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Zapisnik 1. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 3. 2. 2017
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Živič, Darinka Kujavec, Klemen Poljanšek, Simon Bračič
Odsotni: Drago Vorih
Dnevni red:
1. Izplačilo sodniških stroškov za leto 2016
2. Pregled sklepov IO ZDPS
3. Tečaj /seminar za sodnike 2017
4. Priprava materiala za predavanje
5. Razno
Ad1) Izplačilo sodniških stroškov za leto 2016
Predsednik SK ZDPS prisotnim razloži, da je pri izplačevanju sodniških stroškov prišlo
do napake, na katero je opozoril nadzorni odbor Zveze. Napaka je nastala zaradi
napačnega tolmačenja sodniškega pravilnika, in sicer pri kvoti stroškov sojenja na
TOUR tekmovanjih za sodnike z licenco B. Sodniški pravilnik namreč navaja, da je
sodnik z licenco B upravičen do 20 točk na katerem koli tekmovanju pod okriljem
ZDPS. Sodniška komisija je po pregledu ugotovila, da je prišlo do prenizkega obračuna
v skupni višini 150 eur – v kar je vpleteno 6 sodnikov in 6 klubov. Klubi, katerim je bil
poslan prenizek račun ter posledično še niso poravnali stroškov sojenja za sezono
2016, so: Krim, Medvedi, Hrast, Janče, Hribovci in Zarja. Člani sodniške komisije so
mnenja, da sodniki morajo biti poplačani za svoje delo in trud. Ostaja le dilema ali mora
še ne plačane stroške sodnikov v tem primeru kriti Zveza, oziroma ali je etično in
moralno, da stroške pokrijejo klubi, ki za napako sicer niso odgovorni, so pa v celoti
dolžni kriti stroške sojenja na svojem tekmovanju. Klemen Poljanšek predlaga, da se
napako o izplačilu stroškov predstavi na skupščini, ki bo v petek, 10.2. 2017.
Sklep št. 1: Predsednik SK ZDPS pripravi obrazložitev problematike in predstavi
dilemo izplačila izvršnemu odboru Zveze ter člane IO prosi za mnenje o tem, kdo
mora pokriti neplačane sodniške stroške.
Ad2) Pregled sklepov IO ZDPS
Predsednik SK prebere 4. točko zapisnika 1. seje izvršnega odbora ZDPS, ki se
nanaša na sodniško komisijo. Sklepi IO ZDPS omenjajo dopolnitve in spremembe
nacionalnih pravil igre glede na novelo o mednarodnih pravilih, sodniški seminar,
sodniški zapisnik, višino sodniške točke v eurih in izplačevanje sodniških stroškov.
Sklep št. 2: Člani SK so seznanjeni s sklepi sprejetimi na 1.seji IO ZDPS.
Realizirani bodo v razumljivem času.
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Ad3) Tečaj/seminar za sodnike 2017
Bliža se tekmovalna sezona 2017, zato je pomembno, da so sodniki utrezno
pripravljeni. S strani svetovne Zveze je bila namreč sprejeta novela mednarodnih
pravil igre, ki veljajo od 1.1. 2017 dalje. SK ZDPS bo tudi letos izvedla izobraževanje
za obstoječe sodnike, ki bo predvidoma potekalo v nedeljo, 5. 3. 2017. Istočasno bo
potekal tudi tečaj za sodnike, če bo keteri izmed članov ZDPS želel pristopiti v sodniške
vrste.
Sklep št. 3: Tečaj oziroma seminar za sodnike bo izveden v nedeljo, 5. 3. 2017, v
ŠD Zarja.
Sklep št. 4: Predsednik SK ZDPS pošlje razpis za sodnike na naslove društev in
poskrbi, da je objavljen na spletni strani.
Ad4) Priprava materiala za predavanje
Predsednik SK opomne, da je novelo pravil igre potrebno prevesti iz angleškega v
slovenski jezik ter pregledati, če se kje pojavljajo odstopanja od našega nacionalnega
tekmovalnega pravilnika. Člani SK se strinjajo, da je potrebno prenoviti slikovne
presentacije za tečaj oziroma prilagoditi predavanja seminarja za sodnike. SK bo imela
posebno sejo z namenom priprave predavateljev na seminar/tečaj. Predvidoma bo
delovni sestanek potekal v tednu pred seminarjem.
Sklep št. 4: Predsednik skliče sestanek SK prvi teden v marcu, z namenom
priprave predavateljev na seminar/tečaj.
Ad5) Razno
- Predsednik seznani člane SK ZDPS s sprejetim koledarjem tekmovanj pod
okriljem Zveze. Koledar je podlaga za delegiranje sodnikov na tekmovanja.
Sestanek zaključen ob 20:00 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
Predsednik SK ZDPS
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