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Na podlagi 21.člena Statuta Kegljaške zveze Slovenije, je Skupščina Kegljaške zveze Slovenije na svoji seji, dne 
11. Decembra 1998 sprejela, ter 11.10 2007 sprejela dopolnitve  
 

PRAVILNIK 
 

O DISCIPLINSKI IN MATERIALNI ODGOVORNOSTI  

KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 
1.člen 

 
Ta pravilnik določa disciplinsko in materialno odgovornost članov Kegljaške zveze Slovenije (KZS) območnih 
kegljaških skupnosti ali zveza (OKS) in članov kegljaških klubov in društev (KK oz. KD), v nadaljevanju: 
Kegljaška organizacija in sicer: splošne odločbe, disciplinska odgovornost, sestavo in pristojnost disciplinskega 
razsodišča, disciplinski postopek, disciplinske kazni, disciplinsko odločbo, pritožbo in pritožbeni postopek, 
evidenco in izvršitev disciplinske kazni, materialno odgovornost, postopek za preizkus zakonitosti pravnomočne 
disciplinske odločbe, obnovo disciplinskega postopka, za kršitev Statuta in drugih splošnih aktov ter sklepov 
organov Kegljaške organizacije in za dejanja, ki škodujejo ugledu Kegljaške organizacije in kegljaškega športa. 
 

2.člen 
 
Predmet disciplinskega postopka v Kegljaški organizaciji je lahko samo dejanje in opustitve, ki so v naprej 
predvidene, bodisi kot kazniva dejanja ali upravni prekrški v zakonu in drugih predpisih, ki se nanašajo na 
kegljaški šport, ali kot disciplinski prekršek.  
 

3.člen 
 
Član Kegljaške organizacije je lahko kaznovan za tisti disciplinski prekršek, ki še ni zastaran in ki je storjen 
naklepno ali iz malomarnosti. 
Članu Kegljaške Organizacije je lahko izrečena le ena od kazni, ki so določene v tem pravilniku. 
 

4.člen 
 
Član Kegljaške organizacije je dolžan, da vestno in marljivo opravlja vse naloge, ki izhajajo iz dolžnosti članstva 
v Kegljaški organizaciji, predvsem pa: 
1. da skrbno varuje in uporablja zaupana mu materialna in tehnična sredstva (rekviziti, oprema, simboli in itd.), 
2. da pri strokovnem delu oz. usposabljanju v kegljaških veščinah, vloži vse svoje strokovne in druge 

sposobnosti in s tem prispeva k osebnem usposabljanju in razvoju športa, 
3. da svoje kegljaške in delovne sposobnosti stalno izpopolnjuje, 
4. da prizadevno opravlja upravljavske funkcije v organih Kegljaške organizacije 
5. da nudi strokovno pomoč drugim, predvsem mlajšim članom Kegljaške organizacije, katere član je, 
6. da s svojim obnašanjem ne škoduje ugledu Kegljaške organizacije, 
7. da spoštuje zakone in splošne akte ter sklepe Kegljaške organizacije, 
8. da marljivo in odgovorno opravlja druge naloge in opravila, ki mu jih kot članu zaupa kegljaška 

organizacija. 
 
 
II. DISCIPLINSKA ODGOVORNOST 

 
5.člen 

 
Disciplinski prekršek je vsako dejanje in postopek člana, ki v nasprotju z določbami zakona, drugih predpisov in 
Statuta, drugimi splošnimi akti ter sklepi Kegljaške organizacije, ali na drug način omejuje ali onemogoča 
izvajanje nalog članov Kegljaške organizacije, ali kvarijo ugled kegljanja oz, kegljaškega športa. 
 

6.člen 
 
Za lažji disciplinski prekršek se šteje: 
1. neopravičeno zamujanje v izvajanju nalog brez večjih škodljivih posledic za Kegljaško organizacijo; 
2. motenje drugega člana pri izvajanju nalog, oz. programiranju kegljaške aktivnosti; 
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3. neopravičena odsotnost od organizacijskih oz. določenih treningov, ki se izvajajo pod nadzorom ali brez 
nadzora oz. vodstva odgovorne osebe Kegljaške organizacije; 

4. zamujanje pri prihodu na izvajanju dogovorjenih ali določenih nalog (strokovni sestanki, turnirji, potovanja, 
itd.); 

5. neprimerno obnašanje člana Kegljaške organizacije v okolju, kjer se izvaja kegljaška aktivnost. 
 

