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DISCIPLINSKI PRAVILNIK JADRALNE ZVEZE SLOVENIJE  

 

 
I. SPLOŠNA DOLOČILA  

1. člen  
Pravilnik se uporablja za vse člane in funkcionarje društev, ki so člani Jadralne zveze Slovenije (v 
nadaljevanju JZS), in funkcionarje JZS, kadar ti kršijo statut, pravila in pravilnike JZS, kakor tudi zaradi 
nediscipline, s katero povzročajo škodo ugledu JZS.  
 

2. člen  
Disciplinska odgovornost je osebna in kolektivna. Kolektivna odgovornost se nanaša na ekipe, ki 
zapustijo tekmovanje ali pa povzročijo prekinitev tekmovanja.  
 

3. člen  
Kdor nagovarja drugega k prekršku ali mu pomaga pri prekršku, se kaznuje enako kot bi sam storil 
prekršek. Kazni se za več prekrškov seštevajo.  
 

4. člen  
Član JZS, ki je že kaznovan in je v roku enega leta napravil nov prekršek, se kaznuje strožje. Po 
preteku treh let od izreka kazni se kršitelju kazen briše in se smatra, da ni bil kaznovan.  
 

5. člen  
Če je kršitelj napravil več prekrškov, se določi kazen za vsak prekršek posebej, izreče pa se skupna 
kazen, ki ne more biti višja od dvojne kazni za največji prekršek.  
 

6. člen  
Določila tega pravilnika se nanašajo:  
 

a. na vse tekmovalce  
b. na vsa društva, njihove člane, uprave in funkcionarje  
c. na vse strokovne in tehnične delavce vodstev društev  
d. na vodstvo in funkcionarje JZS.  

 
7. člen  

Pri določanju kazni se mora upoštevati vse olajševalne in obtežilne okoliščine.  
 
Kot olajševalne okoliščine se štejejo:  
 

a. priznanje in obžalovanje storjenega prekrška  
b. predhodno nekaznovanje  
c. športno obnašanje  

 
Kot obtežilne okoliščine se štejejo:  
 

a. predhodno kaznovanje  

b. prekršek storjen organizirano, z večjim številom udeležencev  

c. prekršek storjen na pomembnem tekmovanju  

d. prekršek storjen v tujini.  
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8. člen  
Kazen se lahko izreče, oz. začne postopek le v primeru, da je bila proti kršitelju oddana prijava v roku 
60 dni po storjenem prekršku. Izjema so le prekrški v zvezi z mednarodnimi tekmovanji in s finančno 
– materialnim poslovanjem, kjer je rok za prijavo 120 dni.  
 

9. člen  
Nihče ne sme biti kaznovan, če ni bil predhodno zaslišan.  

Če kršitelj noče prisostvovati zaslišanju, se zaslišanju izmika ali pa je poslal svojo izjavo v roku 8 dni od 
sprejetja poziva na zaslišanje, se smatra kakor da je zaslišan in postopek se rešuje na osnovi 
razpoložljivega gradiva.  
 

10. člen  
Prekrški po tem pravilniku so:  
 

a. nekorektno vedenje člana napram ostalim članom in vodstvu v društvih  
b. nagovarjanje članov, da zamenjajo društvo z obljubo ali s ponujeno denarno nagrado ali 

drugimi materialnimi ugodnostmi  
c. zanemarjanje dolžnosti v društvu  
d. nešportno vedenje na tekmovanjih kot npr.: preklinjanje, ugovarjanje odločitvam sodnikov, 

predrzen odnos do vodstva tekmovanja, žaljenje drugih tekmovalcev in gledalcev in fizični 
obračun z njimi  

e. neopravičena odsotnost prijavljenega tekmovalca, društva na prvenstvenih tekmovanjih in 
prijateljskih srečanjih, tako posameznika kot ekipe  

f. nastopanje na tekmovanjih ali opravljanje funkcij v času suspenza  
g. neopravičeno nenastopanje tekmovalca ali ekipe na mednarodnih tekmovanjih  
h. neopravičena odsotnost na pripravah državne reprezentance ali nesodelovanje v 

reprezentanci  
i. dajanje netočnih ali nepopolnih podatkov o identiteti in pravicah nastopa ob prijavi za 

registracijo ali nastop, kakor tudi očitno neresnično pričanje  
j. neizpolnjevanje nalog in zahtev vodstva v zvezi s pripravo poročil, dajanjem informacij in 

podatkov v določenih rokih  
k. slaba organizacija in neredi na tekmovanjih in drugih akcijah  
l. kršenje pravil, pravilnikov in statusa JZS in vsi drugi prekrški, ki škodujejo ugledu JZS. 

