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DISCIPLNISKI PRAVILNIK
1. člen
Vsako kršitev statuta ali katerega drugega pravilnika, ki ga je potrdila skupščina Rolerskega kluba
Ljubljana je potrebno kaznovati. Kazen naj bo vedno v smislu finančnega nadomestila za nastalo
škodo in vedno upošteva priznanje dejanja kot olajševalno okoliščino. Disciplinska komisija lahko
primere obravnava tudi po elektronski pošti, ki je vedno priloga zapisniku, vendar brez evidence
glasovanja posameznih članov komisije.
2. člen
Vsako kršitev obravnava disciplinska komisija, ki lahko svoje odločitve opre na stare podobne
primere, ki se vsakič dodajo kot priloga temu pravilniku. V primeru, da se je določena odločitev po
preteku časa pokazala za napačno, naj se to kasneje tudi na zapisniku primera označi in se nato
upošteva druga, pravilnejša odločitev.
3. člen
Disciplinska komisija je o vsakem primeru dolžna pisati zapisnik, ki je na voljo vsem članom
društva. V zapisnik se zapiše tudi statistika glasovanja članov disciplinske komisije.
4. člen
Disciplinska komisija lahko dopolni ta pravilnik in ga predlaga v potrditev na skupščino društva. V
primeru, da skupščina predlog zavrne je skupščina dolžna disciplinski komisiji preložiti svojo
dopolnitev disciplinskega pravilnika, ki jo na isti skupščini podpre.
5. člen
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, in sicer kot disciplinsko sodišče.
6. člen
Vsak član je dolžan opozoriti disciplinsko komisijo na kršitev posameznih pravilnikov ali statuta
drugih članov društva. V kolikor tega ne stori, mu disciplinska komisija lahko naloži dvakratno
višino kazni, kot jo je kršitelju.

POTEK POSTOPKA:
7. člen
Član društva, ki je kršil pravilnik ali statut, dobi po elektronski pošti obvestilo o zasedanju
disciplinske komisije glede postopka proti njemu. Za odgovor (prav tako po elektronski pošti) ima
natanko 8 dni časa od pošiljanja e-pošte, da sestavi svoj zagovor. Ta rok se lahko podaljša v času
počitnic, vendar za največ dodatnih 10 dni. Nato ima disciplinska komisija 7 dni časa, da preveri
verodostojnost zagovora in preostale okoliščine primera, ter članu posreduje svojo prvo odločitev. V
kolikor ima član na odločitev kakšno pripombo ali dodatne dokaze, ki bi lahko spremenili odločitev
disciplinskega sodišča ima 3 dni časa, da jih posreduje. V kolikor odgovora po preteku tega roka ni,
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postane odločitev disciplinskega sodišča veljavna in ima član največ 20 dni časa, da izpolni
odločitev disciplinskega sodišča v kolikor le to ne določi drugače. V primeru prejetja dopolnitve
odgovora se disciplinsko sodišče ponovno sestane in prouči nove dokaze ali pripombe, ter svojo
odločitev sporoči v 7 dneh. Ta odločitev je dokončna in nanjo ni možnosti predložitve dodatnih
pripomb ali dokazov. Prav tako ima tudi v tem primeru član največ 20 dni časa, da izpolni
odločitev disciplinskega sodišča v kolikor le to ne določi drugače.

KAZNI:
8. člen (vadnine)
Član društva, ki ne plača vadnine za tekoči mesec, pa se kljub temu udeležil več kot treh (3)
treningov v tekočem mesecu, mora društvu plačati vadnino za ta mesec in dodatno polovico
vadnine zaradi opominjanja in stroškov, ki so ob tem nastali. V primeru, da član izkaže nezmožnost
plačila vadnine, ga lahko disciplinsko sodišče oprosti stroškov opominjanja (dodatne polovice
vadnine), še vedno pa mora plačati vadnino za mesec, ko se je udeležil več kot treh treningov. Ta
člen se uporablja predvsem v primerih, ko član kljub rednem koriščenju vseh ostalih klubskih
storitev noče plačevati vadnine.
9. člen (zamujanje na zbirno mesto pred tekmo)
V kolikor član društva neupravičeno zamudi na zbirno mesto pred tekmo več kot 10 minut se ga
oglobi po formuli 1/10 * vadnina * število pretečenih minut. Pred izrekom te kazni se lahko izreče
zgolj opomin, vendar samo v primeru, ko je član o svoji zamudi obvestil vodjo ekipe.
10. člen (neprimerno obnašanje)
Član društva, ki se neprimerno obnaša na tekmovanjih, treningih, sestankih ali drugih druženjih
društva, se oglobi s kaznijo višine vadnine in opominom. Za vsako nadaljnjo kršitev se višina globe
podvoji (po formuli globa=2*število kršitev*vadnina). V primeru neplačila globe za neprimerno
obnašanje se predlaga izključitev člana.
11. člen
Pravilnik začne veljati s sprejetjem na skupščini.
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