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Priloge

Spodaj podpisani Nino Stenko, v skladu z 43. dlenom Pravilnika o disciplinski in materialni odgovornosti

Bowling Zveze Slovenije (v nadaljevanju: Pravilnik) vlagam slededo

pritoZbro
iz vseh pritoZbenih razlogov in

predlagam
da Skup5dinaBZS pritoZbi ugodi in izpodbijani posamidni akt razveljavi oziroma odpravi.

ObrazloZitev

z dne 15.2.2019, mi je bilo po pruem odstavku 64.
dlena Pravilnika zaradi kraje pijade med uradnim tekmovanjem Bowling zveze Slovenije (v nadaljevanju:
S sklepom disciplinskega sodnika Ljubi5a Nedimovid,

BZS) za9 mesecev izredena prepoved tekmovanja na vseh vrstah tekmovanj, ki potekajo pod okriljem BZS.

il
Med tekmovanjem mladinskega drlavnega plvenstva, ki je potekalo dne 26.07.2019 v TuS centru Kranj,
sem po kondanem polfinalu stopil do bara in si sam vzel dvaredbulla, saj natakarice ni bilo na vidiku' To
sem storil, ker sem bil informiran o tem, da nam je ves das tekmovanja odprl radun. Napaka, ki sem jo storil
in jo tudi priznamje, da sem si napadno interpretiral, da odprt radun pomeni tudi samostojen dostop do
pijade. Tako sem bil v tistem trenutku absolutno prepridan, da sem do redbulla upraviden in ravnam
pravilno.

V skladu zpwimodstavkom 23. dlenom navedenega Pravilnika, je potrebno pri izrekanju kazni upo5tevati,
vse okoli$dine, ki bi vplivale na to, da bo kazen vedj a ali manj 5a, 5e posebej pa teLo storj enega prekr5ka,
stopnja odgovornost storilca, pobude iz katerihje bil prekrsek strojen ter obna5anja po samem prekr5ku'
Glede same teLe dqanja. se zavedam da je kraja hud prekrsek, vendar za to nikoli nisem imel direktnega
naklepa, prav tako pa si nisem Zelel, da bi se moje dejanje Stelo kot kraja oziroma ga tudi v samem trenutku
storitve nisem smhtral kot takega. Kot sem navedel Ze uvodoma, sem bil v trenutku storitve dejanja
prepridan, da sem do redbulla upraviden,
Dokaz
-zasliSani e obdolZenca

Poleg tega bi rad posebej izpostavil, da pobude iz katerihje bil prekr5ek storjen niso bile nikoli o5kodovalne
v smislu, da sem si Zelel redbulla prilastiti in v ta namen obogatiti, vendar je 5lo zgolj za pote5itev Zeje, ki

je v tistem trenutku obstajala.

V povezavi s tem,'pa bi rad izpostavil tudi samo ravnanje po prekrsku. Svoje ravnanje sem ob zavedanju
napake takoj obZaloval in poravnal znesek v vrednosti plodevinke redbulla, karkaLe na moje kesanje. O
tem, da sem znesek takoj poravnal lahko prvotno potrdi predsednica BK EPIC Simona Kogov5ek, prav tako
pa tudi natakarica, ki je takrat opravljala delo.

Dokaz:
-kot doslej
-zasli5anje predsednice BK EPIC Simone Kogov5ek
-zasliSanj e natakarice

V drugem odstavku 23. dlenaPravilnika, je dolodeno, da v primeru, ko obstajajo olaj5evalne okoliSdine, ki
kaZejo, da bi se z milejSo kaznijo lahko dosegel namen kaznovanja" lahko organ, ki vodi postopek, izrede
kazen, ki je niZja od tiste, ki je predpisana s tem Pravilnikom. Nadalje je v 25, dlenu navedenega Pravilnika
dolodeno, da so olaj5evalne okoli5dine prisotne vedno, kadar se je storilec pred storjenim prekr5kom
primerno Sportno obna5al ali za to kaZe njegova Sportna pot, ugled ali udeleZba v reprezentanci ali druge
zasluge inpriznanjazarazvoj bowlinga. Ce krsitelj prekr5ek prizna,je to vedno olajSevalna okoli5dina.

V skladu zanavedenim, bi rad pojasnil, da sem se na vseh dosedanjih tekmovanjih obna5al primerno in
spo5tljivo. O tem pa pridajo tudi moji dosedanji doseZki in sicer sem kar Ze Sest krat prejel naziv
mladinskega prvaka, tri krat dlanskega prvaka ter enkat dosegel naziv pokalnega prvaka bowling
tekmovanja.
Dokaz:
-kot doslej
- potrdila o doseZkih

Poudaril, bi tudi rad, da sem dejanje takoj priznal, se opravidil ter obrazloLilzakajje pri5lo do nesporazuma,
zatem, pa sem tudi takoj popladal spomi plodevinki redbulla.

skladu 222. dlenom Pravilnika, se lahko pri izrekanju kazni prepovedi igranja, odloZi izvriitev, za
dolodeno obdobje. Pogojna kazen se tako izrede, de po okoli5dinah ob prekr5ku in po obna5anju kr5ilca po
izvr5itvi prekr5ka in upo5tevaje njegovo preteklost, organ, ki vodi postopek oceni, da kr5ilec tudi brez
izvr5itve izredenekazniv bodode ne bo delal prekrskov inje s pogojno kaznijo doseZen namen kaznovanja.
Kot Ze povedanoje 51o v tej situaciji zgolj zanesporazum, zakaterega sem se takoj kesal in Skodo popladal.

V

Poleg tega sem se do sedaj 5e vedno primerno in spo5tljivo vedel na tekmovanjih in izven njih. Prav tako
pa 5e nikoli nisem bil obdolZen kakrsnega koli prekr5ka v povezavi z tekmovanjem ali nasploh. Z izrekom
tak5ne sankcije, pa bi se dosegel tudi sam namen kaznovanja, ki je v konketnem primeru specialna
prevencija. Dodatno pa bi vam lahko primeru, da pritozbi ugodite, zizrekom tak5ne sankcije zgolj 5e
dodatno pokazal,dajeSlo zgoljzanesporazum in setak5nanapakanebovedponovila.

bil kritidnega dne obremenjen in popolnoma osredotoden na tekmovanje
zaradidesar z glavo nisem bil pri stvari ter sem tako nespametno posegel po redbullu, misled da ravnam
pravilno. Sprejel sem napadno odloditev in napadno ocenil okoli5dine. Svoje dejanje modno obZalujem in

Posebej Zelim poudariti, da sem

ki sem jo storil, ne bo
prej
nikoli ved ponovila. Prav tako bi rad ponovno izpostavil, da se nikoli
nisem vedel neprimerno na
samem tekmovanju pa tudi izven njega, ter da sem vedno spo5toval pravila. Poleg tega pa tudi nikoli nisem
imel namen osramotiti BZS, katere sem tudi sam dlan. Vedno sem si Zelel samo igrati bowling. V tem sem
tudi uspe5en kar se kaZe v mojih doseZkih, katere sem navedel Le zgoraj. Zivim zatalport in v prihodnosti
bi 5e naprej rad prispeval k razvoju bowlinga ter s svojimi doseZki predstavljal reprezentanco in s tem
dvignil nivo Sporta v drLavi.
se kesam ter zanj sprejemam vse posledice, obenem pa zagotavljam, da se napaka,

Glede na vse navedeno vas prosim, da pritoZbi ugodite in odlodite kot navedeno uvodoma.

Ljubljana, 01.03.2019

