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Zapisnik 3. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 27. 11. 2017
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Živič, Simon Bračič, Drago Vorih
Odsotni: Klemen Poljanšek
Povabljeni: Srečko Španič
Dnevni red:
1. Obrazložitev pritožbe
2. Alko-testerji
3. Seminar za sodnike 2018
4. Finančni načrt SK ZDPS za sezono 2018
5. Iztek mandata SK ZDPS
6. Razno
Ad1) Obrazložitev pritožbe
Na podalgi sklepa predhodnje seje je predsednik SK ZDPS povabil na obrazložitev
Sreča Španiča, predlagatelja pritožbe zoper sodnika Klemna Poljanška. Srečo
Španič pojasne svojo pritožbo in podrobneje opiše dogodek na Jančah. Razloži, da
je zaradi navijača, Bojana Arha, tekmovalec Rasim Đogić izgubil potrpljenje in začel
vrebalno napadati ter groziti navijaču. Polfinalna igra, v kateri je Španič sodeloval kot
nasprotnik Đogića, se je ustavila zaradi izpadov nestrpnega igralca. Sodnik Klemen
Poljanšek naj bi po pričevanjih Sreča Španiča vse skupaj od daleč opazoval. Ko pa
je pristopil do igrišča, kjer se je odvijalo moško polfinale, je Rasima Đogića objel okoli
ramena in ga odpelajl stran od navijača, nad katerim se je znašal Đogić. Sodnik naj
bi igralcu rekel le naj se pomiri ni pa mu izdal nikakršnega opomina oziroma kartona
ustrezne barve.
Predsednik SK se zahvali predlagatelju pritožbe za obrazložitev. Člani SK so
poslušali obrazložitev sodnika in predlagatelja pritožbe. So enotnega mnenja, da je
bila reakcija Klemna Poljanška neustrezna, saj bi moral igralcu Đogiću izreči
ustrezen opomin oziroma ga izključiti iz tekmovanje. Svoje mnenje bodo člani SK
podali v pisni obliki v posebnem zapisniku, ki ga bo pripravil Drago Vorih.
Sklep št. 1: Mnenje SK ZDPS o pritožbi bo pripravil Drago Vorih v najkrajšem
možnem času.
Ad2) Alko-testerji
Člani SK so mnenja, da je potrebno tekmovanja v petanki še bolj približati športnemu
nivoju. Neprestano se bližamo letu 2024, ko naj bi petanka sodelovala na Olimpijskih
igrah in se posledično razvijala predvsem pa postala bolj svetovno prepoznaven
šport. Kar se nacionalnega nivoja tekmovanj tiče je pomembno, da se približamo
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svetovni in evropski ravni. To med drugim pomeni, da je potrebno na državnih
prvenstvih začeti kontrolirati vsebnost nedovoljenih substanc tekmovalcev. SK je ob
posvetu s predsednikom Zveze mnenja, da je na tekmovanjih državnega nivoja v
prihajajoči sezoni 2018 potrebno uvesti kontrolo vsebnosti alkohola po izdihanem
zraku.
Člani SK bodo najkasneje do redne letne skupščine pripravili protokol izvedbe alkotestov med tekmovalci. Zajemal bo postopek izvajanja meritev, določitev
pooblaščenih oseb za izvajanje testov, zapisnik o izvajanju testa...
Alko-testerji bi se v sezoni 2018 uporabljali na državnih prvesntvih poiskusno z
namenom navajanja petankarske javnosti na novosti.
Sklep št. 2: Drago Vorih pripravi ponudbo za nakup alko-testerja, ki se jo
prepošlje KFM-ju. Po spletu Drago Vorih poišče primere protokolov izvedbe
testov (akti).
Ad3) Seminar za sodnike 2018
Seminar za sodnike bo izveden pred začetkom tekmovalne sezone 2018. Namen je
priprava sodnikov na novo sezono in seznanitev z morebitnimi novostmi. Na
seminarju, ki je za sodnike obvezen, bo sodniška organizacija debatirala o primerih in
sodniških izkušnjah preteklih sezon. Obravnavale se bodo pozitivne in negativne
izkušnje z namenom splošnega izboljšanja in poenotenja sojenja v slovenski petanki.
SK ZDPS bo pred začetkom sezone pripravila tudi razpis in tečaj za sodnike.
Sklep št. 3: Seminar za sodnike se bo izvedel v prvi polovici februarja 2018.
Sklep št. 4: V mesecu januarju 2018 SK pripravi razpis za sodnike.
Ad4) Finančni načrt SK ZDPS za sezono 2018
SK mora v skladu z določili KFM pripraviti finančni načrt komisije za prihajajočo
sezono 2018. Člani SK predlagajo, da se na seznam potrebnih sredstev za sodnike
poleg rednega letnega izdatka za prehrano na sodniškem sminarju doda:
· nakup novih enotnih in bolj opaznih dresov za sodnike,
· komplet (1-2) sodniških pripomočkov za merjenje, ki se hrani na sedežu Zveze
in je na voljo za izposojo,
· alkotester.
Sklep št. 5: Predsednik SK pripravi finančni načrt sodniške organizacije za
prihajajočo sezono 2018 in ga posreduje KFM.
Ad5) Iztek mandata SK ZDPS
Celotni sodniški komisiji (predsednik in člani) se z letošnjim letom zaključuje 4 letni
mandat. Predsednika SK zanima, če se ostali člani strinjano, da ekipa v enaki sestavi
podalša obdobje dela za dodaten mandat. Marjana Živič in Drago Vorih se strinjata,
da nadaljujeta z delom v SK ZDPS. Predsednik SK pove, da Klemen Poljanšek z
letošnjim letom zaključuje delo v sodniški komisiji, vendar pa bo nadaljeval sodniško
kariero v sodniški organizaciji. Mesto člana SK, ki ga je do sedaj zasedal Klemen
Poljanšek je potrebno nadomestiti. Predsednik SK je dolžen priskrbeti novega (enega
ali dva) člana komisije.
Sklep št. 6: Za pridobitev nadomestnega člana poskrbi predsednik SK ZDPS.
Ostala dva člana (Drago Vorih in Marjana Živič) in predsednik SK ZDPS (Simon
Bračič) so pripravljeni sprejeti še en štiriletni mandat.
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Ad6) Razno
- Pod točko razno ni bilo razprave.

Sestanek zaključen ob 20:00 uri.
Zapisal:
Simon Bračič
predsednik SK ZDPS
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