Na podlagi 38. in 48. èlena statuta Morskošportnega ribolovnega kluba “MENOLA”, Izola
(v nadaljevanju: Društvo), obèni zbor Društva na predlog izvršilnega odbora Društva z dne,
24.02.1997 sprejema naslednji
PRAVILNIK
O DISCIPLINSKEM POSTOPKU
I. SPLOŠNE DOLOÈBE
1. èlen
Ta pravilnik ureja in doloèa:
· sestavo in pristojnosti disciplinske komisije (v nadaljevanju: Komisija)
· disciplinski postopek pred Komisijo
· disciplinsko odloèbo
· pritožbeni postopek
· postopek obnove disciplinskega postopka
2. èlen
Vsi postopki se izvedejo in zakljuèijo na nivoju Društva.
II. SESTAVA IN PRISTOJNOSTI DISCIPLINSKE KOMISIJE
3. èlen
Komisija ima pet èlanov. Komisija izmed sebe izvoli predsednika. Komisija se sestaja v troèlanskem senatu, ki ga doloèi predsdnik Komisije. Èlani so voljeni za dobo štirih let.
4. èlen
Predlagatelj disciplinskega postopka lahko ob uvedbi disciplinskega postopka zahteva izloèitev
èlanov Komisije:
· èe se predlog uvedbe disciplinskega postopka nanaša na enega izmed èlanov Komisije
· èe je èlan Komisije zakonec ali sorodnik domnevnega kršitelja (v nadaljevanju: Kršitelj)
· èe je èlan Komisije predlagana prièa ali izvedenec
Predlog za izloèitev èlanov Komisije lahko poda tudi èlan Komisije.
Pobudo za izloèitev èlana obravnava Komisija in o njej tudi odloèi z dvotretjinsko veèino vseh
èlanov.
Novega èlana doloèi predsednik Komisije izmed ostalih èlanov Komisije.
Èe je izloèen predsednik , imenujejo ostali èlani novega zaèasnega predsednika, ki nato doloèi
novega èlana izmed ostalih èlanov Komisije.
5. èlen
Komisija razpravlja samo o tistih kršitvah, ki so nevedene v predlogu za uvedbo postopka.
6. èlen
Predmet postopka pred Komisijo so kršitve in neizvrševanje dolžnosti in obveznosti:
· èlanov Društva
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· èlanov organov Društva
· tekmovalcev ali ekip, ki jim je vodstvo tekmovanja, ki se organizira pod okriljem Društva, izreklo
ukrep diskvalifikacije ali odstranitev s tekmovanja
· drugih udeležencev in organov tekmovanj, katerih organizator je Društvo
· èlanov ekip in selekcij, ki na tekmovanjih zastopajo Društvo
· èlanov, ki so spoznani za krive po sklepu disciplinskega razsodišèa Zveze za športni ribolov na
morju Slovenije (v nadaljevanju: Zveza)
III. DISCIPLINSKI POSTOPEK
7. èlen
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda :
· katerikoli organ Društva ali Zveze
· udeleženec tekmovanja ali organ tekmovanja
· èlan klubske reprezentance ali selekcije
· èlan Društva
· državljan RS
Èe pobudo za uvedbo disciplinskega postopka daje organ Društva, Zveza ali organ tekmovanja, mora
biti v predlogu navedena oseba, ki bo zastopala stališèa pobudnika disciplinskega postopka.
8. èlen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:
· ime in naslov predlagatelja disciplinskega postopka
· ime in naslov Kršitelja
· kratek opis kršitve in morebitne dokaze
· navedbo morebitnih priè
· navedbo akta in doloèbe v aktu, ki je bila kršena
· predlog disciplinskega ukrepa
· sklep disciplinskega razsodišèa Zveze, èe je predlagatelj Zveza
· druge zahteve , ki jih je dolžna obravnavati Komisija
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka je potrebno nasloviti na Društvo s pripisom - za
disciplinsko Komisijo- ter v vednost upravnemu odboru Društva.
