
KLUB 5

PRAVILNIK

o
DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI



Na podlagi Statuta Kluba 5 - slovenskega kluba za Spice in pratipske pse je skup5dina Kluba
5 dne 19.5.2018 sprejela

PRAVILNIK O DISCPLINSKI ODGOVORNOSTI

A. SPLOSNI DEL

l. dlen

Dolodbe tega pravilnika veljajo za vse funkcionarje in dlane Kluba 5 - slovenskega kluba za

Spice in pratipske pse (v nadaljevanju: klub). Vsi dlani kluba so dolZni spoStovati Statut in
druge splo5ne akte kluba ter splo5ne akte Kinolo5ke zveze Slovenije in FCI.

V primeru, da dlan kluba kr5i dolodila aktov iz prvega odstavka tega dlena, ki predstavljajo
disciplinski prekrSek, je moZno proti njemu sproZiti disciplinski postopek, v katerem se

ugotavlja stopnja odgovornosti in se mu lahko izre(,e primeren disciplinski ukrep.
Nepoznavanje predpisov kluba in pravil KZS ter FCI ne izkljuduje disciplinske odgovomosti.

S tem pravilnikom so dolodeni organi, poobla5deni za za(,etek in vodenje postopka na I. in II.
stopnji, nadin ugotavljanja odgovornosti za storjeno krSitev in pravila postopka ter disciplinski
ukrepi, ki jih je moZno izre(i.

2. dlen
Za dlane kluba se po tem pravilniku Stejejo osebe rz 12. dlena Statuta kluba.

Funkcionarji po tem pravilniku so imenovani ali voljeni dlani v organih kluba inlali organih
KZS.

3. dlen
elani in funkcionarji so odgovomi za prekrSke, storjene z naklepnim ali malomarnim
ravnanjem ali opustitvijo ravnanj. Pravilnik se uporablja tudi za ugotavljanje odgovornosti za
prekrSke, storjene na mednarodnih razstavah, de se odgovornost ne ugotavlja po pravilih FCI.

Kdor drugega napelje k storitvi prekr5ka ali mu pri storitvi prekrSka pomaga, se kaznuje, kot
bi prekr5ek storil sam.

4. dlen
V kolikor ni s tem pravilnikom ali s kak5nim drugim aktom kluba drugade dolodeno, se v
disciplinskem postopku smiselno uporabljajo dolodbe Zakona o prekrSkih.

5.dlen
Kazenska odgovornost, odgovomost za gospodarski prestopek, odgovornost za prekrsek ali
civilnopravna odgovornost za Skodo, povzrodeno tretjim osebam, ne izkljuduje disciplinske in
materialne odgovomosti kr5itelja po tem pravilniku.

Uvedba postopka pred rednim sodi5dem ne zadrLi dokondne odlodbe disciplinske komisije,
kot je dolodeno s tem pravilnikom.



B. DISCPLINSKI POSTOPEK

r. spr,oSxr ooroisr

6. dlen
Disciplinski postopek je dvostopenjski, zadne se z zahtevo za uvedbo disciplinskega postopkapri disciplinskem organu prve stopnje.

7. dlen
Nikomur ne sme biti izreden disciplinski ukrep, ne da bi bil prej zaslisan in ne da bi mu biladana moZnost obrambe.

8. dlen
vsak udelezenec v disciplinskem postopku ima pravico vzeti si pooblasdenca, ki ga zastopa.

ff;;***.::ec 
v disciplinskem iottopt, klub, ga p..a.tur5u r;.gou predsednik ali njegov

9. dlen
Na prvi stopnji je za odlodanje o disciplinskih prekrskih pristojna disciplinska komisija kluba,na drugi stopnji pa skupsdina kluba. v primeru, ko je dlaiu izieden diJipli;rki ;il;;ffiitaksni odlodbi v roku 30 dni od dneva vroditve moLna pritoZba na skupsdino kluba, ki ozadevi dokondno odloda.

10. dlen
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije dlani in en nadomestni dlan. ilani komisije izmed sebena prvi seji izberejo predsednika. Nadomestni dlan portur. polnopravni dlan disciplinskekomisije, kadar eden od dlanov izstopi iz dlanstva, tt'rlr,., primeru daljse odsotnosti enegaod dlanov ali kadar disciplinska komisija obravnava aisciprinsti prekrsek zoperpredsednikaali dlana disciplinske komisije.

