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SODNIŠKA KOMISIJA

Datum: 2.4.2016

Zapisnik Sodniškega zbora 2016

ki je bil v prostorih kulturnega doma Marezig, dne 2.4.2016 s pričetkom ob 11:20 uri
Prisotni . Priloga - spisek prisotnih
Seja se je pričela z 10 minutnim zamikom.
1. Predsednik Mario Druscovich pozdravi vse prisotne in predlaga delovno
predsedstvo ter dnevni red. Vsi so soglasno potrjeni tako kot dnevni red.
Člani delovnega predsedstva so :
Jože Mohorič – predsednik
Milorad Škrokov – član
Zdenko Grando – član
Zapisničar – Vinko Mojškerc
Verifikacijska komisija:
Veldin Klavdij
Franc Pustavrh
Vesna Pucihar
Overovatelji :
Bojan Furlan
Edvard Marinšek
2. Verifikacija
Klavdij Veldin pove, da je od 104 članov sodniškega zbora prisotnih 26.
Članica:
Member:

3. Potrditev zapisnika sodniškega zbora 2014
Predsednik poda zapisnik lanskega sodniškega zbora, ki ga vsi prisotni potrdijo
enoglasno.
4. Poročilo sodniške komisije za leto 2015
Predsednik poda poročilo, ki je sestavni del tega zapisnika. Na razpravi je podan
predlog ; V poročilu so navedeni samo sodniki. Zvonimir Grgurovič predlaga, da se
navede tudi prisotnost delegatov v bodoče. Predsednik TK in predsednik SZ se
dogovorita o uvedbi tega podatka v bodoče.
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5. Razno
Predsednik pove, da se je na lansko priporočilo o oddaji podatkov sojenja na nižjih
rangih tekmovanj ( klubske, pokalne tekme) odzvalo malo število klubov. Nekateri imajo
že pripravljeno a še niso poslali. To bodo storili čim prej. Poziva se tudi ostale, ki to še
niso storili da to naredijo.
Zvonimir Grgurovič predlaga, da se po društvih pošlje spisek sodnikov, ki so v samem
društvu. Predsednik obljubi, da bo to storil.
Potekala je tudi razprava o uvedbi novih izkaznic zveze, vendar se je prekinila, saj to ne
spada v delo sodniške komisije- zbora.
Je pa bila bolj pomembna razprava o ravnanju z ribo ko je ulovljena. V pravilniku točno
piše kako ravnati z ribo, vendar je med tekmovalci še mnogo takih, ki tega ne
spoštujejo. Zato bo tekmovalna komisija morala kaj narediti na tem področju. Seveda
igrajo ključno vlogo tu tudi sodniki, ki pa na nekaterih tekmah niso prisotni – lov rib iz
čolna.
Seja se je zaključila ob 10:50

Zapisnik zapisal

Vinko Mojškerc ……

Zapisnik overil
Bojan Furlan
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Edvard Marinšek ………………………………
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