Na podlagi 1. alinee prvega odstavka 23. člena Pravil Pohodniškega društva Novo mesto je
zbor članov na zboru dne _______ sprejel naslednji
PRAVILNIK
O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA
POHODNIŠKEGA DRUŠTVA NOVO MESTO

I.

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
Za kršitev Pravil Pohodniškega društva Novo mesto ali Častnega kodeksa slovenskih
planincev, za povzročitev velike materialne ali nematerialne škode društvu oz. drugi
organizaciji, v katero je društvo vključeno, se ugotavlja disciplinska odgovornost članov
društva. V primeru ugotovljene odgovornosti častno razsodišče izreče članom društva
disciplinski ukrep.
Pravilnik o delu častnega razsodišča Pohodniškega društva Novo mesto ureja disciplinsko
odgovornost članov društva, na podlagi Pravil društva opredeljuje organe za ugotavljanje
disciplinske odgovornosti, disciplinske kršitve, disciplinske ukrepe, postopek ugotavljanja
disciplinske odgovornosti, pravna sredstva v disciplinskem postopku in način izvršitve
disciplinskih ukrepov.
2. člen
Nespoštovanje ali nevestno izvajanje sklepov zbora članov ali Upravnega odbora društva ali
kršitev drugih splošnih aktov v društvu ter ravnanje, ki škoduje ugledu društva, se šteje za
kršitev Pravil Pohodniškega društva Novo mesto za katere je kršitelj disciplinsko
odgovoren.
3. člen
Člani društva so disciplinsko odgovorni za kršitve oz. povzročeno veliko škodo, če so ravnali
naklepno ali malomarno.
Nepoznavanje Pravil društva, drugih splošnih aktov društva ali častnega kodeksa slovenskih
planincev ne izključuje članov društva od disciplinske odgovornosti.

II. DISCIPLINSKI ORGANI
4. člen
Častno razsodišče je prvostopenjski organ društva, ki vodi disciplinski postopek, odloča o
disciplinski odgovornosti članov društva in izreka disciplinske ukrepe.
Zbora članov je drugostopenjski organ, ki odloča o pritožbah zoper sklepe častnega
razsodišča.
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5. člen
Častno razsodišče ima tri člane. Člane izvoli zbor članov; izvoljeni so za 4-letno mandatno
dobo.
Častno razsodišče izmed svojih članov izvoli vodjo. Vodja imenuje svojega namestnika.
Za ureditev vprašanj, ki niso urejena v drugih aktih društva ali tem pravilniku in so
pomembna za delovanje in odločanje častnega razsodišča, lahko častno razsodišče sprejme
svoj poslovnik.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno zboru članov.
6. člen
Častno razsodišče je sklepčno, če so na seji prisotni vsi njegovi člani.
Če ni mogoče odločiti s soglasjem vseh članov, častno razsodišče odloči z večino navzočih
glasov.
Če je uveden disciplinski postopek zoper člana društva, ki je tudi član častnega razsodišča,
odločita o očitani kršitvi preostala dva člana častnega razsodišča.
O procesnih vprašanjih izven seje častnega razsodišča lahko samostojno odloča njegov vodja.
7. člen
Zoper sklep častnega razsodišča lahko član društva - kršitelj, kateremu je bil s sklepom
izrečen disciplinski ukrep, v roku 15 dni od vročitve sklepa vloži pritožbo.
Če je bil z očitano kršitvijo prizadet drug član društva, ki je podal predlog za začetek
disciplinskega postopka, lahko ta v primeru, da častno razsodišče ni ugotovilo kršitve oz.
disciplinske odgovornosti domnevnega kršitelja, tudi vloži pritožbo na zbor članov.
Zbor članov v zvezi s pritožbo zoper sklep častnega razsodišča sprejme svoj sklep z
odločitvijo, ki je dokončna. Zbor članov s svojo odločitvijo potrdi ali razveljavi sklep častnega
razsodišča; če ga razveljavi, zbor članov sam sprejme tudi vsebinski sklep o očitani kršitvi.
Zbor članov odloča z navadno večino prisotnih.

III.

DISCIPLINSKE KRŠITVE

8. člen
Častno razsodišče obravnava naslednje vrste disciplinskih kršitev s strani članov društva:
- kršitev Pravil Pohodniškega društva Novo mesto, drugih splošnih aktov v društvu in
Častnega kodeksa slovenskih planincev,
- neizvrševanje sklepov zbora članov in Upravnega odbora društva,
- nevestno opravljanje sprejetih nalog oz. zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov zbora članov ali
Upravnega odbora društva,
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-

ravnanja, ki škodujejo ugledu društva,
ravnanja, katerih posledica je povzročitev velike materialne ali nematerialne škode
društvu oz. drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno.

