Na podlagi 18. člena Statuta Konjeniške zveze Slovenije je Skupščina Konjeniške zveze Slovenije na
seji dne 18.04.2013 sprejela naslednji
PRAVILNIK O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI
tekmovalcev, lastnikov konj, strokovnih delavcev, funkcionarjev in Članov
KONJENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrsto disciplinskih prekrškov in postopek za ugotavljanje odgovornosti
tekmovalcev, lastnikov konj, strokovnih delavcev, uradnih oseb KZS, funkcionarjev in Članov
Konjeniške zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS) za kršitve predpisov KZS in FEI ter drugih predpisov,
ki zavezujejo KZS in njene člane ter drugih kršitev ter vrsto in višino sankcij, ki se izrekajo kršiteljem.
2. člen
Za Člane KZS se po tem pravilniku štejejo osebe naštete v 8. členu Statuta KZS.
Strokovni delavci so po tem pravilniku vsi, ki so pri KZS strokovno usposobljeni za opravljanje kakršnih
koli strokovnih funkcij.
Uradne osebe po tem pravilniku so predstavniki KZS, ki opravljajo kakršnokoli strokovno funkcijo na
tekmovanjih oziroma turnirjih (sodnik, oblikovalec parkurja, stevard, tehnični delegat).
Funkcionarji po tem pravilniku so imenovane ali voljene osebe v organih KZS in organih Članov KZS.
3. člen
(krajevna pristojnost)
Disciplinska odgovornost po tem pravilniku velja za prekrške storjene na ozemlju Republike Slovenije
in izven njenih meja.
4. člen
(stvarna pristojnost)
Disciplinski organ je po tem pravilniku pristojen za prekrške v zvezi s konjeniškim športom, ki jih
storijo tekmovalci, lastniki konj, strokovni delavci, uradne osebe, funkcionarji in Člani Konjeniške
zveze Slovenije, kadar delujejo ali nastopajo po pooblastilu ali v imenu KZS doma ali v tujini.
Kršitve znotraj društva, ki je Član KZS, se obravnavajo v društvu po njihovih pravilih.
5. člen
Tekmovalci, lastniki konj, strokovni delavci, uradne osebe in funkcionarji so odgovorni za prekrške,
storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem ali opustitvijo.
Člani KZS so odgovorni tudi za kršitve svojih individualnih članov in odgovornih oseb, kadar so vedeli,
da njihov član krši pravila KZS ali FEI pa tega niso preprečili oziroma pravočasno naznanili.

6. člen
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti.

7. člen
Nikomur ne more biti izrečena sankcija za prekršek, ki pred storitvijo ni bil določen s tem Pravilnikom
ali katerim koli drugim veljavnim aktom KZS, FEI, EEP in WADA kot prekršek in za katerega ni bila
predpisana disciplinska sankcija.
8. člen
Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus prekrška, kot če bi
prekršek dokončal, lahko pa se kaznuje tudi mileje.
Kdor drugega napelje k storitvi prekrška ali mu pri storitvi prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi
prekršek storil sam.
9. člen
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več prekrškov, se za vsak prekršek določi vrsta in višina
sankcije, nato pa se izreče enotna kazen, ki ne sme biti strožja od seštevka vseh določenih kazni.
10. člen
Disciplinska komisija posluje v slovenskem jeziku.
Oseba, ki ne obvlada slovenskega jezika, si v disciplinskem postopku lahko preskrbi tolmača. V kolikor
si ga ne more priskrbeti sama, ji ga je dolžna priskrbeti KZS.
11. člen
(zastaralni roki)
Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, pa do dneva vložitve prijave
pristojnemu organu, preteklo več kot šest mesecev.
Rok iz prejšnjega odstavka se podaljša na eno leto odkar se je izvedelo za kršitev, če gre za prekrške
goljufije v zvezi z registracijo tekmovalcev ali konj ter nasilje, ki je opredeljeno po zakonodaji
Republike Slovenije kot kaznivo dejanje.
Po preteku dveh let od dneva storitve prekrška ni mogoče začeti postopka.
Disciplinskega ukrepa ni mogoče izreči po preteku treh let od dne storitve prekrška.
II. SANKCIJE ZA PREKRŠKE IN POGOJI ZA NJIHOVO IZREKANJE
12. člen
Za posamezne prekrške se storilcem lahko izrekajo naslednje sankcije:
A / -tekmovalcem:
1. opomin
2. prepoved nastopanja za določeno število zaporednih tekmovalnih dni ali turnirjev (zamrznitev
tekmovalne licence)
3. prepoved nastopanja za določen čas
4. odvzem tekmovalne licence
5. denarna kazen
B / -lastnikom konj:
1. opomin
2. prepoved nastopanja konja na določenem številu zaporednih tekmovalnih dni ali turnirjev

