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Na podlagi 65. člena Statuta Gimnastične zveze Slovenije in sklepa Strokovnega sveta Gimnastične 

zveze Slovenije, je Izvršni odbor Gimnastične zveze Slovenije, na svoji 11. redni seji, dne 12. november 

2020, sprejel 

 

PRAVILNIK O STATUSU DRŽAVNEGA REPREZENTANTA  

GIMNASTIČNE ZVEZE SLOVENIJE 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen (uvodne določbe) 

 

S tem pravilnikom Gimnastična zveza Slovenije (v nadaljevanju GZS) skladno s 65. členom statuta GZS 

določa način in obliko pridobitve statusa državnega reprezentanta Republike Slovenije v moški športni 

gimnastiki, ženski športni gimnastiki, ritmični gimnastiki in gimnastiki za vse. Pravilnik tudi določa 

pravice in dolžnosti reprezentanta Republike Slovenije v moški športni gimnastiki, ženski športni 

gimnastiki, ritmični gimnastiki in gimnastiki za vse. 

 

2. člen (nevtralna raba spolnih slovničnih oblik) 

 

V tem pravilniku uporabljeni izrazi za posameznike, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so 

uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 

 

3. člen (opredelitev pojmov) 

 

Posamezni pojmi v tem pravilniku so opredeljeni na naslednji način: 

▪ državna reprezentanca: je skupina uradno potrjenih oseb GZS, ki jo sestavljajo športniki, ki so 

registrirani pri GZS in so točno določene starosti v športnih panogah GZS, navedenih v 1. členu, 

strokovno-tehnično vodstvo, sodniki in vodje delegacij, imenovani za posamezna tekmovanja. 

▪ strokovno-tehnično vodstvo: sestavljajo vodja reprezentančnega programa, pomočnik vodje 

programa, trenerji športnikov in drugi strokovnjaki, ki skrbijo za večjo varnost in učinkovitost 

reprezentance (zdravnik, fizioterapevt, psiholog, ipd.). 

▪ sodniki: za določitev za sojenje posameznih tekmovanj reprezentance morajo imeti status 

mednarodnega sodnika FIG in so prav tako člani reprezentance. Svoje delo opravljajo v skladu 

s Pravilnikom o delovanju sodniških komisij (65. člen statuta GZS). 

▪ vodja delegacije: je eden od članov strokovno-tehničnega vodstva, ki zastopa in predstavlja 

GZS na tekmovanju za katerega je imenovan. Vodja delegacije je na tekmovanju, za katero je 

izbran, dolžan urejati vse logistične probleme, vezane na potovanje, nastanitev, prehrano 

reprezentance. Uradno predstavlja reprezentanco v medijih in na tekmovanju. 

▪ reprezentančni kandidat: je tekmovalec, ki ga vodja posameznega reprezentančnega 

programa imenuje v reprezentanco Slovenije na začetku koledarskega leta. Tekmovalec je 

skladno s Statutom GZS potrjen na Strokovnem svetu GZS in Izvršnem odboru GZS. 

▪ reprezentant: je športnik, ki je registriran pri GZS in član društva, ki je članica GZS in je v 

določeni starostni kategoriji (glede na uradni tekmovalni program FIG, EG ali GZS), uvrščen v 
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reprezentanco Slovenije za določeno tekmovanje. Vsaka panoga znotraj GZS določi tudi 

reprezentanco Slovenije, ki združuje vse mlajše starostne kategorije do kategorije mladincev. 

Tekmovalec je skladno s Statutom GZS potrjen na Strokovnem svetu GZS in Izvršnem odboru 

GZS. 

▪ drugi strokovnjaki: opravljajo svoje naloge v reprezentanci po strokovnih načelih in skladno s 

pogodbo, ki jo sklepajo z GZS za opravljanje svojih strokovnih del pri reprezentančnem 

programu. 

▪ reprezentančna akcija in dogodki GZS: reprezentančna akcija pomeni skupno odpravo GZS na 

določeno mednarodno ali domače tekmovanje in tudi vse dogodke (npr. konference za medije, 

sprejeme, marketinške aktivnosti), ki so povezani z reprezentančno akcijo. Za dogodek GZS 

šteje vsak dogodek, ki ga organizira GZS ali njen sponzor, po dogovoru z GZS. 

