Na podlagi xx člena statuta društva (ime društva) je upravni odbor društva, na svoji seji dne XX.XX.XXXX sprejel:

D I S C I P L I N S K I     P R A V I L N I K


1.	člen

Ta pravilnik določa disciplinski kršitve, postopek s katerim se ugotovi ali je posamezni član storil disciplinski in kazni za posamezne kršitve. 

2. člen

O diciplinskih kršitvah v skladu s statuom odloča disciplinska komisija, ki jo izvoli skupščina. V kolikor skupščina disciplinske komisije ne izvoli ali ji iz katerih koli razlogov poteče mandat o diciplinski kršitvi odloča skupščina na svoji seji.


3.člen

Disciplinski postopek

Disciplinski postopek se vodi po načelih skrajšanega kazenskega postopka.

Disciplinski postopek se uvede na podlagi odločitve skupščine, na podlagi zahteve predsednika društva na podlagi zahteve člana predsedstva, na podlagi zahteve nadzornega odbora ali na podlagi zahteve vsaj 10 članov društva. 

Pobudo za začetek disciplinskega postopka sme dati vsak član društva. O pobudi presodi organ, ki odloča o disciplinskem postopku

Uvedba disciplinskega postopka ni več dopustna, če je od kršitve preteklo že več kot šest mesecev, vodenje postopka pa ni več mogoče, če je od kršitve poteklo že več kot leto dni.

4. člen

Disciplinske kršitve so naslednja dejanja

1.	ogrožanje življenja sopotapljačev zaradi neustreznih postopkov pred, med ali po potopu, potapljanje z neustrezno ali okvarjeno opremo;
2.	vodenje oziroma odobritev potapljanja na globine, ki niso v skladu s potapljaško kategorijo;
3.	vodenje tečajev ali učenje tečajnikov (izven tečaja, ki ga vodi inštruktor z veljavno licenco) s strani inštruktorjev brez veljavne licence ali drugih potapljačev;
4.	povzročitev potapljaške nesreče; 
5.	dejanja, s katerimi je društvu storjena materialna škoda;
6.	kršitve splošnih pravil, ki jih je sprejelo društvo;
7.	dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva ali Slovenske potapljaške zveze;
8.	če ne izvršuje sklepov skupščine in drugih organov društva;
9.	če je zaradi storitve ali opustitve dolžnega ravnanja posameznega člana društva bila društvu povzročena večja škoda; 


5. člen 

Disciplinski ukrepi

Disciplinski ukrepi so:
·	javni opomin;
·	denarna kazen;
·	izključitev.

Denarna kazen se lahko izreče v znesku, ki ne sme biti manjši od 30.000 sit in ne večji od 100.000 sit. Denarna kazen se lahko izreče tudi pogojno.

6. člen

Disciplinski pravilnik prične veljati xx.xx.xxx



(Kraj), dne xx.xx.xxxx						Predsednik društva:


