
Na podlagi 24. ebna Pravil Dru5tva za fibromialgijo je UO DruStva na seji dne 29.9.2012 sprejel

PRAVILNIK O DELU EASTruCCA RMSODISCN DRUSTVA ZA FIBROMIALGIJO

SploSne dolodbe:
f . ilen

a) Pravilnik obravnava naloge dastnega razsodiSca (v nadaljevanlu en; ter disciplinske ukrepe in
opredeljuje vodenje postopka pred CR,

b) Delovanje e R temelji na dolocilih Pravil Dru5tva za fibromialgijo (v nadaljevanju Dru5tva).

Defi nicija disciplinskega prekr5ka:

2. dlen

Disciplinski prekr5ek predstavlja vsako kr5enje dolodb Pravil Dru5tva. Kr5itve so laZje in hujSe.

LaZja krSitev:
- malomarno opravljanje delovnih obveznosti v organih DruStva in delovnih telesih.

Huj5e kr5itve:
- neizpolnjevanje delovnih obveznosti, de te neposredno vplivajo na potek delovanja Dru5tva,
- nezakonito razpolaganje s sredstvi,
- dejanja, storjena z opravljanjem dela, ki imajo znake kaznivega dejanja,
- nehumano, grobo, nekulturno ali kako drugo neetidno vedenje,
- zloraba polo2aja.

Organi za obravnavanje disciplinskih prekdkov:

3. dlen

Disciplinski organi DruStva so:
- castno razsodiSde (eR)
- zbor dlanov

dastno razsodi5de (CR)

4. ilen

e n_delule na temelju Pravilnika o delu dastnega razsodi5ca in Pravil Dru5tva.
a) CR izvoli zbor dlanov za dobo Stirih let in ga sestavljajo trije dlani. lzmed sebe izvolijo predsednika.
Sklepi razsodiS6a so veljavni, 6e zanje glasujeta najmanj dva dlana.
b) dR obravnava in odlo6a o:
- kr5itvah dolodb Pravil Dru5tva,
- huj5ih sporih med 6laniDru5tva,
- sporih med dlani ter upravnim odborom, nadzornim odborom ali delovnimi telesi.



Zbor ilanov

5. ilen

a)Zbor clanov odloda o pritoZbah zoper sklepe eR.OOtoditve zbora dlanov so dokoncne in jih zbor
sprejme z navadno vecino prisotnih.
b)Zbor clanov lahko na osnovi pritoZbe sklep e R:
- potrdi
- razveljavi
- razveljavi in nalo2i 6astnemu razsodiScu ponovno odlocanje
c; en tanfo zboru clanov predlaga tudi odpoklic z dolZnosti v organih Dru5tva.

Disciplinski ukrepi

6. dlen

Disciplinski ukrepi so:
- opomin
- javni opomin
- izklju6itev

Naloge dastnega razsodi56a (dR)

7.6len

eR izbere ukrep po temeljiti presoji vseh znanih dejstev in okoli5din, pri tem upo5teva naslednje:
- prepredevanje nadaljnjih kr5itev in sporov,
- teZo krSitve oziroma resnost spora,
- nevarnost in Skodo, ki je bila povzrodena,
- dosedanje obna5anje in morebitne prejSnje krSitve obravnavanega dlana

Ukrep izkljuditve

8. dlen

a; iR tanXo izrede kateri koli ukrep. CR praviloma izrece ukrep izkljucitve iz Dru5tva, 6e je 6lan
predhodno Ze prejeljavni opomin.
b) CR izrede ukrep izkljuditve v primeru, ko gre za najhujSe krSitve, ki ovirajo normalno delo DruStva ali
imajo negativen odmev v javnosti.
c)Po izkljuditvi lahko dlan ponovno pristopi v Dru5tvo Sele cez dve leti.

Zadetek postopka

9. dlen

eR zadne postopek na pisni predlog:
- posameznika ali vec clanov DruStva,
- upravnega odbora,
- nadzornega odbora,
- delovnih teles.

10. dlen

Zbor Clanov odloda o pritoZbah zoper sklepe e R na podlagi pisne pritoZbe pobudnika ali krSitelja.



Postopek vloZitve in odlodanja o pobudi

11. dlen

a) Pobuda ali predlog za zaeelek postopka se pisno vloZi CR najkasneje v tridesetih dneh od nastanka
spornega dogodka, ki predstavlja prekr5ek, oziroma v tridesetih dneh od dneva, ko je pobudnik zanj
izvedel.
b) Pobudnik je dolZan pojasniti, za kak5en sporni dogodek gre, kako je nastal, in osvetliti pomembne
okoliSdine.
c) e n 1e dolZno kr5itelju omogociti primeren 6as za pripravo obrambe. Rok za sklic seje ne more biti
kraj5i od 14 dni. Vrocitev vabila mora biliizkazana. Kr5itelj se lahko zagovarja ustno ali pisno in za
zagovor lahko pooblasti tudi pooblaSdenca. Seje CR so javne.
O) ee en ugotovi, da ni razlogov za izrek ukrepa ali de ni prepricano o utemeljenosti pobude,
postopek ustavi.
e) Pobudnik in krSitelj sta lahko navzola pri vseh dejanjih postopka, razen med odlo6anjem o ukrepu.
f) CR mora v roku tridesetih dni po prejemu pobude odlocati o ukrepih.
g) V primeru, da CR sprejme ukrep, izda pisni sklep v roku desetih dni po odlo6itvi. O svoji odloditvi
obvesti pobudnika, krSitelja in upravni odbor. Pisni sklep.je obvezen tudi v primeru ustavitve postopka.
h) Ukrep zacne veljati, ko je o njem krSitelj obve5cen . e e krSitelja ni mogo6e osebno obvestiti, se po
dvajsetih dneh objavi sklep na spletni strani Dru5tva.

Vlaganje pritoZb zoper sprejete sklepe

12. dlen

Prito2ba zoper s-prejete sklepe eR se vloZi pisno predsedniku Dru5tva v petnajstih dneh od prejema
pisnega sklepa e n. PritoZba ne zadrliizvajanja disciplinskega ukrepa. Zbor 6lanov odlodi o pritoZbi na
prvem naslednjem rednem ali izrednem zasedanju.

13. ilen

eR o svojem delu sproti poroca upravnemu odboru, zboru dlanov pa posreduje pisno porodilo o delu
med dvema rednima zasedanjema zbora clanov.
ee z dolodbami Pravilnika o delu dastnega razsodi5da ali Pravil DruStva kak5no vpraSanje postopka ni
urejeno, se za konkreten postopek smiselno uporabljajo dolo6ila zakona, ki ureja splo5ni upravni
postopek.

14. ilen

Ta pravilnik pricne veljati naslednji dan po sprejetju na UO Dru5tva.

La5ko, 29.9.2012

DruStvo za fi bromialgijo
Veronika Felicijan, predsednica
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