BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Ljubljana, Tržaška 2
SODNIŠKA KOMISIJA

ZAPISNIK
6.seje sodniške komisije BZS, ki je bila 11.avgusta 2017 ob 17.uri v pisarni BZS, na
Tržaški 2 v Ljubljani.
PRISOTNI: Miloš Nikolič, Dušan Butinar, Zoran Petojevič
OPRAVIČENO ODSOTNA: Jožko Petrič, Srečko Lapanja

DNEVNI RED:
1. Pregled realizacije sklepov 5. seje Sodniške komisije BZS
2. Delegiranje sodnikov za jesenski del ligaškega tekmovanja v 1. in 2. državni ligi
2017/2018
3. Razno
AD 1
Ob ugotovitvi, da so realizirani vsi sklepi, sprejeti na 5.seji sodniške komisije, se potrdi
zapisnik 5.seje.
AD 2
Sodniška komisija je na seji 11.08.2017 delegirala sodnike za jesenski del ligaškega
tekmoovanja v 1.in 2.državni ligi.
Seznam delegiranih sodnikov bo sodniška komisija objavila na spletni strani BZS, takoj
po opravljenih licencah za sodnike in vodje ekip, ki so na sporedu 14.avgusta ob 17.uri v
prostorih Gasilskega doma v Postojni (ZAHOD) in 16.08.2017 0b 17 uri v sejni sobi na
sedežu BZS v Ljubljani.
Prisotnost svojih sodnikov na licenci zagotovijo predsedniki zborov sodnikov OBZ.
Sodniki, ki ne bodo prisotni na eni od objavljenih licenc, ne bodo delegirani za sojenje tekem
državnih lig in državnih prvenstev.
AD 3
Na predstoječih licencah, bo potrebno ob sprejemu dogovora o Poenotenih kriterijeh sojenja,
še posebej izpostaviti nekatere nealizirane oz nedosledno izvajane sklepe, sprejete na sejah
sodniške komisije, v tem mandatu:
-Glavni sodnik po končani tekmi (najkasneje v 24 urah) obvezno pošlje po pošti, originalno,
podpisano sodniško poročilo, na naslov Balinarska zveza Slovenije, Tržaška 2. Ljubljana.
Sodniška komisija apelira na vse sodnike, ki sodijo tekme državnih lig, da se poslužujejo
sodobnih komunikacij, tako, da takoj po končani tekmi posredujejo skenirano sodniško

poročilo (ali izpis zapisnika), imenovani odgovorni osebi za objavo rezultatov in tekoče
vodenje Statistike BZS ( Slavc Dobnikar). (sklep 1.seje SK)
-Po izjavi sekretarja BZS, ki skrbi za obračun in izplačilo sodniških taks in potnih stroškov
sodnikom, veliko število sodnikov ne obračunava kilometrine po dejansko prevoženih
kilometrih, temveč obračunava najvišje možno izplačilo kilometrine v višini 150 kilometrov,
kar pa ni dopustno.
Omenjena višina (150 km) se obračunava samo v primeru, če je sodnik do prizorišča tekme
dejansko prevozil več kilometrov kot je zgornja predpisana meja in v izrednem primeru, če so
delegirani sodniki iz različnih krajev oz. različnih OBZ in prevoz z enim avtom ni bil mogoč.
V tem primeru se kilometrina, ki tudi v tem primeru ne sme preseči višine 150 km, ustrezno
porazdeli med sodnike na tekmi. ( sklep 3.seje SK)
-Ugotavlja se, da novi balinarski območni sodniki, ki so opravili izpit za sodnika OBZ, že v
mesecu novembru 2016, kljub zagotovilom dobavitelja, še vedno niso prejeli ustreznih
sodniških oblačil, zaradi česar jim je onemogočeno delegiranje in sojenje tekem območnih
balinarskih lig. (sklep 3.seje SK)
Seja je bila končana ob 19.30 uri.

Zapisal
Dušan Butinar

Predsednik Sodniške komisije BZS
Miloš Nikolić l.r.