Predsednik sklicuje seje in vodi delo disc.iplinske_komisije. ie se postopek vodi zoper njega,preostala dlana in nadomestni dlan izmed.iebe izberejo namestnika predsednika, ki sklide invodi delo disciplinske komisije do zakljudka postopka'roplrpredsednika komisije.

1 1. dlen
Svoje odloditve disciplinska komisija sprejema z vedino. Izjemoma sta lahko na seji prisotnale dva dlana, ki pa morata odloditve sprejemati soglasno. pri odlodanju se noben dlandisciplinske komisije ne more vzdrLati.

Disciplinska komisija.sprgjema svoje odloditve v obliki sklepov, katere v pisni obliki in zobrazloLitvij o vroda prizadetim osebam.

II. DISCIPLINSKI POSTOPEK NA PRVI STOPNJI

Disciplinski postopek se zadne nu ,un 
"]o2.il!lr.o.rua kluba ali katerega od dlanovupravnega odbora, ki jo je potrebno v pisnr obliki skupaj , ;..;i;;;; za uvedbodisciplinskega postopka in vso dokumentacijo predloZiti disciplinski komisiji.

Predlog za vlolitev zahteve za uvedbo 
.disciplinskega postopka lahko poda vsak dlan klubakateremu od pooblasdenih dranov kluba iz priegaoaJturtu i.ga dlena.



13. dlen

Na podlagr zahteve za uvedbo postopka disciplinska komisija v roku 30 dni od prejema

zahteve izven javne obravnave oceni in ugotovi, ali so podani temelji za uvedbo postopka.

Ce ie zahteva upravidena, disciplinska komisija odlodi, katere dokaze bo v postopku izvedla,

katere pride zasli5ala v primeru, da je to potrebno in razpiSe disciplinsko obravnavo, na katero
je potrebno vabiti dlana kluba, ki je obdolZen kr5itve.

14. dlen

Vabila na sejo disciplinske komisije vsem udeleZencem v disciplinskem postopku ter
predsedniku kluba razpo5lje predsednik te komisije vsaj teden dni pred sejo komisije.

15. dlen

Ce se obdolZenec za disciplinski prekrSek ne odzove vabilu na zasliSanje, ki mu je bilo
pravilno vrodeno oziroma pu5deno na naslovu stalnega ali zadasnega prebivali5da in ne pride

na zasliSanje ter ne opravidi svoje odsotnosti ali ne poda zahtevane pisne rzjave, disciplinska
komisija ravna in odlodi le na podlagi zbranih dokazov, brez zasliSanja obdolZenca.

16. dlen

Disciplinska komisija razpravlja samo o primeru, zaradr katerega je bila sklicana. V kolikor se

med disciplinskim postopkom izkaLe, da obstojijo 5e drugi razlogi za uvedbo disciplinskega
postopka, se lahko seja disciplinske komisije prekine in se v roku petih dni sklide nova seja

komisije, na kateri se nato obravnavajo vse krSitve skupaj.

17. dlen

Disciplinska obravnava je praviloma zaprta za javnost, disciplinska komisija pa se lahko v
posameznem primeru odloda, da bo obravnavo odprla za javnost.

Predsednik disciplinske komisije na obravnavi izvaja vse potrebne dokaze za resnidno in
popolno ugotovitev dejanskega stanja, zasliSuje pride, daje besedo posameznemu udeleZencu

ter skrbi za zagotovitev reda na obravnavi.

Po izpeljanem postopku in kondni besedi obdolZenega se vsi prisotni, razen dlanov
disciplinske komisije in zapisnikar umaknejo iz prostora. Komisija po posvetu sprejme sklep,

s katerim predsednik seznani obdolZenega takoj.

18. dlen

Na seji disciplinske komisije, pred katero tede disciplinski postopek, se mora voditi zapisnik,
kateri vsebuje:

- das, kraj in datum seje,

- sestavo disciplinskega organa,
- predlagateljadisciplinskegapostopka,
- prisotneudeleZencedisciplinskegapostopka,
- bistveno vsebino in navedbe udeleZencev postopka,
- dokazni sklep,
- sklepe in odloditve, sprejete med postopkom,
- podpis predsednika disciplinskega organa, zapisnikarja ter prisotnih udeleLencev

postopka.