9. èlen
Pobudo za uvedbo disciplinskega postopka obravnava Komisija na seji, ki jo sklièe predsednik
najkasneje v roku 30 dni po prejemu pismene pobude za uvedbo disciplinskega postopka.
Na uvodni obravnavi Komisija ugotovi:
· ali obstajajo razlogi za izloèitev katerega izmed èlanov Komisije
· ali je predlog sposoben za obravnavo oz. ga je potrebno vrniti predlagatelju postopka v dopolnitev
· ali so potrebne morebitne dodatne poizvedbe, ki jih opravi èlan Komisije ali izvedenec
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Èe Komisija, iz podatkov predloga oz. dopolnjenega predloga za uvedbo disciplinskega postopka,
ugotovi, da ravnanje Kršiilca ne predstavlja disciplinske kršitve ali je kršitev že zastarala, ne sklièe
glavne obravnave. V tem primeru na sami seji izda odloèbo, s katero zavrže predlog o uvedbi
postopka.
Šteje se, da je kršitev zastarala , èe je od nastanka kršitve do dneva, ko je bila na pošto oddana
zahteva za uvedbo disciplinskega postopka, minilo veè kot dve leti.
Sklep Komisije je potrebno v pismeni obliki poslati upravnemu odboru Društva, Kršitelju in
predlagatelju postopka, ki ima zoper tako odloèbo pravico do pismene pritožbe v roku 8 dni od
prejema sklepa. Pritožbo na sklep Komisije obravnava upravni odbor Društva.
10. èlen
Ko predsednik ugotovi, da je disciplinska zadeva sposobna za glavno obravnavo, doloèi datum in
kraj obravnave, na katero povabi poleg èlanov in zapisnikarja še:
· predlagatelja postopka oz. pooblašèenega zastopnika
· Kršitelja
· morebitne prièe in izvedence
Vabilo na disciplinsko obravnavo mora biti udeležencem vroèeno s povratnico, najmanj osem dni
pred napovedano obravnavo.
11. èlen
Èe se izkaže, da se Kršitelj ne udeleži obravnave iz neopravièenih razlogov, se obravnava opravi v
njegovi odsotnosti in postopek zapisniško izvede do kraja.
V primeru opravièenega izostanka, predsednik Komisije doloèi nov datum obravnave in ponovi
postopek obvešèanja.
Komisija mora po resnici ugotoviti vsa znana dejstva. Katera se štejejo za dokazana, odloèa Komisija
po naèelu veèine, po svojem preprièanju in na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega dokaza
posebej in skupaj.
12. èlen
Naloge predsednika Komisije so:
· vodi obravnavo
· izprašuje Kršitelja in prièe
· daje besedo ostalim èlanom Komisije in predlagatelju disciplinskega postopka
· razglaša odloèbe Komisije
13. èlen
Ko predsednik ugotovi, da so bila vsa znana dejstva dokazana ali pa zavrnjena, zakljuèi obravnavo.
Po predhodnem posvetu z ostalimi èlani Komisije, v navzoènosti udeležencev obravnave, razglasi
odloèitev Komisije ali pa objavi, da bo odloèitev objavljena naknadno.
14. èlen
O poteku obravnvnave se vodi zapisnik. Zapisnikarja odredi predsednik.
V zapisnik se vpiše:
· sestava Komisije
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

kraj, datum in ura prièetka ter ura zakljuèka obravnave
ime Kršitelja
ime predlagatelja disciplinskega postopka
bistvene navedbe iz predloga za uvedbo disciplinskega postopka
kratek zapis zagovora
izjave priè in izvedencev
druga pomembna dejstva
pripombe èlanov Komisije
sklep Komisije

Zapisnik se prebere v celoti. Udeleženci imajo pravico zahtevati morebitne popravke.
Zapisnik podpišejo predsednik Komisije, predlagatelj postopka, Kršitelj in zapisnikar. Èe Kršitelj
zavrne podpis, se to vpiše v zapisnik in navedejo razlogi za zavrnitev podpisa.
