SKLEP

Castno razsodi5de Planinskega dru5tva Nova Gorica v sestavi
Andrej orel, Nada Pisk in Karlo Skrt je na svoji seji dne 8.5.20T7
na podlagi dlena 33 Pravil Planinskega dru5tva Nova Gorica in
Poslovnika o delu dastneg a razsodiSda

SKLENILO

Clanu Planinskega dru5tva Nova
.v

Gorica Mirku Strosarju

se

rzrece opomm

Obrazlolitev

iastno sodi5de je dne 13.3.2017 na tajni5tvu dru5tva prejelo
popolni in podpisani predlog za uvedbo postopka pred dastnim
razsodi5dem Planinskega dru5tva Nova Gorica ( v nadaljevanju
in) z dne 20.3.20rJ , y katerem predlagatelj in pre dlaga, ou in

obravnava ravnanje dlana Boruta Brica in Mirka Strosarja na 38.
Obdnem zboru Planinskega dru5tva dne I7.3.20I7 s katerim je
po tem , ko je Borut Bric zletakom" V vednost dlanom PD Nova
Gorica" skuSal diskreditirati predsednika dru5tva Branka Rutarja,
zahteval spremembo dnevnega reda .

V postopku je

sodi5de predlog posredovalo obravnavanemu
upravnemu odboru in nadzornemu odboru Planinskega dru5tva
Nova Gorica. Na poziv je odgovoril obravnavani. ki je podal pisni
odgovor in v njem pojasnil, da je podprl zahtevo po ugotovitvi
morebitne odgovornosti predsednika glede Skode na dru5tvenem
vozilu, saj zahteva za ugotavljanje morebitne odgovornosti na
skup5dini pravica dlanov

iastno razsodi5de je razpisalo narok dne 8.5.2017 na katereea
Mirko Strosar ni pristopil.

iastno

rasodi5de

je v

zadevi odlodilo na podlagi predlogaza

obravnavo pred dastnim razsodi5dem, odgovora na predlog
obravnavanega, zapisnika skupSdine in na podlagi lastne zaznave,
saj so bili vsi dlani dastne ga razsodi5da na skup5dini navzodi in so
dogajanje spremljali.

Na osnovi ocene zgorE navedenega. iR zakluduje, da je Mirko
Strosar s tem, ko je vstrajal pri spremembi dnevnega reda v
nasprotju s Pravili planinskega dru5tva Nova Gorica ( v
nadaljevanju Pravila) in s svojim vstrajanJem na obdnem zboru,
da se pred zadetkom podaj anjaporodil razprave in odlodajna o njih

pred todko 3. dnevnega reda obravnava in odlodi o ravnanju
predsednika, v zvezi z prometno nesredo, ki jo je povzrodil v
vinjenem stanju , nz neprimeren in LaIe(, nadin, kot dlan dru5tva in
kot aktivni udeleZenec obdnega zboru kr5il nadelo todke 2. XIi|r
iastnega kodeksa slovenskiff planincev in Pravila planinskega
dru5tva Nova Gorica, ki urejajo delovanje dru5tva in pristojnosti
za odlodanje.
zaradi navedenega mu je izreklo ustni opomin. in pri tem
pojasnjuj e, daje pravica udeleLencev obdne ga zbora , da zahtevajo
pojasnila in informacije o dogajanju v dru5tvu, vendar v za to v

Pravilih predvidenih okvirih
obtoZuje in Lali.
Pravni pouk. Zopor ta sklep

in na nadin , da se nikogar ne

je dopustna

pritoLba na skup5dino
Planinskega dru5tva Nova Gorica roku 30 dni od njegove vroditve.
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