Na podlagi 39. in 40. člena statuta Kinološkega društva Barje je občni zbor Kinološkega društva Barje dne
12.3.2021 sprejel naslednji

PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI
KINOLOŠKEGA DRUŠTVA BARJE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa disciplinske postopke in ukrepe proti kršiteljem ter postopke in organe za ugotavljanje
disciplinske odgovornosti in izrekanja ukrepov.

2. člen
Disciplinski postopek se sme predlagati oziroma voditi le proti fizičnim osebam, ki so člani Kinološkega
društva Barje (v nadaljevanju: KD Barje).

II. TEMELJNA NAČELA POSTOPKA
3. člen
Pravilnik se uporablja za kršitve članov, storjene doma in v tujini.

4. člen
Nihče ne more biti odgovoren za kršitev, ki v času storitve ni bila določena kot kršitev.
Član v postopku (v nadaljevanju: obdolženec) je odgovoren za kršitve, storjene namenoma ali iz hude
malomarnosti. Isto velja tudi glede povzročene škode.
Disciplinska odgovornost nastane s storitvijo ali opustitvijo.
Član društva se ne more sklicevati na nepoznavanje pravil KD Barje in drugih listin društva.
Kdor komu naklepno pomaga pri storitvi disciplinske kršitve, je odgovoren, kakor da bi kršitev storil sam.

5. člen
Obdolženec v postopku ima pravico, da se zagovarja sam ali ima zagovornika, ki ga izbere sam. Zagovornik je
lahko vsaka opravilno sposobna polnoletna oseba.
Obdolžencu v postopku se ni treba zagovarjati, če tega ne želi.
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6. člen
Medsebojni osebni spori, žalitve in obrekovanja, ki ne pomenijo posledic za društvo oziroma za kinologijo in
niso vezani na funkcionarje društva nasploh, se ne smatrajo za disciplinski prestopek.

7. člen
Obdolžencu je lahko izrečen samo ukrep, ki je določen v statutu KD Barje.

III. ČASTNO RAZSODIŠČE
8. člen
Častno razsodišče (v nadaljevanju: komisija) je organ KD Barje, ki vodi disciplinski postopek ter izreka
disciplinske ukrepe članom društva.

9. člen
Komisijo sestavljajo 3 (trije) člani, ki so izvoljeni na občnem zboru KD Barje za dobo 4 (štirih) let in so po
preteku mandata lahko ponovno izvoljeni.
Člani komisije morajo biti polnoletni.

10. člen
Člani komisije med seboj izvolijo predsednika, kateri določi izmed ostalih 2 (dveh) izvoljenih članov svojega
namestnika.

11. člen
Za veljavno izrekanje disciplinskih ukrepov morajo biti prisotni vsi 3 (trije) člani komisije. Sklepi in odločitve
komisije so veljavni, če zanj glasujeta vsaj 2 (dva) člana komisije.

12. člen
Komisija je za svoje delo odgovorna občnemu zboru KD Barje.

13. člen
Član komisije je izločen od odločanja v določenem disciplinskem postopku:
- če je zoper njega podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka,
- če je sorodnik obdolženca ali živi z njim v skupnem gospodinjstvu,
- če je priča ali izvedenec v disciplinskem postopku,
- če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo utemeljen sum v njegovo objektivnost,
- če ne poravna društvene članarine do roka, ki je predpisan v statutu KD Barje.
Odločitev o izločitvi člana komisije sprejme komisija na predlog prizadetega člana komisije, predlagatelja
postopka, kršitelja v disciplinskem postopku ali Upravnega odbora.
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14. člen
Namesto izločenega člana določi predsednik komisije v soglasju z upravnim odborom, kdo bo nadomestni član
komisije v takem primeru.
Če je izločen predsednik komisije, vodi postopek njegov namestnik, izločenega člana pa imenuje upravni
odbor.

IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK
Začetek postopka
15. člen
Disciplinski postopek se začne na pisno zahtevo člana ali organov KD Barje (v nadaljevanju: predlagatelj
postopka), ki mora biti naslovljena na komisijo. Če je prijava naslovljena na drug organ društva, jo ta
nemudoma posreduje komisiji.
Pobudo za uvedbo postopka lahko dajo: vsak član KD Barje, vsak ki izve za disciplinsko kršitev
člana KD Barje ali vsak kinološki sodnik, funkcionar KZS in upravni ali strokovni organ KZS.

16. člen
Pisna zahteva predlagatelja za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati ime, priimek in podpis
predlagatelja, ime in priimek člana, zoper katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene
kršitve z dokazi.

