BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2
1000 Ljubljana
SODNIŠKA KOMISIJA
Datum: 15.08.2019

Zapisnik

2. seje Sodniške komisije BZS, ki je bila 13.08.2019 s pričetkom ob 17.00 uri na balinišču
Budničar Količevo.
Prisotni člani Sodniške komisije: Stane Žavbi, Jožko Petrič, Cveto Lanišek in Bojan Taškar
Beloglavec
Ostali prisotni: Gregor Moličnik, Franc Miklavčič, Primož Marinko, Ivo Pavlič
Opravičeno odsoten: Elvis Drožina

DNEVNI RED:
1.
2.
3.
4.
5.

Pregled in potrjevanje zapisnika 1. seje Sodniške komisije
Disciplinski postopek – predlog kazni
Kontrolor sojenja
Izvedba licence za sodnike in strokovne delavce
Razno

Ad1
Stane Žabi je prisotne seznanil z vsebino zapisnika 1. seje Sodniške komisije. Podana je bila
manjša korekcija pri točki Ad6. V taki obliki je bil zapisnik potrjen in posredovan za objavo na
spletni strani BZS.
Ad2
Sodniška komisija se je seznanila s pisno obrazložitvijo sodnikov (Založnik Ivan in Petojevič
Zoran), ki sta na kvalifikacijski tekmi med ekipama Zarja in Sodček za napredovanje v 2.
državno ligo – vzhod nepravilno izvedla »razigravanje« za zmagovalca.
Na podlagi prejete dokumentacije je Sodniška komisija na disciplinsko komisijo I. stopnje, ki jo
zastopa Herman Zakrajšek podala predlog za izrek kazni (prepoved sojena na 2 tekmah za oba
sodnika) zaradi lažje kršitve (nepoznavanje predpisov o tekmovanju).
Ad3
Sodniška komisija se je seznanila s predlogom obrazca/formularja za izvedbo kontrole sojenja,
ki jo je pripravil Selan Bojan. Prav tako se je obravnaval predlog Marjana Ferforlje.
Člani Sodniške komisije so bili enotni glede tega, da bi moral biti kontrolor prisoten od začetka
do konca tekme. Na koncu tekme bi sodniku predstavil zapisnik izvedene kontrole in ga
sodniku posredoval v podpis. Oblečen bi bil v sodniško majico z napisom kontrolor.
1

Prav tako je sodniška komisija enotna glede tega, da bi zaradi racionalizacije stroškov, o
imenovanju večjega števila kontrolorjev, ki bi pokrivali določeno regijo.
V nadaljevanju balinarske sezone se definirajo naloge kontrolorja, izdela formular za kontrolo
sojenja in imenuje kontrolorje za posamezna področja (regije).
Ad4
V zvezi z licenco je bila opredeljena vsebina licence in članarina za sezono 2019/2020.
Vsebinski del licence se bo nanašal na predstavitev pravil o tekmovanjih (3., 10., 50., 59., 64.,
74., 87. člen), izvajanje otvoritve tekme in praktične primere z namenom poenotenja kriterijev
sojenja. Pri izvedbi licence za sodnike sodelujejo vsi člani Sodniške komisije in Franc Miklavčič.
Članarina za sodnike se določi v višini 10 € in bo odtrgana od sodniških stroškov, ki jih bodo
prejeli sodniki za sojenje tekem po prvem delu sezone.
Ad5
Pod točko razno je predsednik BZS Primož Marinko članom komisije predstavil glavne cilje, ki
naj bi jih ta izvedla v svojem mandatu.
Cilji se nanašajo na: reorganizacijo sodniške organizacije z željo po tem, da slednja postane
samostojna organizacija, pomladitev sodniških vrst, dvig števila mednarodnih sodnikov in
števila mednarodnih delegatov.
Primož Marinko je ob zaključku Sodniško komisijo pozval, da do sredine oktobra poda plan
denarnih sredstev za delovanje v l. 2020.
Seja je bila zaključena ob 19.50 uri

Predsednik Sodniške komisije BZS
Stane Žavbi, l.r.
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