Na podlagi 23. člena Pravil Lovskega kinološkega društva Gorica Nova Gorica je Občni zbor Lovskega
kinološkega društva Gorica Nova Gorica dne 29.01.1999 v Šempetru pri Gorici sprejel:
PRAVILNIK
O DISCIPLINSKEM POSTOPKU

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik vsebuje: določbe o sestavi in pristojnosti disciplinske komisije v Lovskem kinološkem
društvu Gorica Nova Gorica, (v nadaljnjem besedilu LKD), določa postopek pred to komisijo in
možnost pritožbe zoper prvostopno disciplinsko odločbo.
2. člen
Predmet disciplinskega postopka v LKD so lahko samo dejanja in opustitve, ki so vnaprej predvidene
bodisi kot kazniva dejanja ali prekrški v zakonih, ki se nanašajo na lovstvo, v pravilih LKD in v ostalih
predpisih, ki urejajo kinologijo.
3. člen
Disciplinski postopek na prvi stopnji se vodi pred disciplinsko komisijo LKD. Disciplinska komisija LKD
izreka disciplinske ukrepe in kazni.
Disciplinska komisija LKD uporablja žig LKD.
4. člen
Član LKD je lahko kaznovan le za tisto disciplinsko kršitev, ki še ni zastarala in ki jo je storil naklepno
ali iz malomarnosti.
Članu LKD je lahko izrečen samo ukrep ali kazen, ki je določen oziroma določena v aktih LKD.
5. člen
Pregon zoper disciplinsko kršitev zastara v šetih mesecih od dneva, ko je izvršni LKD izvedel za:
1. pravnomočno sodno odločbo za kaznivo dejanje oziroma upravno odločbo za
upravni prekršek
2. kršitve predpisov, ki predstavljajo disciplinski prekršek, oziroma v enem letu od
storitve dejnaja
Zastaranje pregona pretrga vložitev predloga za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga poda
upravičeni predlagatelj
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II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DISCIPLINSKE KOMISIJE
6. člen
V LKD lahko vodi disciplinski postopek in izreka kazni oziroma ukrepe za disciplinske kršitve le
izvoljena disciplinska komisija v sestavi treh članov.
Disciplinska komisija odloča samo o tistih kršitvah, ki so navedene v predlogu za uvedbo postopka.
7. člen
Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah na podlagi ustne, neposredne in javne
obravnave.
Članu LKD, zoper katerega je bil vložen predlog za uvedbo disciplinskega postopka, mora disciplinska
komisija v postopku omogočiti, da se brani in zagovarja ter v svojo korist predlaga dokaze.
8. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo: predsednik, njegov namestnik ter dva člana in njuna namestnika.
Izvoli jih občni zbor LKD.
9. člen
Član disciplinske komisije je izločen od odločanja:
- če je zoper njega podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka
- če je zakonec obdolženca, ali če je z njim v svaštvu ali sorodu do tretjega kolena,
- če je njegov posvojenec ali posvojitelj
- če je priča ali izvedenec v disciplinskem postopku
- če obstajajo okoliščine, ki vzbujajo utemeljen sum v njegovo objektivnost
Odločitev o izločitvi sprejme disciplinska komisija na predlog prizadetega člana disciplinske komisije
ali storilca disciplinske kršitve, ali upravnega odbora LKD.
Namesto izločenega člana določi predsednik, kateri namestnik bo član komisije.
Če je izločen predsednik komisije, vodi disciplinski postopek njegov namestnik ali eden od članov
komisije, ki ga odredi predsednik komisije.

III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
10. člen
Disciplinski postopek v LKD se začne na predlog izvršnega odbora.
Disciplinski postopek se začne tudi na predlog, ki ga poda pristojni upravni organ za lovstvo ali
izvršni odbor KZS, v katero je LKD včlanjen.
Pobudo za uvedbo disciplnskega postopka lahko Izvršnemu odboru poda vsak član LKD, izvršni
odbor drugega LKD ali kdor izve za disciplinsko kršitev.
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Če izvršni odbor LKD pobude za uvedbo disciplinskega postopka ne sprejme, je dolžan pobudniku
pismeno sporočiti razloge zakaj je ni sprejel.
11. člen
Izvršni odbor LKD je dolžan takoj podati predlog za uvedbo disciplinskega postopka predsedniku
disciplinske komisije, brž ko zve za disciplinsko kršitev oziroma sprejme pobudo za tak predlog in če
ugotovi, da obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je član LKD storil dejanje (ali opustitev), ki je
opredeljena kot disciplinska kršitev.

