
Poslovnik o delovanju disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica 

 

Na podlagi 37. člena Statuta Kluba študentov Ilirska Bistrica sprejema skupščina Kluba študentov 

Ilirska Bistrica na svoji seji 21. 12. 2019 

 

POSLOVNIK O DELOVANJU DISCIPLINSKE KOMISIJE KLUBA ŠTUDENTOV ILIRSKA BISTRICA 

 

1. člen 

Poslovnik o delovanju disciplinske komisije 

Ta poslovnik podrobneje ureja delovanje disciplinske komisije Kluba študentov Ilirska Bistrica (v 

nadaljevanju: Klub), ki jo določa Statut Kluba študentov Ilirska Bistrica. 

Disciplinska komisija je organ Kluba. Za svoje delovanje je odgovorna skupščini. 

 

2. člen 

Sestava komisije 

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih v skladu s Poslovnikom o volitvah v organe Kluba 

študentov Ilirska Bistrica voli in razrešuje skupščina. Mandat disciplinske komisije traja eno (1) leto. 

Disciplinska komisija iz svoje sredine izbere predsednika. 

 

3. člen 

Seje komisije 

Člani disciplinske komisije se sestajajo po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov Kluba 

v roku štirinajst (14) dni od prejema zahteve, vendar vsaj trikrat (3) letno. Seje disciplinske komisije 

vodi predsednik disciplinske komisije. Vsako pisno zahtevo je disciplinska komisija dolžna razrešiti v 

tridesetih (30) dneh.   

 

4. člen 

Sklepi komisije 

Sklep disciplinske komisije je sprejet, če so na seji prisotni vsi trije člani in če za sklep glasujeta vsaj 

dva člana. 

 

5. člen 

Javnost sej komisije 

Seje disciplinske komisije so javne. Sklic seje mora biti objavljen vsaj pet (5) dni pred sejo na oglasni 

deski v prostorih Kluba. 

 

6. člen 

Kršitve in ukrepi disciplinske komisije 

Disciplinska komisija obravnava različne vrste kršitev in na podlagi prijave začne postopek zoper 

člana Kluba.  

 

Lažje disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija, so: 

 kršitve določb statuta Kluba in drugih aktov Kluba; 



 nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v Klubu; 

 neizvrševanje sklepov organov Kluba; 

 dejanja, ki kakor koli škodujejo ugledu Kluba. 

 

Hujše disciplinske kršitve so: 

 kaznivo dejanje zoper Klub kot pravno osebo ali člana Kluba; 

 dejanje, ki je imelo za posledico materialno škodo, ki presega 1 % letnega prometa Kluba; 

 samovoljno upravljanje s premoženjem Kluba ali samovoljno deljenje le-tega. 

 

Med posebno hude kršitve spadajo: 

 kaznivo dejanje zoper Klub kot pravno osebo ali člana Kluba, za katero je zagrožena kazen 

zapora nad 5 let; 

 katerokoli dejanje, ki je imelo materialno škodo, ki presega 10 % letnega prometa Kluba. 

 

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu s tem poslovnikom izreče disciplinska 

komisija, so: 

 prvi opomin (v primeru lažjih kršitev); 

 drugi opomin (v primeru hujših kršitev, ki niso imele posledic in v primeru ponovitve lažje 

kršitve v 6 mesecih od izreka prvega opomina); 

 izključitev (v primeru vseh ostalih kršitev in v primeru posebno hudih kršitev). 

 

7. člen 

Vsebina sklepa 

Sklep disciplinske komisije mora vsebovati: 

 datum seje disciplinske komisije; 

 osebne podatke kršitelja; 

 razlog, zaradi katerega je bil posameznemu članu izrečen disciplinski ukrep.  

 

8. člen 

Obveščanje o sklepih 

O svojih sklepih je disciplinska komisija v sedmih (7) dneh od prejetja sklepa dolžna obvestiti: 

 prizadete; 

 upravni odbor; 

 nadzorno komisijo. 

 

9. člen 

Pritožba zoper sklep 

Člani lahko svoje pritožbe zoper sklepe disciplinske komisije posredujejo upravnemu odboru v 

štirinajstih (14) dneh po prejetem obvestilu o sprejetem sklepu. 

Upravni odbor je pritožbo zoper sklep disciplinske komisije dolžan uvrstiti na dnevni red prve redne 

ali izredne skupščine.  

 

 