15. èlen
Komisija Kršitelja oprosti:
· èe ugotovi, da kršitev ni dokazana
· èe kršitev ne predstavlja disciplinske kršitve
· èe je kršitev zastarala
16. èlen
Komisija lahko, glede na stopnjo in težo kršitve, izreèe naslednje ukrepe:
· opomin
· javni opomin
· denarno kazen v odvisnosti od teže in narave kršitve
· èlanu za najveè tri leta odvzame pravico nastopa na tekmovanjih, ki jih organizira Društvo
· èlanu za najveè tri leta prepove opravljati funkcije v organih tekmovanj, ki jih organizira Društvo
· zaèasno ali za stalno prepove èlanu opravljati katerokoli funkcijo v društveni reprezentanci ali
selekciji
· izkljuèitev èlana iz Društva
17. èlen
Pri izrekanju kazni mora Komisija upoštevati stopnjo odgovornosti Kršitelja, obremenilne in
olajševalne okolišèine, vzgojni vpliv in morebitne druge okolišèine.
18. èlen
Za obremenilne okolišèine se štejejo zlasti:
· èe je kršitev storjena namenoma
· èe je bila storjena ugotovljiva materialna škoda posamezniku ali Društvu
· èe kršitev negativno vpliva na ugled posameznika, Zveze ali Društva v javnosti
· èe je Kršitelj povratnik
Za olajševalne okolišèine se štejejo zlasti:
· dosedanja nekaznovanost
· zasluge Kršitelja za delo v Društvu
4

Pravilnik o disciplinskem postopku - MRK MENOLA Izola

· èe kršitev ni bila povzroèena namerno
19. èlen
Komisija lahko izreèe en ali veè ukrepov hkrati.
IV. DISCIPLINSKA ODLOÈBA
20. èlen
Disciplinska odloèba se sme glasiti le na Kršitelja, zoper katerega je tekel postopek. Komisija je
dolžna izdati pismeno odloèbo v roku 15 dni po zakljuèku postopka in jo vroèiti predlagatelju
disciplinskega postopka in Kršitelju s povratnico.
21. èlen
Odloèba mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev in pouk o pritožbi.
Uvod obsega:
· naziv Komisije
· imena in priimke èlanov Komisije, predlagatelja in Kršitelja
· rojstne podatke, bivališèe Kršitelja
· kraj in datum disciplinske obravnave
Izrek obsega:
· kratek opis disciplinske kršitve
· navedbo doloèila akta ali sklepa, ki je bil kršen
· navedbo izreèene kazni
Obrazložitev obsega:
· razloge za izreèeni ukrep
· olajševalne in obremenilne okolišèine, ki so bile upoštevani pri odmeri kazni ali
· razloge, ki so bili odloèilni za oprostitev.
V poduku o pritožbi je potrebno navesti možnost pritožbe in komu se lahko pritoži v doloèenem
roku.
Disciplinsko odloèbo podpiše predsednik Komisije.
V. PRITOŽBA IN PRITOŽBENI POSTOPEK
22. èlen
Zoper odloèbo Komisije imata Kršitelj in predlagatelj postopka možnost pismene pritožbe v roku 8
dni od prejema sklepa. Pritožbo na odloèbo obravnava upravni odbor, naslovi pa se jo na Komisijo.
Èe pritožba ni bila vložena, postane sklep Komisije pravnomoèen.
Prepozno vloženo pritožbo upravni odbor zavrže brez razprave in razglasi pravnomoènost odloèbe
Komisije.
Pritožba na odloèbo Komisije zadrži izvršitev odloèbe do njene pravnomoènosti.
23. èlen
Za reševanje pritožb zoper odloèbo Komisije je na drugi stopnji pristojen upravni odbor.
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Glasovalne pravice o pritožbi nimata predlagatelj disciplinskega postopka ali njegov pooblašèenec in
Kršitelj, èe sta èlana upravnega odbora.
Zoper odloèbo upravnega odbora je dopustna pismena pritožba v roku 8 dni od prejema odloèbe.