Predlog mora vsebovati:
1. ime in priimek, rojstne podatke in bivališče obdolženca
2. kratek opis kršitve in dokaze o storjeni kršitvi,
3. navedbo določila zakona, akta LKD, ali sklepa občnega zbora, ki je bilo kršeno
12. člen
Predsednik disciplinske komisije določi dan, uro in kraj disciplinske obravnave, na katero povabi
poleg članov disciplinske komisije in zapisnikarja še
- obdolženca (pismeno s povratnico)
- izvršni odbor, da pošlje na obravnavo svojega predstavnika
- predstavnika upravičenega predlagatelja disciplinskega postopka, če to ni IO
- priče in izvedence, če je to potrebno
Vabilo na disciplinsko obravnavo mora biti udeležencem vročeno najmanj osem dni pred
napovedano obravnavo.
13. člen
Predsednik disciplinske komisije prične disciplinsko obravnavo in razglasi predmet obravnave. Nato
ugotovi, če so prišli vsi povabljeni. Če niso, se prepriča, ali so bila vabila vročena oziroma ali so
izostanek opravičili.
Kadar je izkazano, da je obdolženec vabilo prejel, pa se obravnave neopravičeno ni udeležil, se
obravnava opravi v njegovi odsotnosti.
Če vročitev vabila obdolžencu ni izkazana ali je opravičeno izostal, se obravnavo preloži.

14.člen
Na začetku disciplinske obravnave predsednik disciplinske komisije prebere predlog izvršnega
odbora ali drugega upravičenega predlagatelja o uvedbi disciplinskega postopka in izvede dokazni
postopek.
V dokaznem postopku se najprej zasliši obdolženca, ki poda svoj zagovor. Sledi zaslišanje izvedencev
in prič, ki so bili vabljeni ter izvedejo drugi dokazi.
Obdolženec in izvršni odbor LKD kakor tudi drugi upravičen predlagatelj lahko na obravnavi
predlagajo nove dokaze. Če komisija sodi, da predlagani dokazi niso pomembni, jih zavrne in navede
v zapisnik razloge, zakaj jih je zavrnila.
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Obdolžencu se mora dati možnost, da se izjavi o izpovedbah prič ali izvedencev.
Če disciplinska komisija sodi, da je potrebno, lahko iz prostora, kjer teče obravnava odstrani priče in
izvedence, dokler niso zaslišani.
15.člen
Disciplinska komisija mora popolnoma in po resnici ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo obdolženca
ali govore njemu v prid.
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči disciplinska komisija po svojem prepričanju in na
podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj.
16.člen
Predsednik disciplinske komisije vodi disciplinsko obravnavo, izprašuje obdolženca, daje besedo
članom disciplinske komisije in zastopniku izvršnega odbora LKD ter razglaša odločbe disciplinske
komisije. Dolžnost predsednika disciplinske komisije je, da se disciplinska zadeva vsestransko
pretrese in da se postopek ne zavlačuje. Skrbeti mora tudi, da je med disciplinsko obravnavo v
prostoru red in da se ne krni dostojanstvo disciplinske komisije.
17.člen
Predsednik disciplinske komisije sme vsakogar, ki moti red in disciplino odstraniti z obravnave.
Odstraniti sme tudi disciplinskega kršitelja, vendar ga mora pred zaključkom obravnave seznaniti z
vsebino obravnave v njegovi odsotnosti.
18. člen
Zastopnik izvršnega odbora oziroma drug upravičeni predlagatelj lahko do konca dokaznega
postopka predlog za disciplinski postopek razširi, dopolni ali spremeni. Disciplinska komisija v takih
primirih oceni, če je potrebno obravnavo preložiti, da bi se lahko zbrali novi dokazi.
Če zastopnik izvršnega odbora oziroma drugega upravičenega predlagatelja predlog umakne,
disciplinska komisija postopek ustavi.

