Na podlagi 2. točke prvega odstavka 22. člena Statuta Kajakaške zveze Slovenije (KZS),
je predsedstvo KZS dne 17.3.2004 sprejelo

DISCIPLINSKI

PRAVILNIK

KAJAKAŠKE ZVEZ E SLOVE NI JE

I. Uvod
1. člen
S tem pravilnikom se določa odgovornost za disciplinske prekrške in postopek
za ugotavljanje kršitve discipline.
2. člen
(1) Za disciplinski prekršek se odgovarja, če je bil storjen namenoma in iz hujše ali
lažje malomarnosti.
(2) Za disciplinsko kršitev je mogoče izreči le disciplinski ukrep, ki je predpisan s
tem pravilnikom in po postopku, ki ga določa ta pravilnik.
(3) Nepoznavanje aktov KZS in obveznosti, ki iz njih izhaja, nikogar ne opravičuje
odgovornosti.
II. Temeljna načela
3. člen
Disciplinska Komisija je pri svojem delu neodvisna in za svoje delo odgovarja le
Skupščini KZS.
4. člen
(1) Disciplinsko komisijo se sestavljajo predsednik Disciplinske komisije ter dva
člana.
(2) Član disciplinske komisije se lahko izloči, o tem odloči Predsedstvo KZS, ki v
takšnem primeru imenuje nadomestnega člana.
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5. člen
(1) Disciplinski postopek je hiter, ekonomičen, javen, usten in pisen.
(2) Nihče ne more biti kaznovan, če prej ni bil uradno zaslišan ali ni podal svojo
pisno izjavo.
(3) V odsotnosti se lahko izreče kazen, če se ni odzval pisnemu vabilu na zaslišanje.
V tem primeru se kazen izreče na osnovi podatkov s katerimi disciplinska komisija
razpolaga.
6. člen
Vsak sklep komisije mora biti pisno obrazložen in izročen strankam,
7. člen
(1) Član je odgovoren samo, če je kriv. Član je kriv, če krši obveznost namenoma ali
iz malomarnosti.
(2) Član krši namenoma, če bi moral vedeti, da bo zaradi tega dejanja ali opustitve
nastala škodljiva posledica in tudi hoče, da taka posledica nastane ali vsaj dopusti
njen nastanek.
(3) Član krši obveznosti iz malomarnosti, če ve ali bi moral vedeti, da bo zaradi
njegovega dejanja ali opustitve nastala za zvezo škodljiva posledica, pa
lahkomiselno misli, da ne bo nastala ali misli, da jo bo lahko pravočasno preprečil
ali odvrnil.
(4) Za materialno škodo, ki jo je član povzročil zvezi je odškodninsko odgovoren, če
je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomarnosti.
8. člen
Če kršitev obveznosti pomeni tudi kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
mora predsednik Disciplinske komisije o tem obvestiti pristojnega državnega tožilca ali
drug pristojen organ pregona.
9. člen
Kazenska odgovornost, odgovornost za prekršek ali gospodarski prestopek ne izključuje
disciplinske odgovornosti za kršitev obveznosti, če pomeni dejanje, ki se šteje za kaznivo
dejanje, prekršek ali gospodarski prestopek tudi kršitev disciplinske obveznosti.
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10. člen
(1) Stroški, ki nastanejo z disciplinskim postopkom, bremenijo člana, ki je
pravnomočno spoznan za odgovornega kršitve obveznosti.
(2) Če je bil član oproščen kršitve obveznosti ali če je bil postopek, zoper njega
ustavljen, ima pravico zahtevati povračilo stroškov, ki so nastali v zvezi s
postopkom. O zahtevi odloča disciplinski organ, ki je vodil disciplinski postopek.
(3) Zoper odločitev o plačilu stroškov je možna pritožba na predsedstvo.
(4) Namen disciplinske kazni je vzgojno delovanje na kršitelja ter zagotavljanje reda
in načela osebne odgovornosti. Gmotna odškodnina se lahko zahteva le za
povrnitev naklepno povzročene škode.
11. člen
Nihče ne more biti kaznovan, če prej ni bil uradno zaslišan ali ni podal svojo pisno
izjavo. V odsotnosti se lahko izreče kazen, če se ni odzval pisnemu pozivu na zaslišanje.
V tem primeru se kazen izreče na osnovi podatkov s katerimi disciplinska komisija
razpolaga.
12. člen
Disciplinski prekršek zastara v roku 6 mesecev po storjenem dejanju. Prav tako ga ni moč
začeti, če je bila prijava podana kasneje kot 3 mesece po storjenem dejanju.
13. člen
Pri odmeri kazni mora komisija upoštevati vse razloge, ki so pripeljali do prekrška, še
posebej; težo prekrška in njegove posledice, stopnjo odgovornosti, pobude, način kako je
bilo dejanje storjeno, starost obtoženega, njegovo obnašanje pred in po prekršku, ter
morebitne ostale obremenjevalne ali olajševalne okoliščine.

