SESTANEK IO SO TZS
Tacen, 3. april ter 17. april 2007
Prisotni člani IO SO: Božičnik Sinja, Brecelj Aleš, Novakovič Aljoša, Peskar Danilo
Ostali: Fras Aleš, Gaspari Marko, Kreutz Boštjan, Pipan Blaž Anže, Regent Anja,
Tomšič Aleš
Kot dopolnilo dnevnega reda se sprejme predlog Aleša Breclja, da se pred točko razno
razpravlja o proceduri in načinu izvajanja sklepov s sestankov IO SO.

Dnevni red:
1. Glasovanje o zaupnici o delu sekretarja SO TZS. Glede na zahteve, ki so
bile postavljene za obravnavo te točke se povabi na sestanek IO SO:
predsednico TRK, direktorja TZS, disciplinskega sodnika TZS.
2. Predložitev dokumentacije o opravljenih asistencah kandidatov za nove
vrhovne sodnike. Potrjevanje asistenc in sprejemanje sklepov o novih
vrhovnih sodnikih.
3. Delegiranje sodnikov po turnirjih v poletni sezoni 2007, od maja do
oktobra.
4. Delegiranje sodnikov na mednarodne teniške turnirju serije »Futures«.
Zaradi obravnavanja te točke so na sestanek posebej vabljeni sodniki z
mednarodnim izpitom.
5. Struktura internetne strani SO. Strukturo bo predstavil član SO Marko
Gaspari.
6. Predlog pravilnika sodniške organizacije TZS o izobraževanju,
kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov.
7. Procedura in način izvajanja sklepov s sestankov IO SO.
8. Razno (licenčni obnovitveni seminar, seminar za nove glavne sodnike)

Ad 1.
Boštjan Kreutz prebere mail, ki je bil poslan s strani sekretarja IO SO Pipana v smislu
seznanjanja s problematiko, s katero se sekretar nenehno sooča.

SKLEP 1: Vsakršne pritožbe na delo sekretarja se morajo naslavljati na IO SO, saj
sekretar izpolnjuje sklepe IO SO. Sekretar nima pristojnosti odgovarjati na take
pritožbe.
Zadolži se Blaž Anže Pipan, da s tem sklepom seznani Trenersko organizacijo,
Disciplinskega sodnika, TRK ter direktorja TZS.
SKLEP 2: IO SO preko direktorja TZS, UO-u TZS poda predlog, da se sekretarju
IO SO poleg nadomestila, ki ga je dobival do sedaj, krijejo stroški mobilnega
telefona.
SKLEP 3: IO SO predlaga podpis pogodbe sekretarja IO SO TZS z TZS. Ugotavlja
se, da pogodba za leto 2007 še vedno ni sklenjena. Zato pozivamo direktorja TZS,
da omenjeno pogodbo sklene čimprej.
Sekretar IO SO TZS se ob teh sklepih odpoveduje zahtevam posredovanim v elektronski
pošti IO SO-ju z dne 5.februarja 2007.
Ad 2.
SKLEP: Blaž Anže Pipan ter Aleksander Živin se razvrstita v 3.nacionalni razred
VS.
IO SO ugotavlja, da sta omenjena kandidata uspešno opravila zahtevane asistence za
opravljanje praktičnega dela seminarja za VS.
Ad 3.
Opravljeno je delegiranje sodnikov za omenjeno obdobje od maja do oktobra 2007.
Ad 4.
SKLEP: Na 1. in 3. SLO Futures se delegira kot VS Danilo Peskar, na mariborskega
pa Mihaela Preda Testiban.
IO SO se seznani z željami glavnih sodnikov za omenjene Futures turnirje, ki se jih bo
dokončno delegiralo takoj po uradni potrditvi o organiziranju teh turnirjev.

Ad 5.
Marko Gaspari je predstavil osnutek strukture internetne strani SO TZS. 17.aprila je bila
posredovana prošnja za dodelitev domene za razvoj internetnih strani SO.
SKLEP:IO SO imenuje Marka Gasparija za administratorja internetnih strani.

Ad 6.
SKLEP: Predlog pravilnika se popravi, Danilo Peskar pošlje končno besedilo na vpogled
ostalim članom IO.
Ad 7.
Aleš Brecelj poda predlog o proceduri določanja in izvajanja sklepov ter načina pisanja
poročil s sestankov IO SO TZS. Mnenja je, da je potrebno za izvajanje sklepov imenovati
nosilca ter časovni rok izvedbe sklepa.
SKLEP: zaradi nesklepčnosti ni bil sprejet, je pa prevladovalo mnenje, da tak dogovor ni
potreben, ker naj bi se to že izvajalo.
Ad 8.
Blaž Anže Pipan je opozoril na pomanjkanje sodnikov in s tem na potrebo po
organiziranju novih seminarjev za glavne sodnike. Zaradi nesklepčnosti ni bil sprejet
nikakršen dogovor ali sklep.

Zapisal:
Aleš Brecelj

