
Od: Igor Muževič <muzevic01@gmail.com> 
Date: V sre., 19. maj 2021 ob 16:53 
Subject: pritožba zaradi zavrnitve včlanitve v ŠD Trnovo (v vednost zainteresirani javnosti) 
To: <info@sd-trnovo.si>, <info@necenzurirano.si>, Aktualno Študent 
<aktualnopoliticna@gmail.com>, <andraz.rozman@dnevnik.si> 

 
 
Spoštovani člani častnega razsodišča ŠD Trnovo, 

  

dovolite mi, da vam pošljem uradno pritožbo na poskus zavrnitve moje včlanitve v ŠD Trnovo s strani 
vodstva društva, v obliki, ki bo naslovila tudi javnost. 

Najprej vas prosim, da vodstvu ŠD Trnovo pojasnite, da po Statutu ŠD Izvršni odbor nima pristojnosti 
vnaprej zavračati člane. Te možnosti Statut sploh ne predvideva.  Poleg tega nečlani ne morejo kršiti 
določil Statuta, saj se le-ta nanašajo na delovanje  članov, in ne na delovanje nečlanov društva. 

Naj dodam, da Statut društva in Zakon o društvih ne dovoljujeta niti zavrnitve včlanitve na podlagi 
stopnje aktivnosti članov, na kar se je Izvršni odbor dodatno skliceval v zapisu. In tudi sicer - kako naj 
bi član postal aktiven član še preden sploh postane član? 

Neodvisno od pravne ničnosti zavrnitve moje včlanitve, pojasnjujem, da so argumenti vodstva za mojo 
zavrnitev tudi z vsebinskega stališča bizarni, dokazljivo neresnični, predstavljajo grobo kršitev Statuta 
ŠD ter kaznivo dejanje zoper čast in dobro ime. 

Ocenjujem, da je v javnem interesu skupnosti, da je obveščena o tovrstnem delovanju vodstva ŠD 
Trnovo, saj se na ta način dodatno osvetli nelegitimno delovanje v nasprotju z interesi društva. 

Za objektivno ponazoritev v prvi priponki prilagam dva dopisa, ki sem ju prejel s strani vodstva 
10.5.2021. 

V drugi priponki pa prilagam ista dopisa, ki jih sproti komentiram z rdeče obarvanim besedilom, ki 
onkraj razumnega dvoma dokazuje izjemno razsežnost neresničnosti trditev Izvršnega odbora ŠD 
Trnovo. 

V okviru pritožbe na častno razsodišče spodaj samo povzemam dogajanje, ki je natančneje opisano v 
priponkah. 

Izvršni odbor društva je zapisal, da nisem primeren za člana društva, ker naj bi bil s svojim obnašanjem 
pred začetkom občnega zbora ŠD Trnovo dne 28.4.2021 ponižujoč za pripadnike civilizirane družbe. 
Pri tem se v dopisu sklicujejo tudi na lastne visoke moralne standarde. Zaradi tega so mi vrnili 
pristopno izjavo ter na moj TRR vrnili vplačano članarine skupaj s članarinami devetih drugih članov. 
Zakaj so slednje naredili ne vem, saj nisem prejel pojasnil. 

V zapisniku piše, da naj bi se pred občnim zborom samoidentificiral in izrecno poudaril svojo funkcijo 
v sindikatu, ter da sem nato nasilno vstopil v športni park ŠD Trnovo. Dodali so, da na poziv nisem želel 
izstopiti iz parka, ter da sem verbalno obračunaval s člani verifikacijske komisije. Zapis so ozaljšali z 
navedbami, da sem množico pozival k uporu, da sem grozil in žalil navzoče, ter da sem nagovarjal 
zbrane, da nasilno vstopijo v ŠD Trnovo. Zadeve naj bi bile tako pereče, da je vodstvo bilo celo 
primorano poklicati policijo. Vse zapisano je izvršni odbor ŠD Trnovo potrdil kot dejstvo. 

Javno se sprašujem, kako nemoralni, nešportni in predvsem nespametni morajo biti člani Izvršnega 
odbora, da so kot dejstva potrdili zgornji zapis? Zdi se, da so v svoji samopašnosti povsem spregledali, 
da je bilo dogodku priča več kot 50 ljudi, med njimi tudi novinarji in policisti, ki sem jih poklical jaz, kar 
lahko kadarkoli potrdijo policisti na Policijski postaji Vič. Dogodek je bil v večji meri celo posnet. 
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Sprašujem se v kakšnih okoliščinah so člani izvršnega odbora odraščali, da dojemajo nizanje enostavno 
dokazljivih laži in blatenj kot visokomoralna dejstva? 

Za razblinitev kakršnegakoli dvoma o resničnem dogajanju, na tem mestu javno pozivam predsednika 
ŠD Trnovo, gospoda Ovsenika, in pisca zapisnikov dogodkov, gospoda Pečovnika, da skupaj opravimo 
poligrafsko testiranje pri certificiranem izvajalcu. Stroške vseh treh testiranj sem pripravljen pokriti iz 
svojega žepa. V primeru, da bi omenjena gospoda uspela prelisičiti poligrafiste, da ne bi  iz rezultatov 
testiranj razbrali, da gre pri opisu v priloženem zapisniku za grobe neresnice, bom z radostjo doniral 
4.080,00 (štiri tisoč osemdeset) evrov ŠD Trnovo, kar predstavlja vrednost 204 vplačanih članarin. Gre 
za število članov, ki jim je Izvršni odbor v nasprotju s Statutom podelil pravico sodelovanja na Občnem 
zboru. 

V primeru, da pa bi poligraf pokazal, da so zapisane trditve v zapisniku zgolj neresnični plod domišljije 
nemoralnih umov, pa pozivam gospoda Ovsenika in gospoda Pečovnika, da sama donirata vsak po 
2.040,00 evrov ŠD Trnovo, meni pa povrneta stroške poligrafskega testiranja. 

Glede na samodeklarirano visoko moralnost članov Izvršnega odbora in samodeklarirano skrb za 
delovanje ŠD Trnovo, bi takšna ponudba morala biti sprejeta z odpritimi rokami, saj bo v vsakem 
primeru pomenila pomembno povečanje prihodkov za ŠD Trnovo. 

  

Na podlagi tega pisma in priloženih priponk prosim, da častno razsodišče spremeni odločitev Izvršnega 
odbora, ter upošteva mojo včlanitev kot veljavno, kar je tudi edino mogoče po določilih veljavnega 
Statuta. Prosim tudi, da častno razsodišče jasno zapiše, da je tudi 9 članov, katerih članarino je Izvršni 
odbor brez pojasnil vrnil, uradno včlanjenih v društvo. 

V izogib nadaljevanju povečevanja škode za ŠD Trnovo, predlagam častnemu razsodišču, da na podlagi 
ugotovljenih dejstev razreši Izvršni odbor, in člane Izvršnega odbora izključi iz društva zaradi hude 
kršitve Statuta. 

  

S spoštovanjem vas lepo pozdravljam, 

  

Igor Muževič 

  

Ljubljana, 17.5.2021 

 


