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Na podlagi 31. člena Statuta Policijsko veteranskega društva Sever – Dolenjska in Bela
krajina je Upravni odbor na svoji redni seji dne 06.06.2013 sprejel

Poslovnik
o delu častnega razsodišča

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. člen
Častno razsodišče je organ Policijsko veteranskega društva Sever - Dolenjska in Bela
krajina (v nadaljevanju: društvo) in je opredeljen za razsojanje o kršitvah članov
društva, članov vodstev organov društva ter za primere medsebojnih sporov.
2. člen
Častno razsodišče je neodvisen in samostojen organ z nazivom »častno razsodišče
Policijsko veteranskega društva Sever - Dolenjska in Bela krajina«. Pri svojem delu
upošteva Ustavo republike Slovenije, zakone, statut društva in načela pravičnosti.

II. PRISTOJNOST IN ORGANI

3. člen
Pristojnost, organiziranost in namen delovanja častnega razsodišča sta določena v 16.
in 31. členu Statuta društva. Častno razsodišče je odgovorno skupščini, ki ji poroča
enkrat letno. O svojih ugotovitvah seznanja tudi upravni odbor društva.
4. člen
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana. Člane razsodišča izvoli zbor
društva za dobo 4 let in so lahko po poteku mandata ponovno izvoljeni. Predsednika
izmed sebe na konstitutivni seji izvolijo člani. Predsednik vodi in organizira delo ter
skrbi, da razsodišče hitro in kvalitetno opravlja svoje delo.
5. člen

Častno razsodišče je pristojno odločati:
−
−
−
−
−

o kršitvah določb statuta in drugih splošnih aktov društva;
o neupoštevanju sklepov organov društva;
o ravnanjih, ki so v nasprotju s cilji in nameni društva in ki so ali bi lahko
prizadele;
materialne in moralne interese društva ali njegov ugled;
o sporih med člani v zvezi z njihovo dejavnostjo v okviru delovanja društva.
6. člen

Društvo je za nemoteno delo častnega razsodišča dolžno zagotavljati pogoje dela in
materialna sredstva.

III. UVEDBA IN VODENJE POSTOPKA
7. člen
Pobudo za uvedbo postopka pred častnim razsodiščem lahko poda predsednik društva,
vsak organ ali član društva. Pobudo lahko poda tudi druga oseba, če se vsebina nanaša
na kršitve 3. alineje 5 člena tega poslovnika.
Pobuda mora biti podana pisno in mora vsebovati obrazložitev z navedbami dejstev in
po možnosti dokazov, ki zahtevo utemeljujejo. Pobuda se lahko poda za primer, ki ni
daljši od 6 mesecev od nastanka dogodka. Pobudnik lahko do odločitve častnega
razsodišča, predlog tudi umakne.

8. člen
Častno razsodišče sprejema odločitve na seji, ki je javna. Odloča z večino glasov.
Seje sklicuje in vodi predsednik, ki izdaja tudi sklepe v zvezi z vodenjem postopka.
Ko častno razsodišče prejme pobudo za uvedbo postopka, najprej iz nje in predloženih
dokazov presodi o morebitni uvedbi postopka in s sklepom odloči:
-

da se uvede postopek pred častnim razsodiščem, ali
ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji za uvedbo postopka (upravičenost, roki);
ugotovi, da je pobuda za uvedbo postopka nepopolna.

Če razsodišče ugotovi, da je predlog nepopoln, predlagatelja povabi, da ga v roku 8 dni
dopolni, v nasprotnem primeru pa s sklepom postopek zavrne in ustavi.
9. člen
Časno razsodišče o zadevi odloči v roku enega meseca po prejemu vse dokumentacije,
zahtevanih dopolnitvah in ob upoštevanju 10. člena poslovnika.
10. člen
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Vsa obvestila, sklepi in drugo pisno gradivo se prizadetim in pričam vroči po pošti,
priporočeno s povratnico.
Za pripravo na obravnavo morajo imeti stranke v postopku najmanj 8 dni časa. V tem
roku morajo biti tudi uradno vabljene na obravnavo.
Obravnava se praviloma razpiše hkrati z vabilom strankam.
11. člen
Obravnava se opravi v prisotnosti strank v postopku. Lahko se opravi tudi v njihovi
odsotnosti, če je bilo vabilo pravilno vročeno, svojega izostanka pa niso opravičile oz.
niso obstajali utemeljeni razlogi za opravičilo.
Če oseba, zoper katero je uveden postopek, izostanek pisno opraviči, razlogi pa so
upravičeni, predsednik častnega razsodišča obravnavo preloži.
Obravnava je ustna in javna. Izjemoma lahko častno razsodišče na lastno pobudo ali na
predlog strank sklene, da obravnava poteka brez prisotnosti javnosti.
Obravnavo vodi predsednik častnega razsodišča, ki skrbi, da obravnava poteka v skladu
z veljavnimi predpisi in pravnim redom. Postopek je sestavni del tega poslovnika.
Častno razsodišče si mora ves čas prizadevati, da spor reši s poravnavo.
Častno razsodišče konča razpravo, ko ugotovi, da je dejansko stanje dovolj razjasnjeno
in sklep o razsodbi razglasi po obravnavi oz. po posvetovanju članov razsodišča in
glasovanju o ukrepih.
12. člen
Predsednik razsodišča je dolžan v roku 15 dni izdelati sklep v pisni obliki in ga dostaviti
strankam v postopku;
O poteku obravnave pred razsodiščem se mora voditi zapisnik. Podpišejo ga predsednik,
zapisnikar, ter stranke v postopku.

IV. SKLEP IN UGOVOR ZOPER SKLEP RAZSODIŠČA
13. člen
Odločitev o razsodbi je sprejeta, če zanj glasuje večina članov častnega razsodišča.
Častno razsodišče lahko sprejme eno od naslednjih odločitev:
1)

Ugotovi, da za izrek razsodbe ni dovolj dokazov, argumentov oz. da oseba
predlagana v postopek ni kršitelj določb navedenih v 5. členu tega poslovnika
−

2)

osebo se oprosti očitane kršitve

Ugotovi, da je oseba odgovorna za storitev očitane kršitve in se lahko izreče:
−
−
−

opomin,
opomin pred izključitvijo,
predlog zboru društva za črtanje in izključitev iz članstva,
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−

predlog zboru društva za razrešitev člana iz funkcije v organu društva.
14. člen

Zoper sklep razsodišča lahko udeleženec v postopku poda ugovor na zbor društva.
Ugovor se vloži pisno po pošti, priporočeno s povratnico, na častno razsodišče, ki s
svojim mnenjem odstopi celoten spis zboru članov. Zbor članov pritožbo obravnava na
zboru.
Ugovor se vloži v roku 8 dni po prejemu sklepa. Ugovor zadrži izvršitev ukrepa.
Odločitev zbora članov je dokončna in nanjo ni pritožbe.
15. člen
Zbor članov društva lahko v postopku o ugovoru sprejme naslednje odločitve:
−
−
−
−

ugovor zavrne kot prepozen,
ugovoru ugodi in izpodbijano odločitev častnega razsodišča razveljavi in zadevo
vrne v ponovno obravnavo in odločanje,
ugovoru ugodi in spremeni odločitev častnega razsodišča,
ugovor zavrne kot neutemeljen in potrdi odločitev častnega razsodišča.
16. člen

Vsaka stranka nosi svoje stroške postopka.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
17. člen
Ta poslovnik začne veljati z dnem sprejetja na Upravnem odboru.

Franc Prašnikar
Predsednik častnega razsodišča
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