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SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

Ta pravilnik ureja odgovornost igralcev, funkcionarjev, ekip in klubov za
kršitve pravil golfske igre, predpisov Golf zveze Slovenije, pravil športnega
obnašanja ter za druge kršitve discipline na uradnih golfskih tekmovanjih v
organizaciji Golf zveze Slovenije (v nadaljevanju: Zveze) oziroma
tekmovanjih, ki jih organizirajo klubi ali drugi organizatorji v skladu s
tekmovalno - tehničnim pravilnikom Zveze.
Pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti igralcev za
kršitev, storjeno na mednarodnih tekmovanjih izven območja Republike
Slovenije, če jo naredi igralec - član GZS in če ni bila za kršitev izrečena
kazen s strani pristojnih organov drugih nacionalnih ali mednarodnih
golfskih organizacij ter združenj.
Pravilnik velja tudi za poklicne učitelje golfa - člane GZS, če opravljajo
določeno funkcijo na tekmovanjih v organizaciji GZS.
Pravilnik velja tudi za igranje golfa izven uradnih tekmovanj, če gre za
hujše kršitve iz 35. člena.
2. člen
Pravilnik določa vrste kršitev in kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in
postopek za ugotavljanje odgovornosti in izrekanje kazni.
3. člen
Igralci in funkcionarji so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali
malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.
Za funkcionarje se po tem pravilniku štejejo vsi, ki imajo kakršnokoli
uradno vlogo v golfskih klubih, GZS, ekipah ali v organih posameznih lig in
drugih tekmovanjih v organizaciji GZS in drugih uradnih tekmovanjih v
skladu s tekmovalno – tehničnim pravilnikom Zveze.
Ekipa je odgovorna tudi za kršitve igralcev ali funkcionarjev, ki so njeni
člani ali vodje.
4. člen
Pravilnik velja tudi za igralce, ki so tuji državljani, če so člani kluba v
sestavi Zveze ali če nastopajo na uradnih golfskih tekmovanjih v Sloveniji
ne glede na članstvo.
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5. člen
Nepoznavanje predpisov Zveze ali pravil golfske igre ne izključuje
disciplinske odgovornosti v skladu s tem pravilnikom.
6. člen
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za
poskus prekrška in sicer tako, kot če bi prekršek dokončal, lahko pa se ga
kaznuje glede na okoliščine tudi milejše.
Kdor drugega napelje k storitvi prekrška ali mu pri storitvi prekrška
pomaga, se kaznuje, kot če bi prekršek storil sam.
7. člen
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se najprej
določita vrsta in višina kazni za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče
enotna kazen.
8. člen
Pri izbiri vrste kazni in določanju njene višine je treba upoštevati
olajševalne in oteževalne okoliščine.
9. člen
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je
izvedelo za prekršek in storilca, pa do dneva vložitve prijave pristojnemu
organu, preteklo več kot šest mesecev.
Rok iz prejšnjega odstavka znaša dvanajst mesecev, če gre za prekršek
dogovarjanja o rezultatu tekme, za dajanje neresničnih podatkov v zvezi z
registracijo igralcev, za lažno prikazovanje rezultatov igranja ali za
predčasno prekinitev igranja ekipe ali igranja posameznega igralca brez
utemeljenih vzrokov. Po preteku dveh let od dneva prekrška ni mogoče
izreči kazni (absolutno zastaranje).
10. člen
Denarna kazen se ne izreka za kršitve pravil igranja golfa v teku igranja
na igrišču.
2

VRSTA IN VIŠINA KAZNI
11. člen

Za posamezne disciplinske prekrške se storilcu lahko izreče ena od naslednjih
kazni:
a)
- za igralca:
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1. opomin,
2. prepoved igranja za določeno število tekem v golfski ligi in na
drugih uradnih golfskih tekmovanjih doma in v tujini,
3. sprememba hendikepa največ za pribitek 0,4 točke,
4. prepoved nastopanja za določeno dobo,
5. denarna kazen,
b)
- za
funkcionarja:
1.
2.
3.

funkcionarja,

sodnika,

tehničnega

delegata

ali

drugega

opomin,
prepoved opravljanja funkcij za določeno dobo,
prepoved vodenja ekipe za določeno dobo ali za določeno
število tekem,
4. denarna kazen,

c)