19. dlen
Sklep, s katerim disciplinska komisija odlodi o disciplinskem prekrSku, mora vsebovati:

- sestavo disciplinske komisije,
- udeleZencedisciplinskegapostopka,
- vrsto prekrSka,
- izre(,en disciplinski ukrep,
- obrazloZitevdisciplinskegaukrepa,
- datum za(,etkaveljavnosti ukrepa,
- pravni pouk,
- podpis predsednika disciplinske komisije.

Komisija je dolZna sklep v pisni obliki, z obrazloZitvijo in pravnim poukom vroditi krsitelju
najkasneje v roku 15 dni od dneva zakljudka obravnave.

20. dlen
Pri izreku disciplinskega ukrepa se upo5tevajo vse olajSevalne in obremenilne okoli5dine
disciplinskega prekrSka.

Kot olajSevalne okoli5dine se upo5tevajo predvsem:
- prtznanje disciplinskega prekr5ka,
- krSiteljevo kesanje zaradi storjenega prekrSka,
- vzomo krSiteljevo vedenje po storjenem prekr5ku,
- povrnitev nastale Skode,
- prejSnje nekaznovanje kr5itelja,
- sicerSnj a zavzetost kr5itelja pri delu v klubu,
- odsotnost oziroma neznatnost posledic prekrska,
- laLja malomamost pri storitvi prekrSka.

Kot obremenilne okoliSdine se upoStevajo predvsem:
- kr5iteljeva predkaznovanost,
- ponavljanje istovrstnega prekr5ka,
- brezobzirnost krSitelja,
- nizkotne pobude ali neprimerno vedenje krSitelja po storjenem prekr5ku,
- teLa Skodljive posledice prekrSka,
- naklep pri storitvi prekr5ka.

21. dlen
V primeru posebno hudih disciplinskih prekrSkov lahko disciplinska komisija Se pred
pravnomodnim kondanjem disciplinskega postopka s posebnim sklepom zadasno suspendira
obdolZenca. Za(,asni suspenz traja do pravnomodnosti odlodbe disciplinske komisije v
obravnavani zadevi. Proti sklepu o zadasnem suspenzu ni posebne pritoZbe.

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK NA DRUGI STOPNJI

22.ilen
Zoper sklep disciplinske komisije se smejo upravidenci pritoZiti v 30 dneh od prejema pisnega
odpravka sklepa. Pravico do pritoZbe imatisti, kateremu je izreden disciplinski ukrep, njegov
poobla5denec, predlagatelj disciplinskega postopka in oSkodovanec.

PritoZbo je potrebno podati v pisni obliki in jo nasloviti na disciplinsko komisijo.



Za pravo(,asno se Steje pritoZba, ki je na sedeZ kluba poslana priporodeno po poSti najkasneje
zadnji dan roka iz prejSnjega odstavka tega dlena.

Pravodasna pritoZba upravidenca zadrLi izvr5itev sklepa, razen de ta pravilnik doloda drugade.

23. dlen
PritoZba mora obsegati:

- navedbo sklepa, zoper katerega se podaja pritoZba,
- pritoZbeni razlog,
- obrazloLitev pritoLbe,
- predlog, da se izpodbijani sklep popolnoma ali deloma razveljavi ali spremeni,
- podpis osebe, ki se pritoZu.ie.

24. dlen
Disciplinska komisija je dolZna pritoZbo z vsem pripadajodim gradivom v roku osmih dni od
prejema dostaviti predsedniku kluba, ki jo mora uvrstiti na prvo skupSdino kluba. predsednik
kluba ali upravni odbor lahko sklideta tudi izredno skup5dino, ki na drugi stopnji odloda o
disciplinskih prekrSkih.

