ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
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Zapisnik 3. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 2.11.2016
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Živič, Darinka Kujavec, Drago Vorih, Simon Bračič
Odsotni: Klemen Poljanšek
Dnevni red:
1. Pregled sodniškega dela za sezono 2016
2. Cilji in potek dela za sezono 2017
3. Stiki s petankarsko javnostjo
4. Dopolnitev in pregled sodniškega pravilnika
5. Mednarodni tečaj za sodnike
6. Razno
Ad1) Pregled sodniškega dela za sezono 2016
Predsednik SK ZDPS želi slišati mnenje ostalih članov komisije, kako ocenjujejo
opravljeno delo sodnikov v pretekli sezoni. Člani SK se strinjajo, da sodniška
organizacija v splošnem po kvaliteti sojenja napreduje, vendar pa so bile opažene
pomanjkljivosti pri odločitvah sodnikov in izvajanju sodniških nalog. Slednje se
nanaša predvsem na sodnike, ki so pred kratkim opravili preiskus znanja in nimajo še
dovolj praktičnih izkušenj. Predsednik zastavi članom komisije vprašanje: »Kako
lahko sodniško delo izboljšamo in minimaliziramo napačne odločitve sodnikov?« SK
je mnenja, da je v prihodnje potrebno nameniti še več pozornosti seminarjem, kjer
licencirani sodniki aktivno sodelujejo. Poučevanje sodnikov mora vsebovati debato o
pridobljenih izkušnjah s tekmovanj, kjer se sodniki učijo na svojih napakah in
napakah drugih.
Sklep št. 1: Seminarji za sodnike bodo v prihodnjih letih bolj interaktivni.
Temeljili bodo na debati sodnikov, kjer bodo lahko med seboj izmenjali
izkušnje pridobljene v praksi.
Ad2) Cilji in potek dela za sezono 2017
Cilj SK ZDPS je pridobivanje novih sodelavcev in izboljševanje kakovosti sojenja. S
tem v zvezi bo sodniška organizacija pripravila tečaj za nove sodnike in seminar za
vse aktivne člane sodniške organizacije. SK predvideva, da bo tečaj za sodnike
izpeljan že konec februarja 2017. Predsednik SK pove, da so zanimanje za tovrstno
izobraževanje pokazali tudi Dolenjci, ki se bodo po vsej verjetnosti naslednje leto
vključili v ZDPS. SK bo vsebino tečaja/seminarja obravnavala na naslednji redni seji
SK ZDPS, predvidoma januarja 2017. Člani komisije predlagajo, da Zveza zagotovi 2
kompleta sodniških pripomočkov, ki bi jih lahko sodniki koristili na reverz.
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Sklep št. 2: SK bo obravnavala vsebino tečaja/seminarja na naslednji seji,
predvidoma prihodnje leto. V kolikor bodo člani zveze pokazali interes, bo tečaj
za sodnike organiziran v mesecu februarju 2017.
Sklep št. 3: Predsednik SK ZDPS bo na eni izmed naslednjih sej IO ZDPS
predlagal nakup sodniških pripomočkov, ki si jih bodo sodniki lahko izposodili.
Ad3) Stiki s petankarsko javnostjo
Predsednik SK opozori, da sklep št.1 iz prejšnjega zapisnika ni bil realiziran. SK bo v
prihodnji sezoni poskrbela za redno obveščanje petankarjev o zanimivih situacijah in
razpletih, ki se lahko pojavijo med samo igro. Objave bodo na spletni strani ZDPS,
pod rubriko »Sodniški kotiček«, in pa pogojno tudi na Facebook skupini »Petankarji«.
Sklep št. 4: Marjana Živič poskrbi za objave na spletni strani ZDPS. Na vsake 14
dni mora biti vsaj 1 objava.
Ad4) Dopolnitev in pregled sodniškega pravilnika
Sodniški pravilnik je potrebno pregledati, če se v kakšnem členu še vedno najdejo
neskladja. Predsednik opomni, da sodniški pravilnik ne vsebuje datumskega roka, do
katerega morajo biti poplačani sodniški stroški.
Sklep št. 5: Darinka Kujavec pregleda in pripravi predlog sprememb
sodniškega pravilnika do četrtka, 10. 11. 2016, in posreduje članom SK v
pregled. Simon Bračič predlog sprememb predstavi na naslednjem sestanku IO
ZDPS.
Ad5) Mednarodni tečaj za sodnike
Slovenska sodniška nacionalna organizacija v svojih vrstah še nima mednarodnega
licenciranega sodnika (licenca »A«). SK je mnenja, da bi lahko ZDPS v prihodnjem
letu poslala 1-2 kandidata na mednarodno sodniško izobraževanje. Kandidat mora
aktivno delovati v sodniški organizacij in imeti vsaj liceno »B«. Potrebno je počakati
na informacije o lokaciji in datumu tečaja, ki jih bo Mednarodna sodniška organizacija
posredovala Zvezam. Odhod kandidata na mednarodno izobraževanje sodnikov bo
verjetno odvisen od finančnega stanja ZDPS in lokacije izobraževanja. Odločitev o
tem bo sprejemal IO ZDPS.
Sklep št. 6: Predsednik SK poskrbi, da informacijo in predlog v zvezi z
odhodom kandidata na mednarodno sodniško izobraževanje pravočasno preda
IO ZDPS.
Ad6) Razno
- Simon Bračič seznani člane SK, da so vabljeni na razširjeno sejo IO ZDPS, ki
bo v petek, 18. 11. 2016, na Zarji ob 18.30. Predsednik SK člane opomni, da
mu morajo potrditi prisotnost v najkrajšem možnem roku.
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Sestanek je bil zaključen ob 19:00 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
predsednik SK ZDPS
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