 

4. člen (velika mednarodna tekmovanja) 

 

Velika mednarodna tekmovanja so tekmovanja organizirana pod okriljem: 

▪ Mednarodnega olimpijskega komiteja (MOK), 

▪ Olimpijskega komiteja Slovenije – Združenja športnih zvez (OKS-ZŠZ), 

▪ Mednarodne gimnastične zveze (FIG), 

▪ Evropske gimnastične zveze (European Gymnastics oz. EG), 

▪ Mednarodne študentske športne organizacije (FISU) in 

▪ drugih mednarodnih krovnih organizacij katerih članica je posredno ali neposredno tudi GZS. 

 

Velika mednarodna tekmovanja po tem pravilniku so: 

▪ Olimpijske igre, 

▪ svetovno prvenstvo, 

▪ mladinsko svetovno prvenstvo 

▪ svetovni pokal, 

▪ velika nagrada, 

▪ evropsko prvenstvo, 

▪ evropske igre, 

▪ mladinsko evropsko prvenstvo, 

▪ sredozemske igre, 

▪ univerzijada, 

▪ olimpijski dnevi mladih, 

▪ svetovne šolske igre 

▪ olimpijske igre mladih. 

 

5. člen (določitev reprezentance) 

 

Posamezne reprezentance GZS določijo panožni strokovni odbori (SO) skladno s Pravilnikom o 

delovanju strokovnih odborov GZS. Potrdi jih Strokovni svet GZS in Izvršni odbor GZS. 
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6. člen (reprezentančni kandidati) 

 

Reprezentančne kandidate predlaga vodja programa panožnemu strokovnemu odboru pred začetkom 

koledarskega leta na podlagi trenažnih in tekmovalnih rezultatov v preteklih sezonah. Potrdi jih 

Strokovni svet GZS in Izvršni odbor GZS. 

 

Predsednik panožnega SO in predsednik SS GZS lahko od panožnega vodje programa zahtevata pisno 

utemeljitev izbora predlaganih reprezentančnih kandidatov. 

 

V vsako reprezentanco je lahko nominiranih največ naslednje število kandidatov: 

▪ 6 v članski kategoriji, 

▪ 6 v mladinski kategoriji in 

▪ 6 v reprezentanci mlajših starostnih kategorij. 

 

Imenovane reprezentančne kandidate se lahko javno predstavi na razglasitvi najboljših športnikov za 

preteklo sezono. 

 

Panožni vodja programa lahko na podlagi različnih strokovnih dejstev (tekmovalnih rezultatov, 

trenažnih rezultatov ipd.) spremeni listo reprezentančnih kandidatov največ dvakrat letno. V primeru 

poškodb, bolezni ipd. lahko listo spremeni večkrat. Spremembo mora pisno obrazložiti SO, odobriti pa 

jih morata Strokovni svet GZS in Izvršni odbor GZS. 

 

Na reprezentančnih tekmovanjih smejo sodelovati izključno športniki, kateri so bili potrjeni s strani 

panožnega SO. Izključno ti imajo pravico do povračila finančnih sredstev, ki so povezani s 

tekmovanjem. Na reprezentančnem tekmovanju sme sodelovati tudi športnik, ki ni imenovan v 

reprezentanco, vendar je bil potrjen s strani panožnega SO. 

 

7. člen (reprezentanti) 

 

Reprezentante izbere predsednik SO na podlagi svojega strokovnega videnja razvoja panoge, 

imenovanj, izbirnih tekmovanj ali posebej za to določenih meril. Za velika mednarodna tekmovanja so 

lahko reprezentanti izbrani tudi zunaj kroga imenovanih reprezentančnih kandidatov. 

 

Reprezentante lahko vodja programa izbere zunaj kroga imenovanih reprezentančnih kandidatov tudi 

v primeru: 

▪ če tekmovanje zahteva večje število udeležencev, 

▪ če je kateri od kandidatov poškodovan, 

▪ če je kateri od kandidatov kakorkoli drugače upravičeno odsoten od tekmovanja, 

▪ če je tekmovanje ekipno in vodja programa presodi, da kateri od reprezentančnih kandidatov 

ni dovolj kvaliteto pripravljen za tekmovanje, 

▪ če lahko reprezentant pridobi kategorizacijo OKS-ZŠZ. 
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8. člen (sodelovanje športnikov, ki niso imenovani v reprezentanco) 

 

Športniki, ki niso bili imenovani v reprezentanco, lahko sodelujejo na mednarodnih tekmovanjih 

izključno: 

▪ če jim po predlogu vodje programa sodelovanje odobri SO panoge, 

▪ če imajo na tekmovanju realne možnosti za dosego kategorizacije državnega, mednarodnega 

ali perspektivnega razreda (merila OKS-ZŠZ) in sodelovanje odobri SO panoge. 