25. dlen
Skupsdina kluba mora pritoZbo obravnavati in jo resiti, pri demer lahko:

- s sklepom zavrLe pritoZbo kot prepozno, de ugotovi, da je bila podana po preteku
pritoZbenega roka,

- s sklepomzavrLe pritoZbo kot nedovoljeno, de ugotovi,
pravice do pritoZbe ali de ugotovi, da je bila pritoZba
umaknjena,

- s sklepom zavme pritoZbo kot neutemeljeno in potrdi prvostopenjsko odlodbo,
- s sklepom ugodi pritoZbi, prvostopenjski sklep deloma ali v celoti razveljavi ter

zadevo vrne prvostopenjskemu organu v ponovno odlodanje,
- s sklepom ugodi pritoZbi, prvostopenjsko odlodbo deloma ali v celoti spremeni in

samo izda dokondno odlodbo.

IV.OBNOVA IN ZASTARANJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA TER
REHABILITACIJA

26. dlen
i-e se med trajanjem disciplinskega ukrepa ali najkasneje v roku dveh let po izreku
disciplinskega ukrepa ugotovijo nova dejstva in dokazi, ki lahko vplivajo na omilitev ali
ukinitev disciplinskega ukrepa ali na polno rehabilitacijo krsitelja, lahko le-ta vloZi predlog za
obnovo postopka.

O predlogu za obnovo postopka odloda disciplinska komisija .

27 . (,ten
ee od trenutka, ko se izve tako za storilca kot za disciplinski prekrsek, pretede ved kot 6
mesecev, se disciplinski postopek ne more ved zadeti, razen & je z disciplinskim prekrskom
ni storjeno tudi kaznivo dejanje. V tem primeru je rok za uvedbo postopka l2 mesecev.

V vsakem primeru uvedba disciplinskega postopka zastara v treh letih od storitve prekrska.
Uvedba disciplinskega postopka prekine zastaranie.

da jo je podala oseba, ki nima
Ze enkrat vloLena, kasneje pa



28. dlen
ie se disciplinsko kaznovani storilec med trajanjem disciplinskega postopka vede vzorno, se
mu disciplinski ukrep lahko omili ali oprosti. O tem odloda prvostopenjski disciplinski organ
na pobudo upravnega odbora kluba.

C. DISCPLINSKI PREKRSKI IN UKREPI

I. DISCPLINSKI PREKRSKI

29. dlen
Disciplinski prekrSek je vsako dejanje (storitev ali opustitev), storjeno bodisi z veliko
malomarnostjo bodisi z naklepom ovirati zakonito, legitimno in s pravili kluba skladno
delovanje kluba. Prav tako je disciplinski prekrSek tudi vsako dejanje, storjeno v materialno
ali nematerialno Skodo kluba.

30. dlen
Disciplinski prekr5ek po tem pravilniku stori dlan kluba, ki:

- kr5i dolodbe statuta ter drugih aktov kluba,
- huje Lali ah kleveta druge dlane kluba;
- s svojim ravnanjem vna5a razdor med dlane oziroma organe kluba;
- ne opravlja nalog in funkcij ali pa te opravlja nevestno in s svojim ravnanjem povzroda

materialno ali nematerialno Skodo klubu;
- ravna v nasprotju s sploSno sprejetimi kinoloSkimi in etidnimi normami;
- z neprimernim obnasanjem ustvarja nered in moti delo organov kluba;
- z neprimernim obnaSanjem ustvarja nered in moti delo na klubskih in drugih

kinoloSkih prireditvah;
- zavestno stori dejanje, ki prizadene interese ali ugled kluba ali gautegne prizadeti;
- neprimerno ravna

Disciplinski prekr5ek po tem dlenu stori funkcionar kluba, ki:
- ne izpolnjuje obveznosti do kluba,
- ovira ali onemogoda delo organov kluba,
- ne izvrSuje odloditve organov kluba,

II. DISCIPLINSKI UKREPI

3 l. clen
Za posamezne prekr5ke se storilcu lahko izre(,ejo naslednji ukrepi:

- opomin
- pisni opomin
- prepoved udeleZbe na kinolo5kih prireditvah kluba za dolodeno obdobje,
- prepoved izvr5evanja funkcij v klubu za dolodeno obdobje,
- trajna prepoved opravljanja funkcij v klubu,
- opomin pred izkljuditvijo iz kluba,
- trajna izkljuditev iz kluba.



opomin se krsitelju izredeza verbalne pr"t .i* ilrti,rr" dejanja pri katerih ni vedjih posledic.opomin se izrede tudi, kadar je z d,ejaniem posame znika ati etana kluba blazje krsen ugledkluba ali KZS' ob hujsih verbalnih prekrskili brez drugih vedjih post"aic uii t rls.* krsenjuugleda kluba se krsitelju lahko izrede pisni opomin.