 
11. člen  

Kazni za disciplinske prekrške so:  
 
I. za tekmovalce in funkcionarje ter strokovno in tehnično osebje:  
 

d. opomin  
e. ukor  
f. prepoved nastopanja na tekmovanjih in opravljanja funkcij za določen čas  
g. izključitev iz kluba  

e. dosmrtna diskvalifikacija  
 
II. za vodstvo organizacije:  
 

h. opomin  
i. ukor  

 
III. za društva: 
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j. opomin  
k. ukor  
l. prepoved nastopanja članov društva za določen čas na tekmovanjih doma in v tujini  

 

12. člen  
Kazen: prepoved opravljanja funkcije za določen čas za funkcionarje ne more biti krajša kot 3 mesece 
in ne daljša kot 2 leti.  
 
Kazen: prepoved nastopanja posameznih članov na tekmovanjih doma ne more biti krajša od 1 
meseca niti daljša od 12 mesecev.  
 
Kazen: prepoved nastopanja društva na tekmovanjih v domovini ne more biti krajša od 2 mesecev niti 
daljša od 12 mesecev.  
Kazen: prepoved nastopanja društva na tekmovanjih v tujini ne more biti krajša od 6 mesecev niti 
daljša od 2 let.  
 

13. člen  
Kazen: izključitev, oziroma dosmrtna diskvalifikacija, se lahko izreče samo zaradi posebno težkih 
kršitev v organizacijah, kakor tudi v primeru, ko je član ali funkcionar organizacije že kaznovan na 
rednem sodišču zaradi kaznivega dejanja.  
 

14. člen  
Pravnomočne odločbe o kazni se vpisujejo v register, ki ga vodi disciplinska komisija.  
 
 
II. PRISTOJNOST KAZNOVANJA  

 
15. člen  

Kazni po tem pravilniku izrečejo in vodijo postopek disciplinske komisije oz. sodniki, ki jih imenujejo:  

• osnovne organizacije  

• skupščina JZS  
 

Disciplinske komisije osnovnih organizacij vodijo postopke in izrečejo kazni za prekrške, ki jih naredijo 
njihovi člani.  
 
Disciplinska komisija JZS lahko vodi postopke in izreče kazni za vse težje disciplinske prekrške, 
obvezno pa vodi postopke in izreka kazni za prekrške storjene v tujini.  
 

16. člen 
Upravni odbori društev ali njihove disciplinske komisije lahko, poleg kazni iz c. alineje 1. odstavka 12. 
člena tega pravilnika, izrekajo za manjše prestopke tudi vzgojne kazni kot so: prepoved uporabe 
društvenih plovil ali prepoved vstopa v prostore društva v času največ do 30 dni.  
 

17. člen  
Proti odločitvam disciplinske komisije JZS, ki jih je ta sprejela na prvi stopnji, je možna pritožba na 
Izvršni odbor JZS.  
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18. člen  
Odločitev na drugi stopnji je dokončna, razen za kazni dosmrtne diskvalifikacije, ko se kaznovani 
lahko pritoži na Skupščino JZS, katere odločitev je dokončna.  
 

19. člen  
Disciplinsko komisijo JZS imenuje Izvršni odbor JZS.  
 
 
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK  

 
20. člen  

Disciplinski postopek se začne na osnovi prijave kateregakoli člana, posameznika ali organizacije JZS.  
 

21. člen  
Prijavo proti kršitelju po tem pravilniku lahko poda katerokoli vodstvo, funkcionar ali član JZS.  
 

22. člen  
Prijavo je treba predložiti disciplinski komisiji, ki odloča o začetku postopka. Pred začetkom postopka 
mora disciplinska komisija ugotoviti, če je pristojna, da začne razpravljati o prijavljenem primeru. Če 
disciplinska komisija ugotovi, da ni pristojna, mora odstopiti primer v obravnavo pristojni komisiji.  
V primeru nesporazuma ali spora o pristojnosti med več disciplinskimi komisijami, sprejme odločitev 
disciplinska komisija JZS.  
 

23. člen  
Disciplinski postopek je nujen.  

Ko disciplinska komisija začne disciplinski postopek, pokliče kršitelja na zaslišanje. Če kršitelj ne živi ali 
se ne nahaja v kraju sedeža disciplinske komisije, se lahko zaslišanje opravi s pismeno izjavo kršitelja 
ali pa disciplinska komisija opravi zaslišanje v kraju bivališča ali sedeža društva kršilca.  

V kolikor kršitelj ne da, oziroma ne dostavi svoje izjave, postopa disciplinska komisija v smislu 9. člena 
tega pravilnika.  

Disciplinski postopek se mora začeti najkasneje v roku 60 dni od prejema prijave, sicer mora Izvršni 
odbor v roku 30 dni imenovati novo disciplinsko komisijo. Po imenovanju začne teči nov 60 dnevni 
rok za pričetek disciplinskega postopka. Po poteku tega roka primer zastara.  
 

24. člen  
Če se vodi postopek proti vodstvu društva, morata biti zaslišana predsednik in tajnik društva.  
 

25. člen  
Ko nastopijo z disciplinskim postopkom stroški, pristojna disciplinska komisija določi kdo je dolžan 
nositi stroške.  
 