 

Ti športniki so upravičeni do denarnih nadomestil s strani GZS skladno z odločitvijo predsednika 

panožnega SO.  

  

9. člen (vodja programa in pomočnik vodje programa) 

 

Vodja programa in pomočnik vodje programa sta izbrana s sklepom panožnega SO GZS in potrjena s 

sklepom SS GZS. 

 

10. člen (sodniki) 

 

Predlaga jih vodja sodniške komisije posameznega panožnega SO na podlagi letnega programa SO, ki 

umesti v plan tekmovanja, katerega se bodo v dotičnem letu udeleževali naši športniki. Potrdi ga SO 

panoge. 

 

Za sojenje velikih mednarodnih tekmovanj se praviloma določi sodnika z najvišjim rangom oz. sodnika, 

ki je izpit opravljal na interkontinentalnem ali kontinentalnem sodniškem seminarju. 

 

11. člen (drugi strokovnjaki) 

 

Za velika mednarodna tekmovanja, katerih se udeležita dve ali več panog GZS, druge strokovnjake 

predlaga SS GZS. 

 

Za mednarodna tekmovanja, katerih se udeleži samo ena panoga (razen velika mednarodna 

tekmovanja), lahko druge strokovnjake predlaga posamezni panožni SO. Potrdi jih SS GZS in o odločitvi 

seznani IO GZS. 

 

Če je trener športnika povabljen v reprezentanco, se mora vabilu odzvati in mora, glede dela in 

organizacije v reprezentanci, upoštevati navodila vodje delegacije. Zanje veljajo isti upravičeni razlogi 

za izostanek kot za reprezentanta, ki so navedeni v 13. členu tega Pravilnika. 

 

12. člen (vodja delegacije) 

 

Za velika mednarodna tekmovanja, ki se jih udeležita dve ali več panog GZS, predlaga vodjo delegacije 

SS GZS, potrdi pa ga IO GZS. 

 

Za druga mednarodna tekmovanja, ki se jih udeleži samo ena panoga, lahko vodjo delegacije predlaga 

posamezni panožni SO. Potrdi ga SS GZS. 
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13. člen (obveznosti reprezentantov in reprezentančnih kandidatov) 

 

Reprezentant in reprezentančni kandidat imata dolžnost in pravico sodelovanja v reprezentanci pod 

pogoji in na način, določenimi s tem pravilnikom. 

 

Brez upravičenega razloga reprezentant oz. reprezentančni kandidat ne sme: 

▪ odkloniti poziva vodje reprezentančnega programa za vključitev in sodelovanje v 

reprezentanci, 

▪ izostati pri izvajanju programa dela reprezentance, 

▪ dajati prednosti klubskim obveznostim pred reprezentančnimi. 

 

Kot upravičeni razlogi za izostanek reprezentanta ali reprezentančnega kandidata pri reprezentančnih 

akcijah in dogodkih GZS štejejo z ustreznim potrdilom predvsem: 

▪ smrt v ožji družini, 

▪ hujša bolezen ali poškodba, 

▪ neodložljive obveznosti v šoli, pri študiju ali v službi. 

 

Izjemoma lahko katerikoli drugi izostanek reprezentanta ali reprezentančnega kandidata odobri le 

vodja reprezentančnega programa. 

 

14. člen (izvajanje vadbe v klubu) 

 

Reprezentant oz. reprezentančni kandidat mora med izvajanjem programa reprezentance pri vadbi v 

klubu po dogovoru s klubskim trenerjem delovati skladno s programom reprezentance in zastavljenim 

reprezentančnim ciljem. 

 

15. člen (obveznosti do sponzorjev in poslovnih partnerjev zveze) 

 

Člani državne reprezentance so dolžni upoštevati, da imajo na reprezentančnih akcijah in drugih 

dogodkih, ki jih organizira GZS, sponzorji GZS prednost pred osebnimi sponzorji. Na reprezentančnih 

akcijah ni dovoljeno oglaševanje osebnih sponzorjev, ki so konkurenčni sponzorjem GZS. Prav tako so 

člani državne reprezentance dolžni upoštevati navodila, ki jih GZS pripravi za organizacijo navedenih 

dogodkov. Člani državne reprezentance morajo sorazmerno sodelovati pri marketinških in 

promocijskih aktivnostih GZS, njenih sponzorjev in partnerjev. Natančna navodila o ravnanju v opisanih 

primerih GZS posreduje sodelujočim na reprezentančni akciji najmanj dva (2) dni pred dogodkom. 

