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Zadeva: Poročilo predsednika SO Tenis Slovenije za redno skupčino 2018

Ko smo leta 2014 z ekipo kandidirali za člane Izvršnega odbora in predsednika
Sodniške organizacije, smo si zadali naslednje:








dvig spoštovanja vseh sodnikov na nivo, ki si ga zaslužijo,
ureditev plačil za sodniško delo, tako izplačila klubov kot tudi izplačila s strani
TS,
večjo prepoznavnost disciplinske komisije,
določitev člana za urejanje spletne strani, strani na Facebooku ter obveščanje
preko spletne strani TS,
oživitev foruma,
uvedbo vsakoletnega izobraževanja starih in novih vrhovnih sodnikov,
redni teambuilding med sodniki.

Ocenjujem, da smo svoje delo v veliki meri opravili. In to uspešno. Ko je odstopal
Boštjan Kreutz, takratni predsednik SO TZS, so bili odnosi s pisarno Tenis Slovenije
skrhani, čez sodnike pa so letele raznorazne kritike, če se vljudno izrazim. Nam je
uspelo, da smo s pomočjo disciplinske komisije, ki je redno obravnavala pritožbe čez
sodnike, zadostili strokovni presoji njihovega dela in tako zagotovili, da je njihovo
delo lahko potekalo na najvišjem nivoju. Več vam bo kasneje predstavil predsednik
disciplinske komisije Borut Dereani.
Smo pa poskrbeli tudi za to, da so sodniki redno obnavljali svoje znanje na letnih
seminarjih za vrhovne in vrhovne ligaške sodnike, čez katere je v preteklosti letelo
največ kritik. Prepričani smo, da smo tako njihovo znanje spravili na višji nivo, s tem
pa tudi ugled sodniškega dela nasploh.
Naprej. S pisarno Tenis Slovenija smo po dolgih pogajanjih uspešno prišli do
dogovora o plačevanju sodnikov na najbolj optimalen način, ki ga omogoča slovenska
zakonodaja in ga sprejemajo tudi teniški klubi. Sodniki so na ta račun tudi za okoli 20
odstotkov(neto) bolje plačani, kot so bili prej. Treba pa je poudariti, da je osnovni
problem v Sloveniji, da teniška zveza in klubi letno organizirajo premalo
tekmovanj(tako domačih kot mednarodnih turnirjev), da bi lahko teniški sodniki od

te 'službe živeli, ustanavljali s.p.-je ipd. Posledično so po načelu »čisti računi dobri
prijatelji« boljši tudi odnosi s pisarno Tenis Slovenija. (upam, da Krušič zdaj kima )
Da bi izboljšali tudi komunikacijo s širšo javnostjo, smo, kot smo obljubili, zagotovili
redno urejanje spletne strani SO s pomočjo kolegice Barbare Dolenc, ki se ji na tem
mestu iskreno zahvaljujem za njeno prizadevno delo. Bili smo aktivni tudi na
družbenem omrežju facebook in tako skrbeli za prepoznavnost sodniškega dela.
Priznamo pa, da nam ni uspelo oživiti foruma.
Prav tako bi se zahvalil kolegu Alešu Frasu, ki je vestno objavljal prijavnice za različne
mednarodne turnirje. V času našega mandata se je namreč pomembno okrepilo tudi
mednarodno sodelovanje med sodniki. Vse več slovenskih sodnikov ima možnost
udeležbe na turnirjih čez mejo. Ko smo delali izračun za leto 2016, smo ugotovili, da
nas je od 70 registriranih sodnikov kar 26 delovalo v tujini. Skupaj smo zbrali celih
945 dni zastopanja slovenskih barv onkraj meja. Aktivni smo bili tako na Grand
slamih (Wimbledon, US Open, Australien open), Olimpijskih in Paraolimpijskih igrah v
Riu, finalu Davisovega pokala ter ostalih ATP, WTA in ITF dogodkih po svetu. Čez
palec bi rekel, da je lani udeležbe naših sodnikov v tujini bilo še več.
V času našega mandata je mednarodno licenco White badge dobila še ena sodnica,
Ana Pipan, Blaž Anže Pipan pa je dobil celo značko ˝Silver Referee˝.
Skrbeli pa smo tudi za priliv novih glavnih in ligaških vrhovnih sodnikov. Tukaj bi se
zahvalil sekretarju Blažu Anžetu Pipanu, ki je z Danilom Peskarjem izšolal nove
sodnike.
Da bi skrbeli za dobre odnose in razpoloženje med sodniki, pa smo redno organizirali
tudi teambuilding ob zaključku leta. Na tem mestu bi se zahvalil Ani Štih in Ani Pipan
za organizacijo v zadnjih dveh letih.
Ne nazadnje pa bi se rad iskreno zahvalil vsem članom IO – Ana Sodnik, Borut
Dereani, Tomaž Majer – hvala vam. Danilo Peskar, ti pa počivaj v miru.
Hvala.