Pritožbo na odloèbo upravnega odbora obravnava obèni zbor, naslovi pa se jo na upravni odbor.
Èe pritožba ni bila vložena, postane odloèba upravnega odbora pravnomoèna.
Prepozno vloženo pritožbo na odloèbo upravnega odbora obèni zbor zavrže brez razprave in razglasi
pravnomoènost odloèbe upravnega odbora.
Pritožba na odloèbo upravnega odbora zadrži izvršitev odloèbe do njene pravnomoènosti.
Odloèitev obènega zbora je dokonèna in zoper njo ni redne pritožbe.
24. èlen
Upravni odbor ali obèni zbor lahko v zvezi s pritožbo odloèi:
· da pritožbo zavrne in odloèbo potrdi
· da pritožbi ugodi s tem, da odloèbo razveljavi v celoti ali delno in jo vrne Komisiji v ponovno
obravnavo
· da pritožbi ugodi in odloèbo spremeni glede odgovornosti ali samo glede izreèene kazni
25. èlen
Pritožbi se ugodi in se odloèbo delno ali v celoti razveljavi:
· èe so bila v postopku kršena doloèila tega pravilnika ali drugih aktov Društva
· èe so bila v disciplinskem postopku nepopolno in zmotno ugotovljena dejstva, ki so vplivala na
kršitev
· èe ni zanesljivo dokazana krivda Kršitelja
· èe je bil ukrep izreèen na zastaralo kršitev
· èe je izreèena kazen v nesorazmerju s storjenim prekrškom
· èe izreèena kazen ni predvidena v tem pravilniku
· èe je Komisija ali upravni odbor napaèno ugotovil, po katerem doloèilu akta ali sklepa je Kršitelj
storil prekršek
26. èlen
Odloèitev upravnega odbora ali obènega zbora se vpiše v zapisnik z navedbo bistvene vsebine
obravnave.
O odloèitvi se mora v 15 dneh izdati pismena odloèba z vsebino, ki izhaja iz 21. èlena tega
pravilnika.
Odloèbo podpiše predsednik upravnega odbora, èe pritožbo obravnava upravni odbor, oziroma
predsednik delovnega predsedstva obènega zbora, èe pritožbo obravnava obèni zbor, in zapisnikar.
Odloèbo se s povratnico vroèi predlagatelju disciplinskega postopka in Kršitelju.
Èe je razveljavljena odloèba upravnega odbora, je to podlaga za nov postopek. Predlagatelj
disciplinskega postopka lahko na ponovni obravnavi svoj predlog razširi ali umakne.
Komisija mora na ponovni obravnavi upoštevati ugotovitve in napotila, ki jih je sprejel upravni
odbor in/ali obèni zbor.
VI. OBNOVA DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
27. èlen
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Postopek, ke je bil pravnomoèno konèan, se lahko obnovi:
· èe so bila ugotovljena nova dejstva
· èe se opira odloèba na krivo izpoved priè ali koga drugega
· èe se opira odloèba na materialni dokaz, za katerega se ugotovi neveljavnost
28. èlen
Postopek se obnovi, èe okolišèine iz prejšnjega èlena niso bile zane preden je bil konèan disciplinski
postopek.
29. èlen
O obnovi postopka odloèa Komisija na pismen zahtevek Kršitelja ali predlagatelja disciplinskega
postopka. Zoper odloèbo Komisije je dopustna pritožba na upravni odbor. Obnova postopka se
opravi na naèin, ki je predpisan s tem pravilnikom za pritožbeni in disciplinski postopek.
Obnovo postopka se lahko predlaga v roku dveh let od pravnomoènosti odloèbe.
VII. KONÈNE DOLOÈBE
30. èlen
Ta pravilnik stopi v veljavo z dnem, ko ga je sprejel obèni zbor Društva in se ga ne uporablja za
obravnavo kršitvev, ki so nastale pred veljavnostjo tega pravilnika.
Izola, 15.03.1997
Predsednik
Ladislav Štrukelj
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