DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DRUŠTVA SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU

Na podlagi 28. člena Statuta Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu je skupščina
Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu dne 7.11.2005 sprejela in dne 30.8.2008
dopolnila naslednji

DISCIPLINSKI PRAVILNIK
DRUŠTVA SLOVENSKIH SODNIKOV HOKEJA NA LEDU

I. UVODNE IN SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Disciplinski pravilnik je sestavni del aktov Društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu.
2. člen
S tem pravilnikom se določajo disciplinski prekrški in disciplinski ukrepi, s katerimi se ti
sankcionirajo, ter postopek za njihovo izrekanje.

II. DISCIPLINSKI PREKRŠKI
3. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vsakogar, ki je v času izvršitve disciplinskega prekrška
član društva, ne glede na kraj storitve.
Naknaden izstop iz društva ni ovira za dokončanje disciplinskega postopka.
4. člen
Disciplinski prekršek je vsako s tem pravilnikom določeno nespoštovanje določil veljavnih
aktov društva (statuta, pravilnikov, navodil, priporočil idr.), veljavnih sklepov organov in
funkcionarjev društva ter določil veljavnih pogodb, ki jih je društvo sklenilo s tretjimi
osebami.
Disciplinski prekršek je tudi vsako s tem pravilnikom določeno ravnanje člana društva,
izvršeno v škodo društva, njegovega organa, funkcionarja, člana ali drugega, s tem
pravilnikom določenega oškodovanca.
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V prvem in drugem odstavku tega člena opisana ravnanja se štejejo za disciplinski prekršek
samo, če so bila storjena krivdno (naklepoma ali iz malomarnosti).
Naklep je podan, če se je storilec zavedal posledice svojega ravnanja in je posledico hotel, ali
vanjo privolil.
Malomarnost je podana, če se je storilec zavedal možnosti nastanka posledice svojega
ravnanja, pa je lahkomiselno mislil, da do nje ne bo prišlo, ali se te možnosti ni zavedal, pa bi
se glede na svoje osebnostne lastnosti in objektivne okoliščine, moral in mogel zavedati te
možnosti.
Ni disciplinskega prekrška, če je bilo dejanje storjeno v silobranu, skrajni sili, pod vplivom
sile ali grožnje, ali v dejanski ali opravičljivi pravni zmoti. Ta vprašanja se presojajo po
splošnih pravnih pravilih, če s tem pravilnikom ni določeno drugače.
5. člen
Disciplinski prekršek zastara v roku 6 mesecev po njegovi izvršitvi.
6. člen
Če se v disciplinskem postopku obravnava več različnih disciplinskih prekrškov istega
storilca in se ugotovi njegova krivda, mu disciplinska komisija izreče po pravilih postopka le
enotno sankcijo.
7. člen
Disciplinski prekrški so:
7.01 ZAMUDA NA TEKMO
Sodnik ali kontrolor ne pride pravočasno v uradni prostor, kot to določajo predpisi društva.
Disciplinski ukrep: Za prvo zamudo denarna kazen v višini ½ nadomestila stroškov za
sojenje, za drugo zamudo denarna kazen v višini 1 nadomestila stroškov za sojenje, za tretjo
in vsako nadaljnjo zamudo v isti sezoni denarna kazen v višini 2 nadomestil stroškov za
sojenje.
7.02 ZAMUDA PRI ODDAJI POROČIL S TEKME
Sodnik oz. kontrolor ne odda pravočasno poročil s tekme, kot to določajo predpisi društva.
Disciplinski ukrep: Za prvo zamudo denarna kazen v višini ½ nadomestila stroškov za
sojenje, za drugo zamudo denarna kazen v višini 1 nadomestila stroškov za sojenje, za tretjo
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in vsako nadaljnjo zamudo v isti sezoni denarna kazen v višini 2 nadomestil stroškov za
sojenje.
7.03 POMANJKLJIVO IZPOLNJENI DOKUMENTI TEKME
Sodnik ali kontrolor pomanjkljivo izpolni ali spregleda pomanjkljivo izpolnjen uradni
dokument (napake pri nazivih ekip, pri številkah igralcev, nepravilnost pri pregledu
tekmovalnih knjižic ipd., uradni zapisnik ali uradna poročila tekme in kontrole.
Disciplinski ukrep: Za prvo kršitev denarna kazen v višini ½ nadomestila stroškov za sojenje,
za drugo kršitev denarna kazen v višini 1 nadomestila stroškov za sojenje, za tretjo in vsako
nadaljnjo kršitev v isti sezoni denarna kazen v višini 2 nadomestil stroškov za sojenje.
7.04 NAPAČNE NAVEDBE V ZAPISNIKU TEKME
Sodnik ali kontrolor zavestno zapiše ali dopusti zapis napačnih podatkov v uradni zapisnik
tekme ali zamolči pomembne dogodke tekme.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od 1 do 10 nadomestil stroškov za sojenje, ob
posebno težkih kršitvah tudi suspenz od 1 do 6 mesecev.