7.člen 
 
Za težji disciplinski prekršek se šteje: 
1. dejanje, ki predstavlja kaznivo dejanje, 
2. zavestno kršenje zakona ali splošnih aktov in sklepov Kegljaške organizacije, s katerim so prizadete pravice 

članov Kegljaške organizacije ali pomembni interesi Kegljaške organizacije, 
3. član Kegljaške organizacije je tudi odškodninsko odgovoren za materialno škodo, ki jo je povzročil 

namenoma ali iz hude malomarnosti, 
4. kazenska odgovornost, odgovornost za prekršek ali gospodarski postopek ne izključuje disciplinske 

odgovornosti člana, čep omeni dejanje hudo kršite  disciplinske odgovornosti, 
5. večja opustitev nalog in opravil, zaupanih od strani Kegljaške organizacije, 
6. pridobivanje osebne materialne koristi, kakor tudi sprejemanje podkupnin, daril in drugih materialnih koristi 

v škodo Kegljaške organizacije ali ugledu kegljaškega športa, 
7. poneverbe ali kraje premoženja Kegljaške organizacije ali neodgovoren odnos do materialnih tehničnih 

sredstev, 
8. Prenos neodgovornih in neresničnih izjav o Kegljaški organizaciji, ali o članu Kegljaške organizacije, kakor 

tudi dajanje netočnih izjav, z namenom, da se članu zmanjša ugled, ali na kak drug način povzroči škodo, 
9. preprečevanje pobud javne kritike in objavljanje predlogov in stališč člana in javne kritike nepravilnosti, 
10. onemogočanje člana, da izvaja svojo obveznosti kot član Kegljaške organizacije, 
11. neupravičeno zamujanje v izvajanju del in nalog z večjimi škodljivimi posledicami za Kegljaško 

organizacijo, 
12. Zloraba funkcije in zaupanja, kakor tudi prekoračitev pooblastil, ki jih članu zaupa Kegljaška organizacija, 
13. Izzivanje nereda ali sodelovanje v neredu v Kegljaški organizaciji ali izven nje, 
14. Prihod na treninge pod vplivom alkohola ali drog, tekmovanja, sestanke in druge javne manifestacije, ki jih 

organizira Kegljaška organizacija, 
15. Izdajanje poslovnih skrivnosti ali zaupnih podatkov Kegljaške organizacije, 
16. Zavračanje izvajanja nalog, ki jih določi pristojni organ upravljanja ali pooblaščena oseba, 
17. Prenos ali povzročitev intrig, katerih posledica je ustvarjanje slabih oz. neprimernih medsebojnih odnosov, 
18. Žaljenje ali omalovaževanje članov Kegljaške organizacije, 
19. Netočno evidentiranje in prikazovanje rezultatov, ki jih doseže član Kegljaške organizacije na treningih, 

tekmovanjih in drugih javnih kegljaških manifestacijah, 
20. Falsificiranje zapisnika in sklepov organov upravljanja Kegljaške organizacije, 
21. Falsificirnaje rezultatov za člana ali ekipo Kegljaške organizacije, z namenom, da se pridobi prednost pri 

uvrstitvi na višja tekmovanja, 
22. Predložitev netočnih poročil ali podatkov članom oz. organom upravljanja Kegljaške organizacije, 
23. Kršitev pravic člana na preložitev zahteve pri uveljavljanju pravic, ki mu pripadajo na osnovi članstva, dela 

ali doseženih rezultatov v Kegljaški organizaciji, 
24. Preprečevanje nadzornega odbora v izvajanju nalog v Kegljaški organizaciji, 
25. Ponavljanje lažjih disciplinskih prekrškov, 
26. Vsako dejanje ali njihova opustitev člana Kegljaške organizacije, katero pristojni organ za sprožitev 

disciplinskega postopka oceni kot težji prekršek. 
 
 
III. SESTAVA IN PRISTOJNOST DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA 
 

8.člen 
 
V Kegljaški organizaciji vodi disciplinski postopek in izreka kazni za disciplinski prekršek disciplinsko 
razsodišče. 
 

9.člen 
 
Disciplinsko razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana, oz njihovi namestniki. Disciplinsko razsodišče izvoli 
skupščina Kegljaške organizacije za dobo 4 leta. 
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10.člen 
 
Predsednik, njegov namestnik ali člani disciplinskega razsodišča so izločeni od odločanja v primerih: 
- če je zoper njega podan predlog za uvedbo disciplinskega postopka. 
- če je zakonec kršitelja 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 disciplinsko razsodišče na predlog prizadetega člana disciplinskega razsodišča ali 
storilca disciplinske kršitve ali izvršnega organa Kegljaške organizacije. 
 

11.člen 
 
Disciplinsko razsodišče odloča o disciplinskih kršitvah  na podlagi ustne neposredne ali javne obravnave. 
Članu Kegljaške organizacije, zoper katerega je vložen predlog za uvedbo disciplinskega postopka, mora 
disciplinsko razsodišče omogočiti v postopku, da se brani in zagovarja, ter v svojo korist predlaga dokaze.  
Izjemoma se v primerih, ko se oseba zoper katero se vodi disciplinski postopek ne odzove niti na drugi prejeti 
poziv, se disciplinski postopek izvede in izreče disciplinski ukrep na podlagi dejstev in dokazov v odsotnosti 
obdolženega. 
O kršitvah članic KZS, organov KZS in posameznikov v organih KZS ter v kršitvah članov KK oz. KD na 
pripravah in mednarodnih tekmovanjih ter tekmovanjih, ki jih organizira in vodi KZS in OKS odloča 
disciplinsko razsodišče KZS, o disciplinskih postopkih članov KK oz. KD odločajo disciplinska razsodišča KK 
oz. KD. 
 

12.člen 
 
Disciplinsko razsodišče odloča samo o tistih kršitvah, ki so navedene v predlogu za uvedbo postopka. 
 