- za ekipo oziroma klub:
1. opomin,
2. prepoved igranja za določeno dobo ali število tekem,
3. izključitev iz tekmovanja,
4. prepoved vključitve v določeno tekmovanje (ligo),
5. odvzem določenega števila točk v ligaškem tekmovanju,
6. denarna kazen.
Prepoved nastopanja za igralca pomeni tudi prepoved opravljanja funkcije in
obratno.
12. člen
Kazen prepovedi nastopanja za določeno število tekem se igralcu izreče
najmanj za eno in največ za 10 tekem.
Kazen prepovedi igranja za določeno dobo se igralcu izreče za obdobje
najmanj dveh mesecev in največ pet let.
13. člen
Kazen prepovedi opravljanja funkcije za določeno dobo se funkcionarjem,
tehničnim delegatom in sodnikom izreče za obdobje najmanj enega
meseca in največ pet let.
14. člen
Kazen prepovedi nastopanja in prepovedi opravljanja funkcije veljata za
celotno območje Republike Slovenije ter se izrečeta ne glede na dejstvo,
ali je igralec ali funkcionar ob izreku kazni še član ali funkcionar oziroma
sodnik.
Kazen prepovedi nastopanja na tekmovanjih ter opravljanja funkcije veljata
tudi za mednarodna tekmovanja, če gre za tekmovanja v organizaciji
golfskih organizacij, katerih član je GZS, ali kluba, ki je član GZS.
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15. člen
Denarna kazen za fizično osebo se izreče v znesku najmanj 10.000 SIT in
največ 300.000 SIT, za ekipo oziroma klub pa najmanj v znesku 30.000 SIT
in največ 500.000 SIT.
Denarno kazen je treba plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe
disciplinskega organa.
16. člen
Kazen izključitve iz tekmovanja se izreče ekipi zaradi težjega prekrška,
storjenega v zvezi s tekmovanjem v tekočem letu. Posledica izključitve je,
da ekipa ne sme več tekmovati v tekoči tekmovalni sezoni. Klubu se lahko
zaradi težjega prekrška njegove ekipe prepove prijava oziroma vključitev
ekipe za tekmovanje v naslednjem letu oziroma napredovanje v višji rang
tekmovanja ne glede na to, če si je višji rang pridobil v tekočem letu
prejšnjega tekmovalnega leta.
17. člen
Kazen odvzema točk za ekipo je največ 30% doseženih točk, ki se
odštejejo od točk v tekmovalnem letu, v katerem je storjen prekršek. Kazen
odvzema točk se lahko podaljša tudi v nasleduje tekmovalno leto in sicer, za
tisto število točk, ki niso bile odštete v tekočem tekmovalnem letu.
18. člen
V primeru, ko je mogoče doseči namen kaznovanja tudi na drug način,
sme pristojni organ pogojno odložiti izvršitev izrečene kazni in sicer, ko je to
glede na okoliščine primera opravičljivo. Izvršitev kazni se lahko pogojno
odloži največ za dobo od treh mesecev do dveh let, s pogojem, da se
kazen ne bo izvršila, če storilec ne bo storil enakega, podobnega ali
hujšega prekrška v tem obdobju.
Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postaviti tudi pogoj, da storilec izpolni
druge obveznosti, ki mu jih nalaga odločba disciplinskega organa.
19. člen
O izrečenih kaznih in storilcih Zveza vodi evidenco. Podatki iz evidence
izrečenih kazni in storilcev so javni in dostopni vsem zainteresiranim brez
izkazovanja pravnega interesa.
Podatki iz evidence se izbrišejo po uradni dolžnosti, ko preteče pet let od
pravnomočnosti odločbe o izreku kazni. Po izbrisu se ne sme uporabljati
podatkov o izrečenih kaznih v disciplinskih in drugih postopkih pred organi
Zveze in jih dajati v javnost.
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20. člen
Za vsako dejanje, ki ni izrecno določeno kot prekršek v tem pravilniku,
predstavlja pa kršitev predpisov mednarodnih golfskih organizacij, v
katere je vključena GZS, ali splošno mednarodno priznanih in uporabljenih
pravil golfske igre, ali pa pomení kršitev običajnih pravil športnega
tekmovanja, se storilcem izreče kazen, določena s tem pravilnikom.
3