7.05 SLABO VODENA TEKMA
Sodnik ni kos zaupani nalogi in povsem odpove pri vodenju tekme.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 5 nadomestil stroškov za sojenje, ob
ponovitvi pa o nadaljnjih ukrepih odloča strokovni svet društva.
Dokazno gradivo za presojanje o konkretnem disciplinskem prekršku je lahko samo
kontrolorjevo poročilo ali videoposnetek cele tekme.
7.06 NEŠPORTNO OBNAŠANJE
Nešportno se obnaša član, ki krši Kodeks društva slovenskih sodnikov hokeja na ledu (še
posebej določila 4. ali 5. člena), splošno veljavne športne norme in disciplino ter kdor na
katerikoli drug način poskuša okrniti oz. okrni ugled društva ali članov.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 5 nadomestil stroškov za sojenje, ob
posebno težkih kršitvah tudi suspenz od 1 do 6 mesecev.
7.07 ŽALJIVO JAVNO KOMENTIRANJE
Član društva, ki kjerkoli in kadarkoli javno žaljivo komentira sojenje, kontrolo, delegiranje,
vodenje društva ter delo drugih uradnih oseb na hokejski tekmi.
Disciplinski ukrep: Za prvi prekršek denarna kazen v višini 1 nadomestila stroškov za
sojenje, za drugi prekršek denarna kazen v višini 2 nadomestil stroškov za sojenje, za tretji in
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vsak nadaljnji prekršek v isti sezoni denarna kazen v višini 3 nadomestil stroškov za sojenje.
Ob posebno težkih in odmevnih kršitvah, ne glede na število, lahko tudi suspenz od 1 do 12
mesecev.
7.08 RAZŽALITEV ALI GROŽNJA
Sodnik ali kontrolor pri opravljanju svoje funkcije psuje, žali z besedami ali kretnjami, ali
grozi drugemu sodniku, igralcu, funkcionarju ali gledalcu.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 5 nadomestil stroškov za sojenje, ob
ponavljajočih se ali posebno težkih kršitvah tudi suspenz od 1 do 6 mesecev.

7.09 AGRESIVNOST
Sodnik ali kontrolor pri izvajanju svoje funkcije kaže namero ali dejansko fizično napade
drugega sodnika, kontrolorja, igralca, funkcionarja ali gledalca.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od 2 do 10 nadomestil stroškov za sojenje, ob
posebno težkih kršitvah tudi suspenz od 1 do 12 mesecev ali doživljenjski suspenz.
7.10 NEUPOŠTEVANJE NAVODIL IN PREDPISOV
Sodnik ali kontrolor pri opravljanju svoje funkcije ne upošteva ali krši pravila oz. določila,
pisna ali ustna navodila, ukrepe ali razglase društva oz. njegovih organov.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 2 nadomestil stroškov za sojenje.
Če se sodniku ali kontrolorju dokaže zavestno kršenje predpisov, znaša kazen od 2 do 10
nadomestil stroškov za sojenje, ob posebno težkih kršitvah tudi suspenz od 2 do 12
mesecev.
7.11 MATERIALNO KRŠENJE PRAVIL IGRE HOKEJA NA LEDU
Sodnik ali kontrolor vede ali nevede povzroči materialno kršenje pravil.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 10 nadomestil stroškov za sojenje, ob
posebno težkih kršitvah ali ob ponavljajočih se kršitvah po odločitvi strokovnega sveta pa tudi
suspenz za nedoločen čas do pozitivno opravljenega ponovnega preverjanja znanja, vendar
najmanj za 1 mesec in največ za 12 mesecev.

