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V skladu z 19., 33., 41. in 42. členom Statuta ZSKSS je Svet ZSKSS dne 11-03-2006 sprejel 
 

PRAVILNIK O ČASTNEM RAZSODIŠČU IN  
DISCIPLINSKEM POSTOPKU  

 

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 

Pravilnik o Častnem razsodišču in disciplinskem postopku (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organizacijo in 

delovanje Častnega razsodišča ter disciplinski postopek. 

 

 

2. ORGANIZACIJA IN DELOVANJE ČASTNEGA RAZSODIŠČA 
 

2. člen 

Častno razsodišče je organ ZSKSS, ki presoja skladnost ravnanj organov in drugih institucij ZSKSS ter 

članov ZSKSS z akti ZSKSS. 

 

3. člen 

Častno Razsodišče mora delovati hitro in javno, skrbeti za pravičnost postopka, omogočiti vsem osebam v 

postopku možnost obrambe, upoštevati domnevo nedolžnosti ter uporabljati sorazmerna sredstva, primerna 

obravnavani zadevi. 

 

4. člen 

Častno razsodišče deluje v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi akti ZSKSS. Pri svojem delovanju 

je samostojno in neodvisno. 

 

Disciplinski postopek pred Častnim razsodiščem in Svetom ZSKSS se izvaja v skladu z določbami tega 

pravilnika. 

 

 

3. DISCIPLINSKI POSTOPEK 
 
3.1 Splošne določbe 

 

5. člen 

Častno razsodišče mora na podlagi predloga za presojo domnevne kršitve celovito raziskati dejansko stanje 

ter od organov ZSKSS, organov regij, lokalnih enot in posameznih članov ZSKSS pridobiti informacije v 

zvezi z obravnavanim primerom. 

 

6. člen 

Častno razsodišče ob ugotovitvi kršitve aktov ZSKSS članu ZSKSS s sklepom izreče disciplinski ukrep. 

 

7. člen 

Častno razsodišče mora o vseh zaključenih postopkih pred Častnim razsodiščem in izrečenih disciplinskih 

ukrepih enkrat letno poročati na svetu ZSKSS. 

 

8. člen 

Predsednik ali član Častnega razsodišča ne sme sodelovati v disciplinskem postopku, če obstaja utemeljen 

dvom o njegovi nepristranskosti. 

 

Člana Častnega razsodišča iz postopka izloči predsednik Častnega razsodišča. Predsednika Častnega 

razsodišča iz postopka izloči član Častnega razsodišča z najdaljšim skavtskim stažem, ki nato prevzame 

vodenje zadeve. 
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9. člen 

Postopek pred Častnim razsodiščem se začne z vložitvijo pisnega predloga za presojo domnevne kršitve. 
 

10. člen 

Pisni predlog za presojo domnevne kršitve lahko zoper člana ali katerikoli organ ali institucijo ZSKSS vloži 

vsak državni ali regionalni organ ZSKSS ali vsaka lokalna enota ZSKSS. Pisni predlog za presojo 

domnevne kršitve lahko vloži tudi vsak član ZSKSS s soglasjem vsaj 1 voditelja lokalne enote, v kateri je 

prijavljen, ali 1 člana Regijskega odbora ali 1 člana IO. 

 

Predlog se vloži na tajništvu ZSKSS. Tajništvo nemudoma obvesti predsednika Častnega razsodišča o 

prejemu predloga. 

 

11. člen 

Predlog za presojo domnevne kršitve mora vsebovati: 

- ime, naslov ter ostale potrebne informacije za identifikacijo domnevnih kršiteljev, 

- ime, naslov ter ostale potrebne informacije za identifikacijo predlagatelja, 

- opis domnevne kršitve, 

- navedbo akta, ki je bil domnevno kršena, 

- dejstva in dokazi, ki lahko podkrepijo navajanja predlagatelja, 

- druge pomembne informacije. 

 

12. člen 

Če Častno razsodišče prejme dva ali več predlogov  za ugotovitev kršitve zoper iste domnevne kršitelje, ki 

temeljijo na enakem dejanskem stanju, lahko odloči, da se izvede enoten postopek, in izda enotni 

disciplinski ukrep.  

 

Za posamezno kršitev lahko teče samo en postopek pred Častnim razsodiščem.  

 

13. člen 

Častno razsodišče odloči v roku 45 dni od vložitve predloga. 

 

14. člen 

Predsednik Častnega razsodišča sklicuje seje Častnega razsodišča, vodi postopek, obvešča udeležence 

postopka ter poziva k dajanju informacij. 

 

15. člen 

Ko Častno razsodišče meni, da je ugotovljeno resnično dejansko stanje,  v zadevi odloči in o ugotovitvah 

obvesti udeležence v postopku. Častno razsodišče lahko po lastni presoji o ugotovitvah obvesti tudi 

voditelje ZSKSS. 

 

16. člen 

Sklep Častnega razsodišča mora vsebovati: 

- sestavo Častnega razsodišča, 

- osebne podatke domnevnega kršitelja, 

- kratek opis dejanskega stanja, 

- odločitev v zadevi in izrek disciplinskega ukrepa, 

- obrazložitev. 

 

 

3.2. Disciplinski ukrepi 
 

17. člen 

Častno razsodišče lahko kršitelju izreče naslednje disciplinske ukrepe: 

- opomin, 

- dolžnost opravičila, 

- prepoved opravljanja funkcije v lokalni enoti, regijskih organih in organih ZSKSS, 
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- izključitev iz ZSKSS. 