3. denarna kazen
C / -strokovnim delavcem in uradnim osebam KZS:
1. opomin
2. prepoved opravljanja strokovne funkcije za določen čas (zamrznitev strokovne funkcije)
3. trajna prepoved opravljanja funkcije
4. denarna kazen
D/ -funkcionarjem:
1. opomin
2. odvzem funkcije
3. denarna kazen
E / -Članom KZS:
1. opomin
2. prepoved organiziranja tekmovanj za določen čas
3. prepoved nastopanja tekmovalcem kluba za določen čas
4. izključitev iz KZS
5. denarna kazen
Prepoved nastopanja za tekmovalca pomeni tudi prepoved opravljana funkcij in obratno za čas za
katerega je bila izrečena sankcija.
13. člen
Sankcijo prepovedi nastopanja tekmovalcem in konjem za določeno število tekmovalnih dni ali
turnirjev se tekmovalcem in lastnikom konj lahko izreče za najmanj 1 tekmovalni dan in največ 6
zaporednih turnirjev.
Sankcijo prepovedi nastopanja na tekmovanjih za določen čas se tekmovalcem lahko izreče za
obdobje najmanj 3 mesecev in največ 2 let.

14. člen
Sankcija prepovedi opravljanja funkcije za določen čas se strokovnim delavcem in uradnim osebam
KZS lahko izreče za obdobje najmanj 3 mesece in največ 3 let.
Sankcija prepovedi organiziranja tekmovanj se Članom KZS izreče za obdobje najmanj 6 mesecev in
največ 3 let.
15. člen
Sankcija odvzema tekmovalne licence tekmovalcem in trajna prepoved opravljanja funkcij strokovnim
delavcem in uradnim osebam KZS se lahko izreče ob pogojih, ki jih določa ta Pravilnik in ima za
posledico predložitev predloga ministrstvu, pristojnemu za šport, izbris tekmovalca ali strokovnega
delavca oziroma uradne osebe KZS iz razvida poklicnih športnikov ali zasebnih športnih delavcev.
16. člen
Denarna kazen se fizičnim osebam izreče v znesku najmanj 40 EUR in največ 1.000 EUR, Članom KZS
pa v znesku najmanj 120 EUR in največ 4.000 EUR.
Denarno kazen mora kršitelj plačati v roku 15 dni po pravnomočnosti odločbe disciplinskega organa,
v primeru neplačila se ravna v skladu s prvim odstavkom 44. člena tega pravilnika.