7.12 SOJENJE OZ. KONTROLA BREZ URADNE DELEGACIJE
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Sodnik kjerkoli (na ozemlju Republike Slovenije ali izven ozemlja Republike Slovenije) sodi
uradno tekmo brez uradne delegacije odgovornega referenta za delegiranje oz. sodi med
suspenzom.
Kontrolor kjerkoli (na ozemlju Republike Slovenije ali izven ozemlja Republike Slovenije)
opravlja svojo funkcijo na uradni tekmi brez uradne delegacije odgovornega referenta za
delegiranje oz. opravlja svojo funkcijo med suspenzom.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 5 nadomestil stroškov za sojenje, ob
posebno težkih kršitvah lahko tudi suspenz od 1 do 12 mesecev, ob ponovitvi avtomatično
podaljšanje suspenza od 1 do 12 mesecev.

7.13 NEPRAVILNA POTRDITEV OZ. ODPOVED DELEGACIJE
Sodnik ali kontrolor ne potrdi oz. ne odpove svoje delegacije po predpisih društva oz. to
naredi prepozno.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 2 nadomestil stroškov za sojenje, ob
ponavljajočih se kršitvah lahko tudi suspenz od 1 do 2 mesecev.

7.14. ODSOTNOST NA TEKMI
Delegiranega sodnika ali kontrolorja ni na tekmo in ni kakršnekoli uradne informacije (niti
telefonske) o razlogih odsotnosti.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od ½ do 5 nadomestil stroškov za sojenje, ob
ponavljajočih se kršitvah lahko tudi suspenz od 1 do 2 mesecev.
7.15 OBRAČUN PREVISOKIH STROŠKOV
Sodnik ali kontrolor obračuna višje stroške oz. nadomestilo stroškov za sojenje, kot so
določeni v predpisih društva.
Disciplinski ukrep: Denarna kazen v višini od 1 do 10 nadomestil stroškov za sojenje, ob
ponavljajočih se kršitvah lahko tudi suspenz od 1 do 2 mesecev.
7.16 NEVPLAČILO ALI ZAMUDA PRI VPLAČILU NA TRANSAKCIJSKI RAČUN
DRUŠTVA
Sodnik oz. kontrolor oz. drug član društva ne položi denarja (nadomestil stroškov za sojenje,
ki jih je zase ali za koga drugega prejel v zvezi z opravljanjem funkcije v društvu) ali ga ne
položi pravočasno na transakcijski račun društva, kot to določajo predpisi društva.
Disciplinski ukrep: Vračilo oz. položitev denarja z zakonskimi zamudnimi obrestmi (v
primeru zamude nad 8 dni) na račun društva, ob tem pa še: za prvo zamudo denarna kazen v
višini ½ nadomestila stroškov za sojenje, za drugo zamudo denarna kazen v višini 1
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nadomestila stroškov za sojenje, za tretjo in vsako nadaljnjo zamudo v isti sezoni denarna
kazen v višini 2 nadomestil stroškov za sojenje in avtomatični suspenz od 1 do 2 mesecev.

7.17 PODKUPLJIVOST
Sodnik ali kontrolor se pusti zapeljati in odloča pristransko ali se pusti podkupiti ali k tem
dejanjem nagovarja.
Disciplinski ukrep: Doživljenjski suspenz in izključitev iz društva.

7.18 ZAVAJANJE
Sodnik ali kontrolor kot priča na kateremkoli organu društva ali organu HZS oz. drugem
organu, ki vodi določeno tekmovanje, utaji ali zavestno daje napačne podatke oz. navedbe,
ustno ali pisno, ali s ponarejanjem podpisa ali kakšnim drugim ponarejanjem zavaja organe
društva ali organe HZS ali druge organe, ki vodijo uradno tekmovanje, in s katerimi ima
društvo veljavno pogodbo.
Disciplinski ukrep: Doživljenjski suspenz in izključitev iz društva.

