Na podlagi pete alineje prve prvega odstavka 18. člena Statuta Golf kluba Bled, je upravni odbor dne
10.11.2016 sprejel naslednji:

PRAVILNIK
O DISCIPLINSKEM POSTOPKU V GOLF KLUBU BLED

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o disciplinskem postopku Golf kluba Bled (v nadaljevanju: pravilnik) ureja disciplinsko
odgovornost članov kluba, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, disciplinske
kršitve, disciplinske ukrepe, postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, pravna sredstva v tem
postopku ter način izvrševanja disciplinskih ukrepov.
2. člen
Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki, ravnanja in dejanja, ki predstavljajo kršitve statuta
kluba (v nadaljevanju: statut) in drugih splošnih aktov kluba, ter druge disciplinske kršitve, določene
s statutom in tem pravilnikom.
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane kluba (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj
storitve disciplinske kršitve.
3. člen
Člani kluba so odgovorni za disciplinske kršitve, storjene z malomarnim ali naklepnim dejanjem.
Nepoznavanje statuta in splošnih aktov kluba ne izključuje disciplinske odgovornosti.

II. DISCIPLINSKI ORGANI
4. člen
Častno razsodišče je prvostopenjski disciplinski organ kluba, ki vodi disciplinski postopek, odloča o
disciplinski odgovornosti članov ter izreka disciplinske ukrepe članom.
Drugostopenjski disciplinski organ je upravni odbor.
5. člen
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana.
Člane častnega razsodišča izvoli občni zbor. Izvoljeni so za dobo štirih (4) let, po preteku katere so
lahko ponovno izvoljeni.
Člani častnega razsodišča na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika častnega razsodišča.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini kluba.

6. člen
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji. Častno razsodišče je
sklepčno, če so na seji prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov na seji prisotnih
članov.

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE
7. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so:
Lažje kršitve:
- kršitev določb statuta in drugih splošnih aktov kluba,
- nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
- ne izvrševanje sklepov organov kluba,
- nešportno vedenje in kršenje pravil etike golfa,
Hujše kršitve:
- fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika, funkcionarja ali katerokoli drugo
osebo med tekmovanjem, neposredno pred tekmovanjem ali po njem,
- samovoljna zapustitev igrišča oziroma tekmovanja brez utemeljenega zdravstvenega ali
drugega upravičenega razloga ter nagovarjanje soigralcev k takšnemu dejanju,
- neupoštevanje predpisov o vodenju hendikepov oziroma nastop z nepravilno izkazanim
hendikepom,
- spreminjanje rezultatov na števnih karticah in neoddaja števne kartice po zaključeni igri,
- dejanja, ki škodujejo ugledu kluba.

IV. DISCIPLINSKI UKREPI
8. člen
Disciplinski ukrepi (v nadaljevanju: ukrepi), ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem pravilnikom
lahko izreče častno razsodišče so:
- opomin,
- javni opomin,
- prepoved igranja na turnirjih kot predstavnik kluba,
- izključitev iz članstva v klubu.
Častno razsodišče vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih disciplinskih ukrepov.
9. člen
Častno razsodišče izbere ukrep na podlagi temeljite presoje vseh znanih in v disciplinskem postopku
ugotovljenih dejstev in okoliščin, pri čemer še posebej upošteva:
- težo kršitve,
- onemogočanje normalnega delovanja kluba,
- nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
- preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
- dosedanje ravnanje, obnašanje in morebitne predhodne kršitve člana,
- ponavljajoče se kršitve.

10. člen
Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve.
Opomnjenega člana se povabi na sejo častnega razsodišča, na katerem se ugotovi kršitev in se mu
izreče ustni opomin.
11. člen
Javni opomin se izreče za hujše disciplinske kršitve, katerih posledice so milejše narave ali pa se
ugotovi, da so v času kršitve obstajale olajševalne okoliščine, ki zmanjšujejo težo dejanja in je na
podlagi poznanih oziroma ugotovljenih okoliščin mogoče utemeljeno sklepati, da bo že s pisnim
opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.
Javni opomin častno razsodišče opomnjenemu članu izreče pisno.

12. člen
Prepoved igranja na turnirjih kot predstavnik kluba, se lahko izreče kot dopolnilna kazen pri opominu
in javnem opominu. Prepoved igranja velja kot prepoved igranja v sekcijah, ki zastopajo klub na
različnih turnirjih.
13. člen
Izključitev iz članstva v klubu se izreče:
-za hujše disciplinske kršitve s hudimi posledicami za klub,
-za ponavljajoče se disciplinske kršitve v primeru, da član večkrat krši dolžnosti, ki so določene s
statutom in drugimi splošnimi akti kluba,
-če član kluba zavestno ravna proti interesom in ugledu kluba.
Častno razsodišče lahko izreče takojšnjo izključitev iz članstva, brez predhodno izrečenega pisnega
opomina.
14. člen
O izključitvi člana iz kluba častno razsodišče odloči s pisnim sklepom. Izključitev se javno objavi na
spletni strani kluba. O izključitvi častno razsodišče obvesti člane na naslednjem občnem zboru.

V. ZAČETEK DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
15. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi predloga oziroma pisne prijave članov, organov kluba, ali
organizatorjev turnirjev, ki se naslovi na upravni odbor kluba. Upravni odbor mora takoj o prijavi
morebitne disciplinske kršitve obvestiti predsednika častnega razsodišča in mu izročiti predlog
oziroma prijavo o domnevni disciplinski kršitvi.
Prijava mora vsebovati:
-ime in priimek domnevnega kršitelja oziroma člana, zoper katerega se predlaga uvedba
disciplinskega postopka,
-kraj in čas domnevne disciplinske kršitve,
-vrsto prijavljene kršitve oziroma poročilo o dogodku z opisom kršitve,
-priimek, ime in podpis predlagatelja postopka.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi:
-priimke in imena prič dogodka oziroma dejanja,
-materialne ali verbalne dokaze o dogodku oziroma dejanju.

16. člen
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za domnevno kršitev pa
do dneva vložitve prijave, preteklo več kot šest (6) mesecev.

17. člen
Člani ali namestniki članov disciplinskega razsodišča v zadevi, ki se obravnava, ne smejo biti v
sorodstvenem razmerju z domnevnim kršiteljem, ali z njim v takih odnosih, ki bi lahko vplivali na
objektivno odločanje ali vzbujali sum o nepristranosti.
Izločitev lahko predlaga tudi morebitni kršitelj ali zagovornik, če ga ima. O izločitvi člana častnega
razsodišča odloča njen predsednik. O izločitvi predsednika odloča upravni odbor kluba. Odločitev
obeh je dokončna.

VI. OBRAVNAVA
18. člen
Častno razsodišče v roku petnajstih dni (15) dni po prejetju disciplinske prijave pisno obvesti člana o
prijavi oziroma predlogu za uvedbo disciplinskega postopka in razlogih zanj ter določi datum
obravnave. Rok za obravnavo mora biti določen v razumnem roku, vendar ne v krajšem času kot je
osem (8) dni, da se lahko domnevni kršitelj na obravnavo pripravi. Vabilo za obravnavo se pošlje tudi
predlagatelju.
19. člen
V vabilu za obravnavo mora biti domnevni kršitelj opozorjen, da bo obravnava opravljena tudi brez
njegove navzočnosti, če se vabilu iz opravičljivih razlogov ne bo odzval. Obenem se ga opozori, da
lahko svoj zagovor poda pisno in na obravnavi predlaga nove dokaze o njegovi nedolžnosti ter
pripelje priče in zagovornika, če ga ima.
Opravičljivi razlog za neudeležbo:
- bolezen izkazana z zdravniškim spričevalom,
- smrt v družini za čas pogrebnih svečanosti,
- nujne službene obveznosti, ki jih v primeru izostanka opraviči s potrdilom,
- drugi objektivni razlogi.
Razlog za pisno dokazilo mora vabljeni dostaviti častnemu razsodišču najkasneje do pričetka
obravnave.
Zagovornik domnevnega kršitelja je lahko vsakdo z ustrezno pravno izobrazbo.

