ZAPISNIK
2. seje Častnega razsodišča KZS, ki je bila dne 1. decembra 2018 ob 12. uri v klubskih
prostorih KK Komenda

Člani Častnega razsodišča v sestavi: Maksimilijana Marinšek (članica), Miro Pirc (član) in
Lana Zrinjanin (članica) so odločali o naslednji točki dnevnega reda:
- Obravnava prijave g. Borisa Slaviča proti predsedniku KZS, g. Henriku Gjerkešu
Dne 12. novembra 2018 je na sedež KZS za Častno razsodišče prispela prijava g. Borisa
Slaviča in zahteva za ugotovitev disciplinske odgovornosti predsednika KZS, g. Henrika
Gjerkeša v sledečih točkah:
1. kršitve Statuta Kasaške zveze Slovenije ( v nadaljevanju KZS),
2. kršitve Pravnega reda Republike Slovenije,
3. kršitve mednarodne pogodbe med LeTROT in KZS,
4. nepripravljenosti reševanja problematike v okviru KZS, neposlovnosti,
neukrepanja in ignoriranja zahtev v poslanih dopisih,
5. delitev članov KZS glede na informiranost dogajanj v KZS.
Člani častnega razsodišča smo se seznanili s trditvami g. Slaviča ter smo po razpravi prišli
do naslednjih ugotovitev.
Kar se tiče objav kakršnih koli člankov na uradnih straneh KZS, častno razsodišče
ugotavlja, da KZS ne more izvajati cenzure ali ugotavljati resničnost dejstev navedenih v
člankih. Avtorji člankov so sami odgovorni za vsebino člankov. Glede nato, da v tem
primeru gre za interno zadevo KK Stožice, predlagamo vsem vpletenim, da nesoglasja
rešijo znotraj matičnega kluba.
Po drugih točkah prijave častno razsodišče ugotavlja, da je po veljavnem Statutu KZS, čl.
26 predsednik KZS za svoje delo odgovoren upravnem odboru in skupščini KZS, po čl. 32
pa je nadzorni odbor tisti, ki skrbi za zakonitost poslovanja, uresničevanje sklepov ter
nadzira finančno poslovanje.
Glede na pritožbe o neodzivnosti predsednika in upravnega odbora, predlagamo, da se
morebitne pritožbe v prihodnjosti obravnavajo sproti. Če to zaradi tekočih poslov ni
mogoče, predlagamo, da se stranke v postopku nemudoma o tem obvesti.
SKLEPI:
- članek g. Borisa Slaviča se objavi na spletni strani KZS;
- upravni in nadzorni odbor se seznani s prijavo g. Borisa Slaviča;
- generalni sekretar (po dogovoru s predsednikom) sproti obvešča morebitne pritožnike o
času obravnave pritožbe;

Za realizacijo sklepov so odgovorni predsednik, generalni sekretar ter UO Kasaške zveze
Slovenije.
V Komendi, 1. decembra 2018
za Častno razsodišče pri Kasaški zvezi Slovenije
Lana Zrinjanin