3.1

POSEBNI DEL

DISCIPLINSKI PREKRŠKI

IGRALCEV

21. člen
Igralcem se izrekajo kazni zlasti za naslednje disciplinske prekrške:
- nešportno vedenje in kršenje pravil etike golfa,
- nevarna igra,
- večkratna kršitev pravil golfske igre in objavljenih lokalnih pravil za
posamezno igrišče,
- fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika,
funkcionarja ali katerokoli drugo osebo med tekmovanjem,
neposredno pred tekmovanjem ali po njem,
- samovoljna zapustitev igrišča oziroma tekmovanja brez
utemeljenega zdravstvenega ali drugega razloga izven vpliva
igralca ter nagovarjanje soigralcev k takšnemu dejanju,
- nastop na tekmi, na kateri igralec nima pravice nastopati,
- neupoštevanje predpisov o vodenju hendikepov oziroma nastop z
nepravilno izkazanim hendikepom,
- spreminjanje rezultatov na števnih karticah in neoddaja števne
kartice po zaključeni igri,
- kršitev tekmovalnih pravilnikov za posamezno vrsto tekmovanja
oziroma razpisnih pogojev,
- neizpolnjevanje pogodbeno prevzetih obveznosti do kluba ali Zveze,
- kršitev splošnih pravil o dopingu športnih organizacij, v katere je
vključena Zveza,
- druge kršitve pravilnikov Zveze.
Kazen se izreče za disciplinski prekršek, storjen na igrišču ali izven igrišča,
če je prekršek v zvezi z igranjem na igrišču oziroma v času tekmovanja.
Disciplinski postopek se uvede na prijavo oseb, ki so na tekmi uradni
predstavniki (sodnik, tehnični delegat, tekmovalna komisija, vodja
tekmovanja). Prijava mora biti vpisana v zapisniku o odigranem
tekmovanju ali pa poslana v pisni obliki disciplinski komisiji GZS v roku 72
ur po končanem tekmovanju (po objavi rezultatov tekmovanja).
Disciplinski postopek lahko začne tudi disciplinska komisija GZS na lastno
pobudo ali na podlagi pobude organa GZS in kluba - člana GZS.
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22. člen
Kazenski udarci med golfsko igro se ne štejejo za disciplinski prekršek v
smislu tega pravilnika.
23. člen
V zapisníku o izvedenem tekmovanju mora biti navedeni disciplinski
prekršek in storilec ter priložen kratek opis prekrška, okoliščina dejanja,
dokazi o storitvi (priloge, listine, izjave, itd.) in storilec prekrška.
Storilec prekrška, proti kateremu je bila v poročilu - zapisníku vložena
prijava, mora biti o tem istočasno s prijavo pisno obveščen s kopijo
zapisnika, poslanega Zvezi.
Storilec ima pravico v petih delovnih dneh po končanem tekmovanju
poslati disciplinski komisiji pri Zvezi svojo izjavo o prekršku.
24. člen
Igralcu, ki v isti tekmovalni sezoni prejme štiri opomine, se obvezno izreče
kazen prepovedi nastopanja na eni tekmi ali turnirju v organizaciji Zveze
in sicer na prvi naslednji tekmi potem, ko se mu izreče četrti opomin.
Igralcu, ki je bil disciplinsko kaznovan s prepovedjo nastopa in kazni ni
odslužil v celoti v tekoči sezoni, se preostali del kazni prenese v novo
tekmovalno sezono.
Igralec, ki ni plačal zvezi denarne kazni v določenem roku, je avtomatično
suspendiran in ne sme nastopati na tekmovanjih v organizaciji Zveze,
dokler kazni ne plača. O suspenzu Zveza pisno obvesti organ, ki vodi
posamezna tekmovanja in klub, katerega član je kaznovani igralec, kakor
tudi vsa golfska igrišča v Sloveniji.
25. člen
Rok plačila denarne kazni je 15 dni po pravnomočnosti odločbe o kazni.
26. člen
Kazen prepovedi igranja prestaja igralec na vseh prvenstvih in drugih
uradnih tekmovanjih, v katerih nastopa njegova ekipa oziroma klub v
okviru tekmovanja v organizaciji Zveze, če je kazen izrekla disciplinska
komisija Zveze.
Če je disciplinska komisija izrekla kazen prepovedi nastopanja za
določeno dobo, igralec do izteka kazni nima pravice nastopanja na vseh
tekmovanjih in turnirjih, ki jih organizirajo zveza in klubi - člani GZS,
kakor tudi ne na mednarodnih tekmovanjih, ki jih organizirajo organizacije,
katerih člani so GZS oziroma klub kaznovanega člana. Če igralec prestopi
v drug klub, prestaja kazen v novem klubu ne glede na rang tekmovanja.
Igralec začne prestajati kazen v prvem naslednjem krogu tekmovanja
oziroma na prvi naslednji tekmi lige po prejemu obvestila o izrečeni kazni in
jo preneha prestajati v krogu, ki se po številu ujema s številom tekem
prepovedi igranja.
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Igralec, ki v svojem klubu nastopa za več ekip, prestaja kazen v ekipi, v
kateri je nastopil, ko je storil prekršek, s tem da v času prestajanja kazni v
teh krogih ne sme nastopati na tekmah drugih ekip svojega kluba.
3.2