19.člen
O poteku obravnave se piše zapisnik. Zapisnikarja odredi predsednik disciplinske komisije in ni
nujno, da je član LKD.
V zapisnik se vpiše: sestava disciplinske komisije, kraj in datum in ura začetka in zaključka
disciplinske obravnave, disciplinska zadeva, priimek in ime obdolženca. Zapisnik mora obsegati
bistvene navedbe obtožbe in zagovora, izjave prič in izvedencev in druga pomembna dejstva.
Predsednik disciplinske komisije lahko sproti narekuje zapisnikarju, kar naj vpiše v zapisnik. Lahko se
zapisnik sestavlja tudi drugače, le da mora vsebovati vse sestavine iz prejšnjega odstvaka.
Obdolženec ima pravico prebrati celoten zapisnik, priče in izvedenci pa tisti del, kjer je vpisana
njihova izjava. V kolikor mislijo, da njihove izjave niso pravilno vpisane imajo pravico zahtevati
popravek.
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Zapisnik podpišejo predsednik disciplinske komisije, obdolženec in zapisnikar. Če obdolženec zavrne
podpis se to vpiše v zapisnik in navedejo razlogi zakaj noče podpisati zapisnika.
20.člen
Ko predsednik disciplinske komisije ugotovi, da je dejanski stan dovolj razčiščen in ni več dokaznih
predlogov oziroma so le ti zavrnjeni zaključi obravnavo. Nato sledi posvetovanje in odločanje, ki se
opravi le v prisotnosti članov disciplinske komisije in zapisnikarja.
Po posvetu objavi predsednik komisije v navzočnosti udeležencev obravnave odločitev komisije, ali
pa sporoči, da bo odločitev objavljena naknadno in kdaj bo ta objava.
21. člen
Na tajnem posvetu disciplinska komisija skrbno pretehta vse gradivo, ki je bilo obravnavao v
dokaznem postopku in glasuje:
- ali je obdolženec kriv, torej da je storil disciplinsko kršitev in mu izreče kazen
- ali, da obdolženec ni kriv in se ga oprosti odgovornosti.
Predsednik disciplinske komisije glasuje zadnji. Odločitev je veljavna, če sta zanjo glasovala vsaj dva
člana (večina) disciplinske komisije.
Disciplinska komisija oprosti obdolženca odgovornosti, kadar ugotovi, da disciplinski prekršek
obdolžencu ni dokazan, če storjeno dejanje ne predstavlja disciplinske kršitve ali če je pregon za
kršitev že zastaran.

22. člen
Pri odločaju o kršiteljevi odgovrnosti disciplinska komisija ocenjuje dokaze po svobodni oceni in
prepričanju. Verjame tistim dokazom, ki so prepričljivi življensko sprejemljivi ter logični.
Pri izrekanju disciplinske kazni mora disciplinska komisija upoštevati stopnjo odgovornosti
disciplinskega kršitelja, posledice ki jih je imelo storjeno dejanje ali opustitev ter druge obremenilne
in olajševalne okoliščine in vzgojni upliv na kršitelja ter na druge člane LKD.

