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Na podlagi Pravil Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka ustanovni zbor Kulturno-
zgodovinskega društva Lonka Stara Loka 29. januarja 2014 sprejema 

 
 

PRAVILNIK O DELU ČASTNEGA RAZSODIŠČA 

KULTURNO-ZGODOVINSKEGA DRUŠTVA LONKA STARA LOKA 
 
 

1. člen 

 
Častno razsodišče Kulturno-zgodovinskega društva Lonka Stara Loka (v nadaljnjem besedilu: 
razsodišče) se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih pobud najmanj desetih članov ali predsednika 
društva, izvršnega odbora ali nadzornega odbora. Pobuda za obravnavo kršitve mora vsebovati 
vsebinsko utemeljitev in predlog disciplinskega ukrepa v skladu s Pravili društva, poslana pa mora biti 
predsedniku razsodišča. Predsednik razsodišča mora sklicati sejo razsodišča najkasneje v roku 30 dni 
po prejemu pobude. Če se osebi očita več različnih kršitev, se stečejo in obravnavajo skupaj 
v enotnem postopku. 
 

2. člen 

 
Razsodišče deluje na sejah, ki jih vodi predsednik razsodišča, o njih pa se vodi zapisnik. Piše ga eden 
izmed članov razsodišča, podpišejo pa ga vsi člani razsodišča. Razsodišče sprejema sklepe veljavno, če 
so na seji navzoči vsi trije člani in če za predlagani sklep glasujeta vsaj dva člana. Če sta zaradi 
opravičene odsotnosti enega člana na seji navzoča le dva člana, je za veljavnost sprejetega sklepa 
potrebno, da na sami seji zanj glasujeta oba navzoča člana, tretji član pa za sklep glasuje naknadno in 
mora o tem pisno obvestiti preostala dva člana. 
 

3. člen 

 
Osebo, ki se ji očita kršitev, se povabi na sejo razsodišča. Vabilo se pošlje s priporočenim pismom 
s povratnico. Med dnem pošiljanja vabila in dnem seje razsodišča mora preteči najmanj 14 dni. Za 
razjasnitev dejstev v zvezi s kršitvijo lahko razsodišče na sejo povabi priče. 
 

4. člen 

 
Razsodišče na koncu postopka izda pisno obrazložen sklep, ki lahko vsebuje navedbo disciplinskega 
ukrepa. Podpiše ga predsednik razsodišča. Osebi, ki je bila v postopku, se sklep izroči najkasneje 
v roku osmih dni po zaključku postopka in v obliki, v kakršni je prejela vabilo na sejo razsodišča. 
Obrazloženi sklep se pošlje v vednost pobudnikom za obravnavo kršitve in predsedniku društva. 
 

5. člen 

 
Oseba, ki ji je bil izrečen ukrep, se lahko v roku 15 dni po prejemu sklepa razsodišča nanj pritoži. Če 
pritožba ni vložena v roku, sklep postane dokončen. Pravočasna pritožba zadrži izvršitev sklepa. 
Oseba, ki ji je bil izrečen ukrep, pošlje pritožbo v pisni obliki na izvršni odbor društva. Pritožbo 
obravnava in o njej odloča zbor članov na prvem naslednjem zasedanju. Odločitev zbora tajnik 
društva v pisni obliki sporoči osebi, ki je vložila pritožbo, v roku 15 dni po zasedanju zbora članov. 
Zoper odločitev zbora članov je možno sodno varstvo v skladu s pravnim redom Republike Slovenije. 
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6. člen 

 
Disciplinski prekršek zastara, če postopek ni bil izpeljan v roku šestih mesecev od datuma, ko je bila 
podana pobuda za obravnavo na razsodišču, oziroma je od nastanka kršitve preteklo več kot 
12 mesecev. 
 

7. člen 

 
Povzročitelj škode je dolžan poravnati materialno škodo, ki je nastala ob kršitvi, če jo je povzročil 
namerno ali zaradi hude malomarnosti. 
 

8. člen 

 
O nastali materialni škodi razsodišče obvesti nadzorni odbor in ga pozove, da ugotovi naravo in višino 
povzročene materialne škode. Nadzorni odbor s svojo ugotovitvijo seznani izvršni odbor, ki pozove 
povzročitelja, da poravna povzročeno škodo. Materialna škoda se praviloma poravna v denarju, 
v izjemnih primerih pa v drugih oblikah, o čemer presoja nadzorni odbor. Če oseba ne pristane na 
povrnitev škode, se povrnitev uveljavlja pred pristojnim sodiščem. 
 

9. člen 

 
Pravilnik je začel veljati z dnem sprejema na ustanovnem zboru. 
 
Spremembe in dopolnitve pravilnika so bile sprejete na zboru članov 23. februarja 2017. 
 
 
 
 
Stara Loka, 23. februarja 2017 
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