Za disciplinsko kršitev gre ne glede na to, ali je član društva – kršitelj storil kršitev v okviru
društvene dejavnosti ali izven le-te.

IV.

DISCIPLINSKI UKREPI

9. člen
Častno razsodišče izreče naslednje disciplinske ukrepe:
- opomin,
- javni opomin,
- prepoved opravljanja funkcije,
- izključitev iz društva.
Častno razsodišče vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih disciplinskih ukrepov.
10. člen
Častno razsodišče izbere in izreče disciplinski ukrep na podlagi temeljite presoje vseh znanih
in v disciplinskem postopku ugotovljenih dejstev in okoliščin, pri čemer upošteva:
- težo kršitve,
- ponavljanje kršitve,
- onemogočanje normalnega dela društva,
- nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
- preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
- dosedanje obnašanje in odnos do društva in planinstva na splošno,
- morebitne olajševalne in oteževalne okoliščine.
Na podlagi te presoje za vsak posamezni primer častno razsodišče s sklepom ugotovi ali gre
za lažjo ali hujšo ali najhujšo disciplinsko kršitev.
11. člen
Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve.
V kolikor častno razsodišče ne ugotovi, da so podani razlogi za drugačno opredelitev kršitve,
šteje za lažjo disciplinsko kršitev:
- prvo neizvrševanje sklepov zbora članov in Upravnega odbora društva,
- prvo nevestno opravljanje sprejetih nalog oz. zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov zbora
članov ali Upravnega odbora društva,
- neplačana članarina.
Člana društva – kršitelja se v primeru lažje disciplinske kršitve povabi na sejo častnega
razsodišča, na kateri se mu izreče opomin v ustni obliki.
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12. člen
Javni opomin je pisni opomin in se izreče za hujše disciplinske kršitve, katerih posledice so
milejše narave, ali pa se ugotovi, da so v času kršitve obstajale olajševalne okoliščine, ki
zmanjšujejo težo ravnanja ter je na podlagi poznanih oz. ugotovljenih dejstev možno
utemeljeno sklepati, da bo že s pisnim opominom dosežen namen disciplinskega ukrepanja.
V kolikor častno razsodišče ne ugotovi, da so podani razlogi za drugačno opredelitev kršitve,
šteje za hujšo disciplinsko kršitev:
- ponovno neizvrševanje sklepov zbora članov in Upravnega odbora društva,
- ponovno nevestno opravljanje sprejetih nalog oz. zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov zbora
članov ali Upravnega odbora društva,
- nezakonito oz. samovoljno razpolaganje s sredstvi društva,
- nehumano, grobo, nekulturno ali kakšno drugo neetično vedenje.
Sklep o javnem opominu se vroči kršitelju priporočeno po pošti ali pa osebno v roke proti
njegovemu pisnemu potrdilu o prejemu sklepa.
O kršitvi, kršitelju in izrečenem javnem opominu predsednik društva kratko poroča na prvem
naslednjem letnem zboru članov (če ni o zadevi na podlagi pritožbe kršitelja dokončno
odločil sam zbor članov).

