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Na podlagi 30. člena Statuta Kendo zveze Slovenije (v nadaljevanju KZS) je Zbor članov 

KZS na izredni seji dne 19. 4. 2021 sprejel 

 

DISCIPLINSKI PRAVILNIK KENDO ZVEZE SLOVENIJE 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost fizičnih in pravnih oseb, ki so članice KZS. 

Disciplinski postopek se lahko začne proti fizični ali pravni osebi, članici KZS (v 

nadaljevanju: kršitelj). 

Ta pravilnik določa disciplinske ukrepe, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za 

ugotavljanje odgovornosti in izrekanje ukrepov. 

 

2. člen 

Proti članu se disciplinski postopek začne, če je dejanje, ki predstavlja disciplinsko kršitev po 

tem pravilniku, uradno ravnanje organizacij članic KZS, ali če posamezna fizična oseba stori 

disciplinsko kršitev po tem pravilniku, pri tem pa ravna kot član organizacije članice KZS. 

Kršitelj je odgovoren za kršitev, če je podana njegova krivda v obliki naklepa ali 

malomarnosti. 

Disciplinska kršitev je storjena z naklepom, če se je kršitelj zavedal svojega dejanja in ga je 

hotel storiti, ali če se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je v to privolil. 

Disciplinska kršitev je storjena iz malomarnosti, če kršitelj ni ravnal s potrebno pazljivostjo, 

čeprav se je zavedal, da lahko stori dejanje, pa je lahkomiselno mislil, da se to ne bo zgodilo 

ali da bo to lahko preprečil, ali če se ni zavedal, da lahko stori dejanje, pa bi se bil po 

okoliščinah in po svojih osebnih lastnostih tega moral in mogel zavedati. 

Disciplinska kršitev nastane s storitvijo, opustitvijo oziroma dopustitvijo. 
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3. člen 

Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se kršitelju izreče disciplinski ukrep tudi za 

poskus hujše disciplinske kršitve, in sicer tako, kot če bi se disciplinska kršitev izvršila. V tem 

primeru se kršitelju lahko izreče milejši disciplinski ukrep. 

Hujše disciplinske kršitve so določene v 11. členu tega pravilnika.   

Kdor drugega napelje k storitvi disciplinske kršitve ali mu pri storitvi disciplinske kršitve 

pomaga, se mu izreče disciplinski ukrep, kot bi disciplinsko kršitev storil sam. 

 

4. člen 

Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več disciplinskih kršitev, se najprej določita vrsta 

in teža disciplinskega ukrepa za vsako disciplinsko kršitev posebej, nato pa se izreče enotni 

disciplinski ukrep. 

 

5. člen 

Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti po dveh letih od storitve disciplinske kršitve.  

Izvršitev disciplinskega ukrepa ni mogoča, če je minilo več kot dve leti od dneva 

pravnomočnosti sklepa, s katerim je bil ukrep izrečen. 

Če je disciplinska kršitev obenem tudi kaznivo dejanje, zastara pregon v enakem roku, kot ga 

določa zakon za zastaranje pregona za kaznivo dejanje. 

Zastaranje pregona disciplinske kršitve pretrga vsako opravilo v postopku pred generalnim 

sekretarjem KZS ali predsednikom KZS oziroma disciplinsko komisijo. 

Zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa se pretrga z dejanji, namenjenimi za izvršitev 

disciplinskega ukrepa. 

S pretrganjem zastaranja začne zastaralni rok teči znova. 

Pregon disciplinske kršitve in izvršitev disciplinskega ukrepa zastarata v vsakem primeru, ko 

preteče dvakrat toliko časa, kolikor je določeno za zastaranje pregona disciplinske kršitve ali 

za zastaranje izvršitve disciplinskega ukrepa. 

 

6. člen 

Kršiteljem se za disciplinske kršitve lahko izrekajo naslednji disciplinski ukrepi: 

- opomin, 
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- opomin s pogojnim ukrepom s preizkusno dobo največ treh let, 

- javni opomin, 

- javni opomin s pogojnim ukrepom s preizkusno dobo največ treh let, 

- povračilo nastalih materialnih stroškov, 

- prepoved nastopanja na tekmovanjih, 

- odvzem naslova, priznanja, nagrade oziroma uvrstitve, 

- prepoved opravljanja uradnih funkcij,  

- odvzem kyu in dan stopnje, 

- začasna izključitev iz KZS v trajanju največ dveh let, 

-  trajna izključitev iz  KZS. 

Kršitelju se lahko za eno disciplinsko kršitev izreče več disciplinskih ukrepov. 

 

7. člen 

Pri izreku disciplinskega ukrepa disciplinska komisija odmeri ukrep v mejah, ki so predpisane 

s tem pravilnikom ter glede na težo storjenega dejanja in krivdo. 

