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Na podlagi 22. elena Statuta Prostovoljnega gasilskega druitva Komenda z
dne 79.1.2008, je Obini zbor Prostovoljnega gasilskega druitva Komenda na
svojem zasedanju dne 28. januarja 2012 sprejel

PRAVILNIK
O DISUPLINSKEM POSTOPKU V PGD KOMENDA

L SPLOSNE DOLOEBE

f . ilen
(sploSna doloCba)

Ta pravilnik doloia organe za ugotavljanje in odloianje o disciplinski
odgovornosti, disciplinske kriitve in disciplinske ukrepe, disciplinski postopek,
pravna sredstva ter izvrievanje disciplinskih ukrepov Prostovoljnega gasilskega
druitva Komenda (v nadaljevanju: PGD).

2. ilen
(stvarna in krajevna pristojnost)

(1) Pravilnik se uporablja na vseh podroijih izvajanja dejavnosti PGD, kadar se
z ravnanji kriijo statut ali drugi akti PGD oziroma se PGD povzroii moralna ali
materialna 1koda.
(2) Pravilnik se uporablja za vse ilane PGD, ne glede na kraj storitve
disciplinske kriitve.
(3) Za vabljenje, vroianje, izvedbo obravnave in zapisnik se smiselno
uporabljajo doloibe zakona, ki ureja upravni postopek.

II, DISCIPLINSKI ORGANI

3. ilen
(disciplinski organ)

(1) Disciplinski postopek vodi in o disciplinski odgovornosti ilana PGD na prvi
stopnji odloia Disciplinska komisija.
(2) O pritoibi odloia na drugi stopnji Upravni oQbor PGD.
(3) Zoper odloibo Upravnega odbora PGD je mogoia toZba na Stalno arbitraZo
pri Gasilski Zvezi Slovenije. Odloiitev Stalne arbitraie pri Gasilski zvezi
Slovenije je dokonina.
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4. ilen
(sesfava Discipli nske komisije)

(1) Disciplinska komisija vodi disciplinski postopek in odloia v triilanskem
senatu. Clani senata izmed sebe imenujejo predsednika senata.
(2) Disciplinsko komisijo izvoli Obini zbor PGD.
(3) Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna Obinemu zboru PGD.

5. tlen
(sklepinost D iscipl i n ske ko m isie)

(1) Disciplinska komisija je sklepina, ie so na seji prisotni vsi ilani senata.
(2) Sklep je veljavno sprejet, ie zanj glasujeta vsaj dva ilana.

III. DISUPLINSKE KRSITVE IN DISCIPLINSKI ''KREPI

6. ilen
(opredelitev d iscipl inskih krSitev)

(1) Disciplinske kriitve so:
7. kriitve doloib statuta ali drugih aktov PGD;
2. nevestno ali malomarno sprejemanje oziroma izpolnjevanje zadoliitev

in nalog v PGD;
3. neizpolnjevanje odloiitev organov upravljanja PGD;
4. dejanja, ki povzroiijo moralno ali materialno ikodo PGD;
5. neizpolnjevanje Pravil gasilske sluibe oziroma Posebnih pravil gasilske

sluZbe;
6. neizpolnjevanje Kodeksa etike prostovoljnega gasilstva.

(2) Disciplinske kriitve se delijo na laije in teZje disciplinske kriitve,

7. ilen
(aZje discipl inske kr5itue)

(1) Za laZjo disciplinsko kriitev se Steje:
7. nesodelovanje v organih upravljanja PGD, v katere je bil ilan PGD

izvoljen;
2. malomaren odnos do osebne zaiiitne opreme ali skupne gasilske

opreme, 5e zlasti ie je nastala materialna ikoda;
3. neopraviien izostanek na gasilskih vajph po sprejetem programu;
4. veddnje, ki krii ugled lika gasilca 'na gasilskih prireditvah, ki ni

povzroiilo materia I ne 1kode.
(2) Za nesodelovanje se 5fe.7'e veikratna odsotnosf s sej organov upravljanja,
za malomaren odnos pa tako aktivno kot opustitveno ravnanje. V teh primerih
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se disciplinski postopek lahko uvede, ie je ilana PGD dvakrat ustno oziroma
neformalno opomnil predstojnik posameznega organa.

f . ilen
(teije d iscipli nske krSitve)

Za teZjo disciplinsko kriitev se iteje:
1. opustitev nalog v zvezi z izvajanjem operativnih nalog skladno s

