
D I S C I P L I N S K I  P R A V I L N I K 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Disciplinski pravilnik Gimnastične zveze Slovenije (v nadaljevanju Pravilnik) se nanaša na 

disciplinske prekrške uradnih oseb in članov reprezentanc Gimnastične zveze Slovenije, narejene 

v času izvajanja nalog, za katere so prejeli zadolžitev s strani sekretariata oz. predsedstva 

Gimnastične zveze Slovenije, če s svojimi dejanji škodujejo ugledu Gimnastične zveze Slovenije 

ali kršijo dane obveznosti, določene s pravilniki GZS oz. kršijo pogodbene obveznosti do GZS in 

njenih sponzorjev. 

2. člen 

Pravilnik določa postopek za ugotavljanje disciplinskih prekrškov, predhodni postopek (suspenz), 

vodenje disciplinskega postopka, disciplinske prekrške, kazni, pravico pritožbe in mere za 

zmanjšanje disciplinske kazni ter skrajšan postopek. 

3. člen 

Disciplinska odgovornost na osnovi tega pravilnika je posledica vsakega disciplinskega prekrška, 

ki je narejen namerno ali iz malomarnosti in škodi gimnastičnemu športu v Sloveniji.  

 

II. ZAČETEK DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

4. člen 

Disciplinski postopek se začne na osnovi poročila uradnih oseb in pokroviteljev. Predlog za 

začetek disciplinskega postopka za prekršek, storjen v Sloveniji, se mora podati v 30-ih dneh od 

dneva, ko je prekršek storjen oz. v 30-ih dneh po prihodu iz tujine. 

5. člen 

Pisni predlog se naslovi na disciplinsko komisijo GZS, ki je dolžna, da po pritožbi takoj reagira 

tako, da zahteva od organizacije ali posameznika, na katerega se pritožba nanaša, pisno izjavo v 

roku, ki ni daljši od 15 dni. 



SUSPENZ 

6. člen 

Če disciplinska komisija ugotovi, da gre za posebno težak disciplinski prekršek, lahko v 

predhodnem postopku suspendira osebo, na katero se pritožba nanaša. 

Suspenz se lahko izreče tudi reprezentanci, če je več njenih članov sodelovalo pri posebno 

težkem disciplinskem prekršku oz. organizatorju tekmovanj, na katerih je prišlo do težjega 

incidenta med tekmovanjem zaradi malomarnosti organizatorja. 

Suspenz se izreče v pisni obliki in velja do pravnomočnosti sklepa o disciplinskem prekršku, 

vendar največ 2 meseca. Čas suspenza se všteje v kazen prepovedi nastopanja, prepovedi 

organiziranja tekmovanj oz. prepovedi opravljanja funkcij v gimnastičnih organizacijah. 

7. člen 

Na suspenz se lahko prizadeta oseba ali organizacija pritoži disciplinski komisiji GZS v roku 8 dni 

od dneva prejetja suspenza. Komisija je dolžna v naslednjih osmih dneh potrditi ali ukiniti 

suspenz. 

8. člen 

Po prejetju pisne izjave od organizacije ali osebe, proti kateri je bil podan predlog za disciplinski 

postopek, oziroma po preteku roka za dajanje pisne izjave, je disciplinska komisija dolžna v 15 

dneh sprejeti odločitev o disciplinski odgovornosti organizacije ali osebe. 

 

VODENJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 

9. člen 

Disciplinski postopek izvaja disciplinska komisija GZS, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. 

10. člen 

Disciplinska komisija deluje vedno v polni sestavi in odloča z večino glasov. 

Strokovno-administrativna dela za potrebe disciplinske komisije izvaja pisarna GZS. 



11. člen 

V času postopka lahko komisija zasliši priče in pregleda dokumentacijo, če oceni, da je to 

potrebno. 

Obravnava pred disciplinsko komisijo je javna, vodi pa se tudi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani 

komisije in zapisničar. 

12. člen 

Pisna odločitev disciplinske komisije GZS vsebuje sestavo komisije, navedbo osebe ali 

organizacije, ki je predlagala disciplinski postopek, navedbo osebe, ali organizacije, proti kateri 

je začet disciplinski postopek, opis disciplinskega prekrška, izrečeno disciplinsko kazen, v 

primeru predhodnega suspenza pa določbo o vštetju suspenza v izrečeno časovno kazen, 

obrazložitev in pravni poduk. 

13. člen 

Odločitev iz prejšnjega člena podpiše predsednik komisije in jo pošlje osebi ali organizaciji, proti 

kateri je bil začet disciplinski postopek, predlagatelju disciplinskega postopka, matičnemu 

gimnastičnemu klubu in GZS. 

14. člen 

Kadar predsednik disciplinske komisije oceni, da se lahko sprejme odločba brez obravnave, se 

telefonično ali pisno posvetuje s članom komisije, o izvršenem disciplinskem prekršku, 

odgovornosti, vrsti in višini kazni. Na podlagi tega posvetovanja nato napiše pisno odločitev, ki jo 

pošlje vsem v 14. členu omenjenim osebam in organizacijam. 