7.19 ALKOHOL, MAMILA
Delegiran sodnik ali kontrolor opravlja svojo funkcijo na tekmi pod vplivom alkohola ali
mamil.
Disciplinski ukrep: Avtomatični suspenz za 12 mesecev in obravnava na strokovnem svetu
društva za nadaljnje ukrepe.

III. DISCIPLINKI UKREPI
8. člen
Za disciplinski prekršek po tem pravilniku se, glede na njegovo težo, in ob upoštevanju
določb 6. in 7. člena tega pravilnika lahko izreče
-

denarna kazen v višini od ½ do 10 nadomestil stroškov za sojenje,
suspenz od 1 meseca do 12 mesecev,
doživljenjski suspenz,
izključitev iz društva,
obravnava na strokovnem svetu društva

Denarna kazen se izreče v višini nadomestila stroškov za sojenje za konkretno tekmo, na
kateri oz. v povezavi s katero, je bil izvršen disciplinski prekršek.
Suspenz se izreče v dolžini od 1 meseca do 12 mesecev ali doživljenjski suspenz.
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V primeru izrečenega doživljenjskega suspenza se člana avtomatično izključi iz društva.
V primeru, ko je kot disciplinski ukrep zagrožena obravnava na strokovnem svetu društva, ta
presoja o usposobljenosti oz. primernosti člana za opravljanje funkcij oz. nalog glede na nivo
licence ter ukrepa v skladu s Pravilnikom o pogojih za pridobitev licence sodnik hokeja na
ledu in pogojih za kategorizacijo sodnikov hokeja na ledu.
Kjer je to posebej določeno, je mogoča kumulacija denarne kazni in suspenza.
8. a člen
Izjemoma se lahko izreče javni opomin. Javni opomin se sme izreči za tiste disciplinske
prekrške, ki so storjeni v takih olajševalnih okoliščinah, ki jih delajo posebno lahke. Javni
opomin se ne more izreči za naslednje disciplinske prekrške:
-

7.05 Slabo vodena tekma,
7.09 Agresivnost,
7.17 Podkupljivost,
7.18 Zavajanje
7.19 Alkohol, mamila

Odločba, s katero je bil izrečen javni opomin, se pošlje po el. pošti vsem članom društva.
9. člen
Vsi izrečeni disciplinski ukrepi praviloma veljajo za vse uradne tekme na območju Republike
Slovenije.
O veljavnosti teh kazni na mednarodnih tekmovanjih v Republiki Sloveniji in v tujini odloča
strokovni svet društva.
Izjema je doživljenjski suspenz, ki avtomatično velja za vsa tekmovanja, tako v Republiki
Sloveniji kot v tujini.

IV. DISCIPLINSKI POSTOPEK
10. člen
Disciplinski postopek se uvede zoper obdolženca na pravočasen, pisen in razumljiv predlog
upravičenega predlagatelja.
Upravičeni predlagatelji oz. prijavitelji po tem pravilniku so: vsak član Društva slovenskih
sodnikov hokeja na ledu, izvršni odbor društva, nadzorni odbor društva, uradna oseba HZS in
uradna oseba kluba, ki je igral na konkretni tekmi.
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Podlaga za ukrepanje disciplinske komisije ob nepravilnostih in kršitvah so le konkretni
materialni dokazi, dostavljeni v pisni obliki v 15 oz. 30 dneh po dogodku, praviloma v
predpisanih formularjih:
-

zapisnik tekme z eventualno napovedjo pritožbe,
pisna pritožba na osnovi napovedi v zapisniku tekme,
poročilo kontrolorja oz. delegata,
uradno poročilo o oceni sodnikov,
pisna prijava upravičenega predlagatelja.
11. člen

Člana, zoper katerega je vložena prijava, v kateri se mu očita izvršitev prekrška, za katerega je
kot kazen zagrožen doživljenjski suspenz in s tem avtomatična izključitev iz društva, ali
obravnava na strokovnem svetu društva, ob predpostavki, da že iz same prijave izhaja, da bi
obtožba lahko bila utemeljena, se avtomatično suspendira že ob vložitvi prijave in se mu
suspenz všteje v končno kazen.
Ob vložitvi prijave se torej avtomatično suspendira obdolženca, kateremu se utemeljeno očita
izvršitev enega izmed naslednjih prekrškov:
-

