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KARATE ZVEZA SLOVENIJE

Na podlagi 17. člena statuta Karate zveze Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je skupščina Zveze dne
25.3.2014 sprejela naslednji

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
I. SPLOŠNE DOLOČBE

Ta pravilnik določa disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, disciplinski postopek in pristojnosti
organov Zveze v disciplinskih zadevah.

V disciplinskem postopku se za vse, kar s tem pravilnikom ali drugim splošnim aktom Zveze ni
drugače določeno, smiselno uporabljajo določbe Zakona o prekrških.

Ta pravilnik velja za člane Zveze, člane organov in druge funkcionarje Zveze, trenerje in vaditelje,
sodnike, tekmovalce, reprezentante, osebe, ki so v delovnem ali pogodbenem razmerju z Zvezo,
osebe, ki na kakršenkoli način zastopajo ali predstavljajo Zvezo in osebe, ki z Zvezo kakorkoli
profesionalno ali prostovoljno sodelujejo ali zanjo opravljajo določene naloge.

Disciplinski postopek se lahko začne proti fizični osebi in pravni osebi, članici Zveze (v
nadaljevanju: kršitelj).
Proti članu Zveze se disciplinski postopek začne, če je dejanje (storitev ali opustitev), ki predstavlja
disciplinsko kršitev po tem pravilniku, uradno dejanje člana Zveze ali če fizična oseba stori
disciplinsko kršitev v svojstvu člana Zveze.

Disciplinska komisija I. stopnje sme opustiti disciplinski postopek proti članu Zveze oz. mu sme
oprostiti izrek disciplinskega ukrepa, če je disciplinsko kršitev storil njen član, pri tem pa njegovo
ravnanje ne predstavlja uradnega dejanja člana Zveze in če je član Zveze svojemu članu, ki je storil
disciplinsko kršitev, že sam izrekel primerni disciplinski ukrep.
Član Zveze je dolžan na njen poziv obvestiti disciplinsko komisijo o disciplinskem ukrepu iz
prejšnjega odstavka. Če Disciplinska komisija I. stopnje oceni, da izrečen ukrep ni primeren, lahko
nadaljuje disciplinski postopek proti članu Zveze oz. mu izreče disciplinski ukrep.
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Če disciplinsko kršitev stori ekipa, se disciplinski postopek uvede proti vsem članom ekipe in
vodstvu ekipe.

Kazenska odgovornost, odgovornost za gospodarski prestopek, odgovornost za prekršek ali
civilnopravna odgovornost za škodo, povzročeno tretjim osebam, ne izključuje disciplinske in
odškodninske odgovornosti kršitelja po tem pravilniku.
Uvedba postopka pred rednim sodiščem ne vpliva na vodenje in tek disciplinskega postopka in izrek
disciplinskega ukrepa po tem pravilniku.
II. VROČANJE

To poglavje ureja pisno komuniciranje disciplinskih organov z udeleženci disciplinskega postopka.
Pisanja po tem pravilniku so zlasti zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, poziv za dopolnitev
ali popravo zahteve, vabilo na disciplinsko obravnavo in odločbe disciplinskih organov.
Vsa pisanja se vročajo priporočeno po pošti.
Vročanje se opravi v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku, ki urejajo osebno
vročanje v splošnem upravnem postopku.

Sodelovanje kršitelja v disciplinskem postopku ni pogoj za izvedbo postopka, ugotovitev
odgovornosti in izrek disciplinskega ukrepa, vendar pa mora biti kršitelju omogočeno sodelovanje v
postopku tako, da se mu osebno vročijo vsaj:
-

zahteva za uvedbo disciplinskega postopka;
vabilo na disciplinsko obravnavo in
odločba disciplinskega organa.

