POROČILO O DELU SODNIŠKE ORGANIZACIJE TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE (SO TZS) 2012

Članstvo
Po zadnjih podatkih je za leto 2012 članarino plačalo 89 sodnikov.

Redna volilna skupščina
19. oktobra 2011 je bila v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije redna volilna skupščina SO TZS.
Udeležilo se je je 19 članov. Na skupščini je bil izvoljen nov petčlanski IO SO: (Aljoša Novaković,
Marko Gaspari, Aleš Fras, Blaž Anže Pipan, Boštjan Kreutz). Na skupščini smo sprejeli tudi nov Statut
SO (prejšnji Pravilnik je bilo potrebno osvežiti).

Sestanki IO SO
IO SO se je v letu 2012 uradno sestal trikrat.
Novi vodja pisarne Grega Krušič je kmalu po pričetku svojega dela povabil na sestanek predstavnika
IO SO Blaža Anžeta Pipana in Boštjana Kreutza. Pogovor je bil konstruktiven, skupna želja vseh pa, da
se s čim boljšim odnosom med sodniki in pisarno TZS omogoči čim kvalitetnejše sodniške usluge.
Dogovorili smo se za bolj jasno določen rok za plačilo članarin TZS. Sekretar SO bo tako bolje
seznanjen s tem, kdo ima sploh pravico biti delegiran na tekmovanja.

Disciplinska komisija
Že na volilni skupščini jeseni 2011 je bila predstavljena ideja o interni disciplinski komisiji SO. Imenuje
jo IO SO in ima tri člane. Obravnava kršitve pravilnikov, sklepov organov TZS in sodniškega kodeksa.
Nanjo se lahko obrne vsakdo, ki meni, da je sodnik ravnal neprimerno. Takse za takšno prijavo ni
potrebno plačati. Disciplinska komisija SO bo sodelovala tudi z disciplinskim sodnikom Juretom
Jerkičem (po lastni presoji lahko določene primere posreduje njemu). Predlog pravilnika disciplinske
komisije SO je pripravljen, tako da načrtujemo, da bo komisija zaživela do konca tega leta.

Seminar za nove vrhovne sodnike
Decembra 2011 je bil prvič po letu 2006 organiziran seminar za nove vrhovne sodnike, ki sta ga vodila
Danilo Peskar in Blaž Anže Pipan. Udeležilo se ga je 13 kandidatov, teoretični del je uspešno opravilo
12 kandidatov. Kandidati morajo opraviti še praktični del, ki obsega asistenco na treh različnih vrstah
tekmovanj TZS (RR, OP, 8-11). Okrepitve med vrhovnimi sodniki bodo dobrodošle.

Seminar za nove glavne sodnike
Aprila letos se je na seminar v Kopru prijavilo rekordnih 41 kandidatov. Po uspešno opravljenem
teoretičnem in praktičnem izpitu smo medse sprejeli 26 novih članov. Seminar so izpeljali Blaž Anže
Pipan, Aleš Fras in Boštjan Kreutz.

Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike
Kot že pretekla leta, se aprila pred pričetkom zunanje sezone srečamo vrhovni sodniki, da osvežimo
svoje znanje, se seznanimo z morebitnimi novostmi in predebatiramo mnogotere primere z naših
tekmovanj.

Sodelovanje slovenskih sodnikov na mednarodnih tekmovanjih v tujini
Večletno aktivno prizadevanje za odpiranje možnosti dela na tekmovanjih v tujini je obrodilo sadove.
Naši sodniki so na različnih tekmovanjih ATP, WTA, ITF kot linijski ali glavni sodniki sodelovali v
Salzburgu, Monte Carlu, Budimpešti, Kitzbuhelu, Podgorici, Ženevi, Monsu, Bruslju, Dunaju,
Stockholmu, Linzu, Bad Gasteinu, Beogradu, Umagu, Splitu, Dohi, Australian Opnu, US Opnu,
Olimpijskih igrah, Wimbledonu.

Težave s plačilom sodnikov za Challenger 2011
Žal še do danes (14 mesecev po končanem tekmovanju) nekateri sodniki niso dobili plačila za lanski
Challenger v Ljubljani. Če upoštevamo, da ne gre za visoke zneske, je toliko bolj zaskrbljujoče in
podcenjujoče, da se plačila vlečejo tako dolgo. Novi vodja pisarne je na sestanku s predstavniki SO
obljubil, da do takšnih zakasnitev v prihodnje ne bo prihajalo in predvsem, da se bo (za razliko od
dosedanje prakse) spoštovalo dogovorjene roke.

V Ljubljani, 19.11.2012

predsednik IO SO Boštjan Kreutz

