BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, Ljubljana
SODNIŠKA KOMISIJA

ZAPISNIK
2.seje sodniške komisije in predsednikov Zborov sodnikov OBZ, ki je bila 27.06.2016 ob
17.00 uri, v sejni sobi na Tržaški 2.
Prisotni člani komisije: Miloš Nikolič, Dušan Butinar, Jožko Petrič, Zoran Petojevič
Opravičeno odsoten: Srečko Lapanja
Ostali prisotni: Dušan Jenko, Zvezdan Jakomin, Damjan Rupnik, , Jurij Štancar, Branko
Trkmič
Dnevni red:
1.Potrditev Zapisnika 1.seje
2.Obravnava Poročil predsedniko Zborov sodnikov OBZ
3.Oblikovanje liste sodnikov za tekmovalno sezono 2016/2017
4.Dogovor o sklicu licence sodnikov pred tekmovalno sezono 2016/2017
5.Razno
Ad1
Potrdi se Zapisnik 1. seje
Potrdi se sklep pod tč 1f, da se Skupščini BZS predlaga, da zaradi pomankanja sodnikov, po
hitrem postopku sprejme začasno zamrznitev 30. člena sodniškega pravilnika, ki določa daje
zgornja starostna meja sodnika 65 let, ter, da omogoči sodniški komisiji, da do preklica,
izjemoma lahko za sojenje državnih lig in državnih prvenstev, tudi sodnike, starejše od 65 let.
Ad 2
Ugotavlja se da trenutno nimajo imenovanega predsednika Zbora sodnikov OBZ Dolenjska in
OBZ Maribor, medtem ko funkcijo predsednika Zbora sodnikov v OBZ Sežana opravlja
predsednik Območne zveze Sežana.
Poročila o problematiki na področju sojenja v območnih zvezah so v pisni ali ustni obliki, na
seji podali : Zoran Petojevič (Ljubljana), Jožko Petrič (Nova Gorica), Dušan Jenko (Postojna),
Zvezdan Jakomin (Slovenska Istra), Branko Trkmič (Šaleška), Damjan Rupnik (Sežana), Jurij
Štancar – namestnik (Gorenjska)
Poročila o stanju sodnikov niso podali OBZ Dolenjska in OBZ Maribor (brez predsednika) in
OBZ Notranjska, zaradi odsotnosti njihovega predsednika Zbora sodnikov, na seji komisije.
Ad 3
Dokončno oblikovanje liste sodnikov bo sodniška komisija opravila na podlagi dokončnega
seznama s strani Zborov sodnikov OBZ, ko bo znan sklep skupščine glede sojenja sodnikov
starejših od 65 let in ko bo s strani posameznih OBZ prejela končne predloge za nove sodnike
in za napredovanje posameznih sodnikov v višjo kategorijo, v skladu s pravilnikom.

Ad 4
Licenca sodnikov za tekmovalno sezono 2016/2017 bo sodniška komisija izvedla v drugi
polovici mesec avgusta 2016. Prisotnost svojih sodnikov na licenci, zagotovijo predsedniki
Zborov sodnikov OBZ. Sodniki, ki ne bodo prisotni na licenci, ne bodo delegirani za sojenje
državnih lig in državnih prvenstev za tekočo sezono.
Na licenci se bo obravnavala tudi problematika napak pri sojenju v pretekli sezoni in
neupoštevanje dogovorjenih in sprejetih sklepov. (neenotna oblačila igralcev itd).
Od sodnikov se bo zahtevalo odločno in enotno sankcioniranje prestopov, kar še posebej velja
za prestope ob nepravilnem ali dvomljivem izmetu v tako imenovanem v razkoraku, katerega
doslej večina sodnikov ni kaznovala.
Ad 5
Predsednik sodniške komisije Miloš Nikolič opravi v prisotnosti sekretarja BZS primopredajo
z dosedanjim predsednikom sodniške komisije Brankom Šefranom. Na omenjenem sestanku
se je potrebno dogovoriti o nadaljnem nemotenem zagotavljanju sodniške opreme.
Seja je bila končana ob 18.30 uri.

Zapisal:
Dušan Butinar

Predsednik Sodniške komisije BZS
Miloš Nikolič l.r.

