sekretarja. 
 

59. člen 
 
Proračun zveze se pripravi in sprejme za dobo enega leta in sicer od 01.01. do 31.12. 
v tekočem letu. V okviru tega proračuna so naslednji viri finančnih in materialnih 
sredstev :  
 
 proračunska sredstva pri Ministrstvu za šolstvo in šport Republike 

Slovenije; 
 prispevki članov GZS - članarina; 
 participacija članov GZS za stroške tekmovanj, seminarjev, tečajev itd; 



 drugi prihodki, darila, prispevki sponzorjev, donatorjev itd; 
 opravljanje lastne dejavnosti; 
 opravljanje pridobitne dejavnosti; 
 prihodki iz programa Sklada Leona Štuklja. 
 

60. člen 
 
GZS opravlja pridobitno dejavnost pod pogoji, ki jih določa zakon za opravljanje te 
dejavnosti (25. člen ZDru) in v obsegu, potrebnem za uresničevanje namena in ciljev 
GZS, opredeljenih v  11. člen Statuta GZS. 
 
GZS opravlja naslednje pridobitne dejavnosti: 

 49.391  medkrajevni in drug cestni potniški promet in  
 93.190  druge športne dejavnosti. 

 
61. člen 

 
GZS lahko ustanavlja gospodarske družbe in je lahko kapitalsko udeležena v 
gospodarskih družbah z namenom pridobivanja sredstev za potrebe financiranja GZS. 

 
62. člen 

 
Letno članarino morajo članice plačati najkasneje do 30.04. v tekočem letu. V 
primeru neporavnane članarine se članico po predhodnem opozorilu lahko 
suspendira do poravnave obveznosti. V primeru neplačila participacije jo lahko 
Izvršni odbor GZS izključi iz sodelovanja na razpisani akciji. 
 
 
 

VII. PRITOŽBE 
 
 

63. člen 
 
Zoper vsak sklep ali odločitev organov GZS, razen zoper sklep Skupščine GZS, je 
možno vložiti pritožbo na skupščino GZS. Pritožba mora biti vložena najkasneje v 15 
dneh po vročitvi sklepa. 
Za razreševanje sporov, ki jih ni moč razrešiti sporazumno, je pristojno Sodišče v 
Ljubljani. 
 
 

VIII. PRENEHANJE GZS 
 
 

64. člen 
 
GZS preneha z delovanjem: 



 po sklepu redne ali izredne Skupščine GZS, 
 po sklepu pristojnega organa po samem zakonu, 
 če se število članov zmanjša na manj kot tri. 
 
O sklepu Skupščine GZS, po katerem je GZS prenehala z delom, mora predsednik GZS 
v 15- ih dneh pisno obvestiti pristojni upravni organ. 
Po prenehanju delovanja GZS se premoženje, ki ostane po poravnavi obveznosti, 
izroči društvu, ki ga določi Skupščina GZS - v športne ali humanitarne namene. 
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu. 
 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 
 

65. člen 
 
Izvršni odbor GZS mora Statut GZS dopolniti z naslednjimi pravilniki : 
 Disciplinski pravilnik, 
 Pravilnik o registraciji tekmovalk in tekmovalcev Gimnastične zveze 

Slovenije, 
 Pravilnik o tehničnih zahtevah pri organizaciji tekmovanj in akcij GZS, 
 Pravilnik o uradnih tekmovanjih A, B in C programa GZS ter drugih 

oblikah tekmovanj in akcij GZS, 
 Pravilnik o statusu državnega reprezentanta, 
 Pravilnik o delovanju sodniških komisij, 
 Pravilnik o delovanju Strokovnega sveta GZS in strokovnih odborov, 
 Pravilnik o priznanjih in nagradah, 
 Pravilnik o častnih članih zveze, 
 Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov, 
 ostalimi pravilniki, ki so nujno potrebni za nemoteno delovanje zveze. 
 

66. člen 
 
Ta Statut je bil sprejet na 5. redni volilni Skupščini GZS dne 28. 11. 2013 in prične 
veljati z dnem sprejema. 
 
 
 
Ljubljana, 28. 11. 2013 
 

 
 

mag. Klemen Bedenik 
    predsednik GZS 

 


