Sekretariat zbora sodnikov

ZAPISNIK SEKRETARIATA ZBOROV SODNIKOV

Kraj: Ljubljana, Tržaška 2, 1111 Ljubljana (sedež BZS)
Datum: 04. 03. 2020 (pričetek ob 17.00 uri)
Prisotni: Stane Žavbi (predsednik sodniške komisije), Cveto Lanišek (član sodniške komisije),
Jurij Štancer (član sodniške komisije), predsedniki zbora sodnikov OBZ: Bojan Selan (OBZ
Gorenjska), Darko Jakomin (OBZ Slovenska Istra), Drago Zupanc (OBZ Šaleška), Slavko
Petrovič (OBZ Notranjska), Janez Založnik (OBZ Ljubljana), Miroslav Likar – namestnik
predsednika (OBZ Sežana), Jožko Petrič (OBZ Nova Gorica), Danijel Milavec – po pooblastilu,
ker še niso določili novega predsednika (OBZ Postojna), Robert Kocjan (OBZ Dolenjska),
Bojan Taškar Beloglavec (OBZ Maribor)

Dnevni red:
1. Pregled sodnikov po OBZ
2. Protokol sodelovanja med sodniško komisijo in predsedniki sodniških komisij
v OBZ
3. Politika razvoja sodniške organizacije
4. Sodniški znak in sodniška oprema
5. Odprta vprašanja glede poenotenih kriterijev sojenja, sprememba MTP (Mersin
2019)
6. Neformalno sodelovanje med sodniško komisijo in sodniki
7. Sojenje v državnih ligah v svojih območnih zvezah, enako tudi super liga v
sezoni 2020/2021
8. Dopolnitev oziroma popravek Pravil o tekmovanju 2019
9. Razno

Stane Žavbi, predsednik sodniške komisije je uvodoma pozdravil vse prisotne in jih pohvalil
za 100 % udeležbo. Predlagan je bil predhodno navedeni dnevni red, ki je bil tudi potrjen.
Sledila je razprav po dnevnem redu.

Ad 1) Pregled prisotnih sodnikov po OBZ
V okviru te točke je potekala predstavitev prisotnih (sodniške komisije in predsednikov zbora
sodnikov OBZ).

Ad 2) Protokol sodelovanja med sodniško komisijo in predsedniki sodniških komisij v
OBZ
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Med sodniško komisijo in predsedniki zborov sodnikov OBZ je bila dogovorjena pisna
komunikacija, ki poteka od zgoraj navzdol (predsedniki zborov sodnikov obveščajo svoje
člane). Izmenjani so bili elektronski naslovi sodelujočih.
Objavljanje delegiranja sodnikov še naprej poteka na Forumu BZS, saj se je tak način izkazal
kot dober in učinkovit. Objava sprememb pri delegiranju se objavi kot nova tema z razvidnimi
spremembami (novi priimki sodnikov označeno odebeljeno).
Delegiranje se načeloma izvede 1-krat mesečno (za 4. kola). Dan objave je ponedeljek.
Sklep 1: Predsedniki zborov sodnikov OBZ pripravijo seznam sodnikov, ki bodo sodili
v spomladanskem delu državnih lig. Termini, kdaj posamezni sodniki ne morejo soditi
(po dnevih), se posredujejo do 01. 04. 2020 Stanetu Žavbiju.

Ad 3) Politika razvoja sodniške organizacije in kandidati za opravljanje sodniških
izpitov
Prisotni so pregledali sezname kandidatov po OBZ za napredovanja oz. za pridobitev naziva
območni sodnik. Izpiti bodo potekali:
− za naziv območni sodnik in sodnik II v sredo 01. 04. 2020 ob 17.00 uri v sejni sobi BZS.
− za naziv sodnik I v soboto 04. 04. 2020 ob 09.00 uri v sejni sobi BZS.
V okviru razprave je Stane Žavbi pohvalil Darka Jakomina iz OBZ Slovenska Istra, ki je v
lanskem letu pridobil 7 kandidatov za območne sodnike. Izpite so opravljali v mesece
decembru v Kopru. V okviru te točke bo sodniška komisija letno spremljala napredek po OBZ
z namenom uresničitve cilja, da se sodniške vrste pomladijo. Sodniška komisija bo pri tem
nudila ves potreben strokovni in drugačni suport.
Sklep 2: Predsednike zborov sodnikov OBZ se zadolži, da opravijo razgovore za
pridobivanje novih sodnikov v tem letu in predlagajo kandidate za mednarodne sodnike.
Imena kandidatov za mednarodne sodnike se posreduje Stanetu Žavbiju do 01.10. 2020.