DISCIPLINSKI PREKRŠKI FUNKCIONARJEV
27. člen

Funkcionarjem se izreče kazen predvsem za naslednje prekrške:
- fizični napad na igralca, funkcionarja ali gledalca,
- žalitve in obrekovanja igralcev, funkcionarjev, športnih organizacij,
sodnikov in ekip,
- nagovarjanje ekipe ali igralca k predčasní zapustitvi igrišča ali k
drugačnemu onemogočanju tekmovanja,
- onemogočanje nastopanja igralcem v reprezentancah Zveze,
- dajanje lažnih ali netočnih podatkov v postopku registracije igralcev
in v drugih postopkih pred organi Zveze,
- neizpolnjevanje obveznosti do Zveze,
- oviranje ali onemogočanje delovanja organov Zveze,
- neizvrševanje odločitev organov Zveze,
- napeljevanje igralcev ali drugih funkcionarjev k prekrškom,
- neizpolnjevanje dolžnosti pri organizaciji tekmovanja Zveze,
- povzročanje neredov v zvezi s tekmo (turnirjem),
- neizpolnjevanje obveznosti prijave prekrškov igralcev, funkcionarjev
in ekip disciplinski komisiji Zveze.
3.3

DISCIPLINSKI PREKRŠKI SODNIKOV
28. člen

Sodniku se izreče kazen zlasti za disciplinske prekrške:
- neupravičena odsotnost s tekme, za katero je delegiran,
- neizpolnjevanje obveznosti prijave prekrškov igralcev, funkcionarjev
in ekip disciplinski komisiji Zveze,
- dajanje napačnih podatkov v prijavi o prekršku proti posameznemu
igralcu, funkcionarju ali ekipi,
- neizpolnjevanje obveznosti do Zveze, oviranje ali onemogočanje
dela organov Zveze,
- neizvrševanje odločitev organov Zveze,
- neizpolnjevanje obveznosti pri opravljanju sodniške funkcije na
tekmovanju.
3.4

PREKRŠKI EKIP OZIROMA KLUBA
29. člen

Ekipam oziroma klubu se izrekajo kazni predvsem za naslednje
disciplinske prekrške:
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-

neupravičen izostanek s tekme,
neutemeljen odstop od tekmovanja,
zapustitev igrišča med tekmo ali povzročitev prekinitve tekme brez
upravičenih razlogov,
druga dejanja igralcev ekipe, ki onemogočajo odigranje tekme,
neizpolnjevanje obveznosti ekipe ali kluba do Zveze,
neizvrševanje odločitev organov Zveze,
onemogočanje nastopanja igralcev ekipe v reprezentancah Zveze,
neizplačevanje obveznosti drugim klubom in Zvezi, ki so določene s
pravnomočno odločbo Zveze ali drugih klubov,
zaradi igranja igralcev ekipe, ki niso imeli pravico nastopa na tekmi.

Ekipa oziroma klub se lahko kaznuje tudi, če so prekršek storili njeni igralci
ali funkcionarji, kakor tudi, če je mogoče vedenje igralcev ali funkcionarjev
šteti za nešportno vedenje ekipe.

