Občni zbor Kinološkega društva Barje je dne 23.2.2012
sprejel naslednji

DISCIPLINSKI PRAVILNIK KD BARJE
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja odgovornost fizičnih oseb - članov KD Barje, ki delujejo ali
nastopajo v imenu oziroma za KD Barje ali ga zastopajo na kinoloških prireditvah, ki
jih prireja in organizira KD Barje in druge kinološke organizacije.
Uporablja se tudi za ugotavljanje odgovornosti za kršitve, storjene na mednarodnih
in drugih kinoloških prireditvah, če ni bila izrečena kazen s strani FCI ali
disciplinskega sodišča KZS.
Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem ter pogoje in postopek za
ugotavljanje odgovornosti in izrekanje kazni.
2. člen
Osebe iz prejšnjega člena so odgovorne za kršitve, storjene z naklepom ali
malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.
3. člen
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot kršitev po tem pravilniku, predstavlja
pa kršitev predpisov KD Barje, KZS ali FCI, ali pomeni kršitev običajnega športnega
obnašanja na kino!oških prireditvah, se storilcu izreče kazen, predvidena s tem
pravilnikom.
Kdor drugega napeljuje k storitvi disciplinske kršitve ali kdor komu pri tem pomaga,
se kaznuje, kot bi kršitev storil sam.
4. člen
Pri izbiri kazni ter določanju višine kazni je treba upoštevati olajševalne in obtežilne
okoliščine.
Če je ugotovljena kršiteljeva odgovornost za več kršitev, se najprej določi vrsta in
višina kazni za vsako kršitev posebej, nato pa izreče enotna kazen.

II. UVEDBA POSTOPKA
5. člen
Disciplinski postopek sme začeti le upravni odbor društva, ki na podlagi prijave
člana, vodnika psa, vzreditelja, kinološkega sodnika, funkcionarja KD Barje, KZS ali
FCI predloži zahtevo in potrebno dokumentacijo častnemu razsodišču KD Barje.
O disciplinskem postopku morajo biti prizadeti obveščeni 5 dni pred obravnavo.
Če se prizadeti ne udeleži disciplinskega postopka in v roku ne poda pismenega
zagovora, častno razsodišče v njegovi odsotnosti zaključi postopek in izreče ukrep
ali kazen ali opusti postopek.
6. člen
Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva kršitve do dneva vložitve prijave
preteklo več kot 6 mesecev.
Prav tako po preteku dveh let od dneva kršitve, ni mogoče izreči kazni.
7. člen
Kršitve, za katere lahko častno razsodišče KD Barje izreče katerikoli ukrep iz 8.
člena teh pravil so:
- nespoštovanje pravil in sklepov organov društva KD Barje,
- nedostojno obnašanje in jemanje društvenega ugleda na kinoloških prireditvah,
- žalitve članov, odgovornih funkcionarjev društva, kinoloških sodnikov in drugih
predstavnikov kinoloških organizacij,
- prisvajanje društvene lastnine ali goljufije v škodo društva,
- delovanje v nasprotju s sprejeto vzrejno politiko,
- nešportno obnašanje na kinoloških prireditvah,
- mučenje psa,
- kakršnokoli dejavnost, ki škoduje društvu ali je v nasprotju z društvenimi interesi.
III. DISCIPLINSKE KRŠITVE IN UKREPI
8. člen
Častno razsodišče KD Barje za storjene in ugotovljene kršitve lahko izreče
naslednje ukrepe:
- opomin
- javni opomin
- prepoved opravljanja funkcije - suspenz

- izključitev iz društva
Suspenz se izvede, če je iz prijave razvidno, da je bila storjena hujša kršitev, tako
da je treba že pred izrekom kazni preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcije.
Suspenz traja do izreka sklepa o kazni - vendar najdalj tri mesece.
Suspendiran ne sme več opravljati svoje funkcije. Zoper sklep o suspenzu ni
dovoljena pritožba. Suspenz se všteva v čas trajanja kazni.
9. člen
Častno razsodišče KD Barje odloča tudi o povrnitvi materialne škode, če jo član
naredi namenoma. Sklep o povrnitvi škode se vroči storilcu.
IV. PRITOŽBA
10. člen
Proti izreku ukrepa častnega razsodišča KD Barje ima prizadeti pravico do pritožbe
na občni zbor kot drugostopenjski organ, vendar ne kasneje kot 30 dni od prejema
pisnega sklepa o ukrepu.
Pritožba se vloži pri tajniku UO društva, ki jo mora evidentirati, prizadetemu pa
vročiti potrdilo o prejemu njegove pritožbe.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
11. člen
Vsi prekrški in nesoglasja, ki izhajajo iz kinologije, se rešujejo in rešijo izključno na
nivoju KD Barje.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na občnem zboru društva.
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