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PRAVILNIK
O DISCIPLINSKIH KRŠITVAH
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja disciplinsko odgovornost in postopek za ugotavljanje disciplinske
odgovornosti članov ter funkcionarjev Strelskega društva PANTER (v nadaljevanju:
SD PANTER).
2. člen
Za ugotavljanje disciplinske odgovornosti in vodenje disciplinskega postopka je
pristojno disciplinsko razsodišče SD PANTER.
II. KRŠITVE
3. člen
Kršitve, ki so predmet disciplinskega postopka in ugotavljanja disciplinske
odgovornosti, morajo biti določene s pravili SD PANTER, tem pravilnikom ali drugim
aktom SD PANTER.
4. člen
Kršitve, za katere se lahko ugotavlja disciplinska odgovornost članov in funkcionarjev
SD PANTER, so:
1. nespoštovanje ali kršitev pravil, drugih aktov in sklepov SD PANTER, Strelske
Zveze Slovenije (v nadaljevanju SZS), mednarodne strelske zveze ali druge
športne organizacije, s katero sodeluje društvo,
2. delovanje v nasprotju s programskimi usmeritvami, cilji in interesi SD
PANTER,
3. kršitev ugleda SD PANTER ali druge športne organizacije, s katero sodeluje
društvo,
4. prikrivanje informacij ali dajanje nepravilnih informacij, ki so potrebne za
opravljanje nalog SD PANTER,
5. neizpolnjevanje ali malomarno izpolnjevanje obveznosti,
6. povzročitev materialne škode SD PANTER,
7. nezakonito ali nevestno ravnanje s finančnimi ali materialnimi sredstvi SD
PANTER,
8. ponarejanje zapisnikov, sklepov ali drugih listin SD PANTER,
9. vidna pijanost na prireditvah, sestankih ali drugih aktivnostih SD PANTER, ki
ima za posledico zgražanje drugih udeležencev ali javnosti,
10. povzročanje nereda, prepira ali pretepa na prireditvah, sestankih ali drugih
aktivnostih SD PANTER,
11. neupoštevanje pravil o uživanju nedovoljenih substanc (doping),
12. ponarejanje rezultatov ali drugih podatkov s treningov ali tekmovanj,
13. neupravičena uporaba ali zloraba strelnega orožja.

III. UKREPI
5. člen
Disciplinski ukrepi so:
1. opomin,
2. javni opomin in
3. izključitev iz SD PANTER.
Opomin se izreče storilcu kršitev, ki ne pomeni večje škode ali nima večjih posledic
za SD PANTER ali njegove člane. Sklep o izrečenem opominu se v pisni obliki pošlje
kršilcu.
Javni opomin se izreče storilcu kršitev, ki povzroči večjo škodo ali hujše posledice za
SD PANTER ali njegove člane. Sklep o izrečenem javnem opominu se v pisni obliki
pošlje kršilcu.
Izključitev iz SD PANTER se izreče za kršitev, ki povzroči veliko škodo ali zelo hude
posledice za SD PANTER ali njegove člane. Sklep o izključitvi iz SD PANTER se v
pisni obliki pošlje kršilcu.
O izrečenih ukrepih javnega opomina ali izključitve iz SD PANTER se seznani
članstvo SD PANTER.
6. člen
Pri odločanju o ukrepu disciplinsko razsodišče upošteva:
1. težo oziroma pomen kršitve in njene posledice (način storitve, odmevnost v
javnosti in drugo),
2. izrečene disciplinske ukrepe istemu kršilcu v zadnjih dveh letih.
IV. SESTAVA IN ODLOČANJE DISCIPLINSKEGA RAZSODIŠČA
7. člen
Disciplinsko razsodišče sestavljajo člani upravnega odbora. Njihova mandatna doba
traja 99 let.
8. člen
Disciplinsko razsodišče zaseda na sedežu društva ali v drugem ustreznem kraju in
prostoru, upoštevaje hitrost in ekonomičnost izvedbe postopka.
Na sejah morajo biti navzoči vsi trije člani disciplinskega razsodišča, ki odločajo z
dvetretjinsko večino.
Seje vodi predsednik upravnega odbora, ki je hkrati predsednik disciplinskega
razsodišča.
Kadar kateri od članov disciplinskega razsodišča iz kakršnihkoli razlogov ne more
sodelovati na sajah, upravni odbor določi nadomestnega člana.
V. DISCIPLINSKI POSTOPEK