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE

Disciplinska kršitev je dejanje (storitev ali opustitev), ki je v nasprotju s splošnimi akti Zveze ali
sklepi njenih organov ali etičnimi pravili v športu.
Disciplinska kršitev se lahko stori z naklepom ali veliko malomarnostjo.
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Disciplinske kršitve so:
-

kršitev splošnih aktov Zveze;
vsako dejanje, ki škodi ugledu Zveze ali karateja kot borilne oz. športne veščine;
povzročitev moralne ali materialne škode Zvezi ali njenim organom ali funkcionarjem Zveze;
neizpolnitev obveznosti po splošnih aktih Zveze ali po sklepih njenih organov;
zloraba položaja ali funkcije v Zvezi;
protipravno razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi Zveze;
ponarejanje zapisnikov, sklepov, obvestil in aktov Zveze;
neizvrševanje ali nevestno ali lahkomiselno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v organih
Zveze;
neupravičeno izostajanje s sej organov Zveze;
nešportno, nekulturno ali nedostojno vedenje na tekmovanjih in drugih prireditvah Zveze ali
članov Zveze;
motenje tekmovanj in drugih prireditev Zveze ali članov Zveze in reprezentančnih treningov ali
priprav;
neopravičen izostanek reprezentanta ali trenerja na tekmovanju;
neopravičeni izostanek reprezentanta ali trenerja na reprezentančnih pripravah;
vnaprej dogovorjen izid borbe na tekmovanju;
uporaba dopinga.

Disciplinske kršitve člana Zveze, poleg kršitev iz predhodnega odstavka, so še:
-

odpoved tekmovanja brez utemeljenih razlogov v roku krajšem od 30 dni;
neudeležba zdravnika oz. zdravstvenega osebja ob predvidenem začetku tekmovanja;
malomarno organiziranje in slabo vodenje tekmovanj ali prireditev pod okriljem Zveze;
predložitev napačnih oz. neresničnih prijav ali obvestil za tekmovalce glede starosti, kategorije,
spola, športnih dosežkov ali opravljenega zdravniškega pregleda;
nešportno obnašanje članov kluba, spremljevalcev in navijačev na tekmovanjih in prireditvah,
ki škodi interesom in ciljem Zveze in ugledu karateja.

Za lažje disciplinske kršitve se štejejo kršitve, katerih posledice so neznatne in ni nastala moralna ali
materialna škoda, dejanje pa je posledica nepremišljenosti in malomarnosti. Vse ostale kršitve se
štejejo za hujše disciplinske kršitve.
IV. DISCIPLINSKI UKREPI

Za disciplinske kršitve se lahko izrečejo naslednji disciplinski ukrepi:
-

opomin;
javni opomin;
denarna kazen;
ukrepi prepovedi:
 prepoved nastopa na tekmovanjih in prireditvah;
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-

prepoved opravljanja trenerskega ali vaditeljskega dela – odvzem licence;
prepoved dela ali opravljanja funkcije v organih Zveze;
prepoved sodelovanja na tekmovanjih in prireditvah v katerikoli funkciji;

izključitev člana iz Zveze.

Pri izreku disciplinskega ukrepa se upoštevajo teža kršitve, ponavljanje kršitev in oteževalne ter
olajševalne okoliščine.

Opomin se izreče za lažjo disciplinsko kršitev.
Opomina ni mogoče izreči za nezakonito razpolaganje s finančnimi ali materialnimi sredstvi Zveze,
za zlorabo položaja ali funkcije ali za dejanja, ki škodijo ugledu Zveze ali karateja.

Javni opomin, denarna kazen, ukrepi prepovedi, prenehanje delovnega razmerja in izključitev člana
iz Zveze se izrečejo za hujše disciplinske kršitve in se po dokončnosti odločbe objavijo na spletnih
straneh in biltenu Zveze.
Če je javni opomin izrečen fizični osebi, se o tem pisno seznani tudi člana Zveze.