III. Disciplinske kršitve
A. kršitve določb statuta
14. člen
Onemogočanje predstavnikov društev, funkcionarjem zveze, organom zveze in drugim
odgovornim in zainteresiranim posameznikom, ki delujejo v zvezi vpogleda v poslovanje
zveze se kaznuje z izrekom opomina ali javnega opomina.
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15. člen
Ponarejanje zapisnikov, sklepov, obvestil ali drugih aktov zveze se kaznuje s izrekom
javnega opomina ali odstavitvijo iz funkcij v društvu ali KZS za dobo od 6 mesecev do 2
let.
B. Kršitve pravic in dolžnosti tekmovalcev
16. člen
Neopravičena odklonitev naloge zveze, oziroma neupravičena odsotnost (tekmovalcev,
trenerjev in drugih uradnih oseb) določenih za državno reprezentanco se kaznuje s
izrekom javnega opomina ali prepovedjo nastopa na enem do treh tekmovanj.
17. člen
Tekmovalec, ki neupravičeno ne nastopi na tekmovanju za katerega je bil določen, se
kaznuje s prepovedjo nastopa na enem do treh tekmovanj.
18. člen
Tekmovalec, ki iz neupravičenih vzrokov zapusti priprave ali tekmovanje (ali ovira
izvedbo teh dveh) se kaznuje s prepovedjo nastopa na enem do treh tekmovanj.
19. člen
Tekmovalec, za katerega se ugotovi uporabo nedovoljenih sredstev se kaznuje s v skladu
s pravili Mednarodne kajakaške zveze.1
C. Nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprjetih zadolžitev in
funkcij v KZS
20. člen
Neizpolnjevanje ali nevestno, nepravočasno in malomarno izpolnjevanje obveznosti v
organih zveze, pri zastopanju zveze ali na prireditvah pod okriljem zveze se kaznuje s
izrekom opomina ali javnega opomina
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Sprememba 19. člena sprejeta 23.11.2004 na seji predsedstva Kajakaške zveze
Slovenije.
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21. člen
Nezakonito razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi zveze ter storitev
kaznivega dejanja, gospodarskega postopka ali prekrška v zvezi z delom zveze se kaznuje
s 6 mesečno oz. 2 letno odstavitvijo iz vseh funkcij, ki jih opravlja kaznovani v društvu
ali KZS.
22. člen
Dajanje nepravilnih podatkov oziroma ne dajanje podatkov organom ali funkcionarjem
zveze ter drugim odgovornim v zvezi, če je to bistveno vplivalo na odločanje v zvezi se
kaznuje s izrekom javnega opomina ali 6 mesečno odstavitvijo vseh funkcij v društvu ali
KZS.
23. člen
Opustitev dejanja, s čimer se zavestno ovira ali onemogoča delo v zvezi se kaznuje s
izrekom javnega opomina sli s 6 mesečno odstavitvijo iz vseh funkcij v zvezi.
24. člen
Zloraba položaja ali prekoračitev danega pooblastila se kaznuje s izrekom javnega
opomina ali s 6 mesečno prepovedjo vseh funkcij v zvezi.
D. Ne izvrševanje sklepov KZS
25. člen
Kdor ne izvršuje sklepov KZS se kaznuje s kaznijo odstavitvjo iz vseh funkcij od 6
mesecev do 2 let.
E. Dejanja, ki škodujejo ugledu KZS
26. člen
Žalitev in obrekovanje organov, funkcionarjev in drugih odgovornih oseb zveze se
kaznuje s izrekom opomina ali javnega opomina.
27. člen
Žalitev, obrekovanje, grožnje, neprimerno vedenje ali nesramno obnašanje napram
disciplinskemu organu zveze tekom disciplinskega postopka in izven disciplinskega
postopka v zadevah postopka se kaznuje s izrekom opomina ali javnega opomina.
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28. člen
Slaba organizacija tekmovanja
(1) Klub, ki slabo organizira tekmovanje se kaznuje s kaznijo od 50.000 do 100.000 SIT.
(2) Klub, katerega navijači povzročijo hujše kršitve reda ali varnosti se kaznuje s kaznijo
s od 50.000 do 100.000 SIT.
29. člen
Širjenje lažnih, netočnih in zlonamernih trditev o razmerah v zvezi se kaznuje z izrekom
javnega opomina.
30. člen
Neupravičeno sprejemanje ali dajanje daril in drugih materialnih ugodnosti v zvezi z
opravljanjem obveznosti in nalog v zvezi se s 6 mesečno do 2 let odstavitvijo iz vseh
funkcij v zvezi ali z izključitvijo iz KZS.
31. člen
Vidna vinjenost, če član zastopa ali predstavlja zvezo, društvo v zvezi, deluje v organih
zveze ali kakorkoli sodeluje na prireditvah, sejah sestankih in drugih manifestacijah zveze
se kaznuje s izrekom javnega opomina.
32. člen
Neupravičena uporaba sredstev zveze se kaznuje s izrekom javnega opomina oziroma od
6 mesecev do 2 letno odstavitev iz vseh funkcij v KZS.
33. člen
(1) Dajanje nepravilnih podatkov ali opustitev pošiljanja podatkov oziroma listin
pooblaščenim organom in organizacijam izven zveze se kaznuje s izrekom javnega
opomina.
(2) Oviranje in onemogočanje delovanja organov zveze ali posameznikov v organih zveze
in drugih organih pri opravljanju funkcije se kaznuje z izrekom javnega opomina.
34. člen
Opustitev predloga ali pobude za uvedbo disciplinskega postopka ali postopka za
ugotavljanje materialne in disciplinske odgovornosti, če član ve, da je bila kršena
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pomembna obveznost ter povzročena zvezi znatna materialna oziroma moralna škoda se
kaznuje s izrekom javnega opomina.
35. člen
Povzročanje nereda, prepira, pretepa ali drugačnega kršenja javnega reda in miru, ko član
zastopa ali predstavlja zvezo, društvo v zvezi, deluje v organih zveze ali kakorkoli
sodeluje na prireditvah, sejah, sestankih in drugih manifestacijah zveze se kaznuje s
kaznijo javnega opomina ali s 6 mesečno odstavitvijo vseh funkcij v KZS.
36. člen
Vsaka druga kršitev obveznosti, ki je kot taka izrecno opredeljena po drugem splošnem
aktu zveze.
37. člen
V primeru izključitve iz kajakaške organizacije kaznovani ne more postati član drugega
društva prej kot v enem letu od dne, ko mu je bila izrečena kazen.
38. člen
Tekmovalec lahko nastopa v času disciplinskega postopka na tekmovanjih, razen če mu je
bil s strani disciplinske komisije izrečen suspenz. Suspenz lahko izreče le disciplinska
komisija.