17. člen
Komisija mora o zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka odločiti v 30 (tridesetih) dneh s sklepom:
1.) Da disciplinskega postopka ne bo začela, če presodi, da ne gre za disciplinski prestopek, če ni nikakršnih
dokazov, da je bila kršitev storjena, če je postopek zastaran ali če je bila zahteva za uvedbo disciplinskega
postopka kasneje umaknjena.
Če organ KD Barje pobude posameznega člana za uvedbo disciplinskega postopka ne sprejme, je dolžan
pobudniku pisno sporočiti razloge, zakaj pobude ni sprejel.
2.) Da se prične disciplinski postopek.
Zoper sklep pod tč. 1 tega člena lahko predlagatelj postopka vloži ugovor Upravnemu odboru KD Barje v 8
(osmih) dneh.
Zoper sklep pod tč. 2 tega člena ugovor ni dopusten.
O sklepu pod tč. 1 tega člena mora komisija obvestiti predlagatelja postopka, o sklepu pod tč. 2 pa obdolženca
v postopku.
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Glavna obravnava
18. člen
Komisija mora obdolžencu v postopku vročiti vabilo najmanj 8 (osem) dni pred napovedano obravnavo. Vsa
vabila in sklepi se pošiljajo pismeno s povratnico. Predsednik komisije določi dan, uro in kraj disciplinske
obravnave, na katero povabi poleg članov komisije in zapisnikarja še:
- obdolženca,
- predlagatelja, da pošlje na obravnavo svojega predstavnika,
- priče in izvedence, če so potrebni.

19. člen
Če predsednik komisije ugotovi, da je bil obdolženec v postopku na obravnavo pravilno vabljen in je v
disciplinskem spisu izkazana povratnica, pa svojega izostanka ni opravičil ali opravičilo ni sprejemljivo, lahko
sklene, da se obravnava opravi v njegovi odsotnosti. Enako se obravnava opravi v njegovi odsotnosti, če je
izkazano, da vabljeni ni sprejel vabila.
V primeru opravičenega izostanka se obravnava preloži za razumen rok.

20. člen
Predsednik komisije prične disciplinsko obravnavo in razglasi predmet obravnave. Nato ugotovi prisotnost
vabljenih.
Če je izkazano, da je disciplinski kršitelj prejel vabilo, pa se obravnave neopravičeno ni udeležil, se obravnava
opravi v njegovi odsotnosti. V tem primeru komisija izvede dokaze in opravi postopek, kakor da je bil
disciplinski kršitelj navzoč.
Na začetku disciplinske obravnave predsednik komisije prebere predlog nadzornega odbora o uvedbi postopka
in izvede dokazni postopek.
V dokaznem postopku se najprej zasliši disciplinskega kršitelja, po njegovem zaslišanju pa se zaslišijo
morebitne predlagane priče, ki so predlagane v zahtevi za uvedbo disciplinskega postopka in komisija presodi,
da jih je potrebno zaslišati.
Disciplinski kršitelj in član nadzornega odbora lahko na obravnavi predlagata nove dokaze. Če častno
razsodišče meni, da predlaganih dokazov ni potrebno izvesti, jih zavrne in v zapisniku navede razloge
zavrnitve.

21. člen
Obdolžencu se mora dati možnost, da se izjavi o izpovedbah prič ali izvedencev. Če komisija sodi, da je
potrebno, lahko iz prostora, kjer teče obravnava odstrani priče in izvedence, dokler niso zaslišani.

22. člen
Komisija mora popolnoma in po resnici ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo obdolženca ali govore njemu v prid.
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči komisija po svojem prepričanju in na podlagi vestne in skrbne
presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj.
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23. člen
Predsednik komisije vodi disciplinsko obravnavo, izprašuje obdolženca, daje besedo članom komisije in
zastopniku predlagatelja ter razglaša odločbe komisije. Dolžnost predsednika komisije je, da se disciplinska
zadeva ne zavlačuje. Skrbeti mora, da je med obravnavo v prostoru red in da se ne krni dostojanstva komisije in
KD Barje.
Predsednik komisije sme vsakogar, ki moti red in disciplino, začasno ali dokončno odstraniti z obravnave.

24. člen
Zastopnik predlagatelja lahko do konca dokaznega postopka predlog za disciplinski postopek razširi, dopolni
ali spremeni.
Komisija v takih primerih oceni, če je potrebno obravnavo preložiti, da bi se lahko zbrali novi dokazi.
Če zastopnik predlagatelja predlog pred končanjem postopka umakne, komisija postopek ustavi.

