ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE SODNIŠKE ORGANIZACIJE
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE
12. 4. 2018 ob 18:31 uri se je v prostorih Kristalne palače v BTC-ju v Ljubljani
odvijala redna skupščina Sodniške organizacije Teniške zveze Slovenije. Udeležilo
se je 19 od 73 članov.

Dnevni red:
1. Izvolitev delovnih organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska
komisija in zapisnikar).
2. Poročilo predsednika IO SO TZS.
3. Poročilo sekretarja in finančno poročilo SO TZS.
4. Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO.
5. Predstavitev kandidatov, njihovih programov ter volitve.
6. Razno.

Ad. 1: Izvolitev delovnih organov
verifikacijska komisija in zapisnikar).

skupščine

(delovno

predsedstvo,

Izvoljeni so bili naslednji člani delovnih organov skupščine:
-

Predsednik skupščine: Aljoša Novakovič
Delovno predsedstvo: Marko Gaspari, Boštjan Plešec
Verifikacijska komisija: Kazimir Miha Šmuc, Borut Dereani
Zapisnikarka: Iva Sodnik

Ad. 2: Poročilo predsednika IO SO TZS.
Predsednik SO TZS Rok Matičič poda poročilo o delu sodniške organizacije za
obdobje predsedstva, od 12. 1. 2014 do danes. Poročilo se nahaja v prilogah.

Ad. 3: Poročilo sekretarja in finančno poročilo SO TZS.
Sekretar SO TZS Blaž Anže Pipan poda poročilo o dogajanju v sodniški organizaciji
za obdobje od leta 2014 do danes. Poročilo se nahaja v prilogah.
Blaž Anže Pipan pojasni, da finančnega poročila ni pripravil, saj se podatki, ki jih ima
sam, razlikujejo od tistih, ki jih ima Teniška zveza Slovenije. Pipan še doda, da se SO
TZS preživlja s svojimi članarinami in ne potrebuje pomoči Teniške zveze Slovenije.

Član IO SO TZS in predsednik Disciplinske komisije SO TZS Borut Dereani poda še
poročilo o delu disciplinske komisije, ki je bila imenovana 6. 10. 2016 in jo sestavljajo
člani Borut Dereani, Ana Štih in Marko Ducman.
Ad. 4: Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO.
Kandidat za predsednika: Blaž Anže Pipan
Ad. 5: Predstavitev kandidatov, njihovih programov ter volitve.
Predstavitev kandidatov in njihovega programa:
Edini kandidat za predsednika IO SO, Blaž Anže Pipan se predstavi in predstavi tudi
člane IO SO TZS.
Člani SO so: Ana Pipan, Ana Štih, Anja Vreg in Boštjan Kreutz. Za sekretarja pa
ekipa predlaga Blaža Anžeta Pipana.
Kandidat za predsednika Blaž Anže Pipan poda program dela.
Program dela: obvezno vsakoletno izobraževanje vrhovnih sodnikov, obvezno
preverjanje za glavne sodnike (open book test), seminar za nove glavne in vrhovne
sodnike, redno obveščanje članov o spremembah na področju pravil tenisa,
organizacija »treningov« za linijske sodnike, obvezno ocenjevanje glavnih sodnikov s
strani vrhovnih sodnikov, predlog spremembe statua TZS, da bi SO pridobila
neposredno mesto člana v TRK, zaradi sprememb teniških pravil in implementacije le
teh na tekmovanjih, zavzemanje za to, da bi SO imela člana v UO, kot že imajo
nekatere športne zveze v Sloveniji, pravično izplačevanje taks in poiskati ustrezen
način izplačevanja sodniških taks, redno sklicevanje sestankov, kamor bodo
povabljeni tudi vsi člani SO, redno objavljanje zapisnikov na spletni strani., vrhovnim
in glavnim sodnikom bi priskrbeli majice, katere bi lahko uporabljali za sojenje tekem
pod okriljem TZS, narediti dodatno Facebook stran, katere namen bo promocija in
informiranje o delu slovenskih teniških sodnikov.
Predlagajo, da disciplinska komisija ostane ista, v sestavi: Borut Dereani, Ana Štih in
Marko Ducman.
Predlagajo, da internetno stran SO TZS še naprej ureja Barbara Dolenc in, da Aleš
Fras še naprej skrbi za prijavnice na mednarodne turnirje.
Razprava: Na predstavitev se odzove Gregor Krušič, ki pojasni, da imajo klubi
navodilo, da delo sodnika na posameznem turnirju, plačajo po računu.
Boštjan Plešec objasni, da bi lahko bili sodniki plačani preko obrazca REK2 in ta
način plačevanja tudi na kratko predstavi.
Kazimir Miha Šmuc postavi vprašanje kandidatu za predsednika Blažu Anžetu
Pipanu, kdo bo opravljal nalogo sekretarja. Pipan odgovori, da se bo o tem odločalo
na prvem sestanku novega IO-ja, vendar želijo, da bi to delo še naprej opravljal on.

Boštjana Plešca zanima kakšen namen in kakšne posledice bi imelo ocenjevanje
glavnih sodnikov. Pipan pojasni, da gre za tako imenovani »coaching« sodnikov, kjer
se predvsem ocenjuje način in sistem sojenja, izgled sodnika,… S tem bi sodnike
bolje pripravili na morebitno opravljanje izpita za mednarodno značko.
Boštjan Kreutz predlaga, da se lahko za »trening sodnikov« sodijo tudi ligaške in
rekreativne lige.
Volitve:
Volitve so bile javne. Glasovali so vsi prisotni člani. Rezultati glasovanja: za je
glasovalo 18 članov, proti 1 član.
Ad. 5: Razno
Direktor TZS Gregor Krušič se zahvali prejšnjemu predsedniku Roku Matičiču in
njegovi ekip za sodelovanje in čestita novi ekipi IO SO TZS. Zahvali se tudi za
sojenje na zadnjih dveh Davis cup srečanjih v letu 2018 in za sojenje na ATP
Challengerju v Portorožu. Pravi, da podpira idejo novega IO SO TZS, da bi ta imela
enega člana v UO in, da v tem ne bi smelo biti težav. Krušič tudi pojasni, da v letu
2018 turnirjev serije Futures v Sloveniji ne bo ter, da jih lahko ponovno pričakujemo v
letu 2019. Za »trening sodnikov« pa predlaga, da se lahko sodi turnirje pod okriljem
TZS, kjer smo sodniki tudi včlanjeni.

Skupščina se je zaključila ob 19:40.
Zapisala: Iva Sodnik

Priloge:
-

Poročilo predsednika SO TZS za redno skupščino 2018
Poročilo sekretarja SO TZS za skupščino 2018
Poročilo predsednika disciplinske komisije TZS

