ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠNEGA ODBORA (IO) SODNIŠKE ORGANIZACIJE (SO)
TENIS SLOVENIJE (TS), 15.11.2016
Sestanek se je odvijal preko videokonference, od 20:20 ure dalje.
Prisotni:
Člani IO SO: Borut Dereani, Tomaž Majer, Danilo Peskar, Ana Sodnik, Rok Matičič (bil seznanjen z
gradivom sestanka in je podal svoja mnenja - Borut Dereani pooblaščen v njegovem imenu)
Člani SO: Blaž Anže Pipan (sekretar), Ana Štih
Dnevni red:
1.) Potrditev zapisnika z dne 6.10.2016
2.) Delegacije za zimsko sezono 2016/2017
3.) Sojenje na rekreativno-veteranskih turnirjih v zimski sezoni 2016/2017
4.) Plačila sodnikom
5.) Pritisk predsednika NO g. Grosmana na sekretarja SO g. Pipana
6.) Plačilo nadomestila za delo sekretarja v letu 2016
7.) Neusklajenost konta SO pri TZS in računovodskega poročila sekretarja SO
8.) Razpis seminarja za nove glavne sodnike
9.) Sojenje na Davis Cupu (februar 2017)
10.) Razno
1.) Potrditev zapisnika z dne 6.10.2016
IO SO potrjuje zapisnik sestanka z dne 6.10.2016.
2.) Delegacije za zimsko sezono 2016/2017
IO SO potrjuje delegacije za zimsko sezono 2016/2017.
3.) Sojenje na rekreativno-veteranskih turnirjih v zimski sezoni 2016/2017
Vrhovni sodnik na rekreativno-veteranskih turnirjih mora biti član SO, s plačano članarino za tekoče
leto. Pred zimsko sezono je bil sklenjen dogovor med sekretarjem SO, direktorjem TS, g. Krušičem in
predsednikom rekreativno-veteranske organizacije, g. Matjažem Pogačarjem, ki pa se krši.
4.) Plačila sodnikom
Urejeno je plačilo Futuresa na Braniku. Izdan bo račun s strani Blaža Anžeta Pipana.
IO SO bo s klubi organiziral sestanek na tematiko plačila sodnikom.

5.) Pritisk predsednika NO g. Grosmana na sekretarja SO g. Pipana
IO SO obravnava primer v katerem predsednik NO, g. Grosman preko e-pošte na sekretarja SO, g.
Pipana pritiska zaradi opravljanja dela kot vodja sodniške službe na Challengerju v Portorožu, za kar
trdi, da je na turnirju preveč tujih sodnikov in da naj bi bilo vseh sodnikov skupaj za tretjino preveč.
Sekretarja SO tudi obtožuje, da je izključno on kriv za napake sodnikov, ker naj bi slabo vodil
izobraževanja.
IO SO sprejme sklep, da je Blaž Anže Pipan svoje delo kot vodja sodniške službe na letošnjem ATP
Challengerju v Portorožu opravil korektno ter da je vsak komentar o njegovem ''slabem delu''
neutemeljen in nesprejemljiv.
6.) Plačilo nadomestila za delo sekretarja v letu 2016
Račun za plačilo nadomestila sekretarja v letu 2016 se izda za leto 2016. Rok plačila je 31.12.2016.
7.) Neusklajenost konta SO pri TZS in računovodskega poročila sekretarja SO
IO SO se seznani z računovodskim poročilom sekretarja, se v popolnosti strinja z njim in ga potrdi.
8.) Razpis seminarja za nove glavne sodnike
Seminar za nove glavne sodnike se izvede v tekoči zimski sezoni. Seminar se izvede pod pogojem, da
je prijavljenih minimalno 15 kandidatov. Razpis seminarja bo objavljen na spletni strani.
9.) Sojenje na Davis Cupu (februar 2017)
IO SO predlaga naslednje sodniške takse:
- vodja sodniške