13.člen 
 
Prenehanje članstva v kegljaški organizaciji ne vpliva na izgubo pravic in pristojnosti disciplinskega razsodišča 
glede vodenja disciplinskega postopka, kakor tudi glede izreka disciplinskega ukrepa za postopke, katere so 
storili posamezniki kot člani Kegljaške organizacije, v kolikor tak postopek ni zastaral. 
Disciplinski ukrep izrečen osebi iz predhodnega odstavka začne teči od dne eventualnega ponovnega sprejema v 
članstvo katerekoli Kegljaške organizacije. 
 
 
IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
 

14.člen 
 
Disciplinski postopek v  Kegljaški organizaciji se lahko začne na osnovi predloga izvršnega organa Kegljaške 
organizacije. 
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko izvršnemu organu poda vsak član Kegljaške organizacije. 
Disciplinski postopek se začne tudi na predlog, ki ga poda pristojni upravni organ za društva, Športna zveza ali 
KZS oz. OKS v katero je Kegljaška organizacija vključena. 
Če izvršni organ Kegljaške organizacije pobude člana Kegljaške organizacije ali pristojne zveze za uvedbo 
disciplinskega postopka ne sprejme, je dolžan pobudniku sporočiti razloge, zakaj jih ni sprejel. 
 

15.člen 
 
Izvršni organ Kegljaške organizacije je dolžan takoj podati predlog za uvedbo postopka predsedniku 
disciplinskega razsodišča, čim izve za disciplinski prekršek, oz. sprejme pobudo za tak predlog in če ugotovi, da 
obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da je član Kegljaške organizacije storil dejanje (ali opustitev), ki je 
opredeljen(a) za disciplinsko kršitev. 
 
Predlog mora vsebovati: 
1. ime in priimek, rojstne podatke in prebivališče kršilca. 
2. Kratek opis kršitve in dokaze o storjeni kršitvi. 
3. Navedbe določila zakona, splošnega akta ali sklepa Kegljaške organizacije, ki je bilo kršeno.  
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16.člen 
 

Ko predsednik disciplinskega razsodišča prejme predlog upravičenega predlagatelja za uvedbo disciplinskega 
postopka, razpiše v čim krajšem času sejo razsodišča, na katerem se ugotovi: 
- ali je predlog sposoben za disciplinsko obravnavo, oz. ali ga je potrebno vrniti izvršilnemu organu v 

dopolnitev, ali pa da ustrezne poizvedbe opravi predsednik disciplinskega razsodišča, ali kateri od članov 
senata, ki ga določi predsednik; 

- ali so razlogi za izločitev katerega izmed članov senata, ali predsednika disciplinskega razsodišča. 
 
O poizvedenih opravilih (zaslišanju prič, izvedencev, izjavah kršitelja in ugotavljanju drugih okoliščin) se 
sestavljajo zapisniki ali pismeni zaznamki. 
Če senat disciplinskega razsodišča iz podatkov predloga izvršnega organa ali drugega upravičenega 
predlagatelja, oz. po njegovi dopolnitvi ali po opravljenih poizvedbah ugotovi, da raven domnevnega kršilca ne 
predstavlja disciplinske kršitve, ali da je kršitev že zastarala, izda na seji (brez glavne obravnave) odločbo s 
katero zavrže predlog izvršnega organa o uvedbi disciplinskega postopka. 
O tej svoji odločitvi se obvesti domnevni disciplinski kršitelj in izvršni organ (predlagatelj postopka), ki ima 
zoper tako odločbo pravico do pritožbe. Enako se postopa tudi tedaj, če je predlog za postopek podal drug 
upravičen predlagatelj. 
 

17.člen 
 
Disciplinski postopek se lahko sproži zoper vsakega člana Kegljaške organizacije, ne glede na njegovo funkcijo 
v organih Kegljaške organizacije. 
 

18.člen 
 
Ko predsednik disciplinskega razsodišča ugotovi, da je disciplinska zadeva sposobna za obravnavanje, določi 
dan, uro in kraj disciplinske obravnave, na katero povabi poleg članov disciplinskega razsodišča in zapisnikarja 
še: 
- disciplinskega kršitelja (pismeno vabilo s povratnico) 
- izvršili organ, da pošlje na obravnavo svojega predstavnika 
- predstavnika upravičenega predlagatelja disciplinskega postopka, v primeru ko predlagatelj ni izvršilni 

organ 
 
- priče in izvedence, če je to potrebno, oz. kadar niso podale izjave že pred glavno obravnavo. 
 
Vabilo na disciplinsko obravnavo mora biti udeležencem vročeno najmanj osem dni pred napovedano 
obravnavo. 
 

19.člen 
 
Disciplinski prekršek zastara po šestih mesecih, ko je bil storjen, odnosno od dneva, ko se izve o prekršku, v 
kolikor v tem roku ni sprožen disciplinski postopek. 
 

20.člen 
 
V primerih, ko se za disciplinski prekršek zve po enem letu od nastanka prekrška, se šteje kot absolutno 
zastarelost in postopka ni mogoče sprožiti. 
 