7.05 Slabo vodena tekma,
7.09 Agresivnost,
7.17 Podkupljivost,
7.18 Zavajanje
7.19 Alkohol, mamila

Obdolženca se ne suspendira, če je že na prvi pogled očitno, da je prijava neutemeljena.
12. člen
Rok za prijavo prekrška disciplinski komisiji je 30 dni, za prekrške v zvezi z materialnim
kršenjem pravil pa 15 dni po dogodku.
Disciplinska komisija v roku 8 dni od prejema popolne prijave obdolženca pisno seznani z
uvedbo postopka ter z njegovo pravico, da v roku 8 dni lahko poda svoj pisni zagovor in da v
istem roku lahko zahteva svoje zaslišanje in zaslišanje ostalih udeležencev (upravičenega
predlagatelja, prič in morebitnega oškodovanca).
Če obd. pisnega zagovora ne poda v določenem roku ali ne zahteva svojega zaslišanja ali
zaslišanja ostalih udeležencev, se zaslišanje ne opravi.
Zaslišanje obdolženca in ostalih udeležencev (upravičenega predlagatelja, prič in morebitnega
oškodovanca) kljub obd. zahtevi ni potrebno, če je dejansko stanje stvari razjasnjeno tako in
toliko, da je zadeva zrela za odločitev.
Disciplinska komisija po lastni presoji kljub temu lahko zasliši vse udeležence, če meni, da je
to v interesu pravičnosti in v interesu ugleda društva.
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Udeleženci lahko ob zaslišanju podajo tudi pisno izjavo. Obdolžencu se mora na njegovo
zahtevo omogočiti, da se sooči z drugimi udeleženci, še posebno s tistimi, katerih izjave ga
obremenjujejo. Soočenje ni potrebno, če od njega objektivno ni pričakovati razjasnitve
dejanskega stanja oz. če dejansko stanje objektivno sploh ni sporno.
Disciplinska komisija mora po ugotovitvi dejanskega stanja v nadaljnjih 3 delovnih dneh z
večino glasov vseh članov sprejeti odločitev in z njo nemudoma seznaniti generalnega
sekretarja. Ta z odločitvijo disciplinske komisije v roku 3 dni pisno seznani obdolženca,
predlagatelja, referenta za delegiranje, strokovni svet in predsednika, če je to glede na naravo
disciplinskega ukrepa potrebno, pa tudi računovodjo.
Obdolženec ima zoper odločbo disciplinske komisije v roku 8 dni od vročitve pravico do
pritožbe na skupščino društva. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe.
Odločitev skupščine je dokončna. Predsednik društva je dolžan v roku 3 dni od sprejema
odločitve skupščine izdelati sklep in ga vročiti obdolžencu.
13. člen
Postopek mora biti ekonomičen in hiter, brez nepotrebnega zavlačevanja, še posebej če je
obdolženi suspendiran.
Obdolženca se obvešča po enaki poti, kot prejema delegacije za sojenje (po elektronski pošti,
po telefaksu, po telefonu ali osebno). V izjemnih primerih se ga obvešča s priporočeno pošto.
14. člen
Če član disciplinske komisije v konkretnem postopku nastopa kot udeleženec ali obdolženec,
se mora izločiti. V tem primeru ga nadomesti nadomestni član.
Pred odločitvijo lahko disciplinska komisija pridobi mnenje strokovnega sveta, na katerega ni
vezana.
Pred odločitvijo v zvezi s kršenjem materialnih pravil mora disciplinska komisija pridobiti
mnenje oz. tolmačenje strokovnega sveta, na katerega je vezana.
15. člen
Obdolženec je spoznan za odgovornega disciplinskega prekrška in mu je izrečen disciplinski
ukrep, če se na podlagi izvedenih dokazov ugotovi, da je obdolženi izvršil dejanje z
objektivnimi znaki disciplinskega prekrška po tem pravilniku in je pri tem ravnal naklepno ali
iz malomarnosti.
Pri izbiri in izrekanju disciplinskega ukrepa mora disciplinska komisija upoštevati vse
olajševalne in oteževalne okoliščine posameznega primera.
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16. člen
Obdolženec se oprosti storitve očitanega prekrška, če
-

dejanje, za katero je bila vložena prijava oz. predlog za uvedbo disciplinskega
postopka, ni disciplinski prekršek,
če ni dokazov, da je obdolženi storil disciplinski prekršek, ali kljub izvedenim
dokazom obstaja o tem resen dvom.
17. člen