17. člen
(pogojna)
Kadar je glede na okoliščine primera to opravičljivo, sme pristojni organ izvršitev izrečene sankcije
pogojno odložiti za dobo 3 mesecev do dveh let s pogojem, da se izrečena sankcija ne bo izvršila, če
storilec v tem času ne bo storil novega prekrška.
18. člen
O izrečenih sankcijah v disciplinskem postopku se vodi evidenca.
19. člen

Pojmi uporabljeni v tem pravilniku:
- lastniki konj: lastniki konj, ki so pri KZS registrirani kot športni konji in se kot takšni udejstvujejo
doma in v tujini;
- nešportno vedenje: vsako vedenje, ki povzroči vznemirjenje ali razburjenje ali ogrožanje
posameznika ali skupine ali kadar z žaljivimi besedami in dejanji škoduje ugledu posameznika ali
skupine ali uradne osebe pri uradnem poslovanju; fizični napad na drugega tekmovalca, strokovnega
delavca, funkcionarja ali katerokoli drugo osebo ali nedostojno vedenje; vedenje, ki ima za posledico
oviranje izvedbe tekmovanja ali izvršitve posameznega strokovnega dejanja;
- neupoštevanje pravil KZS in FEI: kot neupoštevanje pravil KZS se smatra tudi neizpolnjevanje
obveznosti do KZS ter neupoštevanje pravil organizatorja.
III. POSEBNI DEL
A. PREKRŠKI TEKMOVALCEV IN LASTNIKOV KONJ

20. člen
Tekmovalcem in lastnikom konj se izrekajo sankcije zlasti za naslednje prekrške:
a. nešportno vedenje;
b. surovo ravnanje s konji;
c. neizpolnjevanje obveznosti do KZS;
d. dajanje lažnih podatkov v zvezi z registracijo tekmovalcev in konj;
e. kršitev protidopinških predpisov za tekmovalce in konje (WADA, SLOADO) ter
f. kršitev pravil KZS in FEI.
B. PREKRŠKI STROKOVNIH DELAVCEV, URADNIH OSEB KZS IN FUNKCIONARJEV
21. člen
Strokovnim delavcem, uradnim osebam KZS in funkcionarjem se izrekajo sankcije predvsem za
naslednje prekrške:
a. nešportno vedenje;
b. surovo ravnanje s konji;
c. dajanje netočnih podatkov v zvezi z registracijo tekmovalcev in drugih postopkih;

d. onemogočanje tekmovalcem nastopanje v reprezentanci;
e. neizpolnjevanje obveznosti do KZS;
f. oviranje in onemogočanje dela organov KZS;
g. neizvrševanje odločitev organov KZS in
h. kršitev pravil KZS in FEI.
C. PREKRŠKI ČLANOV KZS
22. člen
Članom KZS se izrekajo sankcije predvsem za naslednje prekrške:
a. neizpolnjevanje obveznosti do KZS;
b. dajanje netočnih podatkov v zvezi z registracijo tekmovalcev in drugih postopkih;
c. slaba organizacija tekmovanja;
d. onemogočanje tekmovalcem nastopanje v reprezentanci in
e. kršitev pravil KZS in FEI.
23. člen
Sankcija opomina se izreče za verbalne prekrške in tista dejanja pri katerih ni hujših fizičnih ali
materialnih posledic za ljudi ali konje.
Opomin se izreče tudi, kadar je z dejanjem posameznika ali Člana KZS kršen ugled KZS.
24. člen
Sankcijo zamrznitve ali odvzema tekmovalne licence, začasno ali trajno prepoved nastopanja na
tekmovanjih ter začasno ali trajno prepoved opravljanja funkcije je moč izreči v primeru, ko gre za
hujše kršitve, ki imajo za posledico večjo materialno škodo na strani oškodovanca oziroma ko gre za
hujše kršitve pravil KZS in FEI (npr. surovo ravnanje s konjem, fizični napad na tekmovalca ali uradno
osebo ipd.). Odločitev o vrsti sankcije se opravi na podlagi okoliščin, ki se jih ugotovi tekom postopka.
25. člen
Denarna kazen se lahko izreče kot alternativna možnost za vse vrste sankcij po tem pravilniku, razen
opomina.
Disciplinski organ lahko ob izreku katerekoli sankcije, kumulativno izreče še plačilo denarne kazni.
26. člen
Sankcija, izrečena v postopku pred disciplinskim organom za hujše kršitve, se začne izvrševati takoj.
Morebitna pritožba ne zadrži izvršitve. V primeru ostalih sankcij izrečenih za lažje kršitve pa se
pričnejo izvrševati po pravnomočnosti odločbe.
Če tekmovalec prestopi v drug klub, prestaja kazen v tem klubu.
IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI

27. člen
Organa, ki vodita disciplinski postopek in izrekata sankcije po tem pravilniku sta disciplinska komisija
ter upravni odbor KZS.

28. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija, ki odloča z absolutno večino in upravni odbor KZS kot
organ 2. stopnje.
Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristransko odločitev katerega od članov disciplinske
komisije, lahko kršitelj ali prijavitelj do začetka obravnave pred disciplinsko komisijo zahteva njegovo
izločitev.
O izločitvi dokončno odloči tri članska komisija upravnega odbora KZS, ki jo imenuje predsednik KZS.
29. člen
Disciplinski postopek se uvede:
• na podlagi prijave Člana KZS;
• na podlagi prijave člana organa KZS;
• po uradni dolžnosti;
• na podlagi prijave sodniški zbor ali delegata KZS ali
• na podlagi prijave osebe, katere pravice so zaradi prekrška kršene.
30. člen
Prijava kršitev, ki so izven pristojnosti odločanja sodniškega zbora, se vloži pisno na sedežu KZS v
rokih določenih s tem pravilnikom.
31. člen
(suspenz)
Če iz prijave izhaja, da je bil storjen hujši prekršek ter so okoliščine primera takšne, da je treba
storilcu že pred izrekom sankcije preprečiti nastopanje ali opravljanje funkcij, lahko disciplinski organ
tekmovalcu, konju ali strokovnemu delavcu izreče suspenz.
O izreku suspenza mora disciplinski organ takoj izdati pisni sklep, ki ga vroči kršitelju. Zoper ta sklep ni
pritožbe.
V tem primeru mora disciplinska komisija tudi takoj sprejeti sklep o pričetku disciplinskega postopka.
V času trajanja suspenza suspendirani tekmovalec ali konj ne sme nastopati, strokovni delavec
pa ne opravljati funkcije.
32. člen
Suspenz traja do pravnomočnosti odločbe.
Suspenz se všteva v čas izvršitve sankcije.
33. člen
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinska komisija v lastni pristojnosti razširi tudi na
druge prekrške ter druge storilce, če je za take prekrške ali storilce izvedela v povezavi z vodenjem
disciplinskega postopka.

34. člen
(zagovornik)
Oseba, proti kateri teče disciplinski postopek, si lahko na lastne stroške zagotovi zagovornika, ki je
lahko navzoč pri vseh dejanjih disciplinskega postopka. Oseba, ki ob uvedbi disciplinskega postopka
še ni dopolnila 18 let mora imeti pri opravi vseh dejanj zakonitega zastopnika.
Društvo v disciplinskem postopku zastopa zakoniti zastopnik društva oziroma oseba, ki jo zakoniti
zastopnik za to pooblasti.
35. člen
Disciplinski postopek, ki je že uveden, lahko disciplinska komisija v lastni pristojnosti razširi tudi na
druge prekrške ter druge storilce, če je za take prekrške ali storilce izvedela v povezavi z vodenjem
disciplinskega postopka.
36. člen
Pisna prijava disciplinskega prekrška se pošlje s priporočeno pošto v pisarno Konjeniške zveze
Slovenije.
Pisna prijava disciplinskega prekrška mora vsebovati:
1. opis disciplinskega prekrška (kraj, čas, dejstva na katera se opira prijava, dokaze s katerimi se
ugotavljajo dejstva);
2. ime osebe, ki je osumljena storitve disciplinskega prekrška;
3. pisne izjave prič o okoliščinah storjenega prekrška ter imena in naslovi prič, ki bodo pojasnile
okoliščine prekrška;
4. priimek in ime ter naslov osebe, ki prijavlja disciplinski prekršek.
37. člen
Disciplinska komisija dolžna odločiti o uvedbi disciplinskega postopka v roku 30 dni od dneva prejema
prijave.
Disciplinska komisija najprej oceni, ali je prijava dovoljena in pravočasna ter ali jo je vložila upravičena
oseba.
Če je prijava nerazumljiva ali nepopolna, disciplinska komisija pisno pozove predlagatelja, da predlog
ustrezno dopolni v roku 8 dni. Če predlagatelj predloga ne dopolni ali predlog kljub dopolnitvi ni
sposoben za obravnavo, ga disciplinska komisija zavrže s sklepom. Zoper sklep ni dovoljena pritožba.
V nadaljevanju disciplinska komisija oceni, če so podani elementi prekrška po tem pravilniku.
Če disciplinska komisija ne uvede disciplinskega postopka, sprejme sklep, s katerim zahtevo za
uvedbo disciplinskega postopka zavrne ter o tem obvesti upravičenega predlagatelja. Zoper sklep je
dovoljena pritožba.
Če je disciplinski postopek uveden zoper uradno strokovno osebo zaradi očitanih kršitev pravilnikov
FEI med opravljanjem funkcije na tekmovanjih oziroma turnirjih, mora disciplinska komisija pred
uvedbo postopka pridobiti mnenje Razsodišča Zbora sodnikov, ki pa disciplinsko komisijo pri njeni
odločitvi ne zavezuje.