4

4.1

POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI

DISCIPLINSKI ORGAN GZS
30. člen

Disciplinski postopek za kršitve po tem pravilniku vodi disciplinska komisija
GZS, ki jo izvoli skupščina GZS.
Član disciplinske komisije se izloči pri odločanju v primeru, če je član kluba,
katerega igralec, funkcionar, sodnik ali ekipa je v postopku za izrek
disciplinskega ukrepa. Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v
nepristranskost člana disciplinske komisije, lahko vsak udeleženec do
začetka uvedbe postopka zahteva njegovo izločitev. O izločitvi dokončno
odloča predsednik GZS po pridobitvi mnenja predsednika disciplinske
komisije, če pa gre za njegovo izločitev, pa po pridobitvi mnenja ostalih
dveh članov komisije.
4.2

UVEDBA POSTOPKA
31. člen

Disciplinski postopek se uvede:
- na podlagi poročila sodnika, tehničnega delegata, tekmovalne
komisije oziroma vodje tekmovanja,
- na podlagi prijave ekipe ali tekmovalca,
- na podlagi prijave člana organa Zveze,
- po uradni dolžnosti.
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinska komisija po uradni
dolžnosti razširi tudi na druge prekrške ter za druge storilce, če je zanje
izvedela v teku disciplinskega postopka.
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32. člen
Prijava se vloži pisno pri disciplinski komisiji GZS v rokih, določenih s tem
pravilnikom (pisno, faks, elektronska pošta).
4.3

POTEK POSTOPKA
33. člen

O uvedbi disciplinskega postopka mora disciplinska komisija nemudoma
obvestiti osebo ali ekipo, za katero je vložena disciplinska prijava, ki ima
pravico podati pisni zagovor v roku pet delovnih dni od prejema obvestila
o uvedbi postopka. Postopek pred disciplinsko komisijo je hiter.
34. člen
O izreku disciplinskega ukrepa odloča predsednik ali član disciplinske
komisije, ki ga določi predsednik komisije kot disciplinski sodnik posameznik. Disciplinska komisija odloča v polni sestavi, če gre za izrek
ene od naslednjih kazni:
a)
-

za igralce:
prepoved nastopanja za določeno dobo,

-

za funkcionarje in sodnike:
prepoved opravljanja funkcije za določeno dobo,

-

za ekipe oziroma klube:
izključitev iz tekmovanja,
prepoved vključitve v višje tekmovanje,
prepoved vključitve v uradno tekmovanje Zveze.

b)
c)

4.4

SUSPENZ
35. člen

Igralec ali ekipa, ki samovoljno zapusti tekmovanje brez utemeljenega
zdravstvenega ali podobnega razloga in je v skladu s pravili golfa
diskvalificiran oziroma diskvalificirana, je avtomatično suspendiran
oziroma suspendirana.
36. člen
Če iz disciplinske prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek ter so
okoliščine primera takšne, da je storilcu treba pred izrekom kazni začasno
prepovedati nastopanje ali opravljanje funkcije oziroma sojenje, lahko
disciplinska komisija - sodnik posameznik izreče suspenz za določeno
dobo.
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Za hujši prekršek se štejejo kršitve iz 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11. in 12.
alineje 21. člena, kršitve iz 1., 3., 4., 5. in 6. alineje 27. člena, kršitve iz 2. in
3. alineje 28. člena ter 1., 2., 3., 7. in 9. alineje 29. člena tega pravilnika.
37. člen
Suspenz traja do izreka dokončnega sklepa o kazni, vendar največ mesec
dni.
Suspendirani igralec, funkcionar, sodnik ali ekipa ne sme nastopati
oziroma ne sme opravljati funkcije. Suspenz se všteva v čas trajanja kazni.
38. člen
V primeru, da kaznovani storilec ne plača denarne kazni v predpisanem
roku po pravnomočnosti sklepa, lahko disciplinski organ - sodnik
posameznik izreče suspenz. Disciplinski organ - sodnik posameznik lahko
izreče suspenz tudi zaradi drugih neplačanih denarnih obveznosti do
Zveze. V izjemnih primerih disciplinski organ lahko odloži začetek
suspenza.
Suspenz iz tega člena traja, dokler kaznovani storilec ne dokaže, da je
denarno obveznost poravnal.
4.5