Zapisnik
25. člen
O poteku disciplinske obravnave se piše zapisnik. Zapisnikarja določi predsednik komisije izmed članov
komisije ali KD Barje.
V zapisnik se vpiše: sestava disciplinske komisije, kraj in datum ter ura začetka in zaključka disciplinske
obravnave, disciplinska zadeva, ime in priimek obdolženca.
Zapisnik mora obsegati bistvene navedbe obtožbe in zagovora, izjave prič in izvedencev in druga pomembna
dejstva.
Predsednik komisije lahko sproti narekuje zapisnikarju, kaj se vpiše v zapisnik. Lahko pa se zapisnik sestavlja
drugače, le da mora vsebovati vse sestavine iz 2 (drugega) in 3 (tretjega) odstavka tega člena.
Obdolženec ima pravico prebrati celoten zapisnik, priče in izvedenci pa tisti del, kjer je vpisana njihova izjava;
v kolikor kdo misli, da njihova izjava ni pravilno vpisana, ima pravico zahtevati popravek.

26. člen
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije in zapisnikar, ni pa treba, da ga podpišejo stranke v postopku.

Odločitev disciplinske komisije in razglasitev odločitve
27. člen
Ko predsednik komisije ugotovi, da je dejansko stanje dovolj razčiščeno in ni več dokaznih predlogov oziroma
so ti zavrnjeni ali nepomembni za postopek, zaključi obravnavo.
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Nato sledi posvetovanje in glasovanje komisije, ki poteka za zaprtimi vrati. Po posvetu in glasovanju komisija
razglasi svojo odločitev, s katero lahko:
- ugotovi odgovornost obdolženca v postopku za storjeno kršitev in mu izreče disciplinski ukrep,
- oprosti obdolženca v postopku,
- zavrne zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.
Odločitev je veljavna, če sta zanjo glasovala vsaj 2 (dva) člana komisije.
O odločitvah iz 2 (drugega) odstavka tega člena mora komisija obdolžencu v postopku in predlagatelju za
uvedbo postopka izdati pisno odločbo v roku 15 (petnajstih) dneh po sprejeti odločitvi, ki mora vsebovati izrek,
obrazložitev in pravni pouk. Podpiše jo predsednik komisije.

V.

DISCIPLINSKE KRŠITVE
28. člen

Disciplinsko kršitev stori, kdor:
- krši določila statuta, kodeksa etike ter drugih splošnih in strokovnih aktov KD Barje, sklepe organov
KD Barje, ter zakonske in druge akte s področja kinologije,
- uveljavlja samovoljo, izkorišča svoj položaj ali na nedovoljen način posega v pristojnost posameznih
organov KD Barje,
- deluje v nasprotju s politiko vzreje in vzgoje psov,
- širi neresnice o delovanju društva, o delovanju organov društva in članih društva, na kakršen koli način
škoduje interesom KD Barje oziroma kinologiji nasploh, mu jemlje ugled in zmanjšuje društvena
prizadevanja za čim večje uspehe in dosežke oziroma mu povzroča moralno ali materialno škodo.

29. člen
Za hujše disciplinske kršitve je šteti zlasti tiste:
- ki so storjene z zlorabo položaja oziroma samovoljo člana,
- ki so storjene z zelo malomarnim opravljanjem funkcij oziroma dolžnosti v KD Barje,
- ki merijo na razbijanje enotnosti KD Barje,
- ki grobo kršijo politiko KD Barje na področju kinologije in zmanjšujejo njegova prizadevanja za čim
večje dosežke in uspehe,
- nespodobno obnašanje na kinoloških prireditvah,
- ukvarjanje s preprodajo psov,
- ki kršijo zakonodajo s področja zaščite živali,
- vsako drugo ravnanje, ki je povzročilo večjo materialno ali moralno škodo KD Barje (če je huje
prizadet ugled društva).

VI. DISCIPLINSKI UKREPI
30. člen
Za disciplinske kršitve komisija izreka praviloma opomine, v kolikor se kršitve po prejetem opominu
nadaljujejo, se lahko izreče tudi javni opomin ali kot tudi izključitev iz članstva društva.
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Za hujše disciplinske kršitve pa lahko komisija izreče:
•
•
•
•
•
•
•
•

ustni opomin,
pisni opomin,
javni opomin,
prepoved udeležbe na kinoloških prireditvah Društva za določeno/nedoločeno obdobje,
prepoved izvrševanja funkcij v Društvu za določeno obdobje,
trajna prepoved opravljanja funkcij v Društvu,
opomin pred izključitvijo ali izključitev iz članstva Društva za določeno obdobje in
trajna izključitev iz članstva Društva.

Dokončno izrečen in pravnomočen disciplinski ukrep »javni opomin« se objavi v reviji »Kinolog« izdajateljice
Kinološke zveze Slovenije, spletni strani KZS in na uradni spletni strani KD Barje.

31. člen
Po disciplinskem ukrepu začasne izključitve iz članstva društva se lahko izključeni ponovno včlani v društvo
čez 2 (dve) leti.