V nasprotnem primeru disciplinska komisija sprejeme sklep o uvedbi postopka ter ga pošlje osebi,
zoper katero je uveden disciplinski postopek skupaj s prijavo in pozivom, da v roku 8 dni nanj poda
pisni odgovor. Sklep o uvedbi postopka se pošlje tudi prijavitelju.
Če disciplinska komisija na podlagi odgovora ugotovi, da ne gre za disciplinski prekršek, v roku 30 dni
sprejme sklep o ustavitvi postopka, v nasprotnem primeru pa postopek nadaljuje in razpiše narok za
obravnavo.
38. člen
(vročitev)
Osebi, proti kateri teče disciplinski postopek mora biti vabilo na narok vročeno najmanj 8 dni pred
obravnavo.
V vabilu narok je treba osebo, proti kateri teče disciplinski postopek opozoriti, da lahko na obravnavo
pripelje svojega zagovornika na lastne stroške in priče oziroma predloži dokaze v zvezi z disciplinskim
prekrškom.

Osebo, proti kateri teče disciplinski postopek, je treba v vabilu na javno obravnavo opozoriti, da se
bo javna obravnava opravila tudi brez njene navzočnosti, če se brez opravičljivih razlogov ne odzove
na pravilno poslano vabilo. Disciplinska komisija kršitelja v vabilu posebej opozori, da bo v primeru,
če se vabilu kljub temu, da je bil pravilno vabljen ne bo odzval in svojega izostanka ne bo opravičil,
odločila na podlagi okoliščin, dejstev ter dokazov s katerimi razpolaga.
Predsednik disciplinske komisije sme, iz opravičljivih razlogov, na predlog osebe zoper katero teče
disciplinski postopek, ostalih povabljenih oseb ali po lastni presoji preložiti datum javne obravnave.
O tem mora obvestiti vse povabljene.
Oseba, proti kateri teče disciplinski postopek mora morebitni opravičeni izostanek na naroku pisno
sporočiti najmanj 3 dni pred obravnavo v pisarno KZS.
39. člen
(umik prijave)
Če po razpisu naroka oseba, ki je podala disciplinsko prijavo s priporočeno pisno izjavo umakne svoj
predlog za uvedbo disciplinskega postopka, predsednik disciplinske komisije ustavi disciplinski
postopek s sklepom in obvesti o tem vse, ki so bili povabljeni na narok.
Disciplinska komisija lahko kljub izjavi predlagatelja disciplinskega postopka, da umika svojo prijavo,
nadaljuje disciplinski postopek, če je nadaljevanje postopka v interesu KZS in kadar gre za hujše
kršitve predpisov KZS in FEI ter kadar disciplinska komisija oceni, da so podani vse elementi kršitve.
40. člen
Kadar je za ugotovitev ali presojo kakšnega pomembnega dejstva potrebno dobiti strokovno mnenje,
disciplinski organ zaprosi zanj ustrezno komisijo oziroma strokovni svet KZS. Disciplinski organ sme
vključiti v razjasnjevanje disciplinske zadeve tudi druge strokovnjake športnih organizacij ali združenj
na državnem ali mednarodnem nivoju.
Kdor je povabljen kot predstavnik stroke iz sistema organizacije KZS je dolžan podati svoje
strokovno mnenje o zadevi za katero je zaprošen.