IV. Suspenz
39. člen
(1) Tekmovalec se lahko suspendira če povzročijo disciplinski prekršek, ki bi lahko
bistveno škodoval interesom kajakaškega športa.
(2) O suspenzu odloča disciplinska komisija, razen v primeru uporabe nedovoljenih
sredstev, ko je suspenz avtomatičen.
(3) Disciplinska komisija lahko sprejeme sklep o suspenzu, če je za prekršek predvidena
hujša kazen.
(4) Suspenz lahko traja največ 30 dni.
(5) Na suspenz ni možna pritožba, prekliče ga lahko disciplinska komisja.
(6) Suspenz lahko traja največ en mesec in se všteje v kazen. Ne more se izreči za
prekrške, za katere se predvideva kazen največ opomin ali javni opomin.
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V. Postopek
40. člen
(1) Disciplinska komisija začne postopek na podlagi predloga upravičenih
predlagateljev. Upravičeni predlagatelji so predsedstvo, nadzorni odbor, direktor
reprezentance.
(2) Vsak član zveze , ki izve za kršitev obveznosti in pravico, da poda pisni pobudo
za uvedbo disciplinskega postopka. Disciplinska komisija oceni pisno pobudo in če
ugotovi, da je utemeljena, umestna in pravočasna prične postopek po uradni.
dolžnosti.
41. člen
Nepravočasni predlogi se sklepom zavržejo.
42. člen
(1) Predsednik disciplisnke komisije razpiše narok za obravnavo. Vabilo za narok mora
vsebovati: datuma, kraj, uro ter predlog za disciplinsko komisijo.
(2) O zaslišanju posameznikov ter o disciplinski obravnavi se vodi zapisnik.
43. člen
(1) Obravnava je javna, prisostvovati ji morajo vsi trije člani disciplinske komisije in
obtoženi, po potrebi morajo biti vabljene priče. Sicer zadostujejo pisni dokazi in izjave.
(2) Iz razloga varovanja zasebnosti posameznika ali državnih oz. poslovnih skrivnosti
se sme del razprave izključiti javnost.
44. člen
Disciplinska kazen mora biti izrečena v roku 30 dni. V kolikor ni, se šteje obtoženi kot
oproščen.
45. člen
(1) Disciplinska komisija odloči s pisnim sklepom.
(2) Sklep v vsebuje: uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk, številko, datum, podpis
predsednika disciplinske komisije in pečat KZS.
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46. člen
(1) Na sklep disciplinske komisije KZS je možna pritožba na predsedstvo KZS. Rok za
pritožbe je 15 dni.
(2) Odločitev predsedstva je dokončna. Na sklep predsedstva ni možno vložiti pritožbe.
47. člen
V disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo določbe Zakona o kazenskem
postopku.
VI. Prehodne in končne določbe
48. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik KZS 16. maja 1992.
(2) Vsi postopki uvedeni pred uveljavitvijo tega pravilnika se nadaljujejo po določbah
prej veljavnega pravilnika.
(3) V primerih iz drugega odstavka tega člena, ko je za prekršek zagrožena lažja kazen
oz. ni prekršek se uporabljajo določbe tega pravilnika.
49. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem podpisa.

Številka:
Datum: 17.3.2004
Predsednik
Marko Kryžanowski
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