Pred izrekom disciplinskega ukrepa se udeleženci postopka z nasprotnimi interesi lahko poravnajo. 

 

18. člen 

Za manjšo kršitev Častno razsodišče kršitelju izreče opomin, če okoliščine primera narekujejo izrek 

opozorilnega disciplinskega ukrepa in če Častno razsodišče meni, da bo takšna sankcija zadostovala. 

 

19. člen 

Če sta bila zaradi storjenega dejanja prizadeta čast in dostojanstvo posameznika, lokalne enote, regijskega 

organa ali organa ZSKSS, Častno razsodišče izreče disciplinski ukrep dolžnosti opravičila. 

 

Kršitelj se mora prizadetemu opravičiti v roku in na način, ki ga določi Častno razsodišče kot primerna 

glede na vrsto kršitve. 

 

Če se kršitelj ne opraviči v roku in na način, ki ga določi Častno razsodišče, Častno razsodišče kršitelja 

opomni in mu določi nov rok za opravičilo. Če se kršitelj tudi v dodatnem roku ne opraviči, mu Častno 

razsodišče izreče strožji disciplinski ukrep. 

 

20. člen 

Častno razsodišče izreče disciplinski ukrep prepovedi opravljanja funkcije na lokalni, regionalni ali državni 

ravni ZSKSS, če ugotovi, da je kršitelj pri opravljanju svoje funkcije grobo kršil akte ali vrednote ZSKSS 

ter s tem škodoval ZSKSS.  

 

Prepoved opravljanja funkcije se izreče za obdobje dveh let od vročitve odločitve in se upošteva tudi pri 

kandidiranju kršitelja za druge funkcije znotraj ZSKSS. 

 

21. člen 

Častno razsodišče v primeru najhujše kršitve aktov in temeljnih vrednot ZSKSS ter povzročitvi splošnega 

zgražanja nad kršitvijo, ki povzroči napetosti znotraj ZSKSS, kršitelju izreče disciplinski ukrep izključitve 

iz ZSKSS. 

 
To sankcijo lahko Častno razsodišče izreče tudi kršitelju, ki ga v obdobju treh let trikrat spozna za storilca 

iste ali podobne hujše kršitve.  

 

22. člen 

Častno razsodišče odloči o ponovni včlanitvi posameznika, ki mu je bil izrečen disciplinski ukrep 

izključitve iz ZSKSS na predlog lokalne enote, regijskega odbora ali organa ZSKSS. 

 

23. člen 

Če kršitelj ponovi kršitev, za katero mu je bil s strani Častnega razsodišča že izrečen disciplinski ukrep, mu 

mora Častno razsodišče izreči strožji disciplinski ukrep kot ob prvi kršitvi. 

 

Če kršitelj ne spoštuje odločitve Častnega razsodišča, mu lahko Častno razsodišče izreče strožji disciplinski 

ukrep kot ob prvi kršitvi. 

 

 

3.3. Pravna sredstva 
 

24. člen 

Zoper sklep Častnega razsodišča lahko udeleženci v postopku v petnajstih dneh od vročitve disciplinskega 

ukrepa vložijo ugovor na Svet ZSKSS. 

 

Če ugovor v roku ni vložen, sklep postane dokončen. 

 

Pravočasni ugovor udeleženca v postopku zadrži izvršitev sklepa Častnega razsodišča. 
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Pravico do ugovora ima udeleženec v postopku, ki je s sklepom Častnega razsodišča oškodovan. 

25. člen 

Sklep  se sme izpodbijati: 

- zaradi bistvene kršitve tega pravilnika ali drugih pravnih aktov ZSKSS, 

- zaradi zmotne ali nepopolne ugotovitve dejanskega stanja. 

 

Obrazloženi ugovor mora biti vsebovan v gradivu za Svet ZSKSS. 

 

Častno razsodišče se mora na Svetu ZSKSS opredeliti glede ugovora. 

 

Svet ZSKSS odloči o ugovoru zoper sklep Častnega razsodišča v skladu z veljavnimi pravnimi akti 

ZSKSS. Odločitev Sveta ZSKSS v zadevi je dokončna. 

 

 
3.4. Izvršitev sankcij 
 

26. člen 

Častno razsodišče ob izreku sankcije iz 21. člena posreduje svojo odločitev tajništvu ZSKSS, ki mora po 

dokončnosti sklepa kršitelja izbrisati iz registra članov ZSKSS.  

 

Tajništvo ZSKSS vodi seznam kršiteljev, ki jim je bil izrečen disciplinski ukrep izključitve iz ZSKSS. 

Kršitelja, ki je bil izključen iz ZSKSS, lahko tajništvo ZSKSS ponovno vpiše v register članov ZSKSS le 

na podlagi sklepa Častnega razsodišča. 

 

27. člen 

Člani ZSKSS, lokalne enote, regijski organi in organi ZSKSS morajo spoštovati odločitev Častnega 

razsodišča ter izpolniti vse iz odločitve izhajajoče obveznosti. 

 

Kršitev sklepov Častnega razsodišča pomeni kršitev aktov ZSKSS. 

 

 

4. KONČNA DOLOČBA 
 

28. člen 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na Svetu ZSKSS in objavi na voditelji-list@skavt.net. 

 

 