Ravno tako lahko disciplinska komisija po lastni presoji na obravnavo povabi tretje osebe, za
katere meni, da bi lahko pripomogle pri razjasnitvi dejanskega stanja.
41. člen
Pri izrekanju sankcije se upošteva vse okoliščine primera, ki bi lahko vplivale na odločitev o višini
izrečene sankcije, še posebno pa:
-

vrsta, teža, način storitve in posledice prekrška;
stopnja odgovornosti storilca domnevnega prekrška;
pobude za storitev prekrška;
osebne lastnosti storilca prekrška, njegova predhodna kaznovanost ter njegovo vedenje pred
in po storitvi prekrška.
42. člen

Po izvedenem disciplinskem postopku izda disciplinska komisija najkasneje v roku 30 dni po
razpisanem naroku za obravnavo odločbo, s katero izreče sankcijo ali izda sklep o ustavitvi postopka.
V pisni odločbi disciplinske komisije, s katero je izrečena sankcija, mora biti naveden opis prekrška,
ugotovljeno dejansko stanje in odgovornost kršitelja, izrečena sankcija, kratka obrazložitev sklepa,
pravni pouk in sklep o stroških postopka.
Odločba mora biti izdelana in poslana kršitelju najkasneje 15 dni po sprejemu odločitve.
43. člen
Prepis izvirnika odločbe disciplinske komisije je treba vročiti kršitelju in prijavitelju.

Kadar je s sklepom kršitelju izrečena kazen prepovedi nastopanja ali prepoved opravljanja
funkcije, se sklep pošlje tudi Upravnemu odboru, strokovnemu svetu discipline, v kateri je
kršitelj tekmoval, in Zboru uradnih oseb KZS.
44. člen
V primeru, da kršitelj ne poravna izrečene denarne kazni in stroškov disciplinskega postopka v roku
15 dni po pravnomočnosti odločbe, se ga suspendira.
Suspenz traja, dokler kršitelj ne dokaže, da je denarno obveznost plačal.
V. STROŠKI
45. člen
Stroške disciplinskega postopka, ki so v zvezi z vodenjem disciplinskega postopka nastali Konjeniški
zvezi Slovenije krije kršitelj, kateremu je izrečena pravnomočna sankcija. V primeru oprostilne
odločitve stroške nosi KZS. V primeru ustavitve disciplinskega postopka stroške nosi KZS, prijavitelj
jih nosi samo ob primeru, če prijavo umakne oziroma se izkaže, daje bila prijava lažna.

Stroške postopka je oseba zoper katero je tekel postopek dolžna priglasiti najkasneje do izdaje
odločbe disciplinske komisije.
Stroški disciplinskega postopka so:
- izdatki za priče in strokovnjake v disciplinskem postopku;
- potni stroški uradnih oseb in
- drugi potrebni izdatki (stroški za prevajanje, materialni stroški in drugo).

VI. PRITOŽBA
46. člen
Zoper odločbo oziroma sklep disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve, ki
se vloži na sedežu KZS.
47. člen
Pritožbo lahko vloži oseba, proti kateri je tekel disciplinski postopek in prijavitelj.
48. člen
Pritožba se vloži pisno, skupaj z dokaznim gradivom ter potrdilom o plačilu kavcije.