IZREK UKREPA
39. člen

Po izvedenem postopku izda disciplinski organ sklep, s katerim postopek
ustavi ali izreče kazen. V pisnem sklepu disciplinskega organa o izreku
kazni storilcu mora biti naveden opis prekrška s kratko navedbo dokazov,
izrečena kazen in pravni pouk.
40. člen
Pisni odpravek je treba vročiti kaznovanemu storilcu (priporočeno po pošti,
faksu ali elektronski pošti).
Igralcem, ekipam in funkcionarjem ekip se sklepi vročijo preko kluba,
katerega člani so (pisno priporočeno).
4.6

PRITOŽBA
41. člen

Proti sklepu disciplinskega organa je dovoljena pritožba v roku 8 dni od
vročitve. Pritožba se vloži pisno na Zvezo (priporočeno po pošti, faksu,
elekronski pošti). O pritožbi odloča v primeru, če je odločal sodnik posameznik, disciplinska komisija, če pa je odločala o izreku ukrepa
disciplinska komisija, pa odloča o pritožbi komisija za pritožbe Zveze, ki jo
imenuje skupščina Zveze. Pritožba ne zadrži izvršitve kazni.
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Disciplinski pravilnik
Proti sklepu o suspenzu pritožba ni dovoljena.
42. člen
Pritožbo lahko vložita kaznovani storilec, njegov klub ali vlagatelj prijave za
začetek disciplinskega postopka .
43. člen
Disciplinska komisija oziroma komisija za pritožbe Zveze lahko v primeru
pritožbe dopolni postopek in zbere nove dokaze oziroma zavrne doslej
zbrane dokaze.
Komisija odloči o pritožbi s sklepom, s katerim prvostopenjsko odločitev
potrdi, spremeni ali razveljavi in zadevo vrne prvostopenjskemu organu v
ponovno odločanje. Komisija lahko disciplinski postopek dokončno ustavi.
44. člen
Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v roku 30 dni od prejema
pritožbe.
Sklep disciplinske komisije oziroma komisije za pritožbe Zveze, je v zvezi s
pritožbo dokončen.
4.7

OBNOVA POSTOPKA
45. člen

Če so bila po pravnomočnosti odločbe disciplinskega sodnika ali disciplinske
komisije ugotovljena nova dejstva, ki bi jih bilo možno uporabiti v
prejšnjem postopku in če bi bila ob upoštevanju teh dejstev lahko izrečena
milejša kazen kaznovanemu storilcu ali bi bil lahko postopek ustavljen, se
disciplinski postopek na predlog kaznovanega storilca izjemoma obnovi.
O obnovi postopka odloča disciplinska komisija v polni sestavi. Zoper sklep
komisije v zvezi z zahtevo za obnovo postopka je možna pritožba na
komisijo za pritožbe Zveze.

4.8

STROŠKI POSTOPKA
46. člen

Stroški disciplinskega postopka gredo v breme igralca, funkcionarja,
sodnika, ekipe ozioroma kluba, če je bila kazen izrečena, sicer pa bremenijo
Zvezo.
Predsedstvo Zveze določi na predlog disciplinske komisije povprečno višino
stroškov za posamezna opravila v disciplinskem postopku.
O stroških postopka odloči disciplinski organ, ki vodi postopek, hkrati z
izrekom kazni. Proti izreku o stroških postopka je možna posebna pritožba
na disciplinsko komisijo, ki o tem odloči dokončno.
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5

IZREDNA OMILITEV KAZNI
47. člen

Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko
skupščina Zveze izreceno kazen omili.
Pisno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem
letu najkasneje v roku 30 dni pred sklicem skupščine. Pisna pobuda za
izredno omilitev časovne kazni se lahko vloži, če je pretekla vsaj polovica
kazni.

6

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
48. člen

Strokovno - administrativne zadeve za disciplinsko komisijo opravija strokovna
služba Zveze.
Disciplinska komisija lahko pooblasti posamezne delavce strokovne službe ali
sekretarja Zveze za opravljanje določenih pripravljalnih dejanj v
disciplinskein postopku.
49. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave na spletnih straneh Zveze.

Predsednik Golf zveze Slovenije
Marijan Jurenec
______________
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