ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA SODNIŠKE ORGANIZACIJE
TZS

Tacen pri Ljubljani, četrtek, 09.novembra 2006 ob 19.00.

Prisotni člani IO SO: Aleš Brecelj, Aljoša Novakovič, Danilo Peskar, Igor Rakun
Ostali člani SO: Marko Gaspari, Boštjan Kreutz, Aleš Tomšič in sekretar SO Blaž Anže
Pipan
Direktor TZS: Matjaž Pogačar

Dnevni red:
1.Priprava poročila o delu SO v letu 2006, s strani IO SO TZS, za skupščino TZS
2.Obravnava predloga za postavitev internetne strani SO
3.Obravnava predloga g.Grosmana
4.Delegiranje sodnikov po turnirjih, zima 2007
5.Dogovor o organizaciji seminarja za vrhovne sodnike
6.Dogovor o organizaciji seminarja za glavne sodnike
7.Predlogi o obnovitvenem seminarju za VS
8.Kategorizacija sodnikov
1.
Podani so bili predlogi glede vsebine poročila o delu SO TZS v letu 2006.
IO SO TZS predlaga skupščini TZS spremembo statuta glede sestave UO TZS in
predlaga svojega člana.
Matjaž Pogačar poda poročilo o potrditvi sodniških taks TZS s strani UO TZS, ki tako
veljajo do konca marca 2007. Zato bo IO SO predlog sprememb sodniških taks poslal UO
TZS po naslednji seji.
2.
Marko Gaspari razloži situacijo glede postavitve internetne strani, za katero bo pogodba
urejena predvidoma v roku 14 dni.
3.
Boštjan Kreutz prebere predlog Antona Grosmana za dodelitev priznanja Ediju Smehu,
za dolgoletno uspešno delo vrhvnega sodnika, ki ga IO SO podpre.
4.

Delegirani so bili vrhovni sodniki za turnirje v zimski sezoni 2007.

5.
Seminar za nove vrhovne sonike bo organiziran predvidoma v januarju 2007. Vabljeni
bodo vsi ligaški vrhovni sodniki. Seminar izvede Danilo Peskar.
6. in 7.
Organizacija seminarja za nove glavne sodnike in obnovitvenega seminarja za VS bo
obravnavana na enem od naslednjih sestankov IO SO TZS.
8.
Kategorizacija vseh sodnikov se podrobneje opravi po izteku roka za plačilo članarin.
Zaradi prenehanja aktivnega sojenja treh vrhovnih sodnikov prvega razreda se v ta razred
uvrsti tri vrhovne sodnike iz drugega razreda.Ti so: Boštjan Kreutz, Aljoša Novakovič in
Anja Regent
Razno:
IO SO sprejme sklep:
prijavnina na seminar za glavne sodnike znaša 60 EUR,
prijavnina na seminar za vrhovne sodnike znaša 100 EUR,
taksa predavatelja se zviša s 83,5 EUR na 100 EUR na dan.

Zapisal: Aleš Brecelj