IV. SUSPENZ  

26. člen  
Suspenz se lahko izreče tekmovalcem, trenerjem in vodjem ekip. 
Suspenz je lahko avtomatski ali pa izrečen na osnovi odločitve disciplinske komisije.  
 

27. člen  
Suspenz traja do izdaje odločbe, če pa se postopek ne konča v roku 30 dni, se suspenz ukine, 
postopek pa nadaljuje.  
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Avtomatski suspenz nastopi, kadar je tekmovalec odstranjen na tekmovanju in traja največ 30 dni. 
Čas trajanja suspenza se upošteva pri kazni.  

 

28. člen  

Če je prekršek manjši, lahko disciplinska komisija ukine suspenz takoj po zaslišanju.  
 

29. člen  
Disciplinska komisija vodi postopek o disciplinskem prekršku in izreka kazen, ko z zaslišanjem 
osumljenega predlagatelja prijave in prič popolno preuči primer.  

Če ugotovi, da ni bilo disciplinskega prekrška, disciplinska komisija ustavi postopek. Če ugotovi, da je 
bila prijava lažna in zlonamerna, pa začne postopek proti predlagatelju prijave.  

Če disciplinska komisija med postopkom ugotovi, da je primer take narave, da je kazniv po veljavnih 
zakonih (kraja, telesne poškodbe), predlaga pristojnemu vodstvu, da predmet preda rednemu 
sodišču.  

30. člen 

Disciplinska komisija je sklepčna, če je prisotnih vsaj polovica članov komisije. 
 
Disciplinska komisija vodi postopek o prekršku na seji, na kateri se vodi zapisnik, v katerega se vnese 
vse odločitve in sklepe.  

Zapisnik podpišejo predsednik disciplinske komisije in zapisnikar, ki je izbran vnaprej.  
 

31. člen  
Pismene odločbe disciplinske komisije morajo zajemati: uvod, izrek in obrazložitev.  
Odločbe podpiše predsednik disciplinske komisije in zapisnikar.  
 

32. člen  
Odločbo o kazni prejmejo vse stranke in se vnese v register kazni. 
  

33. člen  
Kazen po odločbi začne teči od dneva pravnomočnosti, če pa je bil kaznovani v postopku suspenza, 
začne kazen teči od dneva, ko je bil suspenz izrečen. 
  
V. PRITOŽBA  

 
34. člen  

Proti odločbi o disciplinski kazni se lahko obtoženi pritoži proti višjemu organu v roku 8 dni po vročitvi 
odločbe.  

Pritožbo se povzroči prvostopenjskemu organu, ki je dolžan, da ves spis v roku 8 dni po prijemu 
pritožbe dostavi višje stopenjskemu organu. Nepravočasno vložena pritožba se ne obravnava.  

Proti izreku o suspenzu ni možna pritožba.  

35. člen  
Na odločbo disciplinske komisije se lahko pritoži:  
 

a. kaznovani  
b. prijavitelj prekrška  
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c. organizacija, katere član je kaznovan.  
 

36. člen  
Pritožba na odločbo o kazni ne vpliva na že sprejete odločitve pristojne organizacije v zvezi z 
udeležbo na tekmovanjih, oziroma opravljanja funkcije v organizaciji JZS.  

37. člen 
Drugostopenjski organ lahko opravi po vloženi pritožbi sam ali preko drugega organa dopolnitev 
postopka, potrdi, spremeni ali ukine odločbo o kazni.  

Odločitev na pritožbo se mora sprejeti v roku 15 dni od vložene pritožbe. 
  

38. člen  
Postopek se lahko obnovi:  
 

a. kadar se v roku treh mesecev od sprejetja pravnomočne odločbe najdejo drugi dokazi ali se 
pojavijo okoliščine, ki do tedaj niso bile poznane in bi vplivale na ugodnejšo rešitev primera  

b. kadar se dokaže, da je pravnomočna odločitev zasnovana na neresnični prijavi in dokazih.  
 

39. člen  
Predlog za obnovitev postopka se lahko vloži v roku treh mesecev od vročitve pravnomočne odločbe. 
Predlog za obnovitev postopka ne zadrži izvrševanja sklepa o kazni.  
 

40. člen  
Predlog za obnovitev postopka se vloži na organ, ki je sprejel sklep, vendar preko prvostopenjskega 
disciplinskega organa.  
 

41. člen  

Ta pravilnik je bil sprejet na seji Skupščine 27. maja 2000 v Kopru, njegove spremembe pa na seji 
Skupščine 21. aprila 2006 v Kopru, seji Skupščine 1. aprila 2015 v Izoli in na seji Skupščine 
25.05.2016 v Izoli. 

Pravilnik začne veljati 8. dan po sprejetju na Skupščini JZS, uporabljati pa ga morajo  vsa društva, ki so 
včlanjena v JZS.  

 

Predsednik: 
Aljoša Tomaž 


