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Na podlagi 38. člena Statuta Aerokluba ALC Lesce (v nadaljevanju: AK ALC), je zbor
članstva AK ALC, dne 1. 4. 2022
sprejel

PRAVILNIK
o disciplinski in odškodninski
odgovornosti
I. Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik ureja disciplinsko in odškodninsko odgovornost članov AK ALC in
disciplinski postopek.
2. člen
Član AK ALC (v nadaljnjem besedilu: član), ki ravna v nasprotju s Statutom in akti AK
ALC ter drugimi predpisi, ki urejajo dolžnosti članov in načina izvajanja letalske,
padalske ali modelarske (v nadaljevanju: letalske) dejavnosti, stori prekršek, za
katerega je disciplinsko odgovoren, če ga je storil z naklepom ali iz malomarnosti.
3. člen
Disciplinsko so odgovorni tudi funkcionarji AK ALC, ki so jim bile zaupane določene
naloge in funkcije.
4. člen
Kazni za disciplinski prekršek izreka disciplinska komisija v postopku, ki se uvede in
izvede po določbah tega pravilnika.
5. člen
Član ne more biti disciplinsko kaznovan, če mu prej ni bila dana možnost zagovora.
Zagovarja se lahko sam ali s pomočjo pooblaščenca. Stroške pooblaščenca nosi član
sam.

6. člen
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Morebitni civilni in kazenski postopki po pravilih civilnega in kazenskega prava, ne
izključujejo pregona za disciplinski prekršek, če ima dejanje tudi znake disciplinskega
prekrška.
7. člen
Član ne more odgovarjati za kršitev, če dejanje v času storitve ni opredeljeno kot
disciplinski prekršek. Disciplinski prekrški so načelno opredeljeni v Statutu AK ALC
Lesce in natančno v tem pravilniku.
8. člen
Nepoznavanje predpisov o dolžnostih članov in o pravilnem in zakonitem načinu
izvajanja letalske dejavnosti ne izključuje disciplinske odgovornosti storilca.
II. Disciplinske kršitve
9. člen
Disciplinski prekrški so, če član:
1.
2.
3.
4.
5.

krši določbe Statuta AK ALC ali drugih veljavnih aktov AK ALC
ogroža izvajanje letalske dejavnosti
ogroža varnost pri izvajanju letalske dejavnosti
malomarno ravna s premoženjem AK ALC
nevestno ter lahkomiselno sprejema in izvršuje sprejete zadolžitve in funkcije v
AK ALC
6. ne izvršuje sklepov organov AK ALC
7. krši pravice ali dolžnosti člana, kot jih opredeljujejo Statut AK ALC ali drugi
veljavni akti AK ALC
8. netovariško in žaljivo nastopa do drugih članov in/ali do organov AK ALC
9. zlorabi položaj funkcionarja AK ALC v svojo korist ali v korist tretje osebe
10. izkoristi svoj položaj, zaupano nalogo ali funkcijo v AK ALC in si na ta način
pridobi gmotno korist zase ali za koga drugega
11. grobo nastopi zoper funkcionarje AK ALC in/ ali zoper druge člane AK ALC
12. prikrije organom AK ALC nepravilnosti, ki jih je zaznal pri drugem članu in imajo
lahko vpliv na varno izvajanje letalske dejavnosti
13. kakorkoli škoduje ugledu AK ALC
Za goste veljajo isti predpisi kot za člane AK ALC in se vse kršitve obravnavajo
smiselno, po istih kriterijih.
III. Disciplinski ukrepi
10. člen
Disciplinska komisija lahko izreka naslednje ukrepe:
- ustni ali pisni opomin
- javni opomin
- prepoved letenja za čas od 1 (enega) dneva do 12 (dvanajst) mesecev
- izvršitev do 50 ur dela, koristnega za AK ALC
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-

začasno ali trajno izključitev iz članstva
11. člen

Če je storilec z enim dejanjem storil več prekrškov, o katerih še ni bila izdana
odločba, se določi kazen za vsako kršitev posebej.