III. DISCIPLINSKI PREKRŠKI 

15. člen 

Ti so: 

a/ disciplinski prekrški funkcionarjev: 

 malomarna izvedba zaupanih nalog, 
 dajanje neresničnih izjav v zvezi z gimnastičnim športom, 
 sklenitev pogodbe, ki škodi gimnastičnemu športu ali ugledu Slovenije, 
 kršitev določb statuta in pravilnika o gimnastičnih tekmovanjih in drugih aktov GZS in 



 nekorekten odnos do športnikov. 

b/ disciplinski prekrški tekmovalca-ke: 

 prekrški vedenja  
 prekrški pravilnikov GZS 
 kršitev pogodbenih obveznosti z GZS in uradnimi sponzorji le-te 
 dajanje neresničnih izjav, ki škodujejo ugledu zveze 
 zakasnitev na tekmo od 10 - 15 minut 
 nešportno obnašanje v območju tekmovanja 
 odhod s tekmovanja med tekmovanjem 
 nekorekten odnos do vodstva tekmovanja, sodnika in drugih uradnih oseb 
 neudeležba na tekmovanju, za katerega je tekmovalec izpolnil pogoje in ni podal 

opravičila 

c/ disciplinski prekrški organizacij 

 neizpolnjevanje ali neredno izpolnjevanje obveznosti do GZS in 
 odpoved sodelovanja oz. organizacije akcije po pretečenem roku. 

   

IV. DISCIPLINSKE KAZNI 

16. člen 

A/ ZA FUNKCIONARJE 

 opomin, 
 ukor, 
 prepoved delovanja v organih GZS do dveh let in 
 doživljenjska prepoved opravljanja funkcij v organih GZS. 

B/ ZA TEKMOVALCE 

 opomin, 

 ukor, 

 prepoved nastopanja na tekmah GZS doma in v tujini od 1 meseca do 1 leta in 

 doživljenjska prepoved nastopanja doma in v tujini.  

C/ ZA ORGANIZACIJE 

 denarna kazen do zneska 50 prijavnin v ustrezni kategoriji tekmovanja, 

 denarna kazen v višini nastalih stroškov in 



 prepoved izvajanja določenega tekmovanja ali suspenz posameznih tekmovanj. 

Če gre za disciplinske prekrške v zvezi s pogodbenimi obveznostmi do GZS ali sponzorjev, le-te 

lahko poleg disciplinske kazni oškodovanci zahtevajo odškodnino. 

17. člen 

Pri odmeri kazni mora komisija upoštevati vse olajševalne in obremenilne okoliščine. Če je 

narejeno več disciplinskih prekrškov drug za drugim, se izreče enotna strožja kazen za vse 

narejene prekrške. 

Ponavljanje disciplinskih prekrškov od istih oseb ali organizacij povzroči izrek strožje kazni od 

prejšnje. 

Čas suspenza se obvezno vračuna v izrečeno časovno kazen. 

18. člen 

Evidenco o izrečenih disciplinskih kaznih in prekršiteljih vodi za to določeni predstavnik GZS na 

tekmovanjih. 

Vse kazni izrečene posameznikom ali organizacijam, razen doživljenjskih prepovedi tekmovanja 

ali opravljanja funkcij v organih GZS se brišejo po izteku 3 let od dneva, ko je kazen potekla, pod 

pogojem, da med tem ni bil izvršen nov disciplinski prekršek. 

 

V. PRAVICA IN PRITOŽBE 

19. člen 

Proti sklepu disciplinske komisije GZS se kaznovani lahko pritožijo na sekretariat v roku 8 dni od 

prejetja sklepa. 

Odločitev sekretariata je dokončna. Z dnevom pravnomočnosti sklepa začne teči disciplinska 

kazen. 

 

 



20. člen 

Kaznovani, časovno ali doživljensko lahko podajo prošnjo za zmanjšanje ali oprostitev kazni 

sekretariatu GZS, ki o tem odloča in potem obvesti prosilca in tistega, ki je disciplinski prekršek 

prijavil. 

21. člen 

Denarne kazni se plača na račun GZS v 8 dneh po prejemu računa. 

22. člen 

Kazni se izvajajo tako, da disciplinska komisija obvesti sekretariat zveze, le ta pa takoj pisno 

obvesti matični klub tekmovalca. 

 

VI. KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Neizvajanje finančnih obveznosti do GZS se kaznuje s suspenzom do izvedbe plačila.  

24. člen 

Članice GZS so dolžne o tem pravilniku seznaniti svoje člane. Nepoznavanje določb 

disciplinskega pravilnika ni opravičilo za storjeni prekršek. 

25. člen 

Članice GZS uskladijo svoje disciplinske pravilnike s pravilnikom GZS. 

26. člen 

Dopolnjen pravilnik velja od sprejema na skupščini GZS dne 8.1.1996.  

  
  Janez Matoh 
Predsednik GZS 

  


