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SODNIŠKA KOMISIJA

Datum: 04.04.2010

ZAPISNIK
rednega letnega Zbora sodnikov (volilnega), ki je potekal v soboto dne 03. aprila 2010 v
prostorih sejne sobe Telekoma Slovenije v Kopru s pričetkom ob 10.20 uri.
Ugotoviti je, da je Sodniška komisija sklicala redni letni Zbor sodnikov skladno z veljavnimi
pravilniki ter s pisnim vabilom vsem društvom, ki so člani ZŠRMS Pisno vabilo je priloženo k
temu zapisniku.
Prisotni člani sodniškega zbora: (priloga podpisani seznam prisotnih)
Predsednik sodniškega zbora (SZ) in sodniške komisije (SK) Edi Bizjak uvodoma pozdravi
prisotne, odpre zasedanje, predlaga sestav organov vodenja Zbora ter predlaga, da se počaka
predvideni čas za ugotovitev sklepčnosti.

Predlagan je bil naslednji dnevni red:
1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje Skupščine sodniškega zbora
2. Izvolitev organov vodenja Zbora sodnikov
3. Poročilo sodniške komisije za leto 2009
4. Odprta razprava o Pravilniku sodniške komisije, licencah sodnikov in predavateljev, statusu
mednarodnih sodnikov, predlogu programa dela za leto 2010
5. Razrešitev organov dosedanje sodniške komisije
6. Volitve nove sodniške komisije
7. Razglasitev rezultatov volitev nove sodniške komisije
8. Razno

Predlagani so bili naslednji organi vodenja Zbora sodnikov:
1. Delovno predsedstvo:
- predsednik Edi BIIZJAK
- član
Vojko KOKOT
- član
Vinko MOJŠKERC
2. Verifikacijska komisija:
- član
Vesna PUCIHAR
- član
Franc BAGAR
3. Volilna komisija:
- predsednik Zdenko GRANDO
Milorad ŠKROKOV
- član
- član
Bernard MAUER

4. Zapisnikar: Aleksander ŠKRABAN
5. Overovatelja zapisnika:
- član
Janez PUCIHAR
- član
Danilo TOREJ

Verifikacijska komisija poda poročilo, da je od 74 aktivnih članov sodniškega zbora ob 10.20 uri
prisotnih 24 članov, kar zagotavlja sklepčnost skupščine.
Predsednik SZ in SK Edi Bizjak se zahvali za poročilo in ponovi uvodne postopke ter poda
predloge za potrditev organov in dnevnega reda na glasovanje.

Ad 1. Potrditev dnevnega reda in zapisnika zadnje Skupščine sodniškega zbora
Potrditev predloga dnevnega reda in zapisnika zadnje Skupščine 2008 sta bila soglasno sprejeta.

Ad 2. Izvolitev organov vodenja Zbora sodnikov
Predlagani organi vodenja Skupščine sta bila soglasno potrjeni.

Ad 3. Poročilo sodniške komisije za leto 2009
Predsednik Edi Bizjak poda povzetek poročila in komentar k vsebini ter navede, kje je bilo
gradivo objavljeno.
V krajši razpravi so se pojavila vprašanja okoli poravnave obveznosti do dveh sodnikov in podan
odgovor, da se preveri najprej na svojem TRR ter potem pri finančni službi. Drugih vprašanj ni
bilo.
Poročilo sodniške komisije za leto 2009 je bilo soglasno sprejeto.

Ad 4. Odprta razprava o Pravilniku sodniške komisije, licencah sodnikov in
predavateljev, statusu mednarodnih sodnikov, predlogu programa dela za
leto 2010
Predsednik Edi Bizjak navede vsebino dokumentov, ki so bili izdelani. Opozori ter pojasni zakaj
vprašanje urejanja licenc ni bilo pripravljeno in navede, da bo izvedeno v novem sestavu.
Glede statusa mednarodnih sodnikov iz leta 1998 se bodo le-ti pozvali, da pošljejo kot dokazilo
kopije svojih diplom in dodelijo status sodnikom, ki so sodili v SLO; da se za mednarodne
sodnike pripravi seminar.
Razvila se je razprava v kateri je bilo predlagano, da se usposabljanje izvede v seminarski obliki;
da je pomembno poznavanje jezikov; da se preveri pri FIPS-M kakšne so možnosti naziva in ali
sploh obstaja naziv mednarodni sodnik.
Izoblikovan je bil naslednji sklep št. 4/1:
Sodniška komisija pripravi vsebino vprašanja, ki ga IO posreduje organom FIPS-M.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Licenciranje je naloga, ki je pred nami zato je bila dana pobuda, da se pripravi predlog
predavateljev, kdo se lahko prijavlja in, da se vzpostavi ustrezna evidenca.
Podan je bil predlog programa dela in poročilo o izvedbi programa usposabljanja prve stopnje za
sodnike, ki v prvi skupini niso mogli sodelovati. Podan je bil predlog, da se izpitna vprašanja
zaradi lažjega razumevanja manjšinske narodnosti pripravijo tudi v ITA jeziku.