13. člen
Disciplinski ukrep prepovedi opravljanja funkcije v društvu častno razsodišče izreče, kadar
kršitelj s svojim ravnanjem trenutno onemogoča normalno delovanje društva, ali škoduje
ugledu društva ali celo trenutno povzroča škodo društvu ali pa povzroča veliko materialno
ali nematerialno škodo drugi organizaciji, v katero je društvo vključeno.
Prepoved opravljanja funkcije se lahko izreče najdlje za čas 2-eh let.
Sklep o prepovedi opravljanja funkcije se vroči kršitelju priporočeno po pošti ali pa osebno v
roke proti njegovemu pisnemu potrdilu o prejemu sklepa.
O kršitvi, kršitelju in izrečeni prepovedi predsednik društva kratko poroča na prvem
naslednjem letnem zboru članov (če ni o zadevi na podlagi pritožbe kršitelja dokončno
odločil sam zbor članov).
14. člen
Častno razsodišče izreče disciplinski ukrep izključitve člana društva iz društva v primeru
najhujših disciplinskih kršitev, in sicer kadar:
- ima kršitev hude materialne ali nematerialne posledice za društvo ali organizacijo, v
katero je društvo vključeno, ali
- ima kršitev hude posledice za ugled društva, ali
- gre za ponavljajoče se lažje ali hujše kršitve, za katere je kršitelju že bil izrečen disciplinski
ukrep, ali
- član društva zavestno ravna v nasprotju z interesi društva ali planinstva na splošno.
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V kolikor častno razsodišče ne ugotovi, da so podani razlogi za drugačno opredelitev kršitve,
šteje za najhujšo disciplinsko kršitev:
- večkratno neizvrševanje sklepov zbora članov in Upravnega odbora društva,
- večkratno nevestno opravljanje sprejetih nalog oz. zadolžitev, ki izhajajo iz sklepov zbora
članov ali Upravnega odbora društva,
- ponovno nezakonito oz. samovoljno razpolaganje s sredstvi društva,
- ponovno nehumano, grobo, nekulturno ali kakšno drugo neetično vedenje,
- ravnanja pri opravljanju društvenega dela, ki imajo znake kaznivega dejanja,
- zloraba položaja,
- druga ravnanja, vezana na prejšnji odstavek tega člena.
Sklep o izključitvi se vroči kršitelju priporočeno po pošti ali pa osebno v roke proti njegovemu
pisnemu potrdilu o prejemu sklepa.
Dokončni sklep o izključitvi se objavi na spletni strani društva (za čas 30 dni od dneva
dokončnosti sklepa).
O kršitvi, kršitelju in izrečeni izključitvi predsednik društva kratko poroča na prvem
naslednjem letnem zboru članov (če ni o zadevi na podlagi pritožbe kršitelja dokončno
odločil sam zbor članov).
Izključeni član se lahko ponovno včlani v društvo po preteku 3-eh let od izključitve, če
njegovo pristopno izjavo sprejme Upravni odbor društva s sklepom, za katerega glasuje dvotretjinska večina vseh članov Upravnega odbora.

V.

DISCIPLINSKI POSTOPEK

15. člen
Uvedbo disciplinskega postopka lahko predlaga: član društva, organ društva, odsek društva,
organizacija, katere član je društvo.
Disciplinski postopek je hiter. Seje častnega razsodišča so javne.
Prijava kršitve oz. predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora biti naslovljen na častno
razsodišče društva. Če je naslovljen na drug organ, ga ta odstopi častnemu razsodišču.
16. člen
Prijava kršitve oz. predlog za uvedbo disciplinskega postopka (vloga) mora vsebovati:
- ime in priimek domnevnega kršitelja (ali vsaj podatke, da ga je možno identificirati),
- kraj in čas očitane kršitve,
- opis očitane kršitve,
- navedbo morebitnih prič in drugih dokazov (npr. fotografije, razni dokumenti, predmeti),
- čitljivo naveden ime in priimek ter naslov predlagatelja, njegov lastnoročni podpis in
kontaktni podatek (telefon, e-poštni naslov).
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Prijavitelj oz. predlagatelj mora vlogo oddati najkasneje v 30-ih dneh odkar je zvedel za
domnevno kršitev, v nasprotnem primeru disciplinskega postopka ni mogoče uvesti.
Disciplinskega postopka v nobenem primeru ni mogoče uvesti, če je od kršitve že preteklo 6
mesecev.
17. člen
Častno razsodišče mora o prejeti vlogi v roku 3 dni obvestiti predsednika društva, ki mora v
nadaljnjih 3-eh o tem seznaniti Upravni odbor.
Častno razsodišče mora praviloma v roku 8 dni obvestiti domnevnega kršitelja o prejeti vlogi
ter razlogih za podano prijavo oz. predlog.
18. člen
Častno razsodišče lahko postopek, ki je že uveden, razširi tudi na druge morebitne kršitelje,
če se za te izve med disciplinskim postopkom.
19. člen
Častno razsodišče mora na seji (obravnavi) dati domnevnemu kršitelju priložnost, da ustno
odgovori na očitano kršitev.
Domnevni kršitelj lahko poleg ustnega pojasnila ali namesto le-tega posreduje častnemu
razsodišču pisno pojasnilo oz. pisni odgovor.
Če se domnevni kršitelj ne odzove na poziv častnega razsodišča, da poda ustni in/ali pisni
odgovor, potem častno razsodišče odloči na podlagi razpoložljivih podatkov in dotlej
ugotovljenih dejstev.
Prijavitelj kršitve oz. predlagatelj uvedbe disciplinskega postopka ter domnevni kršitelj sta
lahko navzoča pri vseh dejanjih postopka, razen med odločanjem častnega razsodišča.
20. člen
Če se priča ne odzove na poziv častnega razsodišča, da se udeleži seje, na kateri se bo
obravnavala morebitna disciplinska odgovornost domnevnega kršitelja, lahko priča poda
pisno izjavo (dopis, e-poštno sporočilo ipd.).
Člani častnega razsodišča lahko zbirajo informacije o očitani kršitvi tudi s pogovori s člani
društva in drugimi osebami, ki kaj vedo o zadevi.
21. člen
O poteku seje častnega razsodišča, eden od članov vodi zapisnik.
Zapisnik podpišejo člani častnega razsodišča ter ostali udeleženci postopka. Če kdo ne želi
podpisati zapisnika, zapisnikar to zaznamuje na zapisniku.
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22. člen
Častno razsodišče mora dokazni postopek zaključiti in o zadevi s sklepom odločiti v 30-ih
dneh od prejema vloge (npr. da kršitev ni podana ali pa ni ustrezno dokazana in ustaviti
disciplinski postopek ali da je kršitev ustrezno dokazana, za kakšno vrsto kršitve gre, ali je
kršitelj disciplinsko odgovoren ter kateri disciplinski ukrep se izreče).
Sklep častnega razsodišča mora vsebovati uvod (kdo izdaja sklep, na kateri podlagi, kdaj in
kje je bil sprejet), izrek (vsebuje vsaj kršiteljeve podatke in opis očitane kršitve ter odločitev
častnega razsodišča), kratko obrazložitev in pouk o pravnem sredstvu, datum in podpis
članov častnega razsodišča.
Sklep se v roku 8 dni od sprejete odločitve priporočeno po pošti ali osebno v roku proti
podpisu o prejemu sklepa vroči kršitelju (ob tem se mu lahko sklep pošlje tudi v prilogi po epošti). En izvod sklepa se posreduje tudi predsedniku društva, ki o sklepu nemudoma seznani
člane Upravnega odbora ter en izvod prijavitelju oz. predlagatelju postopka.
Če (domnevnemu) kršitelju sklepa ni mogoče vročiti v roku 8 dni od oddane poštne pošiljke,
se sklep za 15 dni objavi na spletni strani društva. Z dnem objave se šteje sklep za vročen.