Pri tem disciplinska komisija upošteva vse okoliščine, ki vplivajo na to, ali naj bo ukrep  

strožji ali milejši (olajševalne in oteževalne okoliščine), zlasti pa: 

-        stopnjo kršiteljeve krivde, 

-        nagibe, iz katerih je dejanje storil, 

-        stopnjo ogrožanja ali kršitve zavarovane vrednote, 

-        okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno, 

-        prejšnje delovanje kršitelja, predvsem ali je bil kršitelju že kdaj prej izrečen disciplinski 

ukrep, 

-        njegovo obnašanje po storjenem dejanju, zlasti njegov odnos do posledic kršitve, 

-        druge okoliščine, ki se nanašajo na kršiteljevo osebnost ter pričakovani učinek ukrepa v 

prihodnosti. 
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8. člen 

Ukrep prepovedi nastopa na tekmovanjih se kršitelju lahko izreče za določeno število 

tekmovanj ali za določeno časovno obdobje. 

 

9. člen 

Zahtevek za povračilo nastalih materialnih stroškov se za kršitelje izreka v višini dejanskih 

nastalih stroškov povezanih z disciplinsko kršitvijo. 

Stroške je potrebno poravnati v roku 15 dni od pravnomočnosti sklepa. V primeru zamude je 

kršitelj do plačila suspendiran. 

 

10. člen 

O izrečenih ukrepih po tem pravilniku vodi zapisnik Disciplinska komisija KZS, ki po 

prenehanju delovanja, v skladu z 29. členom statuta KZS,  preda zapisnik v arhiv KZS. 

 

11. člen 

Disciplinske kršitve so: 

1.  kršitev statuta, pravilnikov in drugih splošnih aktov KZS; 

2.  ravnanje, ki škodi ugledu KZS in njenih funkcionarjev; 

3.  povzročitev moralne in materialne škode KZS, njenim organom ali funkcionarjem; 

4. ponarejanje dokumentov, priznanj in ostalih uradnih listin KZS; 

5.  neupravičeno nesodelovanje pri aktivnostih KZS ali nevestno in lahkomiselno izvajanje 

sprejetih zadolžitev ter funkcij v organih KZS; 

6. neupravičeno izostajanje s sej organov KZS; 

7. neizvrševanje, neupoštevanje in kršenje sklepov Zbora članov ter sklepov drugih organov 

in delovnih teles KZS; 

8.  neodgovorno vodenje tekmovanj, izpitov ter ostalih prireditev; 

9. zloraba položaja ali funkcije;  

10. namerno oviranje dela organov KZS; 

11. protipravno razpolaganje s finančnimi in materialnimi sredstvi KZS; 
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12.  namerno zavajanje članov KZS; 

13. širjenje netočnih informacij o KZS; 

14. samovoljno delovanje članov KZS, ki ni v skladu z njeno politiko ali kvari njen ugled 

(organiziranje javnih nastopov, prireditev brez soglasja ali v nasprotju s politiko KZS); 

15. nešportno in neetično vedenje pri dejavnostih KZS ter na domačih in tujih prireditvah in 

tekmovanjih;  

16. fizični napad na drugo osebo; 

17. motenje tekmovanja, prireditev, treningov, priprav; 

18.  udeležba na treningih, tekmovanjih, seminarjih, izpitih in sejah zveze pod vplivom 

alkohola ali drugih prepovedanih snovi;  

19.  jemanje nedovoljenih poživil (doping); 

20. nagovarjanje k disciplinskim kršitvam; 

21. dajanje ponarejenih ali netočnih podatkov v postopku registracije tekmovalca in drugih 

postopkih; 

22. neupravičen odstop pozvanega državnega reprezentanta s tekmovanja za reprezentanco; 

23. neupravičeni izostanki reprezentanta ali trenerja z reprezentančnih priprav; 

24. ravnanje, ki lahko vpliva na integriteto posamezne borbe ali tekmovanja pod okriljem 

KZS, Evropske kendo zveze ali Mednarodne kendo zveze, kot so npr. ravnanja, povezana z 

dogovarjanjem rezultatov, podkupovanjem ali sodelovanjem pri podkupovanju; 

25.  kršitev sodniških pravil Mednarodne kendo zveze. 

Kršitve iz točk :  1,2, 4 , 9, 11, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25 tega člena so hujše disciplinske 

kršitve.  

 

POSTOPEK 

12. člen 

Za vodenje disciplinskega postopka je pristojna Disciplinska komisija KZS. 

KZS izvoli Disciplinsko komisijo KZS v 30 dneh od dneva, ko generalni sekretar KZS oz. 

predsednik KZS prejme prijavo. 

O pritožbi zoper sklep Disciplinske komisije KZS odloča Izvršni odbor KZS (v nadaljevanju 

IO). 
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13. člen 

Disciplinski postopek se začne s pisno prijavo, ki jo generalnemu sekretarju KZS poda 

posameznik, klub, društvo, funkcionar ali organ KZS.   

Šteje se, da je disciplinski postopek uveden, ko generalni sekretar KZS prejme pisno prijavo.    

Če je kršitelj generalni sekretar KZS se prijava poda pri predsedniku KZS.  Šteje se, da je 

disciplinski postopek uveden, ko predsednik KZS prejme pisno prijavo.    

