BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, LJUBLJANA

14.02.2011

ZAPISIK
2.seje Disciplinske komisije II. stopnje, ki je bila 09.02.2011. ob 18. uri v prostorih BZS na
Tržaški 2 v Ljubljani.
Prisotni: Zdenko Truden – predsednik, Bojan Selan – član, Zvone Sterle - član
DEVI RED:
1. Obravnava Ugovora Dejana Korena na sklep Disciplinske komisije I. stopnje
2. Obravnava prošnje Azema Smajlija za izjemno znižanje disciplinske kazni
3. Obravnava Ugovora BK Planina Kranj na sklep DK I
Ad 1)
Predsednik Disciplinske komisije II Zdenko Truden je v uvodni obrazložitvi člane seznanil z
ugovorom Dejana Korena na sklep Disciplinske komisije I, ki mu je izrekla disciplinski ukrep
prepoved igranja za obdobje 6 mesecev. Članom senata je bilo pred sklicem seje dostavljeno
tudi celotno gradivo, na osnovi katerega je Disciplinska komisija I stopnje izrekla omenjeni
disciplinski ukrep.
Člani senata so potem, ko so proučili celotno gradivo, povezano z disciplinskim postopkom v
zvezi obdolženca Dejana Korena in izrečeno kaznijo DK I, odločili, da je izrečena kazen, ki jo
je izrekla DK I stopnje, za navedeno kršitev primerna in so v skladu s 50. členom
Disciplinskega pravilnika soglasno sprejeli naslednji
SKLEP
a podlagi 50. člena 1. odstavka Disciplinskega pravilnika BZS se ugovor Dejan Korena
zavrne in se v celoti potrdi odločitev prvostopenjskega organa, da se Dejan Koren
skladno z določili 20.člena, točka a / 4, kaznuje s prepovedjo tekmovanja za obdobje 6
mesecev. Izrečena kazen se mu šteje za obdobje od 27.11.2010, ko je bil izključen na
tekmi Radovljica Alpetour – Krim Stiking, do 27.5.2011.
Ad2)
Senat Disciplinske komisije II je obravnaval prošnjo Azema Smajlija, ki je v skladu z 59.
členom Disciplinskega Pravilnika, po preteku več kot polovice časa izrečene enoletne
prepovedi igranja, zaprosil za izjemno znižanje disciplinske kazni.
Disciplinska komisija je v skladu z 59, členom Disciplinskega pravilnika sprejela naslednji
SKLEP
a podlagi 59. člena Disciplinskega pravilnika BZS, se na podlagi prošnje obdolženca
Azem Smajlija in na predlog Disciplinske komisije I. stopnje, ugodi prošnji Azema
Smajlija za izjemno znižanje izrečene disciplinske kazni za prepoved igranja za obdobje
enega leta. Izrečena enoletna disiplinska kazen se v skladu z 59. členim Disciplinskega
pravilnika zniža za četrtino, tako, da se Azemu Smajliju izreče discpilinska kazen v
trajanju 9 mesecev, od 3.7.2010 do vključno 3.4.2011.

Ad 3)
Senat DK II je obravnaval pritožbo BK Planina Kranj, na sklep discipliske komisije I. stopnje,
saj se ne strinja, da DK I v zvezi spornega nastopa Tadeja Dekanja za ekipo dečkov BK
Košana, ni uvedla postopka proti BK Košana, vodji ekipe ter odgovorni osebi kluba.
Disciplinska komisija II. stopnje je smatrala, da je ugovor BK Planina Ribnikar upravičen,
zato je v skladu 50. členom Disciplinskega pravilnika, sprejela naslednji
SKLEP
Disciplinska komisija II. stopnje ugotavlja, da da gre pri sporni postavitvi igralca
Tadeja Dekanja v ekipo Košane na tekmi s Planino Ribnikar, za kršitev kluba oz.
njihovega vodje ekipe ter odgovorne osebe kluba, saj omenjeni igralec ni imel pravice
nastopa za ekipo dečkov Košane, ker je bil za leto 2010 že registriran za ekipo dečkov
BK Postojna, zato se ugovoru BK Planina Kranj ugodi.
V skladu s 50. členom Disciplinskega pravilnika se odpravi odločitev prvostopenjskega
organa in se zadevo vrne v ponovno obravnavo in odločanje na Disciplinsko komisijo
I.stopnje.
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