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POLICIJSKO VETERANSKO DRUŠTVO
SEVER - GORENJSKA

Na podlagi 48. člena Statuta Policijskega veteranskega društva SEVER - Gorenjska, je upravni
odbor društva na svoji 10. seji, dne 21. 4. 2008 sprejel,

PRAVILNIK
o delu častnega razsodišča

1. člen
Častno razsodišče zaseda in sprejema odločitve na seji v senatu, ki ga sestavljajo predsednik in dva
člana. Postopek pred častnim razsodiščem se začne, ko častno razsodišče prejme zahtevo za
uvedbo postopka.
Častno razsodišče ima lahko tajnika, ki ni član častnega razsodišča. Tajnika na zaprosilo
predsednika častnega razsodišča, zagotovi upravni odbor društva za vsak primer posebej.
Administrativno - tehnična dela za častno razsodišče opravlja sekretar društva.
2. člen
Kršitve, ki so v pristojnosti obravnave na častnem razsodišču, so: hujše nespoštovanje statuta
društva in sklepov organov društva ter zlonamerno ravnanje, ki lahko huje prizadene interese in
ugled društva ali Združenja SEVER.
3. člen
Častno razsodišče razpravlja o kršitvi, ko prejme pisno zahtevo za uvedbo postopka iz 36. člena
statuta društva. Zahtevo lahko podajo upravni odbor, nadzorni odbor ali najmanj deset (10) članov
društva. Pisno zahtevo na seji zastopa oseba, ki je postopek zahtevala (predsednik upravnega
odbora, predsednik nadzornega odbora ali prvo podpisana oseba pod zahtevo desetih (10) članov).
Za vodenje postopka pred častnim razsodiščem se uporabljajo določbe Zakona o pravdnem
postopku. Postopek pred častnim razsodiščem se zaključi z izdajo pisnega sklepa, ki je lahko
obsodilen ali oprostilen.

Seje častnega razsodišča so javne.
Odločitve častnega razsodišča se sprejemajo z večino glasov članov senata.
4. člen
Ko častno razsodišče ugotovi odgovornost posameznega člana, mu lahko izreče predpisan ukrep
oziroma sankcijo.
Častno razsodišče članom društva izreka naslednje ukrepe oziroma sankcije:
-

opomin,
javni opomin,
izključitev iz društva.

Častno razsodišče o izrečenem ukrepu oziroma svoji odločitvi pisno obvesti upravni odbor društva,
ki poskrbi, da se ukrep oziroma odločitev izvede.
Zoper odločitev častnega razsodišča je dovoljena pritožba na občni zbor društva, ki o pritožbi odloča
na svojem prvem rednem ali izrednem občnem zboru. Odločitev občnega zbora je dokončna.
5. člen
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga je sprejel upravni odbor društva.
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