 

Člani državne reprezentance pozitivno predstavljajo Slovenijo, šport, gimnastiko in GZS v odnosih z 

javnostmi in v vseh drugih odnosih. 

 

16. člen (reprezentanca in športna javnost) 

 

Za organizacijo in izvajanje stikov s športno javnostjo na reprezentančni akciji so zadolženi vodja 

delegacije, vodja reprezentančnega programa in predsednik strokovnega odbora, ki so pri sodelovanju 

s predstavniki tiska, radia in televizije vezani na usmeritve reprezentančnega dela GZS ter na načela 

lojalnosti do članov reprezentance in organov GZS.  
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Nastop in obnašanje vseh članov reprezentance, ki prihajajo v stik z mediji javnega obveščanja, morata 

biti usmerjena v večanje ugleda slovenske gimnastike in GZS doma in po svetu. 

 

17. člen (skrbno ravnanje članov državne reprezentance in kršitev dopinških pravil) 

 

Člani državne reprezentance skrbijo za profesionalen odnos do športa, kar vključuje predvsem 

preventivno delovanje z namenom preprečevanja poškodb, skrb za zdravje ter spoštovanje vseh pravil 

boja proti dopingu in vseh pravil glede preprečevanja drugih protipravnih ravnanj ter zlorabe 

prepovedanih sredstev v športu. 

 

V primeru, da je GZS obveščena o pozitivnem izidu dopinškega preizkusa športnika, ki je po Pravilniku 

o sofinanciranju individualnih programov upravičen do sofinanciranja, se vsakršno sofinanciranje 

športnika v celoti zamrzne dokler v postopku ni dokončno odločeno. Za ugotavljanje kršitev 

protidopinških pravil je pristojna SLOADO, za ugotavljanje preostalih kršitev pa Disciplinska komisija 

GZS. V primeru, da je z dokončno odločitvijo potrjeno, da je športnik kršil določbe dopinških pravil, 

mora športnik GZS plačati odškodnino v višini dvakratnika denarnega zneska, ki je bil določen v sklepu, 

izdanem na podlagi Pravilnika o sofinanciranju individualnih programov. V primeru, da je z dokončno 

odločitvijo potrjeno, da je športnik kršil določbe preostalih pravil, kazen izreče Disciplinska komisija 

GZS skladno z Disciplinskim pravilnikom GZS. 

 

18. člen (preventivno izobraževanje na temo dopinških pravil) 

 

Vsi kategorizirani športniki in vso spremljevalno osebje, ki so ob začetku leta s strani GZS imenovani v 

reprezentanco Republike Slovenije, so dolžni opraviti izobraževanja Slovenske antidoping organizacija 

(SLOADO). GZS določi obliko in način izobraževanja glede na razpoložljive možnosti SLOADO ter se 

uskladi s SLOADO za operativno izvedbo izobraževanja. GZS obvesti športnike in spremljevalno osebje 

o obliki in načinu izobraževanja za tekoče leto. Opravljeno izobraževanje predstavlja predpogoj za 

nastopanje za reprezentanco in velja eno leto od opravljenega izobraževanja. 

 

Izobraževanje se izvede v terminu, ki najmanj obremenjuje športnike, torej ne moti trenažnega in 

tekmovalnega procesa ter formalnega izobraževanja športnikov. Ta se uskladi s predsedniki panožnih 

SO. 

 

V primeru, da opravljane izobraževanja na temo dopinških pravil zahtevajo organizacije, nadrejene 

SLOADO (MOK, FIG, EG, OKS-ZŠZ, etc.), je potrebno izobraževanje nadrejenih organizacij opraviti 

navkljub že opravljenemu izobraževanju SLOADO. 

 

 

II. STATUS ČLANOV REPREZENTANCE IN NJIHOVE PRAVICE 

 

19. člen (nagrade in sofinanciranje programov) 

 

Reprezentanti in reprezentančni kandidati imajo status amaterskega športnika in za sodelovanje v 

reprezentanci niso upravičeni do plačila oz. nagrad s strani GZS. Doseženi visoki tekmovalni rezultati 
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predstavljajo osnovo za pridobivanje pravic po Pravilniku o sofinanciranju individualnih programov (65. 