Predlog za uvedbo disciplinskega postopka se zavrne, če:
-

-

je predlagatelj po vložitvi predloga za uvedbo disciplinskega postopka umaknil
predlog,
je bil obdolženemu za isto dejanje že pravnomočno izrečen disciplinski ukrep ali je
bil pravnomočno oproščen disciplinske odgovornosti ali je bil postopek zoper njega
že pravnomočno ustavljen,
če je nastopilo zastaranje.
18. člen

Kadar disciplinska komisija odloča o prekršku, za katerega je zagrožen disciplinski ukrep
doživljenjski suspenz, mora pisati zapisnik, ki ga podpišejo vsi člani disciplinske komisije.
Sklep mora biti pisen in mora vsebovati uvod, izrek, obrazložitev, pravni pouk, žig društva ter
datum in podpis predsednika disciplinske komisije.
19. člen
Zoper sklep disciplinske komisije ima obdolženec pravico do pritožbe v roku 8 dni od
prejema sklepa. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa.
Pritožba se lahko vloži iz vseh pritožbenih razlogov. Pritožbeni razlogi so:
-

zmotna uporaba materialnih določb tega pravilnika,
bistvena kršitev določb postopka,
zmotna ugotovitev dejanskega stanja
20. člen

O pritožbi odloča skupščina z navadno večino.
Skupščina pritožbo:
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-

zavrže, če je vložena prepozno ali če je ni vložila upravičena oseba,
zavrne kot neutemeljeno in potrdi sklep disciplinske komisije, če ugotovi, da je
disciplinska komisija na podlagi predlaganih in izvedenih dokazov in v skladu z
določili tega pravilnika, nepristransko in pošteno ter po resnici, ugotovila obstoj
disciplinskega prekrška in krivdo obdolženca ter izreklo pravičen ukrep.

V vseh ostalih primerih skupščina razveljavi sklep disciplinske komisije ter ustavi postopek
zoper obdolženca.
V. IZVRŠITEV DISCIPLINSKIH UKREPOV
21. člen
Disciplinski ukrep se izvrši, ko postane dokončen. Sklep postane dokončen z odločitvijo
disciplinske komisije.
22. člen
Denarna kazen se izvrši tako, da se sodniku ali kontrolorju ne izplača nadomestila stroškov za
sojenje, dokler se znesek oz. vsota denarne kazni in znesek oz. vsota neizplačanih nadomestil
stroškov za sojenje ne pobotata.
Smiselno enako se ravna pri vračilu denarja in zakonskih zamudnih obresti, ki ni bil položen
na račun društva ali ni bil položen pravočasno.
Za časovne suspenze se upošteva čas od začetka do konca uradne sezone, glede na najvišjo
kategorijo, za katero ima sodnik licenco. Izvensezonsko obdobje tako ni vključeno v
prestajanje kazni.
Izključitev iz društva se izvrši tako, da član, ki je zadolžen za evidenco društva, izbriše iz
članstva osebo, ki ji je bil izrečen ta disciplinski ukrep.
23. člen
Disciplinska komisija na skupščini društva poda svoje poročilo o vseh izrečenih disciplinskih
ukrepih in kršiteljih ter tako o njih dodatno seznani svoje članstvo.
24. člen
Disciplinska komisija vpisuje izrečene disciplinske ukrepe v register - knjigo izrečenih
disciplinskih ukrepov.
VI. KONČNE DOLOČBE
25. člen
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Ta disciplinski pravilnik stopi v veljavo takoj po sprejetju na skupščini društva.

V Kranju, dne 30.08.2008

Predsednik društva
Viki Trilar
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