21.člen 
 
Disciplinsko razsodišče lahko odloži vodenje začetega disciplinskega postopka, če je oseba zoper katero se vodi 
postopek bolna, odsotna (izven mesta bivanja) ali obstajajo drugi opravičeni razlogi, ki osebi onemogočajo, da je 
prisotna na obravnavi ali da pismeni zagovor. 
Odložitev vodenja postopka iz prvega odstavka tega člena lahko traja samo do prenehanja razloga, ki je 
pogojeval odlaganje postopka. 
 

22.člen 
 
Predsednik disciplinskega razsodišča prične disciplinsko obravnavo in razglasi predmet obravnavne. Nato 
ugotovi, če so prišli vsi povabljeni. Če niso, se prepriča ali so bila vabila vročena, oz. ali so izostanek opravičili. 
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Kadar je izkazano, da je disciplinski kršitelj prejel vabilo pa se obravnave upravičeno ni udeležil, se obravnava 
opravi ob njegovi odsotnosti. V tem primeru se prebere predlog izvršilnega organa, ter se izvedejo dokazi in 
opravi postopek, kakor da je disciplinski kršitelj navzoč. 
Tako se postopa tudi v primeru, če disciplinskega kršitelja ni bilo možno predhodno zaslišati po njegovi krivdi. 
Če vročitev vabila kršitelju ni izkazana ali je disciplinski kršitelj opravičeno izostal, se obravnava preloži. 
 

23.člen 
 
V začetku disciplinske obravnave predsednik disciplinskega razsodišča prebere predlog izvršnega organa ali 
drugega upravičenega predlagatelja o uvedbi disciplinskega postopka in izvede dokazni postopek. 
 
V dokaznem postopku se najprej zasliši disciplinskega kršitelja, ki poda svoj zagovor. Če je bil disciplinski 
kršitelj že zaslišan, se prebere zapisnik o zaslišanju, kršitelj pa ga lahko dopolni. Nato se preberejo morebitni 
zapisniki in zaznamki o zaslišanju prič in izvedencev, oz. se priče in izvedenci zaslišijo ter izvedejo drugi 
dokazi. Disciplinski kršitelj in izvršni organ Kegljaške organizacije, kakor tudi drug opravičen predlagatelj lahko 
na obravnavi predlagajo nove dokaze. Če sodišče smatra, da predlagani dokazi niso pomembni, jih zavrne in 
navede v zapisnike razloge zakaj jih je zavrnilo. 
 
Disciplinskemu kršitelju se mora dati možnost, da se izjavi o navedbah prič in izvedencev. 
 
Če smatra disciplinsko razsodišče za potrebno, lahko iz prostora, kjer teče obravnava, odstrani priče in 
izvedence, dokler niso zaslišani. 
 

24.člen 
 
Disciplinsko razsodišče mora popolnoma in po resnici ugotoviti vsa dejstva, ki bremenijo disciplinskega kršitelja 
ali govore njemu v prid. 
 
Katera dejstva se štejejo za dokazana, odloči disciplinsko razsodišče po svojem prepričanju in na podlagi vestne 
in skrbne presoje vsakega dokaza posebej in vseh dokazov skupaj. 
 

25.člen 
 
Predsednik disciplinskega razsodišča vodi disciplinsko obravnavo in sprašuje obtoženca in priče, daje besedo 
članom disciplinskega razsodišča in zastopnikom izvršnega organa Kegljaške organizacije ter razglaša odločbe 
disciplinskega razsodišča. 
 

26.člen 
 
Vsakogar ki moti red in disciplino sme predsednik disciplinskega razsodišča odstraniti iz obravnave. Odstraniti 
sme tudi disciplinskega kršitelja, vendar ga mora pred zaključkom obravnave seznaniti z vsebino obravnave v 
njegovi odsotnosti. 
 

27.člen 
 
Zastopnik izvršnega organa Kegljaške organizacije oz. drugi opravičeni predlagatelj lahko do konca dokaznega 
postopka predlog za disciplinski postopek razširi, dopolni ali spremeni. Disciplinsko razsodišče v takih primerih 
oceni, če je potrebno obravnavo preložiti, da bi se lahko zbrali novi dokazi. 
 

28.člen 
 
Ko predsednik disciplinskega razsodišča ugotovi, da je dejanski stan dovolj razčiščen in ni več dokaznih 
predlogov, oz. so le-ti zavrnjeni, zaključi obravnavo, nakar se razsodišče umakne na tajno posvetovanje in 
odločanje, kjer so lahko prisotni le člani disciplinskega razsodišča in zapisnikar. 
Po posvetu objavi predsednik razsodišča v navzočnosti udeležencev obravnave odločitev razsodišča ali pa 
sporoči, da bo odločitev objavljena naknadno in kdaj bo objava. 
 

29.člen 
 
O poteku obravnave se piše zapisnik. Zapisnikarja odredi predsednik disciplinskega razsodišča in ni nujno, da je 
član Kegljaške organizacije. 
 
V zapisnik se vpiše: 
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Sestava disciplinskega razsodišča, kraj, datum in ura začetka in zaključka disciplinske obravnave, disciplinska 
zadeva, priimek in ime disciplinskega kršitelja, zapisnik mora obsegati bistvene navedbe, obtožbe in zagovora, 
izjave prič in druga pomembna dejstva. 
 
Predsednik disciplinskega razsodišča sproti narekuje zapisnikarju, kaj naj vpiše v zapisnik. 
 