20. člen
Častno razsodišče lahko postopek, ki je že uveden, po uradni dolžnosti razširi tudi na druge kršitve in
storilce, če za le-te izve med, oziroma v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka.

21. člen
Obravnava je javna in se izvede v skladu z načeli kazenskega prava in določbami tega pravilnika.

22. člen
Na obravnavi predsednik častnega razsodišča najprej ugotovi, če so izpolnjeni vsi formalni pogoji za
izvedbo obravnave.
Če so ti izpolnjeni, predsednik prebere predlog predlagatelja in morebitni pisni zagovor domnevnega
kršitelja. Nato pozove domnevnega kršitelja ali zagovornika, če ga ima, če ima kaj dodati.
Domnevni kršitelj se lahko brani z molkom.
Predsednik nato po potrebi izvede dokaze, ki jih je predložil predlagatelj ali domnevni kršitelj. Po
potrebi se zasliši domnevni kršitelj in predlagatelj, zaslišijo se priče in opravi vse potrebno za
ugotovitev objektivne resnice.
O dejstvih, ki so nesporna ali jih domnevni kršitelj prizna, ni potrebno izvajati dokazov.
23. člen
Na obravnavi lahko predlagatelj kot domnevni kršitelj predlagata izvedbo novih dokazov ali zaslišanje
novih prič. V tem primeru se lahko obravnava prekine in preloži na naslednji razumni rok.
Če častno razsodišče meni, da je kršitev dovolj razjasnjena in godna za odločanje takemu zahtevku ne
ugodi.
24. člen
Na obravnavi se vodi zapisnik v katerem se navedejo podatki o izvedenih dokazih, izjave o bistvenih
vprašanjih ter dejstvih, ki so jih dali udeleženci.
25. člen
Takoj po izvedeni ustni obravnavi častno razsodišče odloča. Odločanje obsega:
- za katere kršitve je domnevni kršitelj odgovoren,
- izrek sankcije,
- morebitna povrnitev škode, če je v zvezi s kršitvijo.
Glasovanje članov častnega razsodišča je tajno. Odloča z večino glasov.
26. člen
Častno razsodišče pri odločanju upošteva oteževalne in olajševalne okoliščine kot so:
- dosedanje delo domnevnega kršitelja,
- teža strojenega dejanja, stopnja krivde (naklep, malomarnost) ter posledice, ki so nastale,
- druge okoliščine, ki so vplivale na storjeno dejanje,
- osebnost kršitelja itd.

27. člen
Častno razsodišče odloča tudi o povrnitvi neposredne škode,v kolikor je ta nastala s kršitvijo.
Povrnitev škode je lahko tudi delna.
Za ugotovitev škode se uporabi račun podjetja, ki je škodo saniralo.
V kolikor se v postopku pojavi sum, ki kaže na kaznivo dejanje, je častno razsodišče dolžno obvestiti
pristojne organe.

28. člen
Predsednik častnega razsodišča ustno razglasi in obrazloži bistvene elemente, ki so vplivali na tako
odločitev.
Naknadno se izdela sklep. V pisnem sklepu v izreku navede častno razsodišče odgovornost in
sankcijo. V obrazložitvi pa katerih kršitev se spozna kršitelja za odgovornega in za katere se predlog
za kaznovanje zavrne, ter bistvene razloge ta te odločitve, ter pravni pouk.
Sklep se pošlje kršitelju in upravnemu odboru kluba.

VII. PRAVICA DO PRITOŽBE

29. člen
Kršitelj kot predlagatelj se pravici do pritožbe lahko odpovesta. Odpoved pravici se obvezno vpiše v
zapisnik o vodenju ustne obravnave s podpisom tistega, ki se je pravici odpovedal.

30. člen
Na obrazložen sklep častnega razsodišča ima kršitelj kot predlagatelj pravico do pritožbe v roku osem
(8) dni po prejemu sklepa (odločbe).
Če ni podane pritožbe v tem roku postane sklep dokončen.

