ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA SODNIŠKE ORGANIZACIJE
TZS V LJUBLJANI NA DAN 07.03.2006

Prisotni:
člani IO SO - Danilo Peskar, Aleš Brecelj, Aljoša Novakovič
ostali – Aleš Fras, Marko Gaspari, Blaž Anže Pipan
Dnevni red:
1. Seminar v organizaciji TZS in TRK.
2. Obnovitveni seminar za vrhovne sodnike v organizaciji IO SO.
3. Pregled opravljenih nalog, ki izhajajo iz zapisnika sestanka IO SO z dne
26.12.2006.
4. Seznanitev IO SO o seminarju za nove glavne sodnike, ki je potekal v januarju in
februarju 2006.
5. Seznanitev IO SO o plačanih članarinah članov SO in vrnjenih prijavnicah za delo
v letu 2006.
6. Dogovor o organizaciji seminarja za nove ligaške vrhovne sodnike in nove
vrhovne sodnike in pregled prijavljenih kandidatov.
7. Razno

1. IO SO se je seznanil s predlogom TZS in TRK o predavanju, katerega tema bo
delo vrhovnih sodnikov v elektronski obliki (računalniški program TZS) in
pregled tekmovalnega pravilnika z morebitnimi spremembami za poletno sezono
2006. Vsi se zavedamo, da je poznavanje računalniškega programa TZS (za vsa
teniška tekmovanja pri nas) in urejanje ter pošiljanje dokumentov v elektronski
obliki nujno potrebno za vse vrhovne sodnike (v bodoče – že za poletno sezono
2006 - bo to tudi pogoj za delo na turnirjih) zato je zaželjeno, da bi to predavanje,
ki bo v prostorih Iskratela v Kranju (računalniška učilnica) v soboto, 25.03.2006
in v soboto 01.04.2006 vrhovni sodniki obiskali v čim večjem številu. Za sestavo
udeležencev tega predavanja se zadolži Blaž Anže Pipan, ki bo o tem obvestil vse
vrhovne sodnike, TZS in TRK.
2. Obnovitveni seminar za vrhvne sodnike bo IO SO organiziral pred začetkom
zimske sezone 2006/2007.
3. Kolegica Anja Regent je podala mnenje o izpeljavi turnirjev (8 – 11 let). Zaprosi
se TRK za pripombe na to mnenje (predvsem glede števila sodnikov potrebnih za
izvedbo takih turnirjev in njihovih sodniških taks).
Za boljše sodelovanje med TRK in IO SO se znova predlaga odprti skupni
sestanek celotne TRK in celotnega IO SO.
Z direktorjem TZS se je potrebno dogovoriti o načinu izplačevanja honorarja
sekretarja sodniške organizacije.
Druge opravljene naloge bodo omenjene v naslednjih točkah.

4. Danilo Peskar je seznanil IO SO o opravljenem seminarju za nove glavne
sodnike, ki je potekal v januarju in februarju 2006 v Portorožu, Rogaški Slatini in
Litiji s sodelovanjem teniških klubov v omenjenih mestih (13 kandidatov je
opravilo izpit).
5. Blaž Anže Pipan je seznanil IO SO o plačanih članarinah sodnikov in prejetih
prijavnicah za delo v letu 2006. Še enkrat bo obvestil tiste sodnike, ki niso plačali
članarine ali poslali prijavnice, da brez tega ne morejo biti aktivni člani sodniške
organizacije (delati na turnirjih).
6. Pregledale so se prijave kandidatov za nove ligaške vrhovne sodnike in nove
vrhovne sodnike. Za izvedbo seminarja je zadolžen Danilo Peskar. Vsi prijavljeni
kandidati bodo pravočasno dobili obvestilo o seminarju.
7. IO SO se seznani z dopisom Boruta Dereanija in njegovo željo, da v letu 2006 ne
bi sodeloval na ETA turnirjih (14 – 16 let) v organizaciji TK Branik in Galeja
Malečnik v Mariboru.

Predsednik IO SO TZS
Danilo Peskar

