Disciplinski pravilnik
POTAPLJAŠKEGA DRUŠTVA MARIBOR

Disciplinski postopek
1.
Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka.
Disciplinski postopek se uvede:
1.
2.
3.
4.

na podlagi odločitve skupščine
na zahtevo predsednika društva
na zahtevo upravnega odbora
na zahtevo nadzorne komisije

Pobudo za začetek disciplinskega postopka sme dati vsak član društva.
O pobudi presodi disciplinska komisija.

2.
Uvedba disciplinskega postopka ni dopustna:
1. če je od kršitve preteklo več kot šest mesecev.
2. na podlagi govoric ali anonimnih pisnih prijav.
3. vodenje postopka pa ni več mogoče, če je od kršitve preteklo že več kot leto dni.

Disciplinske kršitve
3.
Člani društva so v času izvajana društvenih aktivnosti dolžni predvideti disciplinske kršitve, za katere se
sme izreči izključitev iz društva, zlasti naslednja ravnanja, ki so lahko storjena naklepoma ali iz
malomarnosti:
1. ogrožanje življenja so potapljačev zaradi neustreznih postopkov pred, med ali po potopu,
potapljanje z neustrezno ali okvarjeno opremo;
2. vodenje tečajev ali učenje tečajnikov (izven tečaja, ki ga vodi inštruktor z veljavno licenco) s
strani inštruktorjev brez veljavne licence ali drugih potapljačev;
3. če ne izvršuje sklepov skupščine in drugih organov PDM;
4. razdiranje društva, sramotenje društva in njegovih članov;
5. kršitev PRAPOSA
6. kršitev splošnih pravil, ki jih je sprejela SPZ
7. kršitev statuta PDM
8. kršitev splošnih pravil, ki jih je sprejel UO PDM;
9. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu SPZ
10. dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu PDM

Disciplinska komisija je zaradi navedenih ravnanj dolžna disciplinsko ukrepati zoper posameznika, ki
stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
Disciplinska komisija mora podati v roku 30 dni odgovor na vsako vlogo ki jo prejme.
Potrditev kršenja pravilnika sprejme disciplinska komisija:

4.

Disciplinski ukrepi
Disciplinski ukrepi so:
1. opomin;
2. javni opomin;
3. izključitev.

Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za preizkusno dobo do
3 (treh) let.
Član ki je s svojim ravnanjem društvu povzročil škodo, jo je dolžan povrniti.
Izrečeni disciplinski ukrepi pot točkami 2. 3. se javno objavi.
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