31. člen
Pritožba se poda pisno na upravni odbor kluba.
Upravni odbor mora odločiti o pritožbi na svoji prvi naslednji seji.
Predsednik upravnega odbora ali njegov član, ki ga določi predsednik, na seji predstavi zadevo. O
seji se obvesti pritožnika in predlagatelja, ki lahko na seji pojasnita svoja stališča.
O seji se vodi zapisnik. Pisni odpravek sklepa upravni odbor s katerim odloči o pritožbi se vroči
pritožniku in/ali predlagatelju.
Odločitev upravnega odbora kluba je dokončna.

VIII. VARSTVO MLADOLETNIKOV
32. člen
Če je v postopku mladoletnik, ki še ni dopolnil 16 let, se na obravnavo poleg njega vabi tudi
zakonitega zastopnika.

IX. ROKI
33. člen
Začetek uvedbe disciplinskega postopka zastara v šestih (6) mesecih odkar se je zvedelo za
domnevnega kršitelja in kršitev.
Uvedba disciplinskega postopka ni možna po enem letu od storitve kršitve.
Kadar ima kršitev znake prekrška ali kaznivega dejanja, zastara začetek uvedbe disciplinskega
postopka v enem letu od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in domnevnega storilca.
Vodenje disciplinskega postopka zastara v enem letu, po začetku disciplinskega postopka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Pravilnik se objavi v uradnih prostorih Golf Kluba Bled, na spletni strani Golf Kluba Bled in ustno na
prvi redni skupščini kluba.
Avtentično razlago tega pravilnika daje upravni odbor kluba.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Bled, dne 10.11.2016

Predsednik
Gregor Vidmar

Na podlagi pete alineje prve prvega odstavka 18. člena Statuta Golf kluba Bled, je upravni odbor dne
10.11.2016 sprejel naslednji:

PRAVILNIK
O DISCIPLINSKEM POSTOPKU V GOLF KLUBU BLED

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik o disciplinskem postopku Golf kluba Bled (v nadaljevanju: pravilnik) ureja disciplinsko
odgovornost članov kluba, določa organe za ugotavljanje disciplinske odgovornosti, disciplinske
kršitve, disciplinske ukrepe, postopek ugotavljanja disciplinske odgovornosti, pravna sredstva v tem
postopku ter način izvrševanja disciplinskih ukrepov.
2. člen
Pravilnik se uporablja, kadar nastopijo dogodki, ravnanja in dejanja, ki predstavljajo kršitve statuta
kluba (v nadaljevanju: statut) in drugih splošnih aktov kluba, ter druge disciplinske kršitve, določene
s statutom in tem pravilnikom.
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za vse člane kluba (v nadaljevanju: člani), ne glede na kraj
storitve disciplinske kršitve.
3. člen
Člani kluba so odgovorni za disciplinske kršitve, storjene z malomarnim ali naklepnim dejanjem.
Nepoznavanje statuta in splošnih aktov kluba ne izključuje disciplinske odgovornosti.

II. DISCIPLINSKI ORGANI
4. člen
Častno razsodišče je prvostopenjski disciplinski organ kluba, ki vodi disciplinski postopek, odloča o
disciplinski odgovornosti članov ter izreka disciplinske ukrepe članom.
Drugostopenjski disciplinski organ je upravni odbor.
5. člen
Častno razsodišče sestavljajo predsednik in dva člana.
Člane častnega razsodišča izvoli občni zbor. Izvoljeni so za dobo štirih (4) let, po preteku katere so
lahko ponovno izvoljeni.
Člani častnega razsodišča na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika častnega razsodišča.
Častno razsodišče je za svoje delo odgovorno skupščini kluba.

6. člen
Častno razsodišče vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe na prvi stopnji. Častno razsodišče je
sklepčno, če so na seji prisotni vsi člani in sprejema veljavne sklepe z večino glasov na seji prisotnih
članov.

