BALINARSKA ZVEZA SLOVENIJE
Tržaška 2, Ljubljana
Sodniška komisija
ZAPISNIK
1.seje sodniške komisije BZS, ki je bila 30.05.2016, s pričetkom ob 17.uri v pisarni
Balinarske zveze Slovenije.
Prisotni člani : Miloš Nikolič, Dušan Butinar, Jožko Petrič, Zoran Petojevič, Srečko Lapanja
Prisotni vabljeni: Dani Rožman
Dnevni red:
1.Konstituiranje sodniške komisije BZS, za mandatno obdobje 2016-2020
Ad 1)
a) Sprejme se ugovitveni sklep, da je bila na 1.seji Izvršnega odbora BZS, ki je bila
19.05.2016, imenovana sodniška komisija, v naslenji sestavi: Miloš Nikolič – predsednik in
člani; Dušan Butinar, Jožko Petrič, Zoran Petojevič in Srečko Lapanja.
b) Za namestnika predsednika sodniške komisije se imenuje Dušan Butinar
c) V ponedeljek 27.06.2016 ob 17 uri, bo v sejni sobi na Tržaški 2, razširjena seja Sodiške
komisije, na katero se vabi vse predsednike Zborov sodnikov OBZ.
Na razširjeni seji sodniške komisije se bo potrdila lista sodnikov za tekmovalno sezono
2016/2017, pregledal predlog Zborov sodnikov iz posameznih OBZ, o kandidatih za nove
sodnike in sprejela odločitev o izvedbi licenc, pred začetkom ligaškega tekmovanja za sezono
2016/2017.
d) Predsednike zborov sodnikov OBZ se pozove, da do seje 27.06.2016 pripravijo kompletne
sezname sodnikov iz svoje OBZ, (aktivni sodniki, sodniki za katere se predlaga napredovanje
v višjo kategorijo, seznam sodnikov, ki v letu 2016 dopolnijo starost 65 let, predlog
kandidatov za nove sodnike).
e) Sekretar BZS naj redno seznanja komisijo s seznamom sodnikov, ki neredno pošiljajo
Sodniška poročila, kar ima za posledico težave pri obdelavi statistični podatkov. Proti
kršiteljem bo sodniška komisija ustrezno ukrepala. Sodniška komisija apelira na sodnike, ki
sodijo tekme državnih lig, da se po možnosti poslužujejo sodobnih komunikacij in takoj po
tekmi posredujejo skenirano Sodniško poročilo tekme odgovorni osebi za obveščanje
rezultatov (Slavc Dobnikar), oziroma jih objavijo na facebooku, na spletni strani BZS.
f) Sodniška komisija ugotavlja, da je zaradi pomankanja sodnikov (iz razloga starostne
»upokojitve«) oteženo delegiranje sodnikov za tekme državnega ligaškega tekmovanja.
Iz tega razloga se predlaga skupščini BZS, da do normalizacije stanja na tem podočju,
sprejme spremembo (zamrznitev) 30. člena Sodniškega pravilnika, ki določa, da je zgornja
starostna meja sodnikov, za sojenje državnih tekmovanj 65 let. Sodniški komisiji se omogoči,
da za tekme državnih prvenstev in ligaških tekmovanj, izjemoma lahko delegira tudi sodnike,
ki so dopolnili 65 let.
Zapisal: Dušan Butinar

Predsednik SK: Miloš Nikolič

