PritoZnik se pravodasno pritoZuje zoper sklep eastnega razsodiS6a Planinskega druStva Nova Gorica
z dne 8.5.2017 , ki ga je prejela njegova poobla5denka dne 20.7 .2017 iz pritoZbenih razlogov zmotne

ugotovitve dejanskega stanja ter materialnih in procesnih kr6itev in predlaga Skup5dini planinskega
dru5tva Nova Gorica, da izpodbijani sklep razveljavi in postopek ustavi

ObrazloZitev:
Z izpodbijanim sklepom je eastno razsodiS6e Planinskega dru5tva Nova Gorica pritoZniku Borutu
Bricu izreklo opomin.
lzpodbijani sklep je napacen in nezakonit iz razlogov, navedenih v

nadaljevanju.

:

-:

1.

lzpodbijani sklep je bil izdan v nasprotju s 34. dlenom Pravil Planinskega dru5tva Nova Gorica.
2.

Castno razsodi5de dne 13.3.2017 ni prejelc predloga za uvedbo postopka zoper pritoZnika zaradi
njegovega postopanja dne 18.3.2017, kertega preprosto ni moglo prejeti, zato obstaja dvom v
samo komunikacijo med predlagateljem (ki se ga, mimogrede, nenormalno Sditi) in med
razsodiSdem.
3.

lz samega izreka sklepa ne izhaja, da bi bil pritoZnik odgovoren za kakr5no koli kr5itev pravil
Planinskega drustva, niti ni razvidna stopnja odgovornosti, zaradi 6esarje pritoZnik prepridan, da je
sklep izdan v nasprotju s procesnimi pravili.
4
Nadalje je sklep nezakonit iz razloga, ker temelji na napadno ugotovljenem dejanskem stanju oz.
na napadni oceni tega stanja. Namred, razsodiS6e odita pritoZniku kr5enje pravil, pri demer ne
utemelji katerih. Dolodba todke 2. Xlll. Castnega kodeksa slovenskih planincev, ki jo sicer omenja,
je v njegovo korist in ne v breme, saj velja za organe dru6tev in jih zavezuie k dobronamernosti
(mimogrede. dobronamernost je bilo razbrati prav iz ravnanja prito2nika, ker mu ni bilo vseeno, da
se druitvu dela Skoda in to prav po predsedniku).
5.

Poleg tega pritoZniku eastno razsodiS6e odita Zaljenje, pri tem pa ne omeni niti ene besede ali
geste, ki bi bila Zaljiva in jo je izrekel pritoZnik. Povedal je zgolj to, kar je bilo res in sicer, da je
predsednik v vinjenem stanju povzrodil karambol in $kodo na vozilu, last druSiva. Tega ne more
nih6e zanikati in resnica ni Zalitev, ampak resnica.

Dejstvo, ki ga pritoznik ponavlja tudi tule je, da je kot dlan drustva, z ve6krat zapisano pravico do
informacij, hotel, da se tega dne na skup5dini obravnava vpra5anje velike materialne Skode, ki je
bila po predsedniku povzro6ena drustvu. Pravila drustva tega ne prepredujejo. Predpisani
postopek dopu56a spremembe dnevnega reda. Sicer pa niti sprememba dnevnega reda ne bi bila
potrebna, temved bi se zadeva lahko, bolje redeno morala, obravnavati znotraj porodila o
finanbnem poslovanju, saj Skoda tega dne 5e ni bila poravnava in bi nepladilo lahko povzrodilo
probleme v poslovanju. Seveda bi se lahko posebej obravnavala tudi pod todko razno. MoZnosti
torej, dovolj.

Potrebnojepoudariti,dajere|evantnegapomena,daskup3dinazasedapravilomaenkrat|etnoin
dabipritoznikinsomiS|jeniki(kijihnibi|omalo)mora|iletodni6akati,dabiSeobravnavalta
stvari priS|o do razlidnih
prob|em. Se z|asti pa je re|evantna okoli56ina, da bi zaradi nepoznavanja
pritozniku, ki je hotel le elsTE
o6itkov in blatenja ugleda drustva - vse to kar se sedaj o6ita
kodeksu Slovenskih planincev) ne
RACUNE - DOBRE PRIJATELJE (kotje zapisano v castnem
paSkrivanjeravnan,;predsednikainpometanjepodpreprogossklicevanjemnaprocesnapravi|a.
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saj s svojim sklepom kaznule
Ne nazadnje pritoZnik odita castnemu razsodiscu neobjektivnost,

oskodovancainneStori|ca,kajtireakcijopritoZnikanaskup56inijeizzva|predsednikdrustvas
Svojimdejanjeminnjegovimiposledicami,pridemerjepritoznikze|e||e,dasod|aniotempravtho
tega drustva Zato ni le retori6no
informirani in da se Skoda sanira. Oba sta enakopravna dlana
predsednika - predlagatelja tega postopka
vprasanje ali je 6astno razsodisde obravnavalo tudi

-

\--,

predcastnimrazsodiSdem,kigajezakrivil-sajjezdaj2ejavnoznano,dajeSsvojimdevijantnim
ravnanlempovzrodi|SkododruStvu'nipaSeznanoalijojetudiVce|otiinpopolnonadomesti|?
pred dlani in razdistiti?
Ali pa je obravnavalo le tiste, ki so zadevo hoteli obelodaniti
Mimogrede,todka,kotjojepredlagalpritoZnik,doslejSenibiladnevnemreduskupsdine
tega pa Se predlaga:
Glede na vse navedeno, pritoZnik predlaga, kot uvodoma Poleg

1)

za obravnavo
da se na prvi skup5dini Planinskega druStva Nova Gorica' sklicani
pritoZbe, obravnava posebna todka dnevnega reda in sicer: poslovanje in
od5kodninska odgovornost predsednika druStva,

2)danadzorniodborizvederevizijopos|ovanjadruStvaskladnossvojimipooblastilina
podlagi Pravil dru5tva in poda porodilo o reviziji'

pritoZnika na mestu in ali je njegova prito2ba
s 6imer se bo tudi ugotovilo ali so bila prizadevanja
utemeljena ali ne.

Nova Gorica, 18.8.2017

Borut Bric