49. Člen
O pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije odloča upravni odbor KZS. Predsednik upravnega
odbora KZS določi komisijo 5 članov UO KZS, ki bodo odločali o pritožbi.
50. člen
Prvostopenjski organ preizkusi, ali je pritožba dovoljena in pravočasna, ali jo je vložila upravičena
oseba ter ali je priloženo potrdilo o plačilu kavcije.
Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna, če jo je vložila neupravičena oseba, ali če ni bila priložena
predpisana kavcija, jo prvostopenjski organ zavrže s sklepom.
Zoper sklep, s katerim je bila pritožba po prejšnjem odstavku zavržena, ima pritožnik pravico pritožbe
v roku 15 dni od vročitve. Če drugostopenjski organ spozna, da je pritožba utemeljena, odloči hkrati
tudi o zavrženi pritožbi.
51. člen
Če organ, ki je izdal odločbo, spozna, da je vložena pritožba dovoljena in pravočasna in da jo je vložila
upravičena oseba, mora pritožbo brez odlašanja, najpozneje pa v 15 dneh od dneva ko jo je prejel,
poslati v odločanje pristojnemu drugostopenjskemu organu.
52. člen
Pritožba pri hujših kršitvah ne zadrži izvršitev sankcije.

53. člen
Drugostopenjski organ odloča na podlagi gradiva odstopljenega s strani prvostopenjskega organa. V
postopku odločanja o pritožbi lahko opravljeni postopek na prvi stopnji po lastni presoji dopolni.
O pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije se odloči z odločbo, s katero se odločba
prvostopenjskega organa potrdi, spremeni ali razveljavi in vrne v ponovno odločanje.
54. člen
Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v dveh mesecih od dneva prejema popolne
pritožbe.
Sklep ali odločba drugostopenjskega organa je dokončna.
VII. SODNIŠKI ZBOR
55. člen
Sankcije se izrečejo za prekrške, storjene na prireditvenem prostoru v času trajanja tekmovanja ali
turnirja. Prireditveni prostor je prostor, kjer se odvija tekmovanje, kot tudi vsi objekti na
prireditvenem prostoru ter vsa pripadajoča infrastruktura, kjer se zadržujejo tekmovalci in konji v
času trajanja tekmovanja ali turnirja. Šteje se, da traja tekmovanje ali turnir od dneva in ure, ki ga
določi organizator kot čas prihoda na prireditveni prostor, do izteka zadnjega tekmovalnega dne (do
24.00 ure).
56. člen
Sankcije za prekrške iz 20. in 21. člena tega Pravilnika, storjene na prireditvenem prostoru v času
tekmovanja ali turnirja, sme izreči tudi sodniški zbor na tekmovanju. Sodniški zbor je pristojen
izreči sankcijo opomina, začasne prepovedi nastopanja ter denarno kazen.
57. člen
Organa, ki vodita disciplinski postopek in izrekata sankcije po tem pravilniku na tekmovanjih ali
turnirjih sta sodniški zbor ter komisija za pritožbe v kolikor gre za mednarodne turnirje ali
tekmovanja.
58. člen
Na turnirjih izreče sankcijo sodniški zbor v mejah svoje pristojnosti.
Na vseh mednarodnih turnirjih mora biti v skladu s pravili FEI imenovana Komisija za pritožbe, ki tudi
deluje po pravilih FEI.
59. člen
(izrek suspenza)
Če je bila tekmovalcem in lastnikom konj v času trajanja turnirja izrečena sankcija prepovedi
nastopanja, se jim že pridobljene uvrstitve in nagrade, ki jih je tekmovalec oziroma lastnik konja na
konkretnem turnirju dosegel s storitvijo prekrška odvzamejo.

