PRAVILNIK O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA
POLICIJSKEGA VETERANSKEGA DRUŠTVA »SEVER« ZA KOROŠKO

SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Zbor članov Policijskega veteranskega društva »Sever« za Koroško (v
nadaljevanju: Zbor članov) na podlagi 19. člena Statuta Policijskega veteranskega društva
»Sever« za Koroško (v nadaljevanju: društvo) določa delovanje Častnega razsodišča društva.
DELOVANJE ČASTNEGA RAZSODIŠČA
2. člen

Častno razsodišče deluje v skladu z določili 30. člena Statuta Policijskega veteranskega
društva Sever za Koroško v skladu z določili tega pravilnika.
Častno razsodišče zaseda in sprejema veljavne odločitve na seji, ki se je udeležijo vsaj trije
člani.
Če je potrebno, se lahko na podlagi zahteve njegovega predsednika Častnemu razsodišču
dodeli tajnika, ki ni član razsodišča. Tajnik opravlja strokovno tehnične naloge v času
zasedanja. O dodelitvi in imenovanju tajnika odloča upravni odbor društva, lahko tudi za
vsako sejo posebej.
Administrativno delo za Častno razsodišče izven zasedanja opravi eden izmed članov.
3. člen

Častno razsodišče prične s postopkom, ko prejme pisni predlog za obravnavo člana,
funkcionarja ali organov društva v skladu s 30. členom Statuta Policijskega veteranskega
društva Sever za Koroško:
- če s formalnim preizkusom ugotovi svojo stvarno pristojnost,
- če predlog vsebuje utemeljitev in navedbo konkretne kršitve akta društva ali navedbo
konkretnega ravnanja, ki ne upošteva ciljev in namenov društva,
- če so predlogu priložena ali predlagana dokazila, potrebna za izvedbo postopka.

Pogoji iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni kumulativno.
Odločitev o stvarni nepristojnosti, o zavržbi iz drugih razlogov ali o zahtevku za dopolnitev
nepopolnega predloga za obravnavo Častno razsodišče utemelji s pisnim sklepom, zoper
katerega je mogoča pritožba, ki jo predlagatelj lahko vloži v osmih dneh od prejema sklepa.
O pritožbi odloča Zbor članov društva kot drugostopenjski organ.
4. člen

Častno razsodišče mora pričeti postopek brez odlašanja takoj, ko so podani vsi pogoji za
izvedbo postopka, zaključiti pa ga mora najkasneje v enem letu.
V primeru, ko je odločitev Častnega razsodišča pogoj za nemoteno delovanje društva ali
njegovih organov in bi odlašanje imelo škodljive posledice za društvo, mora razsodišče
zasedati prednostno in odločiti nemudoma oziroma v razumnem roku glede na zahtevnost
konkretnega postopka.
5. člen

Častno razsodišče vodi postopek v skladu s splošnimi načeli, kot veljajo za pravdni postopek,
pri tem pa ni formalno vezano na zakon, ki ureja ta postopek. Svoje odločitve mora smiselno
opreti na formalne in materialne pravne vire, kadar teh ni, pa na splošno veljavne moralne,
etične ali običajne norme.
Svojo odločitev, ki ima pravne posledice, izda Častno razsodišče s pisnim sklepom, iz
katerega mora biti razviden tudi potek in izid glasovanja. Sklep podpišejo vsi trije člani.
6. člen

Kadar Častno razsodišče zaseda na seji, na kateri je potrebno izvesti dokaze z ustnimi
izpovedbami strank, je seja načeloma javna.
ODLOČBA IN PRITOŽBA
7. člen

Častno razsodišče po opravljenem postopku veljavno odloči o stvari s sklepom, če zanj
glasujeta najmanj dva od treh članov.
Pisni sklep o odločitvi Častno razsodišče pošlje, strankam in Upravnemu
odboru, ki poskrbi, da se odločitev izvede.
Zoper sklep je v osmih dneh od prejema sklepa dovoljena pritožba o kateri odloča Zbor
članov društva kot drugostopenjski organ.

KONČNE DOLOČBE
8. člen

Če pride do dvoma o vsebini posamezne določbe tega pravilnika, razlaga pravilnik med
zasedanjem Častnega razsodišča njegov predsednik.
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika lahko na pobudo članov društva, sprejme Upravni
odbor na redni seji.
9. člen

Pravilnik je sprejel Zbor članov na svojem zboru dne 31. januar 2014 in začne veljati takoj po
sprejemu.
Ferdo Abraham, predsednik Častnega razsodišča
Slovenj Gradec, 30.1.2014

