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KEGLJAŠKA ZVEZA SLOVENIJE 
Celovška cesta 25 
1000 LJUBLJANA 

 
       
 
DODATEK 2 – Priznavanje in soglasje 
 
 
Kot član/-ica Kegljaške zveze Slovenije (KZS) in udeleženec/-ka katerekoli športne 
prireditve, ki jo organizira ali priznava sekcija NBC v WNBA oziroma kegljaška ali 
druga nacionalna zveza, potrjujem in soglašam z naslednjim:  
 
1. prejel/-a sem prot-dopinška pravila WNBA in se seznanil/-a z njimi; 
 
2. s proti-dopinškimi pravili WNBA se strinjam in se bom po njih ravnal/-a. Prav tako 

sprejemam tudi vse ukrepe, ki so že navedeni, kakor tudi vse bodoče dopolnitve 
in spremembe proti-dopinških pravil ter vse mednarodne standarde, ki so zapisani 
v teh pravilih; 

 
3. seznanjen/-a sem in se strinjam s tem, da so nacionalne zveze in WNBA 

pristojne, da izrečejo kazni, ki so predvidene v proti-dopinških pravilih WNBA; 
 
4. prav tako sem seznanjen/-a in se strinjam s tem, da se lahko za vsak spor, ki 

nastane zaradi odločitve, ki je bila sprejeta skladno s proti-dopinškimi pravili 
WNBA ter po postopku, ki je izrecno predviden v teh pravilih, za dosego končne 
in zavezujoče razsodbe vloži pritožba izključno pri Mednarodnem športnem 
razsodišču, ki je skladno s 13. členom proti-dopinških pravil WNBA pritožbena 
instanca za mednarodne vrhunske športnike; 

 
5. priznavam in soglašam s tem, da so odločitve arbitražnega razsodišča, 

navedenega pod točko 4, dokončne in izvršljive ter da ne bom vlagal/-a pritožbe 
oziroma zahteval/-a poravnave, pravde ali rešitve spora pred katerimkoli drugim 
sodiščem. 

 
6. Ta dokument sem v celoti prebral/-a in razumel/-a. 
 
 
________________________ ____________ _________________________ 
TISKANE ČRKE (priimek)  (ime)   TISKANE ČRKE (naslov - ulica) 
 
________________________    _________________________ 
(rojstni datum)       (poštna številka) (kraj) 
 
________________________ ____________ _________________________ 
(ID-ŠT.) ali (ID funkcionarja)  (narodnost)   (podpis staršev, če je športnik mladoleten) 

 
     ____________ _________________________ 

(datum)   (podpis športnika ali njegovega zastopnika) 

 
Zgoraj podpisani/-a dovoljujem uporabo osebnih podatkov s tega obrazca za potrebe 
Kegljaške zveze Slovenije ter za potrebe mednarodne kegljaške zveze NBC oziroma 
WNBA. 
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7. Priznavam tudi 18. člen Statuta NBC, kot sporazum o arbitraži (v povezavi s 577. 
členom ZPO – za NBC veljavno nemško procesno pravo o pravici do sodne 
pritožbe) in pristajam, da je za razsodbo pristojno razsodišče NBC. Redna sodna 
pot je izključena. 

 
 
NBC-ID ________ __________  ______________________________ 

(datum)             (podpis športnika ali njegovega zastopnika) 
 
18. člen Statuta NBC – Arbitražna komisija 
 
1) Za razsojanje v sporih v NBC je pristojna Arbitražna komisija. Arbitražna komisija 

je razsodišče NBC in na osnovi predloga oziroma zahtevka na prvi stopnji odloča 
v sporih znotraj NBC, v sporih med NBC in zvezami članicami in v sporih med 
zvezami članicami. Prva pritožbena instanca na razsodbe Arbitražne komisije 
NBC  je Arbitražna komisija WNBA. 

 
2) Arbitražna komisija izvaja svoje naloge v skladu s Statutom, pravilniki, drugimi 

določili in sklepi organov NBC, kakor tudi v skladu s sporazumi, ki jih je sklenila 
NBC. Postopki potekajo po Pravno-disciplinskem pravilniku NBC (Rechts-und 
Verfahrensordnung). 

 
3) Arbitražna komisija je sestavljena iz predsednika in štirih članov. Za odločanje o  

posamični zadevi predsednik določi senat, sestavljen iz treh članov, ki v tej zadevi 
odloča. 
Pet članov Arbitražne komisije izvoli Skupščina NBC za dobo štirih let. Ti izmed 
sebe izvolijo predsednika, ki naj bi imel pravniško znanje, in njegovega 
namestnika. Ponovna izvolitev vseh članov je možna. 
Člani Arbitražne komisije ne smejo biti člani drugih organov NBC ali člani višjih 
pritožbenih instanc. Lahko so člani Skupščine s posvetovalno vlogo. 
 

4) V okviru pravilnikov NBC je arbitražni organ upravičen, da izreka kazni; 
podrobneje to določa Pravno-disciplinski pravilnik NBC.  
Izrek kazni je upravičen samo, če je bil prekršek, ki se kaznuje, v času dejanja že 
naveden v  Pravno-disciplinskem pravilniku NBC.  Zagotovljena mora biti pravica 
do zaslišanja v skladu s Pravno-disciplinskim pravilnikom. 
 

5) Pritožbe na odločitve Arbitražne komisije NBC so dovoljene izključno na prvi 
stopnji pri Arbitražni komisiji WNBA, na drugi stopnji pri pristojnem organu FIQ in 
na tretji stopnji pri Mednarodnem sodišču za šport v Lausanni, Švica (Court of 
Arbitration for Sport in Lausanne – CAS). 

 
6) Pristojnost za razsojanje v okviru NBC temelji tudi na sporazumih o arbitraži, 

sklenjenimi med NBC in vsako zvezo članico (v skladu s 577. členom ZPO).  
Končne odločitve arbitražnega organa, navedenega v odstavkih 1 in 5, so tako 
dokončne in izvršljive. V zvezi s temi odločitvami je kakršnokoli vlaganje 
zahtevkov, pritožb, zahtevkov za poravnavo, pravdo ali rešitev spora pred 
katerimkoli drugim sodiščem izključeno. 

 


