ZVEZA DRUŠTEV PETANKE SLOVENIJE
Disciplinska komisija
Linhartova cesta 47
1000 Ljubljana
Slovenija

ZDPS-DK/2018-013
Datum: 25. 10. 2018
Zapisnik 3. seje disciplinske komisije ZDPS
(glavna obravnava zoper Bogdana Kirbiša)

Kraj: ŠD Zarja
Ura: 18.00
Prisotni člani DK: Laura Bračič, Božo Kodrič, Eva Krajnc, Milena Mikec
Ostali prisotni:

Simon Bračič - predstavnik sodniške komisije kot predlagatelja postopka
Jožica Praprotnik – pritožnica in priča dogodka

Odsotni: Bogdan Kirbiš, član v postopku - podal pisno izjavo
Jožica Boso - pritožnica in priča dogodka - podala pisno obrazložitev
Martin Malnarič - opriča dogodka, podal pisno obrazložitev

Dnevni red:
1. Obravnava disciplinskega postopka zoper člana Kluba petanke Hrast Bogdana Kirbiša
2. Predlog sprememb Pravilnika o disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega
postopka
3. Razno
Ad1) DK ugotavlja, da se član v postopku, Bogdan Kirbiš, ter priči Jožica Boso in Martin
Malnarič vabilu na glavno obravnavo niso odzvali, so pa DK posredovali pisne izjave.
Zaslišanje predlagatelja disciplinskega postopka
Predsednik sodniške komisije, Simon Bračič, je pojasnil, da se je SK odločila podati predlog
za uvedbo disciplinskega postopka zoper Bogdana Kirbiša na podlagi sodniškega zapisnika,
v katerem sta članici Kluba petanke Velenje, Jožica Boso in Jožica Praprotnik podali pritožbo
na njegovo vedenje na tekmovanju TOUR dvojk 18. 8. 2018 na ŠD Zarja. Kot pričo dogodka
pa sta navedli še Martina Malnariča, člana ŠRD Čatež.
Zaslišanje priče dogodka
Jožica Praprotnik je potrdila in še dodatno osvetlila okoliščine dogodka. Bogdan Kirbiš naj bi
močno žalil in z neprimernimi besedami označeval igralki nasprotne ekipe med igro in
zavlačeval igro, ker je izgubljal. Bogdan Kirbiš ni želel pobirati krogel z igrišča po končanem
obratu in govoril, naj jih pobirajo same, če želijo igrati naprej.Tudi njegova partnerica na
omenjenem turnirju je njegovo vedenje označila za neprimerno. Iz podanih pričevanj je
slišati, da je Bogdan Kirbiš še posebej verbalno žalil Jožico Boso, s svojimi komentarji in
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nešportnim vedenjem pa celo žalil ostale igralke in igralce petankarskega kluba Velenje, češ
da so kmetavzi - seljaci, ki ne poznajo pravil.
Predsednica DK je prebrala še pisno izjavo opravičeno odsotnega Martina Malnariča, člana
ŠRD Čatež, ki potrjuje nešportno vedenje člana v postopku, Bogdana Kirbiša.
Predsednica je prebrala tudi pisno izjavo člana v postopku, Bogdana Kirbiša, kjer pravi, da
se z vsemi navedbami sodniškega zapisnika strinja, ter da se vsem v zapisniku navedenim
osebam opravičuje za neprimerno vedenje. Razloga svoje odsotnosti na glavni obravnavi pa
na navaja.
SKLEP 1 : Disciplinska komisija Bogdanu Kirbišu, članu KP Hrast, zaradi prekrška,
storjenega 18. 8. 2018 na tekmovanju TOUR (kršitev 1.točke 11. člena Pravilnika o
disciplinski odgovornosti in vodenju disciplinskega postopka) izreka opomin.

Ad2) Člani DK smo pregledali Pravilnik o disciplinski odgovornosti in vodenju discipllinskega
postopka in podali svoje pripombe za spremembo in dopolnitev pravilnika in uskladitev s
sodniškim in tekmovalnim pravilnikom.
Predloge iz razprave bo zapisala predsednica DK in jih posredovala v razpravo in potrditev
članom DK, predsedniku ZDPS in članom IO.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.
Zapisnik zapisala: Milena Mikec
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