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NASLOV PRAVNEGA AKTA: 

Disciplinski pravilnik Vodniške komisije 

 
 

UVOD: 
Disciplinski pravilnik Vodniške komisije sprejema Zbor predstavnikov vodniških odsekov. IO 
VK je predlog pravilnika pripravil kot odgovor na reševanje problematike kršitev Pravilnika 
vodnikov Planinske zveze Slovenije, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali 
Častnega kodeksa slovenskih planincev, s katerimi se je pri svojem delu srečal IO VK. 
 
Iz narave splošno zavezujočih pravnih aktov izhaja, da je potrebno posameznike, ki te akte 
kršijo, sankcionirati, zato da se prepreči nadaljnje povzročanje družbene škode, ki nastaja z 
izvajanjem kršitev. Pri določanju sankcije je potrebno kazni določiti sorazmerno z družbeno 
škodo, ki zaradi tega nastaja. Bolj ko je ogrožen družbeni obstoj in družbena blaginja, 
ostrejša mora biti kazen in obratno. Za kršitev se uporabi vedno najmilejšo sankcijo, s katero 
je še mogoče doseči namen sankcioniranja. Vsak poseg v posameznikovo zasebnost mora 
biti strogo omejen in ne pretiran. Kazen mora biti sorazmerna s socialno škodo, ki jo povzroči 
kršitev. Kaznuje se lahko samo najhujše kršitve pravil, ne pa tudi kršitev, ki nimajo večjega 
vpliva na vrednote, ki jih varujejo pravila. 
 
Pravila morajo biti jasna, če so dvoumna, jih je potrebno razlagati v korist kršitelja. V 
postopku ugotavljanja krivde je potrebno kršitelju omogočiti pravico do izjave, tako da se 
lahko izreče glede očitanih kršitev, v nasprotnem primeru gre za arbitrarno kaznovanje, ki je 
v nasprotju s temeljnimi človekovimi pravicami in svoboščinami.  
 
Izrek sankcije mora biti obrazložen tako, da je vsakomur jasno, zakaj (kakšno prepovedano 
dejanje je izvedel ali opustil, da je s tem kršil pravila) je nekdo bil kaznovan. Zasledovati je 
potrebno namen generalne prevencije tako, da se s sankcioniranjem prepreči, da bi še kdo 
drug kršil pravila. 
 
Generalno je potrebno izvajati kaznovanje v čim bolj omejenem obsegu in odkrivati razloge, 
zakaj je do kršitev prišlo ter odpravljati ugotovljene razloge, ki so vodili posameznike v kršitve. 
Namen prava ni, da ustvarja nova pravna razmerja s pisanjem novih pravil (pravni 
voluntarizem) med ljudmi, ampak da ureja obstoječa razmerja tako, da zagotavlja normalno 
delovanje družbe kot celote. Večji poudarek je potrebno dati na vzgojo novih generacij VPZS 
in tako že v izhodišču preprečiti morebitne kršitve. Vsekakor pa bi bilo potrebno nameniti tudi 
veliko pozornosti že vsem izobraženim vodnikom in na licenčnih usposabljanjih nameniti 
kakšno predavanje o etiki v vodništvu. 
 
  
 
PREDLOG SKLEPA: 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov sprejema Disciplinski pravilnik Vodniške komisije 
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Disciplinski pravilnik Vodniške komisije 
 

 

Na podlagi 37. člena Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije z dne 29. 11. 2014 je 
Zbor predstavnikov vodniških odsekov na zboru dne          sprejel Disciplinski pravilnik 
Vodniške komisije. 

 
 
 
DISCIPLINSKI PRAVILNIK VODNIŠKE KOMISIJE 
 
 
 
I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
 
(1) Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost vodnikov Planinske zveze Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: VPZS) za kršitve Pravilnika vodnikov Planinske zveze Slovenije, ostalih 
pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega kodeksa slovenskih planincev. 
(2) Pravilnik določa kazni, ki se izrekajo kršiteljem, ter pogoje in postopek za ugotavljanje 
odgovornosti in izrekanje kazni. 
 
 

2. člen 
 
(1) Za namene tega pravilnika imajo spodaj navedeni izrazi naslednji pomen: 

• mentor je registriran VPZS, ki ima enako ali višjo kategorije vodenja kot je 
kategorija, ki jo pridobiva pripravnik na pripravniški turi. 

(2) Opredelitev fizičnih oseb v tem pravilniku je nevtralna in se nanaša na pripadnike obeh 
spolov. Vsak izraz v ednini se lahko, kjer je to potrebno, uporabi tudi v množini in obratno. 
 
 

3. člen 
 
VPZS so odgovorni za kršitve, storjene z naklepnim ali malomarnim ravnanjem ali opustitvijo. 
 
 

4. člen 
 
Nepoznavanje predpisov ne izključuje disciplinske odgovornosti. 
 
 

5. člen 
 
(1) Če s tem pravilnikom ni določeno drugače, se storilca kaznuje tudi za poskus 
disciplinskega prekrška, in sicer tako, kot če bi disciplinski prekršek dokončal. V tem primeru 
se storilca lahko kaznuje tudi mileje. 
(2) Kdor drugega napelje k storitvi disciplinskega prekrška ali mu pri storitvi disciplinskega 
prekrška pomaga, se kaznuje, kot bi disciplinski prekršek storil sam. 
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6. člen 
 
Če je ugotovljena storilčeva odgovornost za več disciplinskih prekrškov, se najprej določita 
vrsta in višina kazni za vsak disciplinski prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen, ki 
ne sme biti strožja od seštevka vseh določenih kazni. 
 
