ZAPISNIK REDNE SKUPŠČINE
TENIŠKE ZVEZE SLOVENIJE

SODNIŠKE

ORGANIZACIJE

19. 10. 2011 ob 17.30 uri se je v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije odvijala redna
skupščina Sodniške organizacije Teniške zveze Slovenije. Udeležilo se je je 19 od 80 članov.
Možnost glasovanja so imeli sodniki, ki so poravnali članarino za leto 2011.
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. Obravnava in glasovanje o predlogu Statuta SO TZS.
5. Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO TZS.
6. Predstavitev kandidatov, njihovih programov ter volitve.
7. Razno.
1. Izvolitev delovnih organov skupščine (delovno predsedstvo, verifikacijska komisija in
zapisnikar)
Izvoljeni so bili člani delovnega predsedstva v naslednji sestavi:
- Predsednik skupščine: Kazimir Miha Šmuc
- Člana : Klara Lovšin in Borut Dereani
- Zapisnikarka: Ana Štih
- Verifikacijska komisija : Aleš Fras, Danilo Peskar
2. Poročilo predsednika SO TZS
Predsednik SO TZS Boštjan Kreutz poda poročilo o delovanju sodniške organizacije za
obdobje preteklega leta. Poročilo se nahaja v prilogah.
Predsednik izpostavi izpad ITF turnirjev. Poda tudi poročilo o obnovitvenem seminarju za
vrhovne sodnike, katerega so 100-odstotno uspešno opravili le 3 od 17 udeležencev.
- Predlog, da se novo (novosti, katere prejmejo sodniki od ITF) gradivo za seminarje
kandidatom pošlje predčasno
- Kazimir Miha Šmuc predlaga, da se seminar izvaja v mesecu oktobru, saj je v zimski
sezoni več turnirjev
- Tomaž Majer priporoča, da bi bili seminarji večkrat, predlaga videokonference ter
forume za boljšo komunikacijo in reševanje določenih vprašanj
- Boštjan Kreutz predlaga, da bi se osveževanje znanja izvajalo z elektronskimi testi
- Kazimir Miha Šmuc predlaga, da bi na novo uvedli seminarje za linijske sodnike, saj
meni, da je delo na stolu za nekatere sodnike pretežko, linijskih sodnikov pa je premalo.
- Danilo Peskar mu nasprotuje, saj trdi, da tudi delo linijskega sodnika ni lahko, saj mora
dobro poznati delo sodnika na stolu. Prišlo bi do zmešnjave pri prijavah na turnirje.
Meni, da morejo tudi na linijah biti kvalitetni sodniki.

3. Poročilo sekretarja in finančno poročilo SO TZS
Poročilo sekretarja:
Sekretar SO TZS Blaž Anže Pipan poda poročilo o dogajanju v sodniški organizaciji za
obdobje preteklega leta. Poročilo se nahaja v prilogah.
Finančno poročilo:
Prav tako je bilo podano tudi finančno poročilo za obdobje od leta 2008 do leta 2011. Poročilo
se nahaja v prilogah.
Poročili predsednika in sekretarja sta sprejeti.
- Tomaž Majer izpostavi rok plačila članarine, saj ni definiranega roka plačila.
- Blaž Anže Pipan pove, da o roku plačila ne odloča SO TZS

4. Obravnava in glasovanje o predlogu Statuta SO TZS
Glavna pridobitev novega statuta je disciplinski sodnik.
GLASOVANJE: Z večino je bilo izglasovano, da se glasuje javno.
REZULTATI GLASOVANJA:
Glasovalo je 19 članov sodniške organizacije. 18 članov je glasovalo za, 1 pa proti. Ker je
velika večina prisotnih glasovala za, je bil statut sprejet.

5. Evidentiranje kandidatov za člane in predsednika IO SO TZS
Kandidati za predsednika: - Boštjan Kreutz

Predstavitev kandidatov, njihovih programov ter volitve
Edini kandidat za predsednika, Boštjan Kreutz predstavi člane in njihove zadolžitve.
Člani SO:
Blaž Anže Pipan: sekretar SO TZS
Marko Gaspari: zadolžen za urejanje internetne strani SO TZS
Aljoša Novakovič: vodja disciplinske komisije
Aleš Fras: zadolžen za sodelovanje s tujimi organizacijami oz. s tujimi turnirji
Kandidat za predsednika Boštjan Kreutz poda program dela.
Program dela:
Nadgradnja je disciplinski sodnik, delo med IO bo lepše razdeljeno, saj bo delalo več članov
kot do sedaj, izvajal se bo seminar za nove vrhovne sodnike, prirejalo pa se bo tudi več
družabnih dogodkov.
Volitve:
Soglasno je bilo sprejeto, da gre predlog na glasovanje.
Predsednik in njegovi člani so bili soglasno sprejeti.

6. Razno
- Tomaž Majer predlaga, da bi izboljšali način obveščanja sodnikov.
- Razvije se debata o številu glavnih in vrhovnih sodnikov, saj naj bi jih bilo v SO TZS
premalo
- Sprejet je predlog, da, se TZS predlaga, da je sekretar vabljen na skupščine TRK
- Anja Regent obvesti sodnike o novostih. To je elektronska izdelava lestvic, nov način
žreba, itd. Pove tudi, da bo za vse vrhovne sodnike potekalo izobraževanje za uporabo
tega programa
- Tomaž Majer izpostavi to, da bi kljub majhnemu številu turnirjev v Sloveniji morali
sprejemati tudi tuje sodnike, saj bi si tako odprli pot na tuje turnirje
Skupščina se je zaključila ob 20.00.

Zapisala: Ana Štih

Predsednik skupščine: Kazimir Miha Šmuc

Overovatelja zapisnika :
Aljoša Novaković
Marko Gaspari
Priloge:
- Finančno poročilo Sodniške organizacije za obdobje 2008-11
- Poročilo predsednika o delu SO TZS 2011
- Poročilo sekretarja SO TZS za skupščino 2011

