
PRAVILNIK O DELOVANJU IN ODLOČANJU DISCIPLINSKE KOMISIJE DPL LESCE-BLED 

1. Splošne določbe 
a. Ta pravilnik ureja delovanje Disciplinske komisije Društva prostih letalcev 

Lesce-Bled in opredeljuje njene naloge in pristojnosti. Pravilnik velja za vsakogar, 
ki je v času izvršitve disciplinskega prekrška član društva. 

b. Član društva odgovarja za disciplinski prekršek, če je bil ta storjen namerno ali iz 
malomarnosti, ne odgovarja pa, če je prekršek storil zaradi višje sile oziroma 
reševanja nepredvidenih zapletov. 

c. Ta pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dejanja ali dogodki, pri katerih pride do 
disciplinskih prekrškov ali kadar zaradi nediscipline društvo utrpi moralno ali 
materialno škodo. 

2. Načela postopka 
a. Disciplinski postopek mora biti hiter. Disciplinski postopek, ki ni zaključen v pol 

leta od začetka zastara. 
b. Disciplinskega postopka ni mogoče začeti za disciplinske prekrške od katerih je 

preteklo več kot leto. 
c. Med disciplinskim postopkom morajo člani disciplinske komisije ves čas paziti na 

svojo nepristranskost in se izločiti takoj, ko nastanejo okoliščine, ki so razlog za 
izločitev, kot na primer: vpletenost v prekrškovni dogodek, sorodstvo ali drug 
upravičen razlog. 

d. Če je član disciplinske komisije izločen iz postopka zaradi okoliščin navedenih 
pod točko ''c'', ga nadomesti član, ki ga določi izvršilni odbor društva. 

e. V postopku mora biti članu v postopku zagotovljeno, da poda svoje mnenje o 
očitanih prekrških. 

f. Disciplinska komisija sprejema odločitve v zvezi z disciplinskimi postopki z 
glasovanjem, to je z večino glasov. Vsak član lahko poda en glas – za  ali proti. 

3. Disciplinski prekrški, ki jih lahko obravnava disciplinska komisija so: 
a. Kršitve določb statuta društva, 
b. Kršitve pravil letenja, 
c. Kršitve predpisov letenja, 
d. Z letenjem povezane kršitve predpisov narodnih parkov in drugih zaščitenih 

območij, 
e. Nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in 

funkcij v društvu, 
f. Dejanja, ki povzročajo materialno škodo društvu, 
g. Povzročanje razprtij ali nestrpnosti v društvu ali izven njega, 
h. Dejanja, ki škodujejo ugledu društva ali njegovih članov. 

4. Disciplinski ukrepi 
a. Disciplinski ukrepi ki jih lahko izreče disciplinska komisija so: 

i. Opomin, 
ii. Javni opomin, 



iii. Izključitev iz klubske tekme v trenutni sezoni (velja za tekočo sezono ko je 
bil prekršek storjen), 

iv. Izključitev iz klubske tekme za največ pet sezon 
b. Disciplinski ukrepi, ki jih disciplinska komisija predlaga upravnemu odboru 

društva: 
i. Izključitev iz društva 

5. Disciplinski postopek 
a. Disciplinska komisija mora o začetku postopka obvestiti domnevnega kršitelja in 

ga pozvati naj poda zagovor v pisni obliki; če disciplinska komisija zagovora ne 
prejme v 14 dneh se smatra, da se domnevni kršitelj noče zagovarjati. 

b. O disciplinskem postopku se vodi zapisnik, ki mora vsebovati: 
i. Podatke kršitelja, 
ii. Datum, kraj in naravo domnevno storjenega prekrška, 
iii. Navedbo morebitnih dokazov, 
iv. Navedbo morebitnih posledic prekrška, 
v. Ugotovitev ali je disciplinska komisija pristojna za obravnavanje 

navedenega prekrška, 
vi. Zagovor domnevnega storilca prekrška, 
vii. Morebitne izjave prič prekrška, 
viii. Ugotovitev disciplinske komisije, 
ix. Sankcija disciplinske komisije zoper domnevnega kršitelja. 

c. V primeru, da zaradi katerihkoli okoliščin ali podatkov disciplinska komisija ne 
more dokončati postopka, lahko tega zaključi in v zapisnik navede razloge. 

d. O zaključnem sklepu in odločitvi disciplinska komisija pisno obvesti domnevnega 
kršitelja in izvršilni odbor društva. 

e. Kršitelj se lahko nad odločitev disciplinske komisije pritoži  na izvršilni odbor 
društva, ki odločitev disciplinske komisije, v roku enega meseca, potrdi ali zavrže. 
Če se pritoži še na odločitev izvršilnega odbora se celoten primer predstavi še na 
občnem zboru društva kot drugostopnjskem organu. Odločitev občnega zbora je 
nato dokončna. 

6. Končne določbe 
a. Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po potrditvi na občnem zboru društva. 
b. Kasnejše spremembe tega pravilnika lahko predlaga disciplinska komisija (na 

predlog člana društva), potrdi pa jih izvršilni odbor društva. Člani društva morajo 
biti seznanjeni s spremembami tega pravilnika. Spremembe niso veljavne za 
predhodno začete disciplinske postopke. 

c. Ta pravilnik ne izniči določil v statutu društva glede disciplinske odgovornosti 
ampak statut društva dopolnjuje. 


