BOWLING ZVEZA SLOVENIJE
Regentova 35, 1000 Ljubljana

Disciplinski sodnik

Na podlagi 34. člena Statuta Bowling zveze Slovenije je v disciplinskem postopku zoper igralca Nina
Stenka je disciplinski sodnik Ljubiša Nedimović dne 15.2.2019 izdal naslednji
S K L E P:
Ninu Stenku se za prekršek po členu 64 Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti BZS zaradi
kraje pijače med uradnim tekmovanjem Bowling zveze Slovenije, za 9 mesecev izreka prepoved
tekmovanja na vseh vrstah tekmovanj, ki potekajo pod okriljem BZS.
Izvrševanje kazni začne teči 1.3.2019 in se konča 30.11.2019. Če se bo kaznovani na odločitev
disciplinskega sodnika pritožil in pritožbeni postopek ne bo končan do 1.3.2019, se v primeru
zavrnitve pritožbe izrečena kazen začne izvajati naslednji dan po sprejeti odločitvi pritožbenega
organa (Skupščine BZS) in od tega dne traja 9 mesecev, oz. v dolžini, ki jo bo izrekel pritožbeni organ,
če bo kazen zmanjšal ali zvišal.
O prepovedi igranja se obvesti tudi ETBF.

OBRAZLOŽITEV:
1.
Disciplinski sodnik Ljubiša Nedimovič je dne 27.1.2019 prejel e-poštno prijavo zoper Nina Stenka s
strani predsednika BZS Boruta Knavsa, sodnika na tekmi mladinskega državenga prvenstva v Tuš
centru Kranj dne 26.1.2019.
Prijavitelj v njej navaja:
»Finale Mladinci do 21:
v 10 okvirju finala je prišlo do neprijetne situacije, ker je varnostnik centra Planet Tuš želel odpeljati
Nina Stenka. Po posredovanju mu je dovolil, da je odigral finale do konca. Na sami podelitvi priznanj
Stenko ni bil oblečen v klubski dres.
Po koncu podelitve sem se kot sodnik in predsednik pozanimal, kaj se je zgodilo. Zaposleni v gostinstvu
so mi razložili, da je Stenko iz hladilnika (v baru, ki ni bil v obratovanju) samovoljno vzel dva Redbulla.
Ko ga je zaposlena vprašala, ali je kaj vzel iz hladilnika je to zanikal.
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Navedeno situacijo je posredovala svojemu nadrejenemu sodelavcu, ki je odšel do varnostnika in so
preverili na kamerah, kaj se je dogodilo. Ugotovili so, da je Stenko vzel navedeno, ne da bi le-to plačal.
Zaradi tega dejanja je do njega v 10-em okvirju finala pristopil varnostnik in ga želel odpeljati.
Kot sodnik prijavljam Nina Stenka disciplinskemu sodniku, ki naj odloči o navedenem dejanju.«
Disciplinski sodnik je po prejemu prijave 27.1.2019 pozval Nina Stenka, da v roku dveh dni poda
podrobnejšo pisno izjavo glede navedb v prijavi.
2.
Nino Stenko je v navedenem roku podal izjavo. V njej je zapisal, da se za dejstvo, da na podelitvi
medalj ni bil v klubskem dresu, opravičuje in da se to ne bo več ponovilo. Glede kraje pijače je igralec
Nino Stenko na dodatni poziv disciplinskega sodnika 31.1.2019 odgovoril:
»Glede incidenta z pijačo… kar jaz delam v svojem imenu in ne pod imenom kluba je samo MOJA stvar.
Situacijo sem rešil v pol minute mislim pa da delate iz muhe slona. Edino opravičilo si zasluži Tim, ker
je on bil z mano na stezi. Za dres na podelitvi sem se že opravičil in se nebo ponovilo.«
Na poziv disciplinskega sodnika se je odzvala tudi predsednica BK EPIC, katerega član je igralec Nino
Stenko:
»Pozdravljeni.
Ob prihodu varnostnikov se v dogajanje nisem vpletla, prav tako me nihče v nadaljevanju ni obvestil o
neljubem dogajanju. Lahko le povem, da smo kot BK Epicenter imeli ves čas odprt račun za pijačo in da
sem ves čas našim mladincem zagotovila pijačo, ko so jo rabili. Ko sem šla ob koncu račun plačati, mi
je prijazna natakarica povedala za neljubi dogodek. Opravičila sem se v imenu kluba. Lahko jo
vprašate. Povedala mi je tudi, da je Nino račun poravnal.
Ob zaključku tekmovanja sem mladince opomnila, da oblečejo klubsko majico. To so storili vsi razen
Ninota.
V imenu kluba se tudi zvezi opravičujem za incident našega člana. Žal pa za dejanja polnoletnih oseb
ne morem odgovarjati in prevzemati odgovornost. Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav, Simona Kogovšek
BK Epicenter«
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Sodnik je za pravni temelj za izrečeno sankcijo upošteval 64. člen Disciplinskega pravilnika BZS, ki
določa:
Kdor se na javnem mestu kot član kluba, ki je član BZS, ali funkcionar nespodobno obnaša, se kaznuje s
časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta.
Kdor se na bowling tekmovanju nespodobno obnaša kot član kluba, ki je član BZS, ali funkcionar, pa ni
udeleženec tekme, se kaznuje s časovno prepovedjo igranja ali opravljanja dolžnosti do enega leta.
3.
Disciplinski sodnik se je glede na opisano kršitev odločil, da je Nino Stenko kršil 64. člen Pravilnika o
disciplinski in materialni odgovornosti BZS, in sicer 1. odstavek. Kraja pijače ne glede na vrednost
predstavlja skrajno dejanje, ki je v družbi vedno nesprejemljivo. Ne glede na odgovor igralca, da kar
dela v svojem imenu, je to zgolj njegova stvar, disciplinski sodnik pojasnjuje, da je s svojim
neprimernim dejanjem osramotil BZS, saj je to storil na tekmi mladinskega državnega prvenstva kot
tekmovalec. BZS od vseh tekmovalcev na tekmah pričakuje vzorno vedenje, vedenje, ki je v športni
srenji in družbi na sploh sprejemljivo. Kraja česarkoli ni in ne more biti sprejemljiva. BZS nedvomno
lahko prek disciplinskih sankcij pove, kakšno vedenje bo tolerirala na športnih tekmovanjih oz.
kakšnega absolutno ne bo. Disciplinski sodnik meni, da to neprimerno, obsojanja vredno obnašanje
ne sodi na bowling tekmovanja in je do tega zavzel ničelno toleranco. Zaradi navedenega se je odločil
za kazen, ki jo disciplinski pravilnik za tovrstne kršitve dopušča – 9 mesecev prepovedi igranja.
Kazen prepovedi tekmovanja se začne izvrševati 1.3.2019 in se konča 30.11.2019 in se v primeru
zavrnitve pritožbe, če bo možnost pritožbe kanovani izkoritil, začne izvajati naslednji dan po sprejeti
odločitvi pritožbenega organa (Skupščine BZS) in od tega dne traja 9 mesecev oz. v dolžini, ki jo bo
izrekel pritožbeni organ, če bo kazen zmanjšal ali zvišal.
44. člen Disciplinskega pravilnika namreč določa, da Skupšina BZS lahko odločitev Disciplinskega
sodnika spremeni, 46. člen pa nadalje določa, da če je pritožbo vložil samo kaznovani, se
prvostopenjska odločitev ne more spremeniti v njegovo škodo.
Pri izrekanju kazni je disciplinski sodnik upošteval vse okoliščine, ki vplivajo na to, da bo kazen večja ali
manjša in še posebej težo storjenega prekrška, stopnjo odgovornosti storilca, pobude, iz katerih je bil
prekršek storjen, obnašanje po prekršku.
Pri izreku kazni prepovedi tekmovanja na vseh tekmah, ki potekajo pod okriljem BZS, je disciplinski
sodnik upošteval določbo 19. člena Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti BZS, ki določa,
da se kazen prepovedi igranja ali opravljanja dolžnosti lahko izreče kot prepoved igranja ali
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opravljanja dolžnosti na določenem številu tekem, za določeno vrsto tekmovanja (prvenstvenem,
pokalnem, prijateljskem, meddržavnem, za reprezentanco) ali za tekmovanja vseh vrst.
Skladno z 20. členom disciplinskega pravilnika BZS disciplinski sodnik kršitelja opozarja, da če kršilec
po drugi kazni naredi nov prekršek, se mu lahko izreče doživljenjska diskvalifikacija.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper sklep, ki ga izda Disciplinski sodnik, ima kaznovani igralec v roku 15
dni od prejema sklepa pravico do pritožbe, ki se jo vloži na UO BZS. Predsednik BZS mora najkasneje v
roku 10 dni od prejema pritožbe sklicati izredno skupščino BZS. Sklic mora biti objavljen na spletnih
straneh BZS 15 dni pred izredno skupščino. Gradivo za odločanje morajo člani BZS prejeti vsaj 5 dni
pred izredno skupščino.
V primeru, da pritožbe ne bo, izrečena kazen postane pravnomočna 16. dan po sprejemu sklepa, ki se
ga nato objavi na spletni strani BZS.
Disciplinski sodnik:
Ljubiša Nedimović

Ljubljana, 15.2.2019

Poslano priporočeno po pošti:
- Nino Stenko, Ulica Hermana Potočnika 41, 1000 Ljubljana
Poslano po e-pošti:
- UO (ki je skladno s predzadnjim odstavkom 34. člena Statuta BZS, ki določa, da se odločitve
razen opomina objavijo na spletnih straneh BZS, dolžan ukrep po pravnomočnosti objaviti na
spletni strani),
- Simona Kogovšek, predsednica BK Epicenter
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