člen statuta GZS). Njihovim osebnim trenerjem se zagotovi sofinanciranje v višini 70 % prejemkov 

svojih tekmovalcev. 

 

20. člen (reprezentančna oprema) 

 

Reprezentanti so upravičeni do športne opreme skladno z letnim delovnim načrtom panožnega 

strokovnega odbora. 

 

21. člen (plačila stroškov, povezanih z udeležbo na tekmovanjih in pripravah) 

 

Reprezentanti in strokovno-tehnično vodstvo članske reprezentance je skladno s strokovnim 

programom panoge lahko deležno plačila stroškov namestitve, prevoza, prehrane ali dnevnic za 

tekmovanja doma in v tujini. Za obračun dnevnic se uporabljajo zneski, skladni z različico Uredbe o 

višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki velja v času tekmovanja.  

 

Način in namen plačila stroškov namestitve in prehrane za tekmovanja v mladinskih in kadetskih 

kategorijah je v pristojnosti panožnega SO. Na poziv Strokovnega sveta GZS mu mora SO podati 

strokovno obrazložitev za smotrnost porabe sredstev.  

 

IO GZS sme za zagotavljanje vzdržnosti finančnega poslovanja panoge s sklepom zmanjšati višino 

nadomestil (dnevnica, kilometrina, ipd.), s sklepom zadržati izplačilo dnevnice za stroške namestitve in 

prehrane za tekmovanja v domovini ali za zagotavljanje novih virov prihodkov GZS klubom predlagati 

možnost soudeležbe pri delitvi stroškov.  

 

22. člen (pravice članov reprezentance) 

 

Člani reprezentance imajo pravico da: 

▪ sodelujejo na vsakoletni razglasitvi najboljših športnikov leta, 

▪ jih GZS predlaga za dodelitev najvišjega državnega priznanja Bloudkove nagrade ali plakete in 

drugih nagrad, ki jih podeljujejo na lokalni ravni, 

▪ jim da GZS priporočilo za vpis v športne oddelke, 

▪ jih GZS, na podlagi tekmovalnih rezultatov, predlaga za štipendije, 

▪ GZS za njih ureja kategorizacije po merilih OKS-ZŠZ. 

 

23. člen (obveznosti klubov in športnih društev do reprezentance) 

 

Klubi in športna društva, člani GZS, ki imajo v svojih sredinah reprezentante in reprezentančne 

kandidate, sodelujejo pri izvajanju programa dela reprezentanc tako, da: 

▪ omogočijo reprezentantom in reprezentančnim kandidatom sodelovanje v reprezentančnih 

programih v vseh fazah njenega dela; 

▪ zagotovijo sodelovanje svojih trenerjev in strokovnih vodstev na poziv trenerja reprezentance. 

 

Strokovna služba GZS zagotovi, da so klubi in športna društva, člani GZS, pravočasno obveščeni o 

izvajanju programa dela reprezentanc. 
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24. člen (pravice klubov in športnih društev do reprezentance) 

 

Klubi in športna društva, člani GZS, ki imajo v svojih sredinah reprezentante in reprezentančne 

kandidate, imajo pravico: 

▪ do vpogleda v delo reprezentanta, 

▪ do spremljanja razvoja tekmovalca 

▪ do koriščenja bonitet, ki jih nudi kategorizacija športnikov OKS-ZŠZ, 

▪ da eno leto po prestopu tekmovalca v drug klub še evidentirajo njegove rezultate kot svoje. 

 

25. člen (disciplinska odgovornost) 

 

Člani reprezentance za svojo delo v reprezentanci odgovarjajo skladno s Disciplinskim pravilnikom GZS 

(65. člen statuta GZS). 

 

Za škodo, ki jo člani reprezentance povzročijo pri svojem delu v reprezentanci namenoma ali iz grobe 

malomarnosti, odgovarjajo po načelih odškodninske odgovornosti z ustreznim povračilom tako 

storjene škode. Še posebej velja to za prejeta oblačila in športno opremo, ki jo morajo glede na zahtevo 

po opravljenih reprezentančnih pripravah in tekmovanjih vrniti. 

 

26. člen (veljavnost pravilnika) 

 

Pravilnik je sprejel IO GZS na svoji 11. redni seji, dne 12. 10. 2020, in začne veljati z dnem sprejetja. 

 

Ljubljana, 12. 10. 2020 

mag. Damjan Kralj 

predsednik 

Gimnastična zveza Slovenije 