Denarna kazen se lahko izreče v razponu od 100,00 EUR do največ 1000,00 EUR za pravno osebo
in v razponu od 100,00 EUR do največ 500,00 EUR za fizično osebo.
Rok plačila denarne kazni je najmanj 15 dni in največ 3 mesece od dokončnosti odločbe.
Če denarna kazen ni plačana v določenem roku, izreče disciplinski organ kršitelju disciplinski ukrep
prepovedi nastopanja ali sodelovanja na vseh tekmovanjih in prireditvah pod okriljem Zveze za čas
do plačila denarne kazni. Prepoved lahko traja največ dve leti od izteka zadnjega dneva roka za
plačilo denarne kazni.
Če je z disciplinsko kršitvijo nastala škoda, ki je kršitelj ne poravna prostovoljno, se za poravnavo
škode lahko sproži sodni postopek.

Disciplinski ukrepi prepovedi se izrečejo članom organov Zveze in drugim funkcionarjem,
reprezentantom, tekmovalcem, trenerjem in vaditeljem.
Ti ukrepi se izrečejo najmanj za dobo enega meseca in največ za dobo pet let.

Izključitev člana iz Zveze se izreče za hujše kršitve splošnih aktov Zveze ali sklepov njenih
organov.
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Za hujše kršitve splošnih aktov Zveze ali sklepov njenih organov se poleg kršitev, določenih v
statutu Zveze, štejejo še kršitve:
-

ki so prizadele ali onemogočile delo članov Zveze ali jim je bila povzročena večja
premoženjska škoda;
zaradi katerih je bilo ogroženo premoženje večje vrednosti;
zaradi katerih je bilo ogroženo ali bi lahko bilo ogroženo zdravje ali življenje ljudi.

Disciplinski ukrepi se izvršijo po dokončnosti odločbe.
Izvršitev disciplinskega ukrepa zastara v enem letu od dneva dokončnosti odločbe.
Disciplinske ukrepe izvrši predsednik Zveze oz. po njegovem pooblastilu drug organ ali funkcionar
Zveze.
Strokovno tehnična in administrativna opravila za delo disciplinskih organov in izvršitev
disciplinskih ukrepov opravlja sekretar Zveze.
V. DISCIPLINSKI ORGANI IN POSTOPEK

Disciplinska organa sta:
-

Disciplinska komisija I. stopnje;
Disciplinska komisija II. stopnje.

Disciplinska komisija I. stopnje in Disciplinska komisija II. stopnje sprejemata odločitve z navadno
večino, če so prisotni vsi člani komisije, če pa sta na zasedanju prisotna samo dva člana, pa s
soglasjem. Pri odločanju se noben član disciplinske komisije ne sme vzdržati.
Disciplinski organ sprejema odločitve v obliki sklepov in odločb, ki se vročijo udeležencem
postopka.
Odločba ali sklep obsega uvod, izrek, obrazložitev in pravni pouk.

Kadar se disciplinski postopek vodi zoper člana disciplinske komisije ali zoper člana Zveze,
katerega član je član disciplinske komisije ali kadar član komisije ne more opravljati svojega dela,
ga nadomešča starejši izmed nadomestnih članov.

Disciplinske obravnave so javne, če disciplinski organ ne odloči drugače.
Na disciplinski obravnavi pred disciplinsko komisijo se vodi zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani
komisije, zapisnikar in stranke v postopku.
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Vsi disciplinski ukrepi, razen opomina, so javni.
Disciplinska obravnava se lahko opravi v odsotnosti kršitelja, če je bil pravilno vabljen in
disciplinski organ oceni, da njegova udeležba ni potrebna za pravilno ugotovitev dejanskega stanja.
Disciplinska komisija I. stopnje o svojem delu najmanj enkrat letno poroča skupščini Zveze.
Poročilo v pisni in ustni obliki poda predsednik komisije. V delu poročila, ki se nanaša na opomine,
se poroča zgolj o številu izrečenih opominov v preteklem letu.

Kršitelja lahko v disciplinskem postopku zagovarja zagovornik.
Pravno osebo v postopku zastopa zakoniti ali pooblaščeni zastopnik.

