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Številka:

SODNIŠKA KOMISIJA

Datum:

ZAPISNIK
rednega letnega zbora sodnikov z dne 06.04.2013 v prostorih društva »PLK Koper« s
pričetkom ob 10:00.
Predsednik sodniške komisije ugotovi, da ob 10 uri ni prisotnih več kot polovica članov
sodniškega zbora (SZ), zato začetek zbora preloži za 15 min.
Zbor nadaljuje z delom ob 10:15, ko predsednik sodniške komisije pozdravi prisotne,
ugotovi, da lahko zbor nadaljuje z delom in predlaga v izvolitev organe vodenja Zbora
kot sledi:
1. delovno predsedstvo:
- predsednik:
Edi Bizjak
Mira Erjavec
- čan:
- član:
Edvard Marinšek
2. verifikacijska komisija:
- član:
Vlado Vrtačnik
- član:
Aleksander Škraban
3.overovitelj zapisnika:
Janez Pucihar
- član:
- član:
Zdenko Grando
4. zapisnikar:

Zvonimir Grgurovič

Sklep: Zbor soglasno potrdi predlagane člane organov za vodenje zbora.
Verifikacijska komisija ugotovi, da je od 87 sodnikov na zboru prisotnih 17, kar
zagotavlja sklepčnost zbora.

Članica:
Member:

Ad. 1
Predsednik sodniškega zbora predlaga v potrditev dnevni red zbora z naslednjo
vsebino:
1. izvolitev delovnega predsedstva
2. poročilo sodniške komisije za leto 2012
3. predstavitev registra sodnikov in ostale dokumentacije potrebne za delovanje
sodniške komisije
4. odprta razprava o »pravilniku sodniške komisije« in novostih, ki jih je sprejel
Izvršni odbor na svoji seji 15.03.2013.
5. razno
Zbor sodnikov soglasno sprejme predlagani dnevni red.
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Ad. 2
Predsednik sodniške komisije (SK) prebere poročilo o delu SK v letu 2012 in doda, da
komisija ni opravila vseh aktivnosti, ki se jih od nje pričakuje. Čuti se osebno
odgovornega za tako stanje, zato sporoča, da bo podal svoj odstop pod točko Razno.
Na podano poročilo (priloga zapisnika) ni bilo razprave.
Poročilo sodniške komisije za leto 2012 je bilo soglasno sprejeto.
Ad. 3
Edi Bizjak pove, da se register sodnikov vodi v elektronski obliki in predstavi tudi vse
druge elektronske dokumente, ki jih SK uporablja pri svojem delu. Ugotovi tudi, da
poročila sodnikov iz sojenj na prvenstvih državnega nivoja prihajajo na tekmovalno
komisijo, TK pa jih ne pošilja SK in jih zato nima v svojih evidencah. Pove tudi, da se
licenciranje sodnikov ne izvaja zaradi razlogov, ki jih je navedel v poročilu. Problem je
tudi v zagotavljanju primernih prostorov za izobraževanje sodnikov in tudi v obsegu
sredstev, ki naj bi jih naša Zveza namenila za delovanje SK.
Zbor sodnikov vzame na znanje poročilo o vodenju dokumentacije za potrebe
Sodniške komisije.
Ad. 4
Predsednik zbora seznani prisotne s spremenjenimi pravili, ki bodo vnešene v
Tekmovalni pravilnik in hkrati pove, da bi bile potrebne tudi kakšne spremembe
pravilnika o sodniški komisiji.
Plačevanje sodnikov do sedaj ni bilo zadovoljivo urejeno. Da bi se zniževalo stroške
sojenj, so v preteklem letu za sojenja na državnih prvenstvih določali predvsem sodnike
in delegate z Obale. Na seji TK z dne 15.3.2013 je bil sprejet sklep, da bodo po novem
sodniki in delegati dobivali nadomestila kot sledi:
- enodnevna tekmovanja: sodniki z Obale 25€, sodniki iz notranjosti 50€
- dvodnevna tekmovanja: sodniki z Obale 57€, sodniki iz notranjosti 114€.
a) Aleksander Škraban opozori na neusklajenost 109. člena pravilnika o tekmovanjih s
sprejetim sklepom na TK in IO. V tem členu piše, da delegata določa organizator
tekmovanja. Ker je najvišji organ Zveze izvršni odbor in ne TK, je treba ta člen
tekmovalnega pravilnika uskladiti s sprejetim sklepom na 1. seji IO 2013. Sprejet je bil
tudi sklep, da je lahko delegat nečlan IO Zveze, opozarja pa, da je v 111. členu
tekmovalnega pravilnika zapisano, da mora imeti delegat opravljen sodniški izpit in biti
član sodniškega zbora.

Članica:
Member:

Z enim vzdržanim glasom je bil sprejet sklep, da se pozove tekmovalno komisijo
in IO naj preverita sprejeta sklepa v povezavi s 109 in 111 členom tekmovalnega
pravilnika.
b) Sandi Ramuševič predlaga, da bi tudi opravljanje delegatske službe šteli kot sojenje
v smislu pridobivanja pogojev za licenciranje sodnika po pravilniku o delu sodniške
komisije. Delegat ima po naših pravilnikih višje pristojnosti od glavnega sodnika, poleg
tega pa mora imeti deleget tudi sodniški izpit.
Zbor je z 11 glasovi ZA, 5 PROTI in enim VZDRŽANIM izglasoval predlagano
spremembo 16. člena pravilnika o delu sodniške komisije tako, da je opravljanje
delegatske službe izenačeno opravljanju sodniške funkcije za potrebe
pridobivanja oz. ohranjanja sodniške licence.
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c) Bojan Furlan predlaga spremembo 16. člena pravilnika tako, da bi obdobje 2 let
podaljšali na 5 let.
Zbor z enim glasom proti, enim vzdržanim glasom in 15 glasovi ZA potrdi predlog
o dopolnitvi 16. in po potrebi tudi drugih členov pravilnika o sodniški komisiji
tako, da se obdobje 2 let podaljša na 5 let.
d) Vojko Kokot predlaga, da bi sodniki začetniki pridobivali izkušnje iz sojenja tudi tako,
da bi najprej sodili na klubskih tekmovanjih društev, ki niso njihovo matično društvo. Ker
je težko dobiti sodnike, ki bi bili pripravljeni soditi na prvenstvenih tekmah in bi takšen
način pridobivanja sodniških izkušenj verjetno tudi zahtevalo izplačevanje nadomestil,
so tudi ostali člani zbora podali svoje poglede na to problematiko.
Po razpravi je bil sprejet z večino glasov (1 proti in 1 vzdržan) naslednji sklep:
Dopolni se 16. člen pravilnika o sodniški komisiji tako, da si lahko Zvezni sodnik
2 (sodnik 2. stopnje) pridobi pogoje za pridobitev statusa Zveznega sodnika 1
(sodnik 1. stopnje) tudi tako, da v obdobju 5 let sodi na vsaj 10 klubskih tekmah.
Za uveljavitev te pravice je potrebno poslati sodniški komisiji poročilo o
opravljenem sojenju. Poročilo izdela društvo, kjer je sodnik opravljal sodniško
funkcijo.
Ad. 5
Edi Bizjak je ponovno predstavil razloge, zaradi katerih ponuja zboru sodnikov svoj
odstop in predlaga, da bi do volitev vlogo predsednika SK opravljal Vojko Kokot. Člani
zbora so vzeli na znanje ponujeni odstop a hkrati ugotavljali, da sicer delo tekmovalne
komisije ni vzorno a bi bilo morda bolje počakati z zamenjavo vodstva sodniške
komisije, saj je do volitev samo še eno leto. S strani nekaterih članov zbora je bila
ponujena pomoč predsedniku pri opravljanju nalog komisije v letu 2013.
Po krajši razpravi in v soglasju s sedanjim predsednikom sodniške komisije je bil
soglasno sprejet naslednji sklep:
Zbor sodnikov ne sprejema ponujenega odstopa predsednika sodniške komisije.
Predsednik SK naj opravlja to nalogo do izteka mandata. Zbor sodnikov poziva
društva naj že sedaj razmislijo o kandidatih za člane sodniške komisije v
naslednjem mandatnem obdobju.
b) predsednik sodniške komisije pristopi k podelitvi diplom 17 novim zveznim sodnikom,
ki so uspešno končali izobraževalni seminar za sodnike.
Druge razprave ni bilo.
Zbor sodnikov zaključen ob 12:15.
Članica:
Member:

Zapisal:
Zvonimir Grgurovič

Predsednik sodniškega zbora:
Edi Bizjak

Overovitelja zapisnika:
Janez Pucihar
Zdenko Grando
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