Disciplinski kršitelj ima pravico prebrati celoten zapisnik, priče in izvedenci pa tisti del, kjer je vpisana njihova 
izjava, v kolikor smatrajo, da njihove izjave niso pravilno, vpisane imajo pravico zahtevati popravek. 
 
Disciplinski kršitelj ima pravico, da zahteva vročitev kopije zapisnika z razprave. 
 
Zapisnik podpišejo predsednik disciplinskega razsodišča, disciplinski kršitelj in zapisnikar. Če disciplinski 
kršitelj zavrne podpis se to vpiše v zapisnik in navedejo se razlogi za takšno obnašanje. 
 
Zapisnik o disciplinskem postopku s celotnim gradivom in odločbami disciplinskega sodišča se hrani 10 let. 
 

30.člen 
 
Na tajnem posvetu disciplinsko razsodišče skrbno pretehta vse gradivo, ki je bilo obravnavano v dokaznem 
postopku in glasuje ali je disciplinski kršitelj kriv, torej, da je storil disciplinsko kršitev in mu izreče kazen; ali 
da disciplinski kršitelj ni kriv in se ga oprosti odgovornosti. 
 
Predsednik disciplinskega razsodišča glasuje zadnji. Odločitev je veljavna, če sta zanjo glasovala vsaj dva člana 
disciplinskega razsodišča. 
 
Disciplinsko razsodišče oprosti kršitelja disciplinske odgovornosti, kadar ugotovi, da disciplinski prekršek 
kršitelju ni dokazan, če storjeno dejanje ne predstavlja disciplinske kršitve, ali če je pregon za kršitev že 
zastaran. 
 

31.člen 
 
Pri odločanju o kršiteljevi odgovornosti, disciplinsko razsodišče ocenjuje dokaze po svobodni oceni in 
prepričanju. Verjame tistim dokazom, ki so prepričljivi, življenjsko sprejemljivi in logični. 
 
Pri izrekanju disciplinske kazni mora disciplinsko razsodišče upoštevati stopnjo odgovornosti disciplinskega 
kršitelja, posledice, ki jih je imelo storjeno dejanje ali opustitev ter druge obremenilne in olajševalne okoliščine, 
vzgojni vpliv kazni na kršitelja ter druge člane Kegljaške organizacije. 
 

32.člen 
 
Kot obremenilni dokazi štejejo zlasti: 
- če je bil prekršek storjen namenoma; 
- če je s prekrškom storjena Kegljaški organizaciji znatnejša materialna škoda; 
- če je bil s prekrškom močno okrnjen ugled Kegljaške organizacije; 
- če so bili s prekrškom bistveno poslabšani medsebojni odnosi v Kegljaški organizaciji; 
- če je kršitelj povratnik (če je že prej storil oz. bil kaznovan za disciplinske kršitve). 
 
Kot olajševalne okoliščine se štejejo: 
- če kršitev ni bil storjena namenoma, temveč iz malomarnosti; 
- prejšnja neoporečnost kršitelja in njegove zasluge v kegljaški organizaciji; 
- če s kršitvijo ni bila storjena večja materialna škoda in kršen ugled Kegljaške organizacije; 
- iskreno obžalovanje kršitelja za storjen prekršek. 
 

33.člen 
 
Disciplinsko razsodišče izreče za storjeni prekršek eno izmed kazni, ki so določene s tem pravilnikom. 
Kazen trajne prepovedi opravljanja strokovnih nalog ali funkcij v kegljaški organizaciji in nastopanja na 
tekmovanjih ki jih organizira Kegljaška organizacija in izključitev iz Kegljaške organizacije, lahko disciplinsko 
razsodišče izreče le za najhujše kršitve discipline, predvidene v tem pravilniku. 
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34.člen 
 

O poteku tajnega glasovanja se piše zapisnik, ki ga narekuje predsednik disciplinskega razsodišča. V zapisnik se 
vpiše: 
- vsebina določila zakona, splošnega akta in sklepa, ki je bilo kršeno; 
- opis kršitve ter vrsta izrečene kazni s kratko obrazložitvijo; 
- ali pa sklep o oprostitvi od odgovornosti in kazni z navedbo razlogov, zakaj se ga oprošča in kratko 

obrazložitvijo. 
 
Po izreku kazni mora razsodišče v zapisniku navesti predvsem obremenilne in olajševalne okoliščine, ki so 
vplivale na izrek, višino ter vrsto kazni. Zapisnik podpišejo vsi člani disciplinskega razsodišča in zapisnikar. 
 

35.člen 
 
Izvršni organ Kegljaške organizacije lahko ob sklenitvi uvedbe disciplinskega postopka, v kolikor meni, da bi 
nadaljevanje opravljanje funkcije kršitelja disciplinskega postopka, lahko škodilo ugledu Kegljaške organizacije 
ali na kakršenkoli način motilo ali oteževalo izvajanje nalog Kegljaške organizacije in njenih organov ali 
škodovalo ugledu kegljanja, sprejme sklep o suspenzu osumljenega. 
Sklep o suspenzu se evidentira v zapisnik organa organizacije, ki je sklep sprejela. 
Zoper sklep o suspenzu je dopustna pritožba na skupščino Kegljaške organizacije v roku 15 po prejemu sklepa o 
suspenzu. 
 
