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POROČILO

ČASTNEGA RAZSODIŠČA ZA LETO 2018

Častno razsodišče je v letu 2018 prejelo dve pobudi za uvedbo postopka pred častnim razsodiščem
zoper člana društva.

1. V  prvem  primeru  je  pobudo  za  uvedbo  postopka  pred  častnim  razsodiščem  zahtevalo
enaindvajset članov, ki so ocenjevali, da je na podlagi javno objavljenih podatkov, ravnanje in
obnašanje člana takšno, da ni v čast društvu in je v posmeh ciljem in vrednotam, ki jih gojimo
v društvu. Častno razsodišče je razsodilo, da se član črta s seznama članov društva, člana pa
je o izrečenem ukrepu seznanil Upravni odbor. Član je kasneje, zaradi procesne napake (ni
mogel podati svojega pogleda na očitano kršitev oz. se zagovarjati) vložil pritožbo, ki pa ni
bila posredovana v odločanje Zboru članov, saj je kasneje (v drugem postopku) zahteval, da
ga izbrišemo iz seznama društev.

2. V  drugem  primeru  je  zoper  istega  člana  podal  predlog  za  obravnavo  pred  Častnim
razsodiščem  zaradi  članka  v  Sobotni  prilogi  Dela 7.4.2018,  z  naslovom:  »Zgodovina
ponavljačev  ne  spusti  skozi«.  V  delu  članka  je  avtor  navajal   »Podobno,  če  ne  povsem
identično, je ravnanje pripadnikov slovenske policije. Ta skuša svoje miličniško obdobje in
akcijo Sever leta 1989 prikazati kot dejanje slovenske samostojnosti, in ne zgolj kot akcijo za
vzdrževanje reda in miru v federalni enoti, kar je samo po sebi profesionalno ravnanje. Da so
svojo veteransko organizacijo poimenovali po tej akciji zoper »jogurt revolucijo«, je le še en
neroden  poskus  prikrivanja  slabe  vesti.«  Upravni  odbor  je  navedeno  pisanje  ocenil  kot
zlonamerno ravnanje člana, ki je huje prizadelo interese in ugled društva ali Združenja Sever
ter podal pobudo za obravnavo člana pred častnim razsodiščem. Na obravnavi pred častnim
razsodiščem, januarja 2019, je član zahteval, da ga izbrišemo iz seznama društva. 

Z izbrisom člana iz seznama društev je prenehala tudi pravna osnova za obravnavo pritožbe člana iz 1.
točke na Zboru članov, kot drugostopenjskem organu, ki odloča o tovrstnih pritožbah.
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