Sodniški zbor, ki je izrekel suspenz, mora sklep o suspenzu, skupaj s prijavo o uvedbi disciplinskega
postopka pred disciplinsko komisijo, v treh dneh poslati disciplinski komisiji.
60. člen
(prijava)
Na tekmovanjih se prijava kršitve poda sodniškemu zboru pisno. Prijava kršitve se zabeleži v poročilo
tekme.
61. člen
Če sodniški zbor ugotovi, da ni pristojen za obravnavo prekrška, odstopi prijavo disciplinski komisiji,
kateri mora vso gradivo poslati v roku treh dni od odločitve o nepristojnosti. V nasprotnem primeru
pa sodniški zbor obvesti prijavljenega o prijavi ter ga pozove, da odgovori na prijavo takoj po prejemu
obvestila.
Sodniški zbor na podlagi prijave in odgovora izda ustni sklep o prekršku in o tem napravi zaznamek v
poročilo predsednika sodniškega zbora oziroma tehničnega delegata.
Pisni odpravek sklepa se pošlje najkasneje peti dan po zaključku tekmovanja s pisarne KZS.
62. člen
(pritožba)
Proti odločitvi sodniškega zbora je dovoljena pritožba v skladu s FEI pravili, ki se vloži na sodniški zbor
v času trajanja njegove pristojnosti.
Po preteku tega roka pa na sedež KZS v roku 15 dni po koncu turnirja, na katerem je bila sankcija
izrečena.
63. člen
O pritožbi zoper sklep sodniškega zbora odloča Komisija za pritožbe na mednarodnih turnirjih v času
trajanja njene pristojnosti (tj. ves čas turnirja ter še eno uro po objavi odločitve sodniškega zbora).
Po preteku tega roka se pritožba vloži na sedež KZS v roku 15 dni po koncu turnirja, na katerem je bila
sankcija izrečena ter o njej odloča disciplinska komisija KZS.
64. člen
Pritožba na odločitev sodniškega zbora o uvedbi suspenza ne zadrži njegove izvršitve.
65. člen
O pritožbi zoper sklep sodniškega zbora se izda sklep, s katerim se sklep potrdi, spremeni ali
razveljavi.

VIII. OBNOVA POSTOPKA
66. člen

Disciplinski postopek se izjemoma lahko obnovi, če se ugotovijo nova dejstva in dokazi, ki so ob izdaji
odločbe ali sklepa obstajali, vendar se zanje ni vedelo in bi utegnili imeti za posledico izdajo drugačne
odločbe ali sklepa, kot je bil izdan.
67. člen
Predlog za obnovo postopka smeta podati kaznovani in prijavitelj.
Predlog za obnovo postopka se vloži v roku treh mesecev od kar je izvedel za novo dejstvo ali dokaz,
vendar najpozneje 1 leto od dneva pravnomočnosti odločbe.
O predlogu za obnovo postopka odloča organ, čigar odločbo se izpodbija.
IX. IZREDNA OMILITEV KAZNI
68. člen
Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko skupščina KZS kazen omili.
Pisno pobudo za izredno omilitev kazni se vloži enkrat v koledarskem letu, najmanj 14 dni pred
sklicem skupščine.

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
69. člen
Disciplinske zadeve, ki so bile na dan uveljavitve tega pravilnika v teku, se dokončajo po doslej
veljavnem pravilniku, materialne določbe tega pravilnika pa se uporabljajo, če so za prijavljenega
ugodnejše.
70. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Disciplinski pravilnik Konjeniške zveze Slovenije,
sprejet 9. februarja 2000 in spremenjen 28. junija 2011 in 14. junija 2012 na Skupščini Konjeniške
zveze Slovenije.
71. člen
Ta pravilnik je sprejet, ko ga sprejme skupščina KZS, veljati pa začne naslednji dan po objavi na spletni
strani KZS.

Konjeniška zveza Slovenije
Bogomir Vnučec
Predsednik KZS
Ljubljana, 18. april 2013

