DISCIPLINSKI PRAVILNIK ŠSD »BURJA«
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Vsak član, ki ugotovi nepravilnosti, ki so navedene v kazenskih določbah
ima pravico podati zoper drugega člana pismeno prijavo disciplinski komisiji
društva z obrazložitvijo prekrška.
2. člen
Disciplinska komisija se mora po prejetju pismene prijave čim prej sestati.
3. člen
Disciplinska obravnava je javna. Disciplinski postopek poteka v slovenskem
jeziku.
4. člen
Disciplinska komisija lahko izreče samo tiste kazni, ki so določene v
kazenskih določbah društva.
5. člen
Disciplinska komisija je dolžna vabiti na obravnavo obdolženca, ki se
praviloma zagovarja sam.

DISCIPLINSKA KOMISIJA
6. člen
Disciplinsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Predsednika in
člane disciplinske komisije voli občni zbor.
7. člen
Posamezni član disciplinske komisije je izločen od odločanja;
- če je storilec njegov sorodnik,
- če je podal ovadbo o obravnavanem disciplinskem prekršku,
- če je priča.
Izločenega člana disciplinske komisije nadomesti član predsedstva društva, ki
ga določi predsedstvo društva.
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DISCIPLINSKA OBRAVNAVA
8. člen
Predsednik disciplinske komisije mora poslati vabilo obdolžencu in
morebitnim pričam najmanj 8 dni pred obravnavo z vročilnico.
9. člen
Disciplinska obravnava se prične, ko so prisotni vsi vabljeni. Če kdo od
vabljenih ni prisoten se obravnava preloži.
10. člen
O disciplinski obravnavi se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in oba
člana disciplinske komisije.
11. člen
Disciplinska komisija sme vsakogar, ki moti disciplino in red odstraniti z
disciplinske obravnave, vendar ga mora pred končano obravnavo seznaniti z
vsebino obravnave v njegovi odsotnosti.

DISCIPLINSKA ODLOČBA
12. člen
Disciplinska komisija odloči o zadevi z odločbo, ki se lahko nanaša samo na
osebo, ki je obtožena in samo na dejanje, ki je predmet disciplinskega postopka.
13. člen
Odločba mora biti izdana pisno v15. dneh, računajoč od dneva obravnave
oziroma razglasitve.
Odločba mora vsebovati:
- uvod,
- izrek,
- obrazložitev,
- poduk o pritožbi.
Vroči se obdolžencu in arhiv društva.
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PRITOŽBENI POSTOPEK
14. člen

Pritožbe zoper izrečeno kazen prve in druge stopnje obravnava disciplinska
komisija v prisotnosti predsednika in sekretarja društva (pritožno razsodišče),
pritožbo zoper izrečeno kazen tretje stopnje pa obravnava občni zbor društva.
Pritožba mora obsegati navedbo izpodbijane odločbe, obrazložene razlage
izpodbijanja, predlog, da se izpodbijana odločba razveljavi ali spremeni oziroma
predlaga oprostitev ter podpis tistega, ki se pritožuje.
15. člen

Pritožbeni organ lahko pritožbo reši na naslednji način:
- pritožbo zavrne kot neutemeljeno,
- pritožbi ugodi in razsodbo spremeni glede o kazni ali krivdi,
- pritožbi ugodi in razsodbo v celoti razveljavi.
Prvostopna razsodba se potrdi in pritožba zavrne, če pritožbeni organ ugotovi,
da je dejansko stanje pravilno ugotovljeno, da dejanje predstavlja disciplinski
prekršek in da je izrečena kazen primerna.
16. člen

Zoper odločbo pritožnega razsodišča ni pritožbe in je dokončno.

Ta pravilnik stopi za društvo v veljavo z dnem, ko ga občni zbor potrdi.
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KAZENSKE DOLOČBE
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim
pravilnikom društva izreče disciplinska komisija so:
- opomin,
- javni opomin,
- izključitev.
Za določeno kazen se disciplinska komisija odloči glede na stopnjo prekrška,
ki je lahko prve, druge ali tretje stopnje.
Prekrški 1. stopnje, ki se kaznujejo z opominom so:
-

član ki kvari ugled društva,
nespoštovanje pravil na treningih,
nespoštovanje statuta in drugih aktov in sklepov društva,
namerno uničevanje inventarja, ki je last društva,
posojanje inventarja tretji osebi brez vednosti odgovorne osebe.

Prekrški 2. stopnje so:
- član predsedstva samovoljno odloča o delovanju društva in ne spoštuje
statuta in drugih aktov ter sklepov organov društva,
- samovoljno odločanje člana predsedstva ali drugih članov o finančnem
poslovanju društva,
- nevarno ravnanje z orožjem na treningu-kljub opozorilu.
Prekrški 3. stopnje so:
- član grozi drugi osebi med prepirom, da bo uporabil orožje,
- vsaka kraja denarja, rekvizitov ali drugega inventarja, ki je last društva.

Za morebitne prekrške, ki niso zapisani v kazenskih določbah lahko
disciplinska komisija sama presodi, v katero stopnjo spada teža prekrška.
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