Pritožba na sklep o suspenzu ne zadrži njegovo izvajanje. 
 
 
V. DISCIPLINSKE KAZNI 

 
36.člen 

 
Disciplinsko razsodišče Kegljaške organizacije lahko izreče naslednje kazni: 
 
Za lažji disciplinski prekršek: 
 
1. opomin 
2. javni opomin 
3. prepoved tekmovanja ali sojenja od treh mesecev do enega leta. 
 
Za težji disciplinski prekršek: 
1. javni opomin 
2. prepoved tekmovanja od šest mesecev do enega leta 
3. razrešitev opravljanja funkcij v organih upravljanja Kegljaške organizacije 
4. razrešitev opravljanja strokovnih nalog v kegljaški organizaciji (inštruktor, trener, sodnik, vodja ekipe…) 
5. prepoved opravljanja funkcij v Kegljaški organizaciji do 2 leti 
6. trajna prepoved opravljanja strokovnih nalog ali funkcij v kegljaški organizaciji in nastopanje na 

tekmovanjih, ki jih organizira Kegljaška organizacija 
7. izključitev iz članstva Kegljaške organizacije 
 
 
VI DISCIPLINSKA ODLOČBA 

 
37.člen 

 
Disciplinska odločba disciplinskega razsodišča sme glasiti le na osebo, zoper katero je tekel disciplinski 
postopek ter za dejanje ali opustitve, ki so bili predmet obravnave na disciplinski obravnavi. 
 
Disciplinsko razsodišče praviloma razglasi odločbo takoj po tajnem posvetu. V bolj zamotanih zadevah lahko 
odloži izdajo odločbe največ 8 dni. 
 
V vsakem primeru mora disciplinsko razsodišče izdati pismeno odločbo v 15 dneh po zaključeni disciplinski 
obravnavi. Odločbo mora vročiti kaznovanemu članu in izvršnemu organu Kegljaške organizacije, oz. 
predlagatelju disciplinskega postopka s povratnico. 
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38. člen 
 
Odločba mora vsebovati: uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi. 
 
Uvod obsega: 
Naziv disciplinskega razsodišča, imena in priimke članov disciplinskega razsodišča 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 odgovornosti, je potrebno navesti za 
katere kršitve se ga oprošča. 
 
V obrazložitvi se navede: 
Razlogi, olajševalne in obremenilne okoliščine, ki so upoštevane pri odmeri kazni, oz. razloge, ki so bili 
odločilni za oprostitev. 
 
V poduku o pritožbi je treba navesti: 
Možnost pritožbe in komu se lahko kaznovani pritoži v določenem roku. 
 
Disciplinsko odločbo podpiše predsednik disciplinskega razsodišča. 
 
 
VII. PRITOŽBA IN PRITOŽBENI POSTOPEK 
 

39.člen 
 
Zoper odločbo disciplinskega razsodišča ima pravico pritožbe kaznovani in izvršilni organ Kegljaške 
organizacije, oz. drugi upravičeni predlagatelj postopka. Pritožba se vlaga pismeno v roku 15 dni po prejemu 
odločbe, pri disciplinskem razsodišču, ki je izdala odločbo in se posreduje 2. stopenjskem organu. 
 
Prepozno vloženo pritožbo pritožbeni organ zavrne brez razpravljanja. 
 
Če pritožba ni bila vložena ali je vložena prepozno, postane odločba disciplinskega razsodišča pravnomočna. 
 

40.člen 
 
Za reševanje pritožb zoper vse odločitve disciplinskega razsodišča na 2. stopnji, je pristojna skupščina Kegljaške 
organizacije. 
 

41.člen 
 
Skupščina Kegljaške organizacije 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 disciplinskemu razsodišču v ponovno 

obravnavo 
3. da pritožbi ugodi in 1.stopenjsko odločbo spremeni glede odgovornosti ali samo glede izrečene kazni. 
 
Glasovalne pravice glede odločanja o pritožbi nimajo člani disciplinskega razsodišča, ki soodločajo na 1.stopnji 
v disciplinskem postopku in disciplinski kršitelj. Odločitev skupščine Kegljaške organizacije je dokončna oz. 
pravnomočna in zoper njo ni redne pritožbe. 
 

42.člen 
 
Pritožbi se ugodi in se odločbo 1.stopenjskega razsodišča delno ali v celoti razveljavi: 
- če so bila v postopku kršena določila tega pravilnika; 
- če so bila v postopku nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva, ki so lahko vplivala na odločitev; 
- če ni zanesljivo dokazano, da je kaznovani storil disciplinsko kršitev, ki jo je obravnavalo disciplinsko 

razsodišče. 
 

43.člen 
 
Pritožbi se ugodi in se 1.stopenjska odločba spremeni glede na odgovornosti, višine in vrste kazni: 
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- če je disciplinsko razsodišče napačno ugotovilo, kateri predpis in sklep je kaznovani kršil, samo dejanje pa 
je pravilno ugotovljeno; 

- če izrečena kazen ne ustreza stopnji kršitve discipline; 
- če izrečena kazen ni predvidena v tem pravilniku. 
 

