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ZAPISNIK korespondenčne seje Strokovnega odbora z dne 21. 3. 2022

Dnevni red: Potrditev Liste sodnikov za sezono 2022
O sklepu so glasovali: Marko Gorenc, Andrej Košak, Janko Sagaj, Vlado Žnidarič in Helena Meglič

Sklep: SO potrjuje listo sodnikov za sezono 2022, kot so bili predlagani s straniZSKS z izjemo
Mitja Kosa in Dušana Selinška.
Obrazložitev:
ZSKS je 11. 2. 2022 posredoval Listo aktivnih sodnikov za sezono 2022. O predlagani listi je SO
razpravljal na svoji redni seji 11.2.2022 in sprejel sklep, da se ZSKS pozove k dodatnim pojasnilom
glede uvrstitve sodnikov Mitja Kosa in Ivana Košaka na seznam. SO je namreč ugotovil, da navedena
sodnika ne izpolnjujeta pogoja o vsaj 1x sojenju v sezoni 2021, kot je zapisano v Pravilniku ZSKS.
Za uvrstitev Dušana Selinška na listo sodnikov, SO ni prosil za dodatna pojasnila, saj je dobil SO s
strani pisarne KZS dovolj informacij, da lahko odloči.
11. 3. 2022 je predsednik ZSKS Slavko Petovar posredoval sklepe UO ZSKS s katerimi pojasnjuje
odločitev, da se navedena sodnika uvrstita na listo aktivnih sodnikov za 2022.
Obrazložitve so bile sledeče:
Sodnik Mitja Kos je preverjeno (sporedi, spletne strani, dopisi s stani KZS na podlagi mailov iz Srbije)
sodil na več kot enem tekmovalnem dnevu. Naš interni akt posebej ne opredeljuje mesta in države
sojenja. Po mnenju UO sodnik izpolnjuje kriterije po 27. členu Pravilnika Združenja sodnikov za kas
Slovenije.
Sodnik Ivan Košak v lanskem letu res ni imel aktivnega sojenja. UO KZS se je skladno s 28. členom
Pravilnika Združenja sodnikov za kas Slovenije odločil za izredno dodelitev licence. Sodnik je namreč
starosta med slovenskimi sodniki, obenem pa je aktiven delegat z opravljeno vlogo delegata v preteklem
letu, kar ne dvoumno dokazuje njegovo poznavanje PKD, saj je delegat v eni od točk svojega poročila
dolžan podati oceno sojenja.
Po posredovanih pojasnilih ZSKS je SO ponovno razpravljal o listi sodnikov in določilih v PKD in
Pravilniku ZSKS.
PKD v prvem členu prve toče definira, da ureja izvedbo kasaških dirk, ki se prirejajo v Sloveniji. SO pa
je pristojen za tolmačenje pravilnika, torej za področje Slovenije. SO se je distanciral od delegiranja g.
Kosa v Srbiji, prav tako se tudi nismo ukvarjali z njegovimi 'rezultati dela' na dirkah v Srbiji. V Srbiji
sodniki sodijo po pravilih, ki jih sprejme Srbska kasaška zveza. Pravila morajo biti usklajena s
smernicami UET, kar pa ne pomeni, da gre za enaka pravila. Kot je zapisano v 1. točki, 1 člena PKD je
za nas merodajen PKD in izvajanje v Sloveniji in smiselno mora SO tudi upoštevati pravila ZSKS.
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g. Mitja Kos je zadnje sojenje v Sloveniji opravil 6. maja 2018. Od takrat je opravljal samo
kvalifikacije.
Glede na dejstva predlagamo, da se g. Kosa ne potrdi kot aktivnega sodnika za sezono 2022, lahko pa se
'reaktivira' v skladu z določili 38. člena Pravilnika Združenja sodnikov za kas. Opraviti mora preverjanje
teoretičnega dela znanja.
Glede neporavnanih obveznosti g. Selinška do KZS, po informacijah pisarne KZS, ugotavljamo, da so
bili posredovani opomini za neporavnane obveznosti iz sezone 2015 in 2016, katerih g. Selinšek do
danes ni poravnal. SO smiselno upošteva 8. točko, 14. člena PKD, ki govori o blokadi vozniške licence
v primeru neporavnanih obveznosti do Zveze in g. Selinška ne potrdi kot aktivnega sodnika za sezono
2022.

Seznam aktivnih sodnikov za 2022, kot je predlagalo ZSKS:
Potrjeni sodniki za sezono 2022:
1. Slavko Petovar
2. Bojan Antončič
3. Tomaž Janževič
4. Vlado Žnidarič
5. Slavko Jureš
6. Martin Kocjan
7. Ivan Košak
8. Košar Darko
9. Matija Galunder
10. Herzog Dušan
11. Herzog Dušan ml.
12. Križanec Mojca
13. Heric Danijel
14. Jože Jenko
15. Mateja Ferenčič
Zavrnjeni sodniki za 2022:
16. Dušan Selinšek
17. Kos Mitja

Helena MEGLIČ
predsednica SO