9. člen
Disciplinski postopek se začne na predlog za uvedbo disciplinskega postopka, ki ga
lahko poda predsednik, drug funkcionar ali član SD PANTER.
10. člen
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka mora vsebovati:
1. naslov predlagatelja,
2. priimek in ime ter naslov kršitelja,
3. opis kršitve, ki je podlaga za uvedbo postopka pred disciplinskim razsodiščem,
4. morebitne dokaze in priče.
Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se pošlje predsedniku disciplinskega
razsodišča, kateri mora v najkrajšem času, najkasneje pa v 14 dneh, sklicati sejo, na
katero povabi predlagatelja in kršitelja ter morebitne priče.
11. člen
Če disciplinsko razsodišče na seji ugotovi, da zadeva ni primerna za obravnavo ali je
že zastarala, postopek ustavi in s sklepom zavrže predlog za uvedbo postopka.
Sklep se pošlje predlagatelju in domnevnemu kršitelju, ki imata možnost pritožbe na
skupščino društva.
12. člen
Če disciplinsko razsodišče na seji ugotovi, da je predlog za uvedbo postopka za
ugotavljanje disciplinske odgovornosti popoln, izpelje postopek ugotavljanja
dejanskega stanja.
13. člen
Disciplinsko razsodišče odloča o kršitvah na podlagi ustne, neposredne in javne
obravnave.
14. člen
Če disciplinsko razsodišče tako presodi, lahko z obravnave izloči javnost ali
posamezne priče, preden so te izprašane.
Prav tako lahko z obravnave odstrani vsakogar, ki moti red in disciplino.
15. člen
Na obravnavi se vodi zapisnik, ki ga vodi zapisnikar, predsednik ali član
disciplinskega razsodišča. V zapisnik se vpiše:
1. sestava disciplinskega razsodišča,
2. kraj, datum in ura pričetka in konca obravnave,
3. predlagatelj postopka,
4. osebni podatki in naslov osebe zoper katero se vodi postopek,
5. predmet postopka,
6. bistvene navedbe predloga za uvedbo postopka,
7. zagovor osebe zoper katero je podan predlog za uvedbo postopka ali
njegovega zagovornika.

Predsednik disciplinskega razsodišča sproti narekuje, kaj se vpiše v zapisnik.
16. člen
Ko predsednik disciplinskega razsodišča ugotovi, da je dejansko stanje dovolj
razčiščeno in ni več dokaznih predlogov, obravnavo zaključi. Člani disciplinskega
razsodišča se umaknejo na posvetovanje in glasovanje o ukrepu.
17. člen
Pri odločanju o kršiteljevi odgovornosti disciplinsko razsodišče presoja dokaze po
lastni presoji in prepričanju.
Pri izreku ukrepa mora disciplinsko razsodišče upoštevati stopnjo odgovornosti
kršitelja, posledice, ki jih je imelo ravnanje, druge obremenilne in olajševalne
okoliščine in vzgojni vpliv ukrepa na kršitelja.
18. člen
Kot obremenilne okoliščine štejejo:
1. če je bilo dejanje kršitelja izvršeno naklepno ali iz hude malomarnosti,
2. če je bila povzročena večja škoda in kakšna,
3. če je bil z ravnanjem kršitelja močno zmanjšan ugled SD PANTER,
4. če so bili zaradi ravnanja kršitelja bistveno poslabšani medsebojni odnosi,
5. če je kršitelj že storil podobno kršitev.
Kot olajševalne okoliščine štejejo:
1. če kršitev ni bila storjena naklepno,
2. če dejanje ni imelo za posledico večje škode,
3. priznanje in obžalovanje ravnanja.
19. člen
O izrečenem ukrepu se izda sklep, ki vsebuje:
1. uvod,
2. izrek,
3. obrazložitev,
4. pravni pouk.
Uvod obsega naziv disciplinskega razsodišča, ime in priimek njihovih članov,
zapisnikar, ime in priimek kršitelja z rojstnimi podatki ter naslovom in datum
obravnave.
V izreku disciplinsko razsodišče pove, kako se je disciplinski postopek končal.
V obrazložitvi se opiše disciplinsko kršitev, materialne predpise, če so bili le ti kršeni,
in pa potek postopka pred disciplinskim razsodiščem. Izrek se obrazloži tako, da se
pojasni razloge, ki so privedli do odločitve, ki je navedena v izreku.
V pravnem pouku se opiše postopek pritožbe.
Sklep podpiše predsednik disciplinskega razsodišča.

20. člen
Sklep se pošlje s povratnico osebi, zoper katero je bil postopek uveden, vlagatelju za
uvedbo postopka in predsedniku SD PANTER.
VI. ZASTARANJE
21. člen
Kršitev, ki je predmet obravnave pred disciplinskim razsodiščem zastara v 6 mesecih
od časa izvršitve ali od dneva, ko se je izvedelo za kršitev.
Zastaranje pretrga vložitev predloga za uvedbo postopka. V vsakem primeru pa
kršitev zastara, ko preteče 1 leto od dneva storitve.
VII. PRITOŽBA IN PRITOŽBENI POSTOPEK
22. člen
Zoper sklep disciplinskega razsodišča imata pravico pritožbe:
1. oseba zoper katero je bil postopek uveden,
2. predlagatelj postopka.
Pritožba se vloži pisno pri disciplinskem razsodišču, ki je izdalo sklep in sicer v 15
dneh po prejemu sklepov.
V pritožbi mora biti naveden vzrok pritožbe in razloženo zakaj se pritožba vlaga.
Priložijo se lahko tudi morebitni dokazi.
23. člen
Za reševanje pritožbe je pristojna skupščina SD PANTER.
24. člen
Skupščina SD PANTER lahko reši pritožbo na naslednje načine:
1. pritožbo zavrne in sklep disciplinskega razsodišča potrdi,
2. pritožbi ugodi, sklep razveljavi v celoti in zadevo vrne v ponovno odločanje
upravnemu odboru,
3. pritožbi ugodi in sklep spremeni glede izrečenega ukrepa.
25. člen
Odločitev skupščine SD PANTER je dokončna.
VIII. KONČNA DOLOČBA
26. člen
Ta Pravilnik začne veljati z dnem sprejema na Upravnem odboru SD PANTER.
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