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Na podlagi 27., 35. in 49. člena Statuta Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, je 
predsedstvo Policijskega veteranskega društva Sever Maribor, dne 7.4.2011 sprejelo 
naslednji 

 
 

P R A V I L N I K  
O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

 
 
I. Uvodne določbe: 

1. člen 
 
S tem pravilnikom se ureja pristojnost in način dela častnega razsodišča, kdo in na kakšen 
način lahko predlaga uvedbo disciplinskega postopka, sestavo senata in način njegovega 
dela, vrste kršitev društvene discipline in vrste ukrepov, ki jih za posamezne kršitve izreka 
senat častnega razsodišča. 
 

2. člen 
 
Častno razsodišče zaseda in sprejema stališča na svoji seji v senatu, ki ga sestavljajo 
predsednik in dva člana. Sestavo senata določi predsednik častnega razsodišča. Predsednik 
častnega razsodišča je praviloma tudi predsednik senata. 
 
Disciplinski postopek se pred častnim razsodiščem prične na pisni predlog: 
- predsednika društva; 
- podpredsednika društva; 
- predsednika nadzornega odbora; 
- posameznega člana društva. 
 
 

3. člen 
 
Častno razsodišče sprejema odločitve na obravnavah, ki so praviloma javne.  
 
Odločitev senata je veljavna, če je sprejeta z večino glasov članov senata. 
 
Častno razsodišče vodi postopek v skladu z načeli pravdnega postopka. 
 

4. člen 
 

Vrste kršitev društvene discipline in vrste ukrepov, ki jih lahko izreče častno razsodišče: 
 
Disciplinske kršitve so: 
 
- kršitve določb statuta, 
- nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev v društvu, 
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- ne izvrševanje sklepov organov društva, 
- dejanja,  ki škodijo ugledu društva, 
- ne plačevanje ali neredno plačevanje članarine. 
 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku izreče častno razsodišče so : 

- opomin in 
- izključitev. 
 
Častno razsodišče o svoji odločitvi pisno obvesti predsedstvo društva, ki poskrbi, da se 
odločitev izvede.  
 
 
II. Končna določba 
 

4. člen 
 
Ta pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejeme predsedstvo društva. 
 
 
 
                                                                                                  Darko Šorli 

                                                                                                  Predsednik  