 

7. člen 
 
Pri izbiri kazni ter določanju njene višine je treba upoštevati olajševalne in oteževalne 
okoliščine. 
 

8. člen 
 
(1) Postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za disciplinski prekršek, pa 
do dneva vložitve prijave pristojnemu organu oziroma do uvedbe postopka po uradni 
dolžnosti, preteklo več kot eno leto. 
(2) Po preteku dveh let od dneva storitve disciplinskega prekrška ni mogoče izreči kazni. 
 
 
II. VRSTA IN VIŠINA KAZNI 
 

9. člen 
  
(1) Za posamezne disciplinske prekrške se VPZS lahko izrekajo 
naslednje kazni: 
- opozorilo; 
- prepoved podpisovanja poročil o pripravniških turah; 
- odreditev ponovnega usposabljanja (na lastne stroška); 
- izbris VPZS iz seznama registriranih VPZS. 
 
 

10. člen 
 
(1) Kazen izbris VPZS iz seznama registriranih VPZS in kazen prepoved podpisovanja 
poročil o pripravniških turah se lahko izreče za določeno dobo (najmanj 1 leto in največ 10 
let). 
 
 

11. člen 
 
(1) V primerih, ko je mogoče namen kaznovanja doseči tudi na drug način, sme pristojni 
organ izvršitev izrečene kazni v primerih, ko je to glede na okoliščine primera opravičljivo, 
pogojno odložiti za dobo 1 do 5 let s pogojem, da se izrečena kazen ne bo izvršila, če 
storilec v tem času ne bo storil podobnega ali težjega disciplinskega prekrška. 
(2) Ob odložitvi izvršitve kazni se sme postaviti tudi pogoj, da storilec izpolni druge 
obveznosti, ki mu jih nalaga odločba o disciplinskem prekršku. 
 
 

12. člen 
 
O izrečenih kaznih po tem pravilniku se vodi evidenca. Evidenco vodi IO VK, ki mu pomaga 
strokovna služba PZS. 
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13. člen 
 
Za vsako dejanje, ki ni izrecno predvideno kot disciplinski prekršek po tem pravilniku, 
predstavlja pa kršitev pravilnika, ostalih pravnih aktov PZS, Pravilnika VPZS ali Častnega 
kodeksa slovenskih planincev, se storilcu lahko izreče kazen, predvidena s tem pravilnikom. 
 
 
III. POSEBNI DEL 
i) DISCIPLINSKI PREKRŠKI 

14. člen 
 
VPZS se kazni izrekajo zlasti za naslednje disciplinske prekrške: 
• vodenje ture, ki presega pridobljeno kategorijo VPZS; 
• podpisovanje fiktivnih (dejansko niso bile izvedene v času, navedenem na poročilu)  

pripravniških tur; 
• zaradi neznanja ali napačnega razumevanja pravil sprejema napačne odločitve ali 

napačno poučuje udeležence na turi. 
 
 
IV. POSTOPEK UGOTAVLJANJA ODGOVORNOSTI IN IZREKANJA KAZNI 
DISCIPLINSKI ORGAN 
 

15. člen 
 
(1) Disciplinski postopek na prvi stopnji vodi IO VK. 
(2) O pritožbi zoper sklep IO VK odloča Zbor predstavnikov vodniških odsekov. 
 
 

16. člen 
 
(1) Član disciplinskega organa se izloči pri odločanju v primeru, če je član IO VK obenem tudi 
član planinskega društva, katerega VPZS je v postopku. 
(2) Če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom v nepristranskost člana IO VK, lahko 
udeleženec postopka do začetka disciplinskega postopka zahteva njegovo izločitev. 
(3) O izločitvi člana odloči načelnik IO VK. Zoper odločitev načelnika IO VK ni pritožbe. 
(4) V primeru, da je načelnik IO VK obenem tudi član planinskega društva, katerega VPZS je 
v postopku, o izločitvi odloča IO VK. 
 
UVEDBA POSTOPKA 

17. člen 
 
Disciplinski postopek se uvede na podlagi prijave, ki jo prejme IO VK. 
 
 
POTEK POSTOPKA 

18. člen 
 
O uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj mora IO VK obvestiti domnevnega storilca 
disciplinskega prekrška, ki se ima pravico izjasniti v pisni obliki v roku 5 dni od prejema 
obvestila. 
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PRITOŽBA 
19. člen 

 
(1) Proti sklepu IO VK je dovoljena pritožba v roku 15 dni od vročitve. 
(2) Pritožba se vloži pisno na IO VK. 
(3) Pritožba ne zadrži izvršitve kazni. 
 
 
 

20. člen 
 
(1) O pritožbi odloči Zbor predstavnikov vodniških odsekov s sklepom, s katerim se sklep IO 
VK potrdi, spremeni. 
 
 

21. člen 
 
Sklep Zbora predstavnikov vodniških odsekov je dokončen. 
 
 
V. IZREDNA OMILITEV KAZNI 

22. člen 
 
(1) Kadar iz okoliščin izhaja, da je bil dosežen namen kaznovanja, lahko IO VK kazen omili. 
(2) Pisno pobudo za izredno omilitev časovne kazni se lahko vloži, če je potekla vsaj 
polovica kazni. 
(3) Pisno pobudo za izredno omilitev kazni se lahko vloži enkrat v koledarskem letu. 
(4) Pobudnik vloži pobudo v pisni obliki z obrazložitvijo na IO VK. 
 
 
VI. KONČNA DOLOČBA 
 

23. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi na spletni strani VK PZS. 
 
Sprejet na Zboru predstavnikov vodniških odsekov. 
 
Kraj:          ,  
Datum: 