Ad 5. Razrešitev organov dosedanje sodniške komisije
Predsedujoči predlaga razrešitev dosedanjih organov in se jim zahvali za njihovo deloPredlog razrešitve je bil soglasno sprejet.

Ad 6. Volitve nove sodniške komisije
Predsedujoči navede razloge zamenjav na zadnjem Zboru sodnikov (V. Škerl - V. Pucihar)
Podani so bili predlogi za organe sodniške komisije:
- predsednik Edi Bizjak (PLK Koper)
- član
Vesna PUCIHAR (MENOLA Izola)
- član
Vlado VRTAČNIK (MORMORA Celje)
- član
Bojan FURLAN (PLK Koper)
- član
Vojko KOKOT (RPD Piran)

Ad 7. Razglasitev rezultatov volitev nove sodniške komisije
Glasovanje je bilo javno.
Predsednik sodniške komisije je bil izvoljen soglasno.
Predlagani člani sodniške komisije so bilo izvoljeni soglasno.
Volilna komisija ugotavlja, da je glasovanje potekalo skladno s sprejetim protokolom

Ad 8. Razno
Predsednik Edi Bizjak se zahvali za ponovno izvolitev in predlaga razpravo pod to točko.
g. Druscovich predlaga formulo za sodnike, 11 društev se določi za tekmovanja; DP po en
sodnik ter pomožni sodniki (niso na barki); pripravi naj se pravilnik za opredelitev sodnikov.
g. Furlan predlaga, da mora najvišji organ sprejeti sklep, da sodniška komisija delegira sodnike.
g. Kokot navede primer uvajanja sodnikov, da imajo čim več tekem, da se učijo sodit; problem
so sodniki, če sodnik ne sodi niso na tekočem v dogajanjih in nimajo izkušenj.
g. Bizjak nevede, da sodniki določajo, kaj se bo delalo, zveza mora ustvarit pogoje za delo
sodnikov, navede probleme pri delegiranju.
g. Škrokov se ne strinja z vsem, kar je bilo povedano in navede svoje argumente.
Razvila se je razprava v kateri je sodelovalo večina udeležencev in se je nanašala na organizacijo
tekmovanj ter odnos in pristojnosti tekmovalne komisije in sodniške komisije.
Izoblikoval se je naslednji sklep št. 8/2:
1. Tekmovalna komisija poda predlog tekmovanj in kdo je organizator.
2. Sodniška komisija poda predlog, katero društvo je po razporedu na vrsti za sojenje.
3. Društva potrjujejo podane predloge in določijo sodnika iz svojih vrst, ki ga potrdi sodniška
komisija.
Sklep je bil soglasno sprejet.
Edi Bizjak povzame sprejeti sklep in navede, da se bo moral sodnik, ki ga določi društvo tudi
pripraviti v poznavanju vseh veljavnih predpisov zveze in bi bilo prav, da ima vse potrebne
pravilnike in obrazce vedno s seboj na tekmovanju.
g. Kokot navede predlog rednega letnega srečanja in izobraževanja ter predlaga mesec februar;
navede primerjavo glede razmerij v teoretičnem in praktičnem delu usposabljanja, ki ga je
potrebno podrobno razdelati; navede obisk akvarija ter dejansko spoznavanje in poznavanje rib;
podeljene je bila knjižica o ribah, ki jo je pripravil d. Torej, ki je pojasnil tudi, kako je nastal ta
priročnik in kaj še pripravlja.

g. Štirn navede, da tak priročnik že obstaja in ga pokaže ter odgovori g. Druscovichu, da je glede
sojenja od 11 društev prisotnih na današnjem zasedanju 7 društev.
g. Mauer navede, da je potrebno izdelati nove izkaznice za sodnike ter pripraviti potrebne
diplome, ki se bodo podelile po opravljenem izpitu; navede še potrebo po »markicah« z oznako
leta s katero se potrjuje veljavnost dokumenta.
Predsedujoči Edi Bizjak pojasni vprašanja glede izkaznic.
g. Mojškerc navede kot predsednik izpitne komisije kdo je opravil in kdo ne ter pojasni, katere
napake so se delale največkrat in katero gradivo je potrebno še posebej pogledati pred
tekmovanjem.
Druge razprave ni bilo.
Zbor sodnikov je bil zaključen ob 11.42 uri.

Zapisnik sestavil

Predsednik sodniškega zbora

Aleksander ŠKRABAN

Edi BIZJAK

Overovitelja
Janez PUCIHAR
Danilo TOREJ