Ad 4) Sodniški znak, sodniška oprema
Sodniška oprema se spreminja zaradi spremembe logotipa, ki ga je izvedla BZS v okviru
spremembe grafične podobe. Stroške spreminjanja sodniške opreme bo nosila BZS. V okviru
tega vsak aktivni sodnik prejme 2 bela znaka (majica s kratkim in majica z dolgim rokavom)
in 1 moder znak (sodniška jakna). Obstaja možnost dokupa znakov za sodnike, ki imajo več
majic.
Bojan Selan je izpostavil, da meritve daljših razdalj z zložljivim oz. »zidarskim« metrom niso
priporočena, zato je potrebno uporabiti metre, ki se sestavljajo (uporabljajo jih na
mednarodnih tekmovanjih). Za pravilnost merjenja je priporočljivo in zaželeno, da se glavni
sodniki opremijo z omenjeno opremo.
Predsednik BZS je sodniški opremi posredoval pojasnilo glede uporabe laserja za merjenje
razdalj. V italijanski in francoski ligi se te že uporablja, njegovo uporabo pa Balinarska zveza
v Sloveniji podpira.
Sklep 3: Predsednike zborov sodnikov OBZ se zadolži, da sodniški komisiji javijo koliko
belih in modrih znakov bi dodatno potrebovali. Seznami se posredujejo do 01. 04. 2020.
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Sklep 4: Sekretariat zborov sodnikov na IO BZS podaja predlog za dopolnitev
Pravilnika o organizaciji balinarskih sodnikov BZS v točki, ki govori o sodniški obleki.
Prisotni so se strinjali, da se uvedejo tudi kratke hlače (temno modre barve) in nošenje
temnih športnih copatov.
Sklep 5: Do licence sodnikov za sezono 2020/2021 sodniška komisija preuči uvedbo
laserja. Izvede se njegova uporabnost. Pojasnilo: slednji bi bil priporočljiva in ne
obvezna oprema sodnika.

Ad 5) Odprta vprašanja glede poenotenih kriterijev sojenja, sprememba MTP (Mersin
2019)
Stane Žavbi je predstavil in tolmačil novosti Mednarodnega tehničnega pravilnika, ki so bile
sprejete v Mersinu.

Ad 6) Neformalno sodelovanje med sodniki in sodniško komisijo
Sodniška komisija predlaga ponovno uvedbo neformalnega sodelovanja med sodniki.
Sodelovanje se izpelje v obliki organizacije turnirja (vsako leto ena OBZ), kot družabnostrokovno srečanje z izletom. Mnenje prisotnih je bilo, da se s takim sodelovanjem širijo
poznanstva in znanje ter izmenjujejo izkušnje.
Prvo takšno srečanje po dolgem času prevzameta OBZ Maribor in OBZ Šaleška. Predviden
termin je po zaključku jesenskega dela sezone 2020/2021 in pred pričetkom super lige.
Srečanje se izvede le v primeru zadostnega števila prijavljenih. Stroške prevoza in prehrane
krijejo sodniki sami.
Sklep 6: Vzpostavi se neformalno sodelovanje med sodniki v okviru družabnostrokovnih srečanj.

