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Zadeva: Poročilo sekretarja SO Tenis Slovenije za skupščino 2018
1. Primerjava števila rednega članstva med leti 2005 do 2018
Leto
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Število članov SO TZS
107
110
99
102
111
98
80
84
78
59
76
70
75
50* plačila do 11.04.2018

Indeks
102,8
90,0
103,0
108,8
88,3
81,6
105,0
92,8
75,64
128,81
92,11
107,14

V letih od 2014 in 2018 je plačevanje članarine potekalo preko računov, ki sem jih kreiral
sekretar SO Tenis Slovenije, Blaž Anže Pipan. V teh letih je pošiljanje položnic potekalo v
mesecu februarju in marcu. Sodniki so že prejeli položnice za letošnje leto, vendar nimam
popolno odprtega portala za kreiranje položnic in ne morem vsem poslati položnic, niti ne
morem popravljati njihovi osebnih podatkov.
Članstvo se zmanjšuje vsako leto in se bo tudi v prihodnje, glede na to, da se število
mednarodnih turnirjev zmanjšuje, ter da se zmanjšuje število sojenj glavnih sodnikov na
nacionalnih turnirjih in ligah. Mladi perspektivni glavni sodniki ne dobijo dovolj priložnosti
za napredovanje in s tem izgubijo zanimanje za sodelovanje v Sodniški organizaciji. Število
članov se tako lahko dopolnjuje z organizacijo seminarjev za glavne sodnike vsako leto. Za
leto 2018 predlagam, da se ponovno razpiše in organizira seminar za nove glavne sodnike saj
bo s tem članstvo v SO zagotovo višje v letošnjem in prihodnjem letu.

Število vrhovnih sodnikov se nekoliko zmanjšuje. Od zadnjega seminarja za vrhovne sodnike
je minilo 7 let, zato bi bilo primerno v bližnji prihodnosti organizirati seminar za nove
vrhovne sodnike.
2. Delegiranje
Pri delegiranju vrhovnih sodnikov na posamezne turnirje so odločali različni faktorji. Kot
poglavitni faktor je bila želja organizatorjev po posameznih sodnikih in njihova bližina. Z
zmanjšanjem dela nekaterih vrhovnih sodnikov se je povečala širina delegacij med vrhovne
sodnike.
Delegacije so bile kdaj poslane tudi zelo pozno, zaradi poznega prejema koledarjev s strani
Tenis Slovenije, še posebej za ligaške tekme, ki jih prejmem teden dni pred začetkom ligaških
tekem. Posebnost so delegacije na ligi do 18 let, saj se delegacije delajo iz dneva v dan, saj se
ne pozna domačina tekmovanja pred zaključkom prejšnjega dne. Kljub vsemu so bili vsi
turnirji in vsa ligaška tekmovanja pokrita z vrhovnimi sodniki.
Pri delegacijah za poletje 2018 se bom zavzemal, da lahko delo opravljajo samo sodniki, ki so
poravnali članarino za poletno in zimsko sezono 2018/2019. Do 11.04.2018 je članarino za
leto 2018 poravnalo 50 sodnikov.
3. Licenčno obnovitveni seminarji
V letih 2015, 2016 in 2017 je bil pred vsakim začetkom poletne sezone organiziran licenčnoobnovitveni seminar. V letu 2017 je bil sestavljen nov test, ki je zahteval od tečajnikov pisne
odgovore. S tem pa so se lahko razvili pogovori. Pred začetkom poletne sezone 2018, licenčno
obnovitveni seminar ni bil organiziran. Bilo bi primerno, da se najde termin in da se ga
organizira med poletno sezono 2018, v kolikor bi bilo to izvedljivo, mogoče v novi obliki, kjer
bi bilo več časa na razpolago za pogovor o celotni izvedbi turnirja v praksi. Kar bi pomenilo,
da bi moral seminar potekati preko celega dneva. Zadnji dve leti je bil obnovitveni seminar
organiziran v prostorih Študentskega Kampusa v Ljubljani.
4. Seminar za nove glavne sodnike
V letih 2015, 2016 in 2017 je bil razpisan seminar za nove glavne sodnike. V letu 2016
seminar za nove glavne sodnike ni bil izpeljan zaradi premajhnega števila prijavljenih,
prijavilo se je 5 kandidatov. V letu 2015 se je na seminar prijavilo 28 kandidatov, od tega je
22 prijavljenih tečajnikov seminar opravilo in prejelo naziv glavni sodnik. V letu 2017 se je
prijavilo na seminar za nove glavne sodnike 22 kandidatov, udeležilo se jih je 20, 19 jih je
opravilo izpit in s tem pridobilo naziv glavni sodnik.

5. Seminar za nove vrhovne ligaške sodnike
Teoretični del seminarja za nove ligaške sodnike je bil izpeljan v petek, 8.4.2016, v
Študentskem kampusu, v Ljubljani. Udeležilo se ga je 19 tečajnikov. Eden od tečajnikov je po
teoretičnem delu odstopil od opravljanja seminarja. Do danes je pozitivno opravilo seminar
11 tečajnikov. Preostali tečajniki niso opravili ali teoretičnega dela ali prakse na ligaškem
srečanju.
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