Disciplinski postopek je dvostopenjski.
Na prvi stopnji je za odločanje pristojna Disciplinska komisija I. stopnje, na drugi stopnji pa
Disciplinska komisija II. stopnje Zveze.

Disciplinski postopek se sme proti kršitelju za isto kršitev uvesti samo enkrat.
Prejšnji odstavek ne velja za ponavljajoče se disciplinske kršitve. Če kršitelj stori enako disciplinsko
kršitev večkrat, je lahko za vsako kršitev posebej obravnavan in sankcioniran.

Disciplinski organ odloča na podlagi izvedenega dokaznega postopka ter ob upoštevanju in temeljiti
presoji vseh okoliščin, v katerih je prišlo do obravnavane kršitve.

Če je zaradi narave disciplinske kršitve potrebno kršitelja še pred izrekom disciplinskega ukrepa
odstraniti iz Zveze ali v primeru hujše kršitve splošnih aktov Zveze ali sklepov njenih organov,
lahko Disciplinska komisija I. stopnje kršitelja začasno suspendira še pred izrekom disciplinskega
ukrepa.
Suspenz lahko traja šest mesecev od izreka. V odločbi o izreku supenza je potrebno navesti trajanje
suspenza.
Če je disciplinska odločba izdana v roku, za katerega je izrečen suspenz in je kršitelju izrečen
disciplinski ukrep prepovedi ali izključitve člana iz Zveze, se veljavnost suspenza lahko podaljša do
dokončnosti odločbe. Če je kršitelju izrečen drug disciplinski ukrep ali je kršitelj oproščen ali je
zahteva za uvedbo disciplinskega postopka zavrnjena, suspenz preneha veljati z dnem izdaje
odločbe ali sklepa disciplinske komisije.
Proti sklepu o izreku suspenza ni posebne pritožbe.
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a) disciplinski postopek na prvi stopnji

Disciplinski postopek se uvede s pisno zahtevo, ki jo lahko vložijo člani in organi Zveze, vrhovni
sodnik tekmovanja in delegat na tekmovanju.

Zahteva za uvedbo disciplinskega postopka mora biti obrazložena in vsebuje ime in priimek
kršitelja, opis disciplinske kršitve z navedbo ustrezne oznake kršitve iz 11. člena tega pravilnika in
dokazne predloge. Če je zahteva nepopolna, jo mora predlagatelj na poziv disciplinske komisije
dopolniti v roku 15 dni po prejemu poziva.
Če Disciplinska komisija I. stopnje zahtevo zavrže, ker je predlagatelj v postavljenem roku ne
dopolni ali če je vodenje postopka zastaralo že pred vložitvijo zahteve, mora vlagatelj zahteve
povrniti Zvezi materialne stroške, ki so nastali zaradi dela disciplinske komisije.

Disciplinska komisija I. stopnje mora v roku trideset dni od prejema popolne zahteve s sklepom
odločiti ali se disciplinski postopek začne ali se zahteva zavrže.
Sklep o začetku disciplinskega postopka se s kopijo zahteve nemudoma pošlje osebi, zoper katero je
postopek začet (v nadaljevanju: kršitelj), s poukom, da lahko do disciplinske obravnave vloži pisni
zagovor.
Če Disciplinska komisija I. stopnje zavrže zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka, o tem obvesti
vlagatelja zahteve s pravnim poukom.

Disciplinsko obravnavo razpiše predsednik disciplinske komisije. Na obravnavo se vabijo
predlagatelj zahteve, kršitelj, predlagane priče in predsednik Zveze, najmanj 15 dni pred obravnavo.

Disciplinska komisija I. stopnje vodi obravnavo samo o zadevi, zaradi katere je sklicana. V primeru,
da je začetih več disciplinskih postopkov zoper istega kršitelja, lahko Disciplinska komisija I.
stopnje postopke združi in izda eno odločbo ali sklep.