12. člen
Kazni in varstvene ukrepe se izreka v rednem in skrajšanem postopku.
13. člen
Član, ki je že bil izključen iz AK ALC za določen čas in ki ponovno stori enega od
disciplinskih prekrškov, se izključi za nedoločen čas (za trajno).
14. člen
Pri vseh kršitvah, za katere se izreče izključitev, se storilcu odvzamejo dokumenti, s
katerimi bi lahko še naprej izkazoval članstvo v AK ALC oz. jih mora storilec na poziv
nemudoma izročiti AK ALC.
IV. Disciplinska komisija
15. člen
Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija. Disciplinska komisija ima
predsednika in dva člana, ki jih voli zbor članov. Vsak od njih mora imeti tudi svojega
namestnika, za primere odsotnosti v času obravnave ali morebitnega nasprotja
interesov, do katerega lahko pride pri predsedniku in članih komisije.
Disciplinska komisija odloča v senatu treh članov. Na sejah morajo sodelovati vsi
člani. Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina članov.
Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z
disciplinskim pravilnikom.
V. Disciplinski postopek
16. člen
Postopek pred disciplinsko komisijo se začne s pisnim predlogom člana ali organa
AK ALC.
17. člen
Predlog mora vsebovati:
- osebne podatke o storilcu prekrška (priimek in ime, morebitne funkcije v organih
AK ALC),
- opis in obrazložitev disciplinskega prekrška,
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- dokaze.
Obtožni predlog se vloži v tolikih izvodih, da prejme en izvod disciplinska komisija, en
izvod pa domnevni storilec.
18. člen
Ko predsednik disciplinske komisije sprejme predlog, mora najprej ugotoviti ali je
sestavljen v skladu z določili tega Pravilnika. Če predsednik ugotovi, da je predlog
pomanjkljiv, zahteva od prijavitelja dopolnitev predloga in mu določi rok za to.
Ko je predlog dopolnjen, razpiše predsednik disciplinske komisije javno obravnavo.
19. člen
Predsednik disciplinske komisije mora najkasneje v 15ih dneh po prejemu predloga
razpisati javno obravnavo, na katero povabi obdolženca in njegovega pooblaščenca,
če ga ima ter priče in izvedenca.
20. člen
Obdolženec mora biti vabljen na obravnavo s priporočeno poštno pošiljko najpozneje
8 dni pred obravnavo.
21. člen
Disciplinska komisija vodi postopek potem, ko se je začel, po uradni dolžnosti, pri
čemer je dolžna ugotoviti materialno resnico.
22. člen
Disciplinska obravnava se lahko opravi tudi brez navzočnosti obdolženca in
njegovega pooblaščenca, če so bili le-ti pravilno vabljeni, pa svojega izostanka niso
predhodno pravočasno opravičili.
23. člen
Disciplinska obravnava se začne tako, da predsednik disciplinskega senata prebere
predlog. Predsednik senata po potrebi obdolžencu raztolmači vsebino predloga,
nakar po vrstnem redu zasliši obdolženca, priče in izvedenca ter prebere listinske
dokaze.
Po končanem dokaznem postopku da besedo obdolžencu.
24. člen
Obdolženec se ni dolžan zagovarjati niti odgovarjati na postavljena vprašanja, če to
sporoči na začetku obravnave predsedniku komisije.
25. člen
O obravnavi se vodi zapisnik, ki ga narekuje predsednik komisije.
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Zapisnik zajema bistveno vsebino poteka obravnave. Če gre za pomembne izjave se
le-te lahko zapišejo dobesedno.
Po končani obravnavi zapisnik podpišeta predsednik disciplinske komisije in
zapisnikar.
Stranke imajo pravico vpogleda v zapisnik in njegove priloge, podati pripombe glede
vsebine in po potrebi tudi zahtevati njegov popravek.