Ugovor in pritožba
32. člen
Obdolženec v postopku in vlagatelj zahteve za uvedbo disciplinskega postopka imata pravico ugovora proti
odločitvi komisije v roku 15 (petnajstih) dni od prejema pisnega odpravka odločbe. Ugovor član pošlje
občnemu zboru, naslovljeno na predsednika Društva, ki ga uvrsti na dnevi red prvega zasedanja občnega zbora.

33. člen
Ugovor mora vsebovati obrazložitev razlogov ter datum in podpis vlagatelja ugovora.

34. člen
Prepozno vložen ugovor komisija zavrže brez razpravljanja. Če ugovor ni bil vložen ali je bil vložen prepozno,
postane odločba komisije pravnomočna.
Pravočasno vložen ugovor zadrži izvršitev odločbe komisije. Na drugi stopnji o disciplinskih prestopkih odloča
občni zbor KD Barje. Njena odločitev je dokončna in zoper njo ni možna pritožba.

35. člen
Občni zbor reši pritožbo na enega od sledečih načinov:
- pritožbo zavrne in odločbo disciplinske komisije potrdi,
- pritožbi ugodi, odločbo razveljavi v celoti ali delno,
- pritožbi ugodi in odločbo spremeni glede odgovornosti ali glede izrečenega ukrepa.
Na občnem zboru o pritožbi nimajo pravice glasovati člani komisije, ki so odločali v disciplinskem postopku in
disciplinski kršitelj.
Odločitev občnega zbora se vpiše v zapisnik z bistveno vsebino obravnave. O odločitvi se mora izdati pisna
odločba. Odločbo podpišeta predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar, ter se s povratnico vroči
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predlagatelju in kaznovanemu.

VII. OBNOVA POSTOPKA
36. člen
Postopek, ki je bil s pravnomočno odločbo končan, se lahko obnovi na predlog tistega, ki mu je bil izrečen
ukrep kazni ali na predlog predlagatelja disciplinskega postopka v naslednjih primerih:
- če se izve za nova dejstva ali pridobi možnost uporabe novih dokazov, na podlagi katerih bi bila lahko
izdana drugačna odločba, če bi bila ta dejstva in dokazi uporabljeni v prejšnjem postopku,
- če se opira odločba disciplinskega organa na krivo izpoved priče, izvedenca ali na krivo listino, ali če je
prišlo do odločbe na podlagi kaznivega dejanja članov disciplinske komisije ali koga drugega.

VIII. ZASTARANJE
37. člen
Začetek in vodenje disciplinskega postopka zastara po 6 (šestih) mesecih od dneva, ko se je izvedelo za kršitev
in za storilca oziroma po 2 (dveh) letih od dneva, ko je bila kršitev storjena.

IX. EVIDENCA O IZREČENIH KAZENSKIH UKREPIH
38. člen
O izrečenih kazenskih ukrepih vodi društvo evidenco. Če kaznovani v dveh letih po pravnomočnosti odločbe, s
katero mu je bil izrečen kazenski ukrep opomin ali javni opomin, ne stori novega disciplinskega prestopka, se
ukrep kazni izbriše iz evidence.

X. STROŠKI DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
39. člen
Disciplinski postopek je za obdolženca praviloma brezplačen, društvo krije disciplinski komisiji materialne
stroške, disciplinska komisija opravi delo brezplačno.
Če obdolženec predlaga zaslišanje izvedencev in drugih prič, mora stroške tem udeležencem v postopku
poravnati sam.

40. člen
Če se ugotovi, da obdolženec postopek namerno zavlačuje, se mu naloži plačilo vseh stroškov, ki so nastali v
postopku ter na prvem naslednjem naroku postopek zaključi, tudi če je obdolženec odsoten. V kolikor
obdolženec v 30 (tridesetih) dneh ne plača stroškov postopka, se ga pisno opozori, nakar se ga v 8 (osmih) dneh
po vročitvi opozorila predlaga za izključitev iz društva, ter se mu onemogoči kakršno koli delovanje v okviru
društva, dokler ne poravna stroškov skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Stroške se lahko izterja po sodni
poti.
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XI. KONČNE DOLOČBE
41. člen
Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na občnem zboru KD Barje in velja do preklica oz. sprejetja novega,
spremenjenega ali dopolnjenega na občnem zboru.
Pravilnik se objavi na uradni spletni strani KD Barje.

42. člen
V disciplinskem postopku se smiselno uporabljajo določbe veljavnega zakona o pravdnem postopku, razen če
to ni s tem pravilnikom drugače določeno.

43. člen
Z dnem pričetka veljave tega Pravilnika o disciplinski odgovornosti preneha veljati Disciplinski pravilnik
sprejet na občnem zboru dne 23.2.2012.

V Ljubljani, 12.3.2021

Predsednik KD Barje:
Gorazd Gregor Namestnik l.r.
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