VI.

PRAVNO SREDSTVO

23. člen
Zoper sklep častnega razsodišča lahko član društva – kršitelj oz. drug član društva, ki je podal
predlog za začetek disciplinskega postopka, v skladu s prvim oz. drugim odstavkom 7. člena
tega pravilnika, vloži pritožbo na zbor članov, ki na prvem naslednjem zboru odloči v skladu s
tretjim odstavkom istega člena.
Pritožba mora vsebovati navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, navedbo pritožbenih
razlogov, njihovo utemeljitev, datum in lastnoročni podpis pritožnika.

24. člen
Pritožba se vloži pri (naslovi na) častnem razsodišču, ki v roku 8 dni od prejema preveri, ali je
pritožba pravočasna, popolna in ali jo je vložila upravičena oseba.
Če ima pritožba pomanjkljivosti (je nepopolna), častno razsodišče nemudoma pozove
pritožnika, da jo dopolni v 8-ih dneh.
Pritožbe, ki so prepozne, nepopolne (tudi po pozivu) ter tiste, ki jih je vložila neupravičena
oseba, častno razsodišče s sklepom zavrže. Zoper sklep o zavrženju ni pritožbe. O izdanem
sklepu častno razsodišče seznani predsednika društva in pritožnika.
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VII.

IZVRŠITEV DISCIPLINSKEGA UKREPA

25. člen
Vložena pritožba ne zadrži izvršitve disciplinskega ukrepa.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko častno razsodišče v sklepu o izreku disciplinskega ukrepa
tudi odloči, da se izvršitev disciplinskega ukrepa zadrži do dokončnosti sklepa.
Sklep je dokončen, če v predpisanem roku zoper sklep ni bila vložena pritožba ali pa z dnem,
ko je o pritožbi odločil zbor članov.

VIII.

KONČNA DOLOČBA

26. člen
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme zbor članov. Pravilnik se objavi na spletni strani
društva.

Datum:

Predsednik društva:
Anton Markovič

Osnutek pripravil: mag. Fredi Bančov
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