Pravili gasilske sluZbe oziroma Posebnih pravil gasilske sluZbe;
2. opustitev izvriitve dejanja, s katerim bi se lahko prepreiil nastanek

veije materialne Skode na skupni gasilski opremi;
3. izguba ali poikodovanje gasilske opreme na intervencijah in vajah

namenoma ali iz malomarnosti, pri iemer je nastala veija materialna
Skoda;

4. veddnje, ki krii ugled lika gasilca na gasilskih prireditvah, ki je
povzroiilo materialno ikodo ali je izzvalo negativen odziv javnosti;

5. omogoianje tretji osebi uporabo gasilske opreme in drugih sredstev
brez soglasja oziroma odobritve Upravnega odbora ali Poveljstva PGD;

6. prilastitev gasilske opreme in drugih sredstev PGD.

9. ilen
(disciplinski ukrepi)

Disciplinski ukrepi, ki jih izreka Disciplinska komisija so:
7. opomin;
2. javni opomin;
3. izkljuiitev.

10, ilen
(izre ka nje disci pl i n skih u krepov)

(1) Opomin se izreie za laZje disciplinske kriitve in za tiste teZje disciplinske
kriitve, ki so milejie narave oziroma za katere se ugotovi olajievalne
okoliSiine zaradi katerih bo ie z opominom doseZen namen disciplinskega
ukrepa.
(2) Javni opomin se izreie za ponavljajoie laije disciplinske kriitve in za teZje
disciplinske kriitve, za katere se ne ugotovi olajievalnih okoliSiin.
(3) Izkljuiitev se izreie za teije disciplinske kriitve in za ponavljajoie
disciplinske kriitve, ie ilan PGD: I

1. krii Pravila gasilske sluZbe in Posebna pravila gasilske sluibe;
2. krii dolZnosti, ki so doloiene s statutom in drugimi akti PGD;
3. zavestno ravna proti interesom in ugledu druitva;
4. je pravnomoino obsojen za kazniva dejanja, ki ikodujejo ugledu druitva.
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(4) Izkljuiitev se izreie, ie je bil ilanu PGD 2e izreien javni opomin. V
primeru, da narava teZje disciplinske kriitve onemogoia normalno delo PGD ali
ima negativen odziv javnosti, lahko Disciplinska komisija izreie izkljuiitev brez
predhodno izreienega javnega opomina.
(5) Po izkljuiitvi se lahko ilan v skladu s statutom PGD ponovno vilani iele po
preteku 2 let od izkljuiitve.

11. ilen
(u g otavlj anje d ej a n skeg a sta nj a)

(1) Disciplinska komisija mora izvesti vse potrebne dokaze, ki jih v okviru
svojih zmoZnosti in pooblastil pridobi v disciplinskem postopku, s ciljem
pravilne in popolne ugotovitve dejanskega stanja.
(2) Disciplinska komisija se odloii za ukrep po temeljiti presoji vseh znanih
dejstev in okoliSiin. Pri tem upoiteva predvsem:

1. teZo kriitve;
2. omogoianje normalnega dela PGD;
3. nevarnost in *kodo, ki je bila povzroiena;
4. prepreievanje nadaljnjih kriitev in sporov;
5. dosedanje veddnje in morebitne prejinje disciplinske kriitve ilana PGD.

12. ilen
(evidenca o disciplinskih ukrepih)

Disciplinska komisija vodi evidenco disciplinskih postopkov in izreienih
ukrepov.

IV. DISCIPLINSKI POSTOPE K

13. ilen
(uvedb a d isci pl i n skeg a postop ka)

(1) Pisni predlog za uvedbo disciplinskega postopka lahko poda ilan PGD ali
organ upravljanja PGD (v nadaljevanju: predlagatelj).
(2) Predlog mora biti poslan Disciplinski komisiji PGD. Ce je predlog poslan
drugemu organu upravljanja PGD, ga ta nemudoma odstopi Disciplinski
komisiji PGD v obravnavo.
(3) Predlog mora vsebovati ime in podpis pred/agatelja, ime ilana PGD, zoper
katerega se predlaga uvedba disciplinskega postopka in opis storjene
disciplinske kriitve, kot tudi dokaze, ki utemeljujejo navedbe v predlogu za
uved bo d iscipl i nskega postopka.
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(4) Disciplinski postopek se uvede s pisnim sklepom. Za dan uvedbe
disciplinskega postopka se gteje dan, ko je bil sklep o uvedbi disciplinskega
postopka vroien ilanu PGD.