Prepoved udeleZbe na kinoloSkih priredt,.]j; 
ulllo 

a za 6otoceno obdobje se izrede zanesportno vedenje, povzroditev Skode posameznikom, organo. 
"iierrr".ritruu in KZS terzaue('jo krsitev pravil kluba, KZS, FCI in organizatorja telimovanja. ereporeo se lahko izredetudi v primeru grobega in surovega ravnanja s psi.

Prepoved opravljanja funkcij v klubu za dolodeno obdobje se izrede za krsitev pravil kluba,KZS ali FCI, ki se veZejo na opravljanje funkcije ali na neizpolnjevanje nalog, ki so mu bilekot funkcionarju naloZene oz. odrejene.

Prepoved udelezbe za dolodeno obdobje se lahko izrede za najmanj 6 mesecev in najved 2leti.
Prepoved izvrsevanja funkcij v klubu za dolodeno obdobje se lahko izrede za najmanj 6mesecev in najved 2leti.

34. dlen
Sankcija trajne prepovedi opravljanja funkcij v klubu se lahko izrede v primeru ponovitevdisciplinskih prekrskov iz drugega odstavkai3.ol.nu ali telje oblike ali naklepa pri storitvidisciplinskega prekrska oziroma de se s prekrskom stori dejanja kraje, goljufrje, prevare alinasilja, ki so opredeljena kot kazniva dejanja po zakonodaji Republike Slovenije.

35. dlen
opomin pred izkljuditvijo iz kluba se lahko izred,e dlanu v primeru storjenega prekrska izhude malomarnosti' ki ima za posledico materialno Skodo ali ki se po ,ptosnit, merilih stejekot zavrzeno dejanje in povzrodi ali lahko povzrodi klubu vedjo moralno skodo.

Izkljuditev iz kluba se lahko izrede dlanu kluba v primeru naklepno storjenega prekrska, kiima za posledico vedjo materialno Skodo ali ki ,. po splosnih, merilih steje kot skrajnozavrzeno dejanje ali povzroda klubu veliko moralno stoao.

36. dlen
ce je ugotovljena storildeva odgovomost za ved prekrskov, se za vsak prekrsek dolodi vrstasankcije, nato pa se izrede enotna sankcija alikazin.

37. ilen
v primerih, ko je mogode namen sankcij dosedi tudi na drug nadin in je glede na okolisdineprimera to opravidljivo, sme pristojni organ izvrSitev izredene sankcije pogo;no odloziti zadobo 3 mesecev do 2 let s pogojem, da se izredena sankcija ne bo izvrsila, de storilec v temdasu ne bo storil novega prekrSka. r-- "- rerre' vw

38. dlen
vsak pravnomoden disciplinski ukrep se vpise v evidenco disciplinskih ukrepov, ki jo vodidisciplinska komisija. Disciplinski ukrep.i: ggomin in javni opomin se po preteku treh let oddneva izreka izbriSejo iz evidence discipiinskih ukrepov.



39. dlen
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot prekrSek po tem pravilniku, pa predstavlja
kr5itev predpisov KZS, FCI oz. kluba ali pomeni kr5itev obidajnega Sportnega obnaSanja, se

storilcu izre(e sankcija v skladu s tem pravilnikom.

D. KONdNE DOLOdBE

40. dlen
Disciplinski organi o svojem delu vsaj enkrat letno porodajo na skup5dini kluba. Porodilo v
pisni ali ustni obliki poda predsednik disciplinske komisije. V delu, ko se porodilo nanaSa na
izredene disciplinske ukrepe, se poroda zgolj o Stevilu in vrstah izredenih ukrepov v preteklem
letu.

41 . dlen
Ta pravilnikza(ne veljati z dnem, ko ga sprejme skupSdina kluba.

V Podpedi, 19.5.2018
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