III. DISCIPLINSKE KRŠITVE
7. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava častno razsodišče so:
Lažje kršitve:
- kršitev določb statuta in drugih splošnih aktov kluba,
- nevestno opravljanje sprejetih zadolžitev in funkcij v klubu,
- ne izvrševanje sklepov organov kluba,
- nešportno vedenje in kršenje pravil etike golfa,
Hujše kršitve:
- fizični napad na soigralca, nasprotnega igralca, sodnika, funkcionarja ali katerokoli drugo
osebo med tekmovanjem, neposredno pred tekmovanjem ali po njem,
- samovoljna zapustitev igrišča oziroma tekmovanja brez utemeljenega zdravstvenega ali
drugega upravičenega razloga ter nagovarjanje soigralcev k takšnemu dejanju,
- neupoštevanje predpisov o vodenju hendikepov oziroma nastop z nepravilno izkazanim
hendikepom,
- spreminjanje rezultatov na števnih karticah in neoddaja števne kartice po zaključeni igri,
- dejanja, ki škodujejo ugledu kluba.

IV. DISCIPLINSKI UKREPI
8. člen
Disciplinski ukrepi (v nadaljevanju: ukrepi), ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem pravilnikom
lahko izreče častno razsodišče so:
- opomin,
- javni opomin,
- prepoved igranja na turnirjih kot predstavnik kluba,
- izključitev iz članstva v klubu.
Častno razsodišče vodi evidenco disciplinskih postopkov in izrečenih disciplinskih ukrepov.
9. člen
Častno razsodišče izbere ukrep na podlagi temeljite presoje vseh znanih in v disciplinskem postopku
ugotovljenih dejstev in okoliščin, pri čemer še posebej upošteva:
- težo kršitve,
- onemogočanje normalnega delovanja kluba,
- nevarnost in škodo, ki je bila povzročena,
- preprečevanje nadaljnjih kršitev in sporov,
- dosedanje ravnanje, obnašanje in morebitne predhodne kršitve člana,
- ponavljajoče se kršitve.

10. člen
Opomin se izreče za lažje disciplinske kršitve.
Opomnjenega člana se povabi na sejo častnega razsodišča, na katerem se ugotovi kršitev in se mu
izreče ustni opomin.
11. člen
Javni opomin se izreče za hujše disciplinske kršitve, katerih posledice so milejše narave ali pa se
ugotovi, da so v času kršitve obstajale olajševalne okoliščine, ki zmanjšujejo težo dejanja in je na
podlagi poznanih oziroma ugotovljenih okoliščin mogoče utemeljeno sklepati, da bo že s pisnim
opominom dosežen namen disciplinskega ukrepa.
Javni opomin častno razsodišče opomnjenemu članu izreče pisno.

12. člen
Prepoved igranja na turnirjih kot predstavnik kluba, se lahko izreče kot dopolnilna kazen pri opominu
in javnem opominu. Prepoved igranja velja kot prepoved igranja v sekcijah, ki zastopajo klub na
različnih turnirjih.
13. člen
Izključitev iz članstva v klubu se izreče:
-za hujše disciplinske kršitve s hudimi posledicami za klub,
-za ponavljajoče se disciplinske kršitve v primeru, da član večkrat krši dolžnosti, ki so določene s
statutom in drugimi splošnimi akti kluba,
-če član kluba zavestno ravna proti interesom in ugledu kluba.
Častno razsodišče lahko izreče takojšnjo izključitev iz članstva, brez predhodno izrečenega pisnega
opomina.
14. člen
O izključitvi člana iz kluba častno razsodišče odloči s pisnim sklepom. Izključitev se javno objavi na
spletni strani kluba. O izključitvi častno razsodišče obvesti člane na naslednjem občnem zboru.

V. ZAČETEK DISCIPLINSKEGA POSTOPKA
15. člen
Disciplinski postopek se začne na podlagi predloga oziroma pisne prijave članov, organov kluba, ali
organizatorjev turnirjev, ki se naslovi na upravni odbor kluba. Upravni odbor mora takoj o prijavi
morebitne disciplinske kršitve obvestiti predsednika častnega razsodišča in mu izročiti predlog
oziroma prijavo o domnevni disciplinski kršitvi.
Prijava mora vsebovati:
-ime in priimek domnevnega kršitelja oziroma člana, zoper katerega se predlaga uvedba
disciplinskega postopka,
-kraj in čas domnevne disciplinske kršitve,
-vrsto prijavljene kršitve oziroma poročilo o dogodku z opisom kršitve,
-priimek, ime in podpis predlagatelja postopka.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi:
-priimke in imena prič dogodka oziroma dejanja,
-materialne ali verbalne dokaze o dogodku oziroma dejanju.