44.člen 
 
Odločitev skupščine Kegljaške organizacije se vpiše v zapisnik z bistveno vsebino obravnave. O odločitvi se 
mota izdati v roku 8 dni pismena odločba s smiselno formualcijo iz 38.člena tega pravilnika. 
 
Odločbo podpiše predsednik delovnega predsedstva in zapisnika in se vroči s povratnico kaznovanemu, 
izvršnemu organu ali drugemu upravičenemu predlagatelju. 
 
Če je 1.stopenjska odločba razveljavljena je to podlaga za ponoven disciplinski postopek. Izvršni organ, oz. drug 
upravičen predlagatelj lahko na ponovni obravnavi svoj predlog razširi ali umakne. 
 
Disciplinsko razsodišče mora na ponovni obravnavi upoštevati ugotovitve in napotila 2.stopenjskega organa. 
 
 
VIII. EVIDENCA IN IZVRŠITEV DISCIPLINSKE KAZNI 

 
45.člen 

 
Kegljaška organizacija vodi evidenco vseh pravnomočno izrečenih kazni, ki jih je izreklo disciplinsko 
razsodišče, kakor tudi disciplinske odločitve, ki jih je reševala skupščina Kegljaške organizacije na drugi stopnji. 
 
Evidenco izrečenih disciplinskih ukrepov in odločitev vodi sekretar (tajnik) Kegljaške organizacije. 
 

46.člen 
 
Evidenca disciplinskih ukrepov vsebuje naslednje podatke: 
- tekočo številko 
- priimek in ime kršitelja 
- vrsto disciplinskega ukrepa 
- naziv organa, ki je izrekel disciplinski ukrep 
- številko in datum odločbe o izreku kazni 
- številko in datum odločbe o brisanju kazni 
- pripombe (datum dostave oz. prejema odločbe o disciplinskem prekršku…) 
 

47.člen 
 

Kegljaške organizacije in njihovi organi so odgovorni za izvršitev vseh pravnomočnih disciplinskih ukrepov. 
Neizvajanje nalog iz predhodnega odstavka tega člena se šteje za težji disciplinski postopek odgovorne osebe 
Kegljaške organizacije. 
 
 
IX. BRISNAJE – OPROSTITEV DISCIPLINSKE KAZNI 
 

48.člen 
 
V primerih, ko je namen disciplinskega ukrepa dosežen, se izrečena kazen lahko oprosti (briše). 
 

49.člen 
 
Disciplinska kazen se lahko oprosti: 
- na prošnjo Kegljaške organizacije, ki ji je bila izrečena; 
- na predlog izvršnega organa Kegljaške organizacije, katere član je bil disciplinsko kaznovan; 
- po oceni organa Kegljaške organizacije pristojnega za oprostitev kazni (skupščina). 
 

50.člen 
 
Disciplinske kazni: opomin, zadnji opomin in prepoved treniranja in tekmovanja se ne morejo brisati pred 
potekom šestih mesecev, od dne, ko so bile pravnomočno izrečene. 



 

  10/12 

Disciplinske kazni: prepoved opravljanja funkcij v organih upravljanja Kegljaške organizacije in prepoved 
opravljanja funkcij v Kegljaških organizacijah, se ne morejo brisati pred potekom 12 mesecev od dne, ko so bile 
pravnomočno izrečene. 
 

51.člen 
 
Disciplinske kazni iz prvega odstavka 50.člena se brišejo po treh letih in štejejo, kot da niso bile izrečene 
 

52.člen 
 
Brisana disciplinska kazen se šteje, kot da ni bila izrečena in se ne more upoštevati kot obremenilna okoliščina v 
primeru odločanja v disciplinskem postopku za ponovljen disciplinski postopek. 
 

53.člen 
 
Odločitev o oprostitvi disciplinske kazni pod pogoji določenimi v 50.členu tega pravilnika sprejme skupščina, 
katere komisija je izrekla disciplinsko kazen. 
 
Odločitev pristojnega organa o zavrnitvi prošnje ali predloga za oprostitev ali brisanje izrečene disciplinske 
kazni je dokončna. 
 
 
X. MATERIALNA ODGOVORNOST 
 

54.člen 
 
Član Kegljaške organizacije, ki je pri izvajanju kegljaške aktivnosti namerno ali iz skrajne nepazljivosti 
povzročil materialno škodo kegljaški organizaciji je dolžan, da jo povrne. 
 
V primerih, ko je škodo povzročilo več članov, je vsak član odgovoren za del škode, ki jo je povzročil. 
 
V primerih, ko se za posameznega člana ne more ugotoviti del škode, ki jo je povzročil se šteje, da so vsi člani 
enako odgovorni in morajo škodo povrniti v enakih delih. 
 

55.člen 
 
Škodo, okoliščine pod katerimi je nastala, njeno višino in povzročitelje, določa s sklepom disciplinsko 
razsodišče Kegljaške organizacije. 
 
V postopku ugotavljanja odgovornosti za škodo, razsodišče iz predhodnega odstavka tega člena lahko zasliši 
člana, pričo, opravi pregled in izvede druge ukrepe za ugotovitev odgovornosti za nastalo škodo. 
 