14. ilen
(sklep o uvedbi disciplinskega postopka)

(1) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka mora vsebovati :
f. ime in priimek ilana PGD, zoper katerega se uvaja disciplinski

postopek;
2. kraj, ias in opis kriitve;
3. opredelitev kriitve;
4. dokaze o dejstvih in okoliiiinah, na podlagi katerih je mogoie ugotoviti,

da gre za disciplinsko kriitev ilana PGD;
5. opozorilo ilanu PGD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaiiencu ati

pa poda pisno izjavo.
(2) V disciplinskem postopku ni mogoie ugotavljati odgovornosti za
disciplinske kriitve, ki niso vsebovane v sklepu o uvedbi disciplinskega
postopka.
(3) Sklep o uvedbi disciplinskega postopka se vroii ilanu PGD.
(4) Zoper sklep o uvedbi disciplinskega postopka ni posebne pritoZbe.

15. ilen
(zastaranje uvedbe disciplinskega postopka)

(1) Uvedba disciplinskega postopka za laijo disciplinsko kriitev zastara v 7
mesecu od dneva, ko se je izvedelo za laZjo disciplinsko kriitev in storilca,
oziroma v 2 mesecih od dneva, ko je bila laija disciplinska kriitev storjena.
(2) Uvedba disciplinskega postopka za teZjo disciplinsko kriitev zastara v 3
mesecih od dneva, ko se je izvedelo za teijo disciplinsko kriitev in storilca,
oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila teija disciplinska kriitev storjena.
(3) V primeru ponavljanja laZjih disciplinskih kriitev, ugotovljenih z dokoninim
sklepom, uvedba disciplinskega postopka zastara v 6 mesecih od dneva, ko je
zadnji disciplinski sklep postal dokonien.

16. ilen
(zastaranje vodenja disciplinskega postopka)

(1) Vodenje disciplinskega postopka za laijo /isciplinsko kriitev zastara v 3
mesecih od dneva, ko se je izvedelo za laZjo disciplinsko kriitev in storilca,
oziroma v 6 mesecih od dneva, ko je bila laZja disciplinska kriitev storjena.
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(2) Vodenje disciplinskega postopka za teZjo disciplinsko kriitev zastara v 9
mesecih od dneva, ko se je izvedelo za teijo disciplinsko kriitev in storilca,
oziroma v 18 mesecih od dneva, ko je bila teija disciplinska kriitev storjena.
(3) V primeru ponavljanja laijih disciplinskih kriiteq ugotovljenih z dokoninim
sklepom, vodenje disciplinskega postopka zastara v 78 mesecih od dneva, ko
je zadnji disciplinski ukrep postal dokonien.
(4) Vodenje disciplinskega postopka v vsakem primeru zastara v 7 letu od
dneva, ko se je izvedelo za disciplinsko kriitev.

17. ilen
(vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku)

(1) O disciplinski odgovornosti ilana PGD lahko Disciplinska komisfa odloii Ie
na podlagi obravnave.
(2) Vabilo na obravnavo se vroii ilanu PGD in predlagatelju.
(3) Med vroiitvijo vabila na obravnavo ilanu PGD in obravnavo mora preteii
najmanj I dni.
(4) Vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku mora vsebovati:

7. ime in priimek ilana PGD;
2. Stevilko in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
3. datum, kraj in ias obravnave;
4. opozorilo ilanu PGD, da se lahko zagovarja sam ali po pooblaiiencu

oziroma da se mu obravnave ni treba udeleiiti in da lahko poda pisno
izjavo;

5. opozorilo ilanu PGD, da se bo obravnava opravila tudi, ie se obravnave
ne bo udeleZil sam ali njegov pooblaitenec in izostanka ne bo opraviiil
do zaietka obravnave;

6. opozorilo na pravico do vpogleda v disciplinski spis.
(5) Vabilo drugim osebam (npr. priiam) mora vsebovati:

7. ime in priimek ilana PGD zoper katerega je uveden disciplinski postopek;
2. Stevilka in datum sklepa o uvedbi disciplinskega postopka;
3. datum, kraj in ias obravnave;
4. svojstvo va bljenega.

18. ilen
(zagovor Clana PGD na ob@vnavi)

ft) ebn PGD se na obravnavi ni dotZan zagornrjati, vendar ga je Disciptinska
komisija dolZna opozoriti, da lahko odloii o njegovi disciplinski odgovornosti
tudi ie se ne zagovarja.
(2) Po konianem zagovoru ilanu PGD najprej postavlja vpraianja Disciplinska
komisija, nato pa poobla*ienec ilana PGD.
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G) ebn PGD, ki se obravnave ne udeleZi, tahko poitje navedbe o dejstvih in
dokazih v svojo korist v pisni obliki in jih Disciplinska komisija na obravnavi
javno prebere.