16. člen
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za domnevno kršitev pa
do dneva vložitve prijave, preteklo več kot šest (6) mesecev.

17. člen
Člani ali namestniki članov disciplinskega razsodišča v zadevi, ki se obravnava, ne smejo biti v
sorodstvenem razmerju z domnevnim kršiteljem, ali z njim v takih odnosih, ki bi lahko vplivali na
objektivno odločanje ali vzbujali sum o nepristranosti.
Izločitev lahko predlaga tudi morebitni kršitelj ali zagovornik, če ga ima. O izločitvi člana častnega
razsodišča odloča njen predsednik. O izločitvi predsednika odloča upravni odbor kluba. Odločitev
obeh je dokončna.

VI. OBRAVNAVA
18. člen
Častno razsodišče v roku petnajstih dni (15) dni po prejetju disciplinske prijave pisno obvesti člana o
prijavi oziroma predlogu za uvedbo disciplinskega postopka in razlogih zanj ter določi datum
obravnave. Rok za obravnavo mora biti določen v razumnem roku, vendar ne v krajšem času kot je
osem (8) dni, da se lahko domnevni kršitelj na obravnavo pripravi. Vabilo za obravnavo se pošlje tudi
predlagatelju.
19. člen
V vabilu za obravnavo mora biti domnevni kršitelj opozorjen, da bo obravnava opravljena tudi brez
njegove navzočnosti, če se vabilu iz opravičljivih razlogov ne bo odzval. Obenem se ga opozori, da
lahko svoj zagovor poda pisno in na obravnavi predlaga nove dokaze o njegovi nedolžnosti ter
pripelje priče in zagovornika, če ga ima.
Opravičljivi razlog za neudeležbo:
- bolezen izkazana z zdravniškim spričevalom,
- smrt v družini za čas pogrebnih svečanosti,
- nujne službene obveznosti, ki jih v primeru izostanka opraviči s potrdilom,
- drugi objektivni razlogi.
Razlog za pisno dokazilo mora vabljeni dostaviti častnemu razsodišču najkasneje do pričetka
obravnave.
Zagovornik domnevnega kršitelja je lahko vsakdo z ustrezno pravno izobrazbo.

20. člen
Častno razsodišče lahko postopek, ki je že uveden, po uradni dolžnosti razširi tudi na druge kršitve in
storilce, če za le-te izve med, oziroma v povezavi z vodenjem disciplinskega postopka.

21. člen
Obravnava je javna in se izvede v skladu z načeli kazenskega prava in določbami tega pravilnika.

22. člen
Na obravnavi predsednik častnega razsodišča najprej ugotovi, če so izpolnjeni vsi formalni pogoji za
izvedbo obravnave.
Če so ti izpolnjeni, predsednik prebere predlog predlagatelja in morebitni pisni zagovor domnevnega
kršitelja. Nato pozove domnevnega kršitelja ali zagovornika, če ga ima, če ima kaj dodati.
Domnevni kršitelj se lahko brani z molkom.
Predsednik nato po potrebi izvede dokaze, ki jih je predložil predlagatelj ali domnevni kršitelj. Po
potrebi se zasliši domnevni kršitelj in predlagatelj, zaslišijo se priče in opravi vse potrebno za
ugotovitev objektivne resnice.
O dejstvih, ki so nesporna ali jih domnevni kršitelj prizna, ni potrebno izvajati dokazov.
23. člen
Na obravnavi lahko predlagatelj kot domnevni kršitelj predlagata izvedbo novih dokazov ali zaslišanje
novih prič. V tem primeru se lahko obravnava prekine in preloži na naslednji razumni rok.
Če častno razsodišče meni, da je kršitev dovolj razjasnjena in godna za odločanje takemu zahtevku ne
ugodi.
24. člen
Na obravnavi se vodi zapisnik v katerem se navedejo podatki o izvedenih dokazih, izjave o bistvenih
vprašanjih ter dejstvih, ki so jih dali udeleženci.
25. člen
Takoj po izvedeni ustni obravnavi častno razsodišče odloča. Odločanje obsega:
- za katere kršitve je domnevni kršitelj odgovoren,
- izrek sankcije,
- morebitna povrnitev škode, če je v zvezi s kršitvijo.
Glasovanje članov častnega razsodišča je tajno. Odloča z večino glasov.
26. člen
Častno razsodišče pri odločanju upošteva oteževalne in olajševalne okoliščine kot so:
- dosedanje delo domnevnega kršitelja,
- teža strojenega dejanja, stopnja krivde (naklep, malomarnost) ter posledice, ki so nastale,
- druge okoliščine, ki so vplivale na storjeno dejanje,
- osebnost kršitelja itd.