V kolikor član ne nadomesti škode po sklepu sodišča, izvršni organ Kegljaške organizacije sproži postopek za 
nadomestitev škode pred pristojnim sodiščem. 
 

56.člen 
 
Kegljaška organizacija, ki je tretji osebi nadomestila škodo, ki jo je povzročil njen član namenoma ali iz velike 
malomarnosti ima pravico, da zahteva od člana nadomestitev plačane škode v skladu z 54. In 55.členom tega 
pravilnika. 
 
 

XI. POSTOPEK ZA PREIZKUS ZAKONITOSTI PRAVNOMOČNE DISCIPLINSKE  

     ODLOČBE 

 
57.člen 

 
Pred disciplinskem razsodiščem Kegljaške zveze Slovenije se na zahtevo člana Kegljaške organizacije lahko 
začne postopek za preizkus zakonitosti dokončne (pravnomočne) disciplinske odločbe, s katero je bil član 
Kegljaške organizacije kaznovan za disciplinsko kršitev. 
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58.člen 
 
Predlog za preizkus zakonitosti dokončne disciplinske odločbe lahko poda kaznovani član Kegljaške 
organizacije in njen izvršni organ v 30 dneh po njeni pravnomočnosti: 
1. če je disciplinska odločba v nasprotju z zakonom, drugim predpisom prisilne narave, splošnimi sklepi in akti 

Kegljaške organizacije, 
2. če so bila v postopku izdaje disciplinske odločbe bistveno kršena pravila postopka, 
3. če je podan kakšen razlog za obnovo disciplinskega postopka, 
 

59.člen 
 
Za bistvene kršitve pravil postopka pri disciplinskem kaznovanju v Kegljaški organizaciji se štejejo zlasti: 
1. Če disciplinsko razsodišče Kegljaške organizacije ni bilo pravilno sestavljeno v smislu teh pravil, 
2. Če je disciplinsko razsodišče izreklo disciplinsko kazen za dejanje svojega člana, ki v splošnem aktu ali tem 

pravilniku ni opredeljeno kot disciplinska kršitev (disciplinski prekršek ali kaznivo dejanje), 
3. Če je disciplinsko razsodišče izreklo kazen za disciplinsko kršitev, za katero je bil njen član že 

pravnomočno kaznovan, oz. je bilo o njej v Kegljaški organizaciji že dokončno odločeno ali če je bila kazen 
izrečena za disciplinsko kršitev, za katero je že nastopilo zastaranje, 

4. Če kaznovanemu za disciplinsko kršitev v disciplinskem postopku ni bilo omogočeno, da se brani, zbira in 
predlaga dokaze v svojo obrambo, oz., da v samem postopku neposredno prisostvuje, 

5. Če disciplinski postopek ni bil voden skladno z določili tega pravilnika. 
 
Disciplinski kršitelj, ki zoper odločbo disciplinskega razsodišča o disciplinskem kaznovanju ni izkoristil pravice 
do pritožbe, ne more vložiti predloga za preizkus zakonitosti take odločbe. 
 
Predlog za preizkus zakonitosti pravnomočne odločbe disciplinskega razsodišča ne zadrži izvršitve take odločbe. 
 
 
XII OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA 
 

60.člen 
 
Postopek, ki je bil s pravnomočno odločbo končan, se lahko obnovi na predlog kaznovanega ali izvršnega organa 
oz. drugega upravičenega predlagatelja: 
- če se izve za nova dejstva ali pridobi možnost uporabiti nove dokaze, na podlagi katerih bi lahko bila izdana 

drugačna odločba, če bi bila ta dejstva ali drugi dokazi uporabljeni v prejšnjem disciplinskem postopku, 
- če se opira odločba disciplinskega razsodišča na krivo izpoved priče, ali če je prišlo do odločbe 

disciplinskega razsodišča na podlagi kaznivega dejanja članov disciplinskega razsodišča ali koga drugega, 
- če se opira odločba disciplinskega razsodišča na ponarejeno listino ali na listino, v kateri je bila potrjena 

neresnična vsebina. 
 
Predlog za obnovo postopka se vloži disciplinskemu razsodišču, ki je odločalo o prekršku na 1.stopnji in sicer v 
roku 90 dni od pravnomočnosti odločbe o disciplinski kazni. Zoper zavrnitve predloga za obnovo postopka, 
pritožba ni možna. 
 
 
XIII KONČNE DOLOČBE 
 

61.člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejemajo po postopku, kot je sprejet ta pravilnik. 

 
62.člen 

 
Nedokončani disciplinski postopki za prestopke storjene pred uveljavitvijo teka Pravilnika, se nadaljujejo po 
določbah tega pravilnika. 
 

63.člen 
 
Obvezno razlago tega pravilnika daje skupščina Kegljaške zveze Slovenije. 
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64.člen 
 
Ta Pravilnik stopi v veljavo z dnem 11.10.2007, ko ga sprejme skupščina Kegljaške zveze Slovenije. S 
sprejemom tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti članov Kegljaške 
zveze Slovenije, sprejet na predsedstvu KZS. 
 
 
 

Predsednik Kegljaške zveze Slovenije: 
Milan Kurelič l.r. 

 
 
 
  
  
 


