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Zapisnik 2. sestanka Sodniške komisije ZDPS
Datum sestanka: 18. 9. 2018
Kraj: Ljubljana (ŠD Zarja)
Prisotni: Marjana Živič, Simon Bračič, Klemen Poljanšek
Odsotni: Drago Vorih
Dnevni red:
1. Obravnavanje pritožb in pripomb v sodniških zapisnikih
2. Nakup oblačil za sodnike
3. Priprava dokumentov in protokola za izvajanje kontrole vsebnosti alkohola v
izdihanem zraku
4. Uvedba sodnikov na državni ligi
5. Razno
Ad1) Obravnavanje pritožb in pripomb v sodniških zapisnikih
Tekmovanje TOUR – ŠD Zarja (18. 8. 2018):
Sodniška komisija se je seznanila s pritožbo Jožice Boso in Jožice Praprotnik zoper
igralca PK Hrast, Bogdana Kirbiša. Ker se pritožba ne nanaša na člana sodniške
organizacije in je predmet pritožbe neprimerno obnašanje in zmerjanje nasprotnika,
kateremu sodnik, Damjan Lukman, na tekmovanju ni bil priča, SK ZDPS predlaga, da
se pritožbo posreduje disciplinski komisiji, ki je pristojen organ za obravnavanje
tovrstnih pritožb.
Sklep št. 1: Sodniška komisija na podlagi pritožbe v sodniškem zapisniku in 28.
člena sodniškega pravilnika podaja predlog za uvedbo disciplinskega postopka
zoper igralca PK Hrast, Bogdana Kirbiša.
Tekmovanje DP dvojke – BŠD Krim (16. 6. 2018):
Na podlagi pritožbe, Barbare Lemut, o brezplačnem točenju alkohlnih pijač pri zajtrku
(dobrodošlici) na državnem prvenstvu in podlagi 3. člena poslovnika o organizaciji
tekmovanj pod okriljem ZDPS sodniška komisija predlaga TRK, da opozori
organizatorja, ŠD Krim – Bobri, o pravilih organizacije tekmovanj, ki so pod okriljem
Zveze.
Sklep št. 2: SK ZDPS pisno seznani TRK s pritožbo Barbare Lemut in na
podlagi 3. člena poslovnika o organizaciji tekmovanj predlaga opomin
organizatorju, ŠD Krim - Bobri, zaradi brezplačnega točenja alkoholnih pijač na
tekmovanju pod okriljem ZDPS.
Sodniška komisija se je seznanila s pritožbo Barbare Lemut zoper igralki ŠD Zarja,
Slavici Kršinar in Evi Krajnc. Ker se pritožba ne nanaša na člana sodniške
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organizacije in je predmet pritožbe upoštevanje športnega kodeksa (petankarski
etični kodeks) in nešportnega obanšanja, SK ZDPS predlaga, da se pritožbo
posreduje disciplinski komisiji, ki je pristojen organ za obravnavanje tovrstnih pritožb.
Sklep št. 3: Sodniška komisija na podlagi pritožbe v sodniškem zapisniku in 28.
člena sodniškega pravilnika podaja predlog za uvedbo disciplinskega postopka
zoper igralki ŠD Zarja, Slavici Kršinar in Evi Krajnc.
SK se je seznanila tudi z pripombo Brarbare Lemut glede pravila postavljanja
balinčka. Sodniška komisija bo prejela obrazložitev na svojo pripombo preko
elektronskega naslova.
Sklep št. 4: Sodniška komisija bo v najkrajšem času odgovorila na pripombo, ki
jo je Barbara Lemut zapisala v sodniški zapisnik. Obrazložitev bo poslana
preko elektronskega naslova.
Pripombe sodnikov na tekmovanjih: TOUR trojke – Janče (7. 7. 2018), TOUR dvojke
– Sloga (14. 4. 2018), DP dvojke – ŠD Krim (16. 6. 2018) in TOUR dvojke – Vila Ana
(23. 6. 2018):
V sodniških zapisnikih so zapisane pripombe sodnikov: Tatjane Šeruga, Erike Bračič,
Milene Starešinič in Simona Bračiča. Vse pripombe bo sodniška komisija
obravnavala na rednem letnem seminarju sodnikov, ki bo predvidoma februarja
2019.
Sklep št. 5: Sodniška komisija bo pripombe sodnikov v sodniških zapisnikih
obravnavala na rednem letnem seminarju sodnikov februarja 2019.
Ad2) Nakup oblačil za sodnike
Nakup sodniških oblačil je bil predviden že za sezono 2018. Zaradi finančne
nezmožnosti Zveze je predviden nakup novih majic za sodike za naslednjo sezono,
2019.
Sklep št. 6: Predsednik SK ZDPS pripravi predlog nakupa sodniških oblačil in
ga predstavi IO ZDPS.
Ad3) Priprava dokumentov in protokola za izvajanje kontrole vsebnosti
alkohola v izdihanem zraku
Priprava dokumentov v zvezi z izvajanjem alkoholiziranosti tekmovalcev rahlo
zaostaja za predvidenim terminskim planom. Potrebno je preveriti, kakšna so določila
Svetovne in Evropske Zveze o izvajanju doping kontrole. SK mora pripraviti različne
ponudbe instrumentov za preverjanje alkoholiziranosti in jih predstaviti IO ZDPS.
Določiti je potrebno tudi protokol izvajanja meritev na tekmovanjih. Za izvajanje
meritev bodo zadolženi sodniki, ki bodo predhodno opravili izobraževanje na rednem
letnem sodniškem seminarju.
Sklep št. 7: Sestanek SK ZDPS bo naslednji mesec, 17. 10. 2018. Do takrat
bodo člani SK pripravili ustrezen material za pripravo dokumentov: Marjana
Živič poskrbi za pregled že obstoječih dokumentov na ravni Evopske in
Svetovne Zveze, Klemen Poljanšek poišče cenovne ponudbe naprav in njihove
karakteristike, Simon Bračič pripravi zapisnik in protokol izvajanja.
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Ad4) Uvedba sodnikov na državni ligi
Klemen Poljanšek predlaga delegiranje sodnikov tudi na ligaški državni ligi. Mnenje
je, da tekmovalci na ligaških tekmovanjih ne upoštevajo pravil državnega prvenstva,
predvsem kajenje in pitje alkohola v času igre. Med člani SK se pojavlja dvom o
kadrovski sposobnosti delegiranja sodnikov na državno ligo.
Sklep št. 8: Klemen Poljanšek na naslednji seji predstavi način razporeditve,
poteka in prisotnosti sodnika na državni ligi. V primeru, da SK potrdi predlog,
bo predsednik sodniške komisije predlog posredoval TRK ZDPS.
Ad5) Razno
Pod točko razno ni bili razprave.

Zapisal:
Simon Bračič
predsednik SK ZDPS
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