27. člen
Častno razsodišče odloča tudi o povrnitvi neposredne škode,v kolikor je ta nastala s kršitvijo.
Povrnitev škode je lahko tudi delna.
Za ugotovitev škode se uporabi račun podjetja, ki je škodo saniralo.
V kolikor se v postopku pojavi sum, ki kaže na kaznivo dejanje, je častno razsodišče dolžno obvestiti
pristojne organe.

28. člen
Predsednik častnega razsodišča ustno razglasi in obrazloži bistvene elemente, ki so vplivali na tako
odločitev.
Naknadno se izdela sklep. V pisnem sklepu v izreku navede častno razsodišče odgovornost in
sankcijo. V obrazložitvi pa katerih kršitev se spozna kršitelja za odgovornega in za katere se predlog
za kaznovanje zavrne, ter bistvene razloge ta te odločitve, ter pravni pouk.
Sklep se pošlje kršitelju in upravnemu odboru kluba.

VII. PRAVICA DO PRITOŽBE

29. člen
Kršitelj kot predlagatelj se pravici do pritožbe lahko odpovesta. Odpoved pravici se obvezno vpiše v
zapisnik o vodenju ustne obravnave s podpisom tistega, ki se je pravici odpovedal.

30. člen
Na obrazložen sklep častnega razsodišča ima kršitelj kot predlagatelj pravico do pritožbe v roku osem
(8) dni po prejemu sklepa (odločbe).
Če ni podane pritožbe v tem roku postane sklep dokončen.

31. člen
Pritožba se poda pisno na upravni odbor kluba.
Upravni odbor mora odločiti o pritožbi na svoji prvi naslednji seji.
Predsednik upravnega odbora ali njegov član, ki ga določi predsednik, na seji predstavi zadevo. O
seji se obvesti pritožnika in predlagatelja, ki lahko na seji pojasnita svoja stališča.
O seji se vodi zapisnik. Pisni odpravek sklepa upravni odbor s katerim odloči o pritožbi se vroči
pritožniku in/ali predlagatelju.
Odločitev upravnega odbora kluba je dokončna.

VIII. VARSTVO MLADOLETNIKOV
32. člen
Če je v postopku mladoletnik, ki še ni dopolnil 16 let, se na obravnavo poleg njega vabi tudi
zakonitega zastopnika.

IX. ROKI
33. člen
Začetek uvedbe disciplinskega postopka zastara v šestih (6) mesecih odkar se je zvedelo za
domnevnega kršitelja in kršitev.
Uvedba disciplinskega postopka ni možna po enem letu od storitve kršitve.
Kadar ima kršitev znake prekrška ali kaznivega dejanja, zastara začetek uvedbe disciplinskega
postopka v enem letu od dneva, ko se je zvedelo za kršitev in domnevnega storilca.
Vodenje disciplinskega postopka zastara v enem letu, po začetku disciplinskega postopka.

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34. člen
Pravilnik se objavi v uradnih prostorih Golf Kluba Bled, na spletni strani Golf Kluba Bled in ustno na
prvi redni skupščini kluba.
Avtentično razlago tega pravilnika daje upravni odbor kluba.
Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Bled, dne 10.11.2016

Predsednik
Gregor Vidmar