26. člen
Disciplinska komisija ocenjuje dokaze in sprejema odločitve samostojno in
neodvisno. Če meni, da je potrebno pridobiti še nove dokaze, preloži obravnavo na
kasnejši datum ali skliče nov narok.
27. člen
Po končani obravnavi se komisija umakne na tajno posvetovanje.
Po končanem posvetovanju predsednik komisije ustno objavi odločitev, jo na kratko
obrazloži in da strankam pravni pouk.
28. člen
Disciplinska komisija lahko izda:
- odločbo o oprostitvi storilca, če ugotovi, da očitano dejanje ni disciplinski prekršek
ali ni zadostnih dokazov, da je storil očitano kršitev ali obstajajo okoliščine, ki
izključujejo njegovo odgovornost,
- odločbo o zavrnitvi predloga zaradi umika ali zastaranja disciplinskega pregona,
- odločbo o odgovornosti storilca za storjeno kršitev, če ugotovi, da je storilec storil
disciplinski prekršek in mu izreče ustrezen disciplinski ukrep.
29. člen
Pri odmeri kazni za disciplinski prekršek komisija upošteva težo kršitve, njene
posledice, stopnjo odgovornosti (krivde), okoliščine v katerih je bilo dejanje storjeno,
prejšnje delovanje in obnašanje storilca ter druge olajševalne oziroma oteževalne
okoliščine.
30. člen
Disciplinska komisija izda pisni odpravek odločbe najkasneje v 15. dneh po sprejeti
odločitvi. Odločba mora vsebovati izrek, obrazložitev in pravni pouk.
Odločbo podpiše predsednik komisije.
31. člen
Če je storilec prisoten na obravnavi in izjavi, da se na odločitev ne bo pritožil, ni
potrebno izdajati pisne odločbe, odločitev komisije pa se lahko takoj izvrši, kar se
uradno zapiše v zapisnik o disciplinski obravnavi.
32. člen
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V primeru, da je storilec prvič v postopku, mu disciplinska komisija lahko izreče le
opomin, pod pogojem, da storilec prekršek prizna in ga obžaluje. Storilec je v tem
primeru dolžan plačati stroške postopka in morebitno škodo.
VI. Pritožbeni postopek
33. člen
Zoper odločbo disciplinske komisije je dovoljena pritožba v roku 8. dni od dneva, ko
je storilec prejel pisni odpravek odločbe.
Pritožba zadrži izvršitev odločbe.
Nepravočasno ali nedovoljeno pritožbo zavrže s sklepom predsednik disciplinske
komisije.
Zoper sklep je dopustna pritožba v roku (8 dni) od prejema pisnega odpravka sklepa.
34. člen
O pritožbi zoper odločbo disciplinske komisije odločajo trije imenovani predstavniki
Zbora članstva, ki predstavljajo komisijo druge stopnje, njihov mandat pa je 4 (štiri)
leta.
Komisija druge stopnje lahko pritožbo zavrne in prvostopno odločitev potrdi, jo
spremeni, ali razveljavi in zadevo vrne disciplinski komisiji v ponovno obravnavanje.
Komisija druge stopnje odločbo spremeni, če ugotovi, da je izrečeni disciplinski ukrep
prestrog ali preblag, ali če ugotovi, da je obdolženec odgovoren, pa je bil s
prvostopno odločbo oproščen ali obratno, ali gre za drugačno kršitev in v teh primerih
sam izreče ustrezen disciplinski ukrep.
Komisija druge stopnje razveljavi odločbo in vrne zadevo disciplinski komisiji v
ponovno obravnavanje, če ugotovi, da je dejanski stan v tolikšni meri nepopolno ali
zmotno ugotovljen, da je potrebna ponovna obravnava.
35. člen
Komisija druge stopnje odloči o pritožbi z večino glasov.
36. člen
Odločba disciplinske komisije postane pravnomočna z dnem, ko o njej dokončno
odloči drugostopni organ, ali ko se izteče rok za pritožbo, pa pritožba ni bila podana.
Zoper pravnomočno odločbo ni več pravnega sredstva v AK ALC.
VII. Zastaranje
37. člen
Postopek za ugotavljanje kršitev ni več mogoč, če je od storitve prekrška oziroma od
dneva, ko se je izvedelo zanj in za storilca, preteklo eno leto.
Vsako dejanje pristojnega organa, ki meri na začetek in vodenje postopka,
zastaranje pretrga.
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V nobenem primeru postopek ni več mogoč, ko potečeta od storitve kršitve dve leti.
VIII. Plačilo povzročene škode in stroškov postopka
38. člen
Če je z disciplinskim prekrškom storilec povzročil materialno škodo AK ALC ali
drugim članom, jo je dolžan povrniti. Storilec je dolžan povrniti tudi morebitne stroške
disciplinskega postopka.
39. člen
Stroški postopka so izdatki vseh udeležencev v postopku in se naložijo v plačilo
storilcu.
Plačane denarne kazni in druge denarne obveznosti po določbah tega pravilnika so
dohodek AK ALC.
IX. Obnova disciplinskega postopka
40. člen
Zoper pravnomočno odločbo o prekršku je dovoljena obnova postopka, če so podani
takšni novi dokazi ali nova dejstva, ki sami zase ali v zvezi z že obravnavanimi lahko
povzročijo oprostitev storilca ali izrek blažjega disciplinskega ukrepa.
Obnova postopka je možna v 6 mesecih po pravnomočnosti odločbe.
41. člen
Obnovo postopka lahko zahteva storilec. O obnovi postopka določi in postopek
izvede disciplinska komisija.
Če disciplinska komisija obnovo dovoli, se ponovno izvede ves disciplinski postopek
in izda nova odločba ali pa se zahtevek za obnovo zavrne. Zoper to odločbo je
dopustna pritožba v roku 8. dni na komisijo druge stopnje.
X. Izredna omilitev kazni
42. člen
Izredna omilitev disciplinske kazni je dopustna, kadar se po pravnomočnosti odločbe
pojavijo nove olajševalne okoliščine, zlasti posebna prizadevnost storilca pri delu v
AK ALC, ker posebej kaže na to, da je izrečena kazen vzgojno vplivala na storilca.
Prošnjo za izredno omilitev kazni lahko vloži storilec oziroma 5 (pet) članov AK ALC.
Ko predsednik disciplinske komisije dobi prošnjo za izredno omilitev kazni, mora
zadevo takoj obravnavati, nakar celoten spis odstopi v pristojno reševanje komisiji
druge stopnje, ki je pristojna za odločanje o izredni omilitvi kazni.
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XI. Izbris kazni
43. člen
Izrečeni disciplinski ukrep se izbriše iz evidence:
- za varstvene ukrepe po preteku 5 (petih) let od pravnomočnosti odločbe o izreku
ukrepa,
- prenehanje članstva po preteku desetih let od pravnomočnosti ukrepa.
Disciplinski ukrep se izbriše iz evidence pod pogojem, da storilec v tem času ni storil
novega disciplinskega prekrška in da je svoje obveznosti vestno izpolnjeval.
44. člen
Evidenco disciplinsko kaznovanih vodi predsednik disciplinske komisije, ki skrbi tudi
za objavo pravnomočnih disciplinskih odločb.
XII. Končne in prehodne določbe
45. člen
Če v tem pravilniku ni posameznih določb, zlasti glede vabljenja storilca, prič in
izvedenca ter glede zaslišanja, se uporabljajo zadevna načela zakona o splošnem
upravnem postopku (ZUP).
46. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem sprejema na zboru članstva AK ALC.
Lesce, 1. 4. 2022
Predsednik AK ALC
Janez Polenec