23. člen
Kot obremenilne okoliščine se štejejo zlasi:
- če je bil prekršek storjen namenoma
- če je s prekrškom storjena LKD znatnejša materijalna škoda
- če je bil s prekrškom močno okrnjen ugled LKD ali lovstva nasploh ter če
so grobo kršeni odnosi v LKD
- če je kršitelj povratnik (če je že prej storil oziroma bil kaznovan za disciplinske
kršitve)
Kot olajševalne okolščine se štejejo zlasti:
- če kršitev ni bila storjena namenoma temveč iz malomarnosti,
- prejšnja neoporečnost kršitelja in njegove zasluge v LKD
- če s kršitvijo ni bila storjena večja materijalna škoda in kršen ugled kinologije
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- iskreno obžalovanje kršitelja za storjeni prekršek.
24. člen
Disciplinska komisija izreče za storjeni prekršek eno izmed kazni, ki so predpisane s pravili LKD.
Kazen izključitve iz LKD lahko diciplinska komisija izreče le za najhujše kršitve discipline, ki so
predvidene v pravilih LKD.
Poleg kazni disciplinska komisija disciplinskemu kršitelju, ki je spoznan za odgovornega za
disciplinsko kršitev izreče tudi povračilo stroškov, ki so nastali z disciplinskim postopkom
25. člen
O poteku tajnega glasovanja se piše poseben zapisnik, ki ga narekuje predsednik disciplinske
komisije. V zapisnik se vpiše: ali je obdoženi kriv ali ni kriv, določilo zakona ali akta LD, ki je bilo
kršeno, vrsta izrečene kazni in odločitev vsakega člana disciplinskega razsodišča.
Pri izreku kazni lahko razsodišče v zapisniku navede kratko obrazložitev kršitve in obremenilne in
olajševalne okoliščine, ki so vplivale na izrek in višini ter vrsto kazni. Zapisnik podpišejo vsi člani
diciplinske komisije in zapisnikar.
IV. DISCIPLINSKA ODLOČBA
26. člen
Odločba disciplinske komisije se sme glasiti le na osebo zoper katero je tekel disciplinski postopek,
ter dejanje in opustitev, ki so bile predmet obravnave na disciplinski obravnavi.
Disciplinska komisija praviloma razglasi odločbo takoj po tajnem posvetu. V bolj zamotanih zadevah
lahko odloži izdajo odločbe za največ osem dni.
V vsakem primeru mora disciplinska komisija izdati pisno odločbo v osmih dneh po zaključeni
disciplinski obravnavi. Odločbo mora vročiti kaznovanemu članu in izvršnemu odboru LKD, oziroma
upravičenemu predlagatelju disciplinskega postopka s povratnico.
27. člen
Odločba mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi.
Uvod obsega: naziv disciplinske komisije imena in priimke članov disciplinske komisije in
zapisnikarja, ime in priimek disciplinskega kršitelja, njegove rojstne podatke, bivališče in datum
obravnave.
Izrek obsega: kratek opis disciplinske kršitve za katero je bil kršitelj spoznan za odgovornega z
navedbo določila akta ali sklepa, ki je bil kršen ter kazen, ki je bila izrečena. Kadar se kršitelj oprošča
odgovrnosti je potrebno navesti za katere prekrške se oprošča.
V obrazložitvi se navedejo razlogi, olajševalne in obremenile okoliščine, ki so upoštevane pri odmeri
kazni oziroma razloge, ki so bili odločilni za oprostitev.
V poduku o pritožbi je treba navesti možnost pritožbe in komu se lahko pritoži v določenem roku
preko disciplinske komisije.
Disciplinsko odločbo podpiše predsednik disciplinske komisije.
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V. SUSPENZ
28. člen
Suspenz pomeni začasno prepoved opravljanja vseh ali nekaterih funkcij v KZS, kakor tudi
posameznih del in nalog.
Predsednik disciplinske komisije LKD lahko izreče suspenz pred razpisom glavne obravnave, to je v
predhodnem postopku. Disciplinsko razsodišče pa lahko suspenz izreče med obravnavo če oceni, da
se bo postopek zavlekel. Suspenz traja do pravnomočne odločbe oziroma največ šest mesecev.
O izreku suspenza se izda pisni sklep, ki se ga izroči članu v postopku in izvršnemu odboru LKD, ki
mora poskrbeti za njegovo uresničitev.
Disciplinska komisija lahko suspenz prekliče pred izdajo odločbe o disciplinskem ukrepu.
Suspenz se lahko izreče samo po predhodnem zaslišanju osebe, ki se ji namerava izreči suspenz.
29. člen
Suspenz se sme izreči v naslednjih primerih:
-

če je zoper člana LKD predlagan disciplinski postopek zaradi suma storitve kaznivega dejanja,
gospodarskega prestopka ali hujšega prekrška, ki ga je storil pri opravljanju funkcije oziroma del
in nalog v LKD ali KZS

-

če je zoper člana predlagan disciplinski postopek zaradi kršitev za katere se lahko izreče
izključitev iz članstva.

-

če član naklepno povzroča LKD ali KZS moralno ali materijalno škodo ali svoje
delo in naloge nevestno opravlja