 

14. člen 

O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora Disciplinska komisija KZS obvestiti 

domnevnega kršitelja, ki se ima pravico o njem pisno izreči v roku sedmih koledarskih dni od 

prejema obvestila. Glede vročitve se smiselno uporablja 16. člen tega pravilnika. 

Disciplinska komisija v disciplinskem postopku ugotovi vsa dejstva, pomembna za ugotovitev 

dejanskega stanja. 

Disciplinska komisija KZS lahko za ugotovitev dejanskega stanja udeležence ali priče povabi 

k obravnavi in pridobi njihovo izjavo o dogodku v ustni ali pisni obliki. Vabilu oziroma 

zahtevi so se dolžni odzvati vsi vabljeni člani KZS. Neupravičena zavrnitev sodelovanja v 

disciplinskem postopku predstavlja disciplinsko kršitev. 

15. člen 

Če je iz prijave razvidno, da je bila storjena hujša disciplinska kršitev oziroma so okoliščine 

primera takšne, da je potrebno kršitelju že pred izrekom disciplinskega ukrepa preprečiti 

nastopanje oziroma opravljanje funkcij, lahko generalni sekretar KZS kršitelju izreče suspenz. 

Če je kršitelj generalni sekretar KZS, lahko suspenz izreče predsednik KZS. 

Tekmovalec, ki je na tekmovanju diskvalificiran zaradi nešportnega vedenja, je avtomatično 

suspendiran. 

Suspenz traja do dokončnosti sklepa o disciplinskem ukrepu. 

Suspendirana oseba ne sme tekmovati oziroma opravljati funkcije. 

 

16. člen 

Po izvedenem postopku izda Disciplinska komisija KZS sklep, s katerim postopek ustavi ali 

ugotovi disciplinsko kršitev in izreče ukrep. Sklep mora biti izdan najkasneje v roku treh 

mesecev od uvedbe disciplinskega postopka. 
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Sklep o ugotovitvi disciplinske kršitve ali ustavitvi postopka mora biti izdan v pisni obliki. 

Odposlan mora biti na kršiteljev naslov s priporočeno pošiljko. Šteje se, da je vročen 16. dan 

od dneva, ko je bil odposlan na naslov kršitelja. Naslov kršitelja je naslov, ki ga je kršitelj s 

pristopno izjavo sporočil klubu oziroma društvu. S soglasjem kršitelja se sklep šteje za vročen 

tudi na dan, ki ga na sklep lastnoročno zapiše in podpiše kršitelj.   

Sklep disciplinske komisije mora biti na način, naveden v prejšnjem odstavku tega člena, 

vročen tudi klubu, katerega član je kršitelj in predlagatelju uvedbe disciplinskega postopka, če 

to ni klub. 

Obrazložitev sklepa o ugotovitvi disciplinske kršitve in izreku ukrepa mora vsebovati 

navedbo sestave disciplinske komisije, opis kršitve, navedbo dokazov, na katere se opira, ter 

razloge, odločilne za ugotovitev kršitve, izrečen disciplinski ukrep ter pravni pouk. Sklep o 

ustavitvi postopka mora vsebovati navedbo sestave disciplinske komisije KZS, opis očitane 

kršitve, navedbo dokazov, na katere se opira, ter razloge za ustavitev postopka ter pravni 

pouk. 

 

 

POSTOPEK S PRITOŽBO 

17. člen 

Proti sklepu Disciplinske komisije KZS je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. 

Pritožba se vloži pisno na naslov KZS. KZS jo posreduje generalnemu sekretarju KZS 

oziroma predsedniku KZS. 

Pritožba ne zadrži izvršitve izrečenega disciplinskega ukrepa. 

Pri suspenzu pritožba ni možna. 

 

18. člen 

Pritožbo lahko vloži kršitelj, klub, katerega član je kršitelj, ali predlagatelj uvedbe 

disciplinskega postopka. 

 

19. člen 

Pred posredovanjem pritožbe generalni sekretar KZS oziroma predsednik KZS preveri, ali je 

pritožba pravočasna in če jo je vložila upravičena oseba. V nasprotnem primeru generalni 

sekretar KZS oziroma predsednik KZS pritožbo s sklepom zavrže.  
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20. člen 

Če je pritožba pravočasna in vložena s strani upravičene osebe, o njej IO KZS odloči s 

sklepom, s katerim sklep Disciplinske komisije KZS potrdi ali razveljavi in spremeni ali 

razveljavi in zadevo vrne Disciplinski komisiji KZS v ponovno odločanje. 

 

21. člen 

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v mesecu dni od prejema pritožbe. 

Sklep IO, s katerim se sklep Disciplinske komisije KZS potrdi ali razveljavi in spremeni, je 

dokončen. 

 

IZLOČITEV 

22. člen 

V postopku odločanja o disciplinski kršitvi ne sme sodelovati oseba, ki je v postopku kršitelj, 

oškodovanec ali prijavitelj. 

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Disciplinski pravilnik KZS z dne 26. 3. 

2017. 

 

24. člen 

Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme Zbor članov KZS. 

 

Peter Topić – Predsednik Kendo zveze Slovenije 

 