Po končani disciplinski obravnavi izda Disciplinska komisija I. stopnje odločbo, s katero:
-

ugotovi, da je kršitelj odgovoren za očitano disciplinsko kršitev in izreče disciplinski ukrep ali
kršitelja oprosti ali
zavrne zahtevo za uvedbo disciplinskega postopka.

Pri odločanju in sprejemu odločbe so navzoči samo člani disciplinske komisije.
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Odločitev disciplinske komisije se praviloma ustno razglasi takoj po končani obravnavi in sprejemu
odločbe. Pisni odpravek odločbe se izdela in strankam vroči praviloma v roku 30 dni od ustne
razglasitve oz. končane obravnave.
Vsaka stranka v postopku nosi svoje stroške. Pričam in oproščenim kršiteljem se povrnejo prevozni
stroški v višini avtobusnega prevoza.
b) disciplinski postopek na drugi stopnji

Zoper odločbo ali sklep disciplinske komisije I. stopnje se smejo stranke pritožiti v petnajstih dneh
od prejema pisnega odpravka odločbe ali sklepa. Pritožba se vloži pisno na naslov Zveze. Če je
pritožba poslana s priporočeno pošiljko, se dan oddaje na pošto šteje za dan vročitve Zvezi.
Pritožba je pravočasna, če na Zvezo prispe do izteka pritožbenega roka.
Pravočasna pritožba upravičenega pritožnika zadrži izvršitev odločbe ali sklepa, razen če ta
pravilnik ne določa drugače.

Pravico do pritožbe imajo kršitelj, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep, njegov pooblaščenec,
predlagatelj zahteve in oškodovanec.

O pritožbah zoper sklepe in odločbe disciplinske komisije I. stopnje odloča Disciplinska komisija II.
stopnje.

Disciplinska komisija II. stopnje Zveze o pritožbi odloči na seji, ki se skliče najkasneje v roku 30
dni po prejemu pritožbe. Disciplinska komisija II. stopnje lahko:
-

s sklepom zavrže pritožbo kot prepozno, če ugotovi, da je bila podana po preteku pritožbenega
roka;
s sklepom zavrže pritožbo kot nedovoljeno, če ugotovi, da jo je podala oseba, ki nima pravice
do pritožbe ali če ugotovi, da je bila pritožba že vložena in kasneje umaknjena;
z odločbo zavrne pritožbo kot neutemeljeno in potrdi prvostopenjsko odločbo ali sklep;
s sklepom ugodi pritožbi, prvostopenjsko odločbo ali sklep deloma ali v celoti razveljavi in
zadevo vrne disciplinski komisiji I. stopnje v ponovno odločanje;
z odločbo ugodi pritožbi, prvostopenjsko odločbo ali sklep deloma ali v celoti spremeni in sama
izda novo odločbo ali sklep.

Odločitev Disciplinske komisije II. stopnje o pritožbi je dokončna.
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VI. OBNOVA IN ZASTARANJE DISCIPLINSKEGA POSTOPKA

Obnovo postopka lahko predlaga upravičenec oziroma jo disciplinski organ uvede sam, če je
verjetno izkazano:
-

da disciplinska odločba temelji na krivi izpovedi priče ali izvedenca,
da disciplinska odločba temelji na ponarejenih dokazih,
da se je izvedelo za nova dejstva ali dokaze, katerih ni bilo mogoče predložiti v predhodnem
postopku in bi nedvomno vodili do drugačne odločitve disciplinskega organa, če bi bila ta
dejstva in dokazi tedaj predloženi.

O predlogu za obnovo postopka na prvi stopnji odloča Disciplinska komisija I. stopnje.

V škodo kršitelja je mogoče predlagati obnovo postopka najkasneje v 30 dneh, odkar se je izvedelo
za obnovitvene razloge, razen če je pregon zastaral.
V korist kršitelja je vedno mogoče predlagati obnovo postopka.
Predlog za obnovo postopka se obravnava enako kot zahteva za uvedbo disciplinskega postopka.

Disciplinski postopek se ne more začeti, če od takrat, ko se izve za storilca in disciplinsko kršitev,
preteče več kot leto dni.
V vsakem primeru začetek disciplinskega postopka zastara v treh letih od storitve disciplinske
kršitve.
Uvedba disciplinskega postopka prekine zastaranje začetka disciplinskega postopka.
VII. EVIDENCA IN IZBRIS

Evidenco o izrečenih disciplinskih ukrepih vodi izvršni odbor.
Vsak dokončen disciplinski ukrep se vpiše v evidenco disciplinskih ukrepov. Če je ukrep izbrisan iz
evidence, se šteje, kot da ni bil izrečen.
Opomin izbriše iz evidence, če kršitelju v enem letu od dneva dokončnosti odločbe o opominu ni
izrečen nov opomin.
Javni opomin izbriše iz evidence, če kršitelju v dveh letih od dneva dokončnosti odločbe o javnem
opominu ni izrečen nov disciplinski ukrep.
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Ukrep prepovedi izbriše iz evidence, če kršitelju v petih letih od dokončnosti odločbe o ukrepu
prepovedi ni izrečen nov disciplinski ukrep.
Ukrep izključitve iz Zveze se lahko izbriše iz evidence pet let od dokončnosti odločbe o izključitvi
in je kršitelj lahko ponovno sprejet v Zvezo, če je bilo njegovo ravnanje po izrečenem ukrepu
primerno in če je utemeljeno pričakovati, da je izrečen ukrep izključitve iz Zveze na kršitelja vplival
tako, da ne bo več storil disciplinske kršitve.
O izbrisu ukrepa iz evidence se mora obvestiti kršitelja, ki mu je bil ukrep izrečen.
VIII. ODŠKODNNSKA ODGOVORNOST

Osebe, navedene v 3. členu pravilnika (v nadaljevanju: povzročitelj), so odgovorne za škodo, ki jo
povzročijo Zvezi ali njenim članom.
Odškodninska odgovornost pomeni, da mora povzročitelj povzročeno škodo povrniti.

Materialna škoda je izguba ali zmanjšanje premoženja Zveze ali njenih članov. Nematerialna škoda
je poseg v ugled ali druge dobrine oziroma interese Zveze ali njenih članov.

Če je škoda povzročena z disciplinsko kršitvijo, se odškodninska odgovornost ugotavlja v
disciplinskem postopku.
Ustavitev disciplinskega postopka ali oprostitev povzročitelja v disciplinskem postopku ne
izključuje uvedbe civilnega oz. sodnega postopka za povračilo škode.

Če disciplinski organ ugotovi, da je povzročitelj odškodninsko odgovoren za nastalo škodo, odloči o
načinu povrnitve škode.
Disciplinski organ lahko odloči, da povzročitelj:
-

škodo odpravi v določenem času (restitucija);
plača denarno odškodnino (satisfakcija) in določi rok in način plačila.

Proti odločbi o odškodninski odgovornosti lahko povzročitelj in predlagatelj postopka vložita
pritožbo. Za postopek pritožbe se smiselno uporabljajo določbe o disciplinskem postopku na drugi
stopnji.
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Odškodninskega zahtevka ni mogoče vložiti po preteku enega leta od nastanka škode.
Če je škoda nastala zaradi kaznivega dejanja, zastara odškodninski zahtevek v roku, v katerem
zastara kazenski pregon.

Če povzroči škodo več povzročiteljev, je vsak odgovoren za tisti del škode, ki jo povzroči.
Če ni mogoče ugotoviti, koliko škode je povzročil posamezni povzročitelj, se šteje, da so
povzročitelji enako odgovorni in morajo škodo vrniti v enakih delih.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Ta pravilnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme Disciplinska komisija II. stopnje Zveze.
Z dnem pričetka veljave tega pravilnika preneha veljati disciplinski pravilnik, sprejet na skupščini
20.5.2009.

Predsednik KZS
dr. Igor Zelinka
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