19. ilen
(zasliSanje vabljenih na obravnavo)

(1) Vabljeni ne sme biti navzot pri zasliSanju ilana PGD v disciplinskem
postgpku, niti pri zasliganiu drugega vablienega, ie sam ie ni bil zasliSan.
(2) Clan PGD v disciplinskem postopku je navzoi pri zasli1anju vabljenih.
(3) Pred zasliSanjem Disciplinska komisija vabljenega opozori, da je dolhan
govoriti resnico in da ne sme niiesar zamoliati, da pa lahko odkloni odgovor
na posamezno vpraianje, ki bi njega ali njegove bliZnje spravilo v hudo
sramoto, precejinjo premoZenjsko Skodo ali kazenski pregon.
(4) Po konianem zasliSanju vabljenemu najprej postavlja vpraianja
Disciplinska komisija, nato ilan PGD oziroma pooblaiienec organa PGD, ki je
predlagatelj disciplinskega postopka in na koncu ilan PGD, ki je v postopku
oziroma njegov pooblaiienec.

20. ilen
(zapisnik)

O vodenju obravnave v disciplinskem postopku se vodi zapisnik, ki ga
podpiiejo vsi ilani senata Disciplinske komisije ter zapisnikar, ie ni ilan
Disciplinske komisije, ilan PGD ter vabljeni, ki so bili zasliiani na obravnavi.

21. ilen
(odloditev o discipl inski odgovornosti)

(1) Pri odloianju Disciplinske komisije sme biti poleg ilanov senata Disciplinske
komisije navzoi le 5e zapisnikar, ki o posvetovanju in glasovanju o disciplinski
odgovornosti ilana PGD in o izbiri disciplinskega ukrepa, sestavi poseben
zapisnik.
(2) Pri razglasitvi odloiitve Disciplinske komisije so tako kot na obravnavi lahko
prisotne le osebe, ki so prejele vabilo na obravnavo v disciplinskem postopku.
(3) V bolj zapletenih zadevah lahko Disciplinska komisija odloi| da bo sklep
izdala pisno, in sicer najkasneje v 30 dneh od dne, ko je bila koniana
obravnava.
(4) Sklep o disciplinski odgovornosti vsebuje izrqk, obraztohitev in pravni pouk.
(5) Disciplinska komisija mora sklep o disciplinski odgovornosti vroiiti ilanu
PGD,

22. ilen
(odloCitve Disciplinske komisije)
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Disciplinska komisija lahko sprejme naslednji odloiitvi :
7. sklep, s katerim ustavi disciplinski postopek ali
2. sklep, s katerim ugotovi, da je ilan PGD odgovoren za disciplinsko kriitev

in s katerim izreie ustrezen disciplinski ukrep.

23. ilen
(ustavitev postopka)

Disciplinski postopek se ustavi, ie:
1. ni dokazano, da je ilan PGD storil oiitano disciplinsko kriitev;
2. Disciplinska komisija ugotovi, da je zastarala uvedba disciplinskega

postopka ali da je zastaralo vodenje disciplinskega postopka;
3. Disciplinska komisija ugotovi, da dejanje, ki se ilanu PGD v disciplinskem

postopku oiita, ni opredeljeno kot disciplinska kriitev;
4. Disciplinska komisija ugotovi, da ni podana disciplinska odgovornost

ilana PGD;
5. je ilanu PGD v iasu trajanja disciplinskega postopka prenehalo ilanstvo

v PGD.

24. ilen
(izb i ra d i sci pl i n skeg a u kre p a)

Pri izbiri disciplinskega ukrepa, ki ga izreka Disciplinska komisija, se upoiteva:
1. stopnja odgovornosti ilana PGD v disciplinskem postopku,
2. stopnja krivde glede na to, ali je bila disciplinska kriitev storjena z

naklepom ali iz malomarnosti,
3. teZa nastalih posledic disciplinske kriitve,
4. olajievalne in oteZevalne okoliSiine,
5. podatek o tem, ali je ilan PGD 2e prej storil disciplinsko kriitev, vrsta in

teia disciplinske kriitve in izreieni disciplinski ukrep, ie disciplinska
kriitev ie ni bila izbrisana iz evidence.

V, PRAVNA SREDSTVA

25. ilen
(vsebina pritoZbe)

(1) Zoper odloiitev Disciplinske komisije se lahl<o pritoiijo ilan PGD, ki je bil v
discipl inskem postopku ter pred lagatelj.
(2) Pritoiba se lahko vloii v B dneh od vroiitve sklepa Disciplinske komisije.
(3) PritoZba mora obsegati:

7. navedbo sklepa Disciplinske komisije, zoper katerega se vlaga;
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2. pritoZbene razloge in obrazloiitev;
3. podpis.

26. ilen
(pritoZbeni razlogi)

(1) Sklep o disciplinski odgovornosti se lahko s pritoZbo izpodbija zaradi:
7. zmotno ali nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja;
2. bistvenih kriitev pravil postopka;
3. zmotne uporabe materialnega prava,

(2) Upravni odbor PGD preizkusi odloiitev Disciplinske komisije v tistem delu, v
katerem se izpodbUa s pritoibo, po uradni dolZnosti pa vselej preveri obstoj
morebitnih bistvenih kriitev pravil postopka in pravilnost uporabe materialnega
prava.

27. ilen
(odlohanje o pritoZbi)

O pritoZbi zoper odloiitev Disciplinske komisije odloia lJpravni odbor PGD z
veiino glasov navzoiih ilanov Upravnega odbora PGD.

28. ilen
(odlo6itve Upravnega odbora PGD)

(1) Upravni odbor PGD lahko sprejme naslednje odloiitve:
7. ugotovi, da je pritoZba prepozna in jo zavrZe;
2. ugotovi, da pritoiba ni dovoljena in jo zavrie;
3. ugotovi, da pritoZba ni utemeljena in potrdi sklep Disciplinske komisije;
4. ugotovi, da je pritoZba utemeljena, ker je:

a. podana absolutna bistvena kriitev pravil postopka;
b. za pravilno ugotovitev dejanskega stanja je treba ugotoviti nova

dejstva ali izvesti nove dokaze ali da je bilo zaradi zmotne uporabe
materialnega prava dejansko stanje nepopolno ugotovljeno;

c. na podlagi obravnave ugotovil drugaino dejansko stanje kot je bilo
ugotovljeno pred Disciplinsko komisijo oziroma da je Disciplinska
komisija zmotno presodila listine ali posredno izvedene dokaze,
njen sklep o disciplinski odgovornosti pa se opira samo na fe
dokaze oziroma da je Disciplinska l<omisija iz ugotovljenih dejstev
nepravilno sklepala na obstoj drugih dejstev, sklep o disciplinski
odgovornosti pa se opira na ta dejstva oziroma je ugotovil, da je
Disciplinska komisija pravilno ugotovila dejansko stanje, da pa je
zmotno uporabila materialno pravo.
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(2) V primeru utemeljenosti pritoZbe na podlagi toik a) in b) prejinjega
odstavka Upravni odbor PGD razveljavi sklep Disciplinske komisije in ji zadevo
vrne v ponovno obravnavanje in odloianje, v primeru utemeljenosti pritoibe
na podlagi toike c) pa Upravni odbor PGD spremeni sklep Disciplinske
komisije.

VI. IZVRSITEV SANKCIJ

29. ilen
(izv riitev d i sci pl i nskeg a u krepa )

1) Disciplinski ukrep se izvrii po dokoninosti sklepa o disciplinski odgovornosti.
lavni opomin se izvrii tako, da se objavi v sporolilu, ki ga PGD poilje vsem
ilanom PGD oziroma predsednik Disciplinske komisije seznani ilane PGD na
Obinem zboru PGD.
(2) Izvriitev disciplinskega ukrepa zastara v 2 mesecih od dneva dokontnosti
sklepa o disciplinski odgovornosti.
(3) Dgkonien disciplinski ukrep se vpiie v evidenco.
(4) CIanu PGD, ki v enem letu od dneva pravnomoinosti izreka disciplinskega
ukrepa za laijo kriitev oziroma v 2 letih od dneva pravnomoinosti izreka
disciplinskega ukrepa za teijo kriitev ne stori nobene disciplinske kr1itve, se
disciplinski ukrep izbriSe iz evidence in se ilteje, da ni bil disciplinsko kaznovan.

VII. PREHODNA IN KONENE DOLOEBA

30. ilen
(prehodna doloiba)

Disciplinski postopek, ki se je zaiel pred uveljavitvijo tega pravilnika, s€
nadaljuje po doloibah tega pravilnika.

31. ilen
(kondna doloiba)

Ta pravilnik zaine veljati naslednji dan po objavi na oglasni deski PGD in
spletni strani PGD www.pgd-komenda.si. ,,

napomoA