- če obstaja nevarnost, da bo član LKD s hujšimi kršitvami nadaljeval.
-

če vnaša razdor med člane ali v organih LKD ali KZS

VI. PRITOŽBENI POSTOPEK
30. člen
Zoper odločbo disciplinske komisije ima pravico pritožbe kaznovani in izvršni odbor LKD oziroma
drugi upravičeni predlagatelj postopka. Pritožba se vloži pismeno v roku 15 dni po prejemu odločbe
pri disciplinski komisiji LKD, ki je izdala odločbo.
Prepozno vloženo pritožbo pritožbeni organ zavrže brez razpravljanja.
Če pritožba ni vložena ali je bila vložena prepozno, postane odločba disciplinske komisije
pravnomočna.
31. člen
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Za reševanje vseh pritožb zoper odločitve disciplinske komisije je na drugi stopnji pristojen občni
zbor LKD
Občni zbor rešuje pritožbe na rednih letnih občnih zborih LKD
32. člen
Občni zbor LKD lahko reši pritožbo na enega od sledečih načinov:
1. da pritožbo zavrne in odločbo potrdi
2. da pritožbi ugodi, odločbo razveljavi v celoti ali delno in jo vrne disciplinski
komisiji v ponovno obravnavo
3. da pritožbi ugodi in prvostopenjsko odločbo spremeni glede odgvornosti ali
glede izrečene kazni
Pravice glasovanja o pritožbi nimajo člani disciplinske komisije, ki so odločali v disciplinskem
postopku na prvi stopnji in disciplinski kršitelj. Odločitev občnega zbora je dokončna in zoper njo ni
redne pritožbe.
33. člen

Pritožbi se ugodi in se določbo disciplinske komisije delno ali v celoti razveljavi in vrne disciplinski
komisiji v ponovno obravnavo:
1. če so bila v postopku kršena določila pravil in tega pravilnika
2. če so bila v postopku nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva, ki so lahko
vplivala na odločitev
3. če ni zaneslivo dokazano, da je kaznovani storil disciplinsko kršitev, ki jo je
obravnavala disciplinska komisija
34. člen
Pritožbi se ugodi in se prvostopenjska odločba spremeni glede odgovornosti višine ali vrste kazni.
1. če je disciplinsko razsodišče napačno ugotovilo, kateri predpis in sklep je
kaznovani kršil, samo dejanje pa je bilo pravilno ugotovljeno
2. če izrečena kazen ne ustreza stopnji kršitve discipline
3. če izrečena kazen ni predvidena v pravilih LKD
35. člen
Odločitev občnega zbora LKD se vpiše v zapisnik z bistveno vsebino obravnave. O odločitvi se mora
izdati pismena odločba. Odločbo podpiše predsednik delovnega predsedstva in zapisnikar in se s
povratnico vroči Izvršnemu odboru ali drugemu upravičenemu predlagatelju in kaznovanemu.
Če je prvostopnenjska odločba razveljavljena je to podlaga za ponovni disciplinski postopek. Izvršni
odbor oziroma drugi upravičeni prelagatelj lahko na ponovni obravnavi svoj predlog razšiti ali
umakne.
Disciplinska komisija mora na ponovni obravnavi upoštevati ugotovitve in napotila
drugostopenjskega organa.
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36. člen
Pravnomočno izrečena kazen se mora vpisati v evidenco LKD. Vpiše se številka in datum
pravnomočne odločbe o izrečeni disciplinski kazni.

VII. OBNOVA POSTOPKA
37. člen
Postopek, ki je bil s pravnomočno odločbo končan se lahko obnovi na predlog kaznovanega ali
izvršnega odbora:
če se izve za nova dejstva in pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi bila lahko
izdana drugačna odločba, če bi bila ta dejstva ali dokazi uporabljeni v prejšnjem disciplinskem
postopku,
če se opira odločba disciplinske komisije na krivo izpoved priče ali izvedenca ali če je prišlo do
odločbe disciplinske komisije na podlagi kaznivega dejanja članov disciplinske komisije ali koga
drugega,
če se opira odločba disciplinske komisije na ponarejeno listino ali na listino v kateri je bila potrjena
neresnična vsebina.
38. člen
Disciplinski postopek se obnovi, če kaznovani ali izvršni obor brez svoje krivde ni mogel uveljavljati
okoliščin, ki so naštete v prejšnjem členu, predno je bil končan disciplinski postopek.
39. člen
O obnovi postopka odloča disciplinska komisija LKD. Zoper njeno odločitev je dopustna pritožba na
drugostopenjski organ smiselno z 28 členom tega pravilnika. Obnova postopka se opravi na način,
ki je s tem pravilnikom predpisan za disciplinski postopek. Obnovo postopka se lahko predlaga v
roku dveh let računajoč od dneva pravnomočnosti odločbe o kaznovanju.

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
40. člen
Ta pravilnik stopi v veljavo, ko ga sprejme občni zbor LKD.

Številka: 1 / 01 - 99
Datum: 29.01.1999

Predsednik LKD
Stojko Jančič
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