Ad7) Sojenje v državnih ligah v svojih območnih zvezah, enako tudi super liga v
sezoni 2020/2021
Sodniki so izpostavili, da so velikokrat delegirani v zelo oddaljene kraje, pri tem prepotujejo
več kot 150 km in porabijo veliko časa za potovanje. Zaradi navedenega se v naslednji
sezoni predlaga sojenje v svojih območnih zvezah.
Sodniki so bili enotnega mnenja, da se na IO BZS poda predlog za enotno zvišanje sodniške
takse za 10 EUR in povračilo dejansko prevoženih kilometrov. Razlogi za to so:
−
−
−

−

sodniška taksa se ni zvišala cca 12 let,
naraščajoče cene bencina in dvigovanje cen (inflacija),
vedno večje zadolžitve sodnikov (pregled igrišč pol ure pred začetkom tekme,
pogostejše javljanje rezultatov v super ligi, nova sodniška oprema in pripomočki, ki jih
krijejo sodniki sami),
neenotno obravnavanje sodnikov glede na ostale funkcionarje BZS pri izplačilu potnih
stroškov (samo sodnikom se omejuje izplačilo potnih stroškov na 100 oz. 150 km).
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Sklep 7: Sekretariat zbora sodnikov na IO BZS podaja predlog o spremembi
delegiranja sodnikov na način, da ti lahko sodijo tudi v svoji območni zvezi. To velja za
vsa tekmovanja (tudi super ligo), začenši s sezono 2020/2021.
Sklep 8: Sekretariat zbora sodnikov na IO BZS podaja predlog o enotnem zvišanju
sodniške takse za 10 EUR in povračilo dejansko prevoženih kilometrov za delegirane
sodnike.

Ad 8) Dopolnitev oziroma popravek Pravil o tekmovanju 2019 (hitrostno, igralci za
zadnje igre, oblačila za tekmovalce)
Sekretariat zbora sodnikov tekmovalno komisijo poziva, da dopolni oz. popravi Pravila o
tekmovanju 2019 v delih, ki govori o:
-

Hitrostnem zbijanju za super ligo (pozicije 1-3 in 1-6). Zapisati je potrebno, da en
igralec ne more nastopati v obeh disciplinah.
Igralcih za zadnje igre super lige, v primeru, ko je bil nekdo izključen oz. poškodovan.
Oblačilih igralcev. V pravilih o tekmovanjih je definicija nejasno zapisana.

Prav tako komisijo za mlade pozivamo, da za ligo dečkov (U14) jasno definira pravilo oz.
poda usmeritev sodnikom glede piskanja prestopov. Do sedaj je bilo dorečeno, da se v tej
kategoriji sodniki ne piskajo, le opozarjajo. Sodniki smo mnenja, da je potrebno drugače
urediti to pravilo (npr. pri prvem prestopu opozorilo, nato pa dosledno piskanje oz. piskanje
ob vsakem prestopu).
Sekretariat zbora sodnikov ponovno apelira na strokovni svet in tekmovalno komisijo, da
spremeni 10. člena Pravila o tekmovanjih: »Igrišča, kjer je podlaga pesek, je potrebno pred
vsakimi igrami poravnati in navlažiti.«
Sklep 9: Sekretariat zbora sodnikov na IO BZS oz. odgovorno komisijo (tekmovalna
komisija) podaja predlog za dopolnitev Pravil o tekmovanjih za super ligo (definiranje
nastopanja igralcev v igrah hitrostno zbijanje, igralci za zadnje igre), jasnejšo
definicijo o oblačilih igralcev. Prav tako podajamo predlog o definiranju oz. ažuriranju
dosedanjih pravil za ligo U14 (odgovorna komisija za mlade). Poda se tudi predlog
strokovnemu svetu oz. tekmovalni komisiji glede vlaženja in priprave igrišč: »Igrišča,
kjer je podlaga pesek, je potrebno pred vsakimi igrami poravnati in navlažiti.«

Ad 9) Razno
Pod točko razno ni bilo razprave.

Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.

Zapisal: Bojan Taškar Beloglavec, član sodniške komisije, l.r.

Zapisnik potrdil: Stane Žavbi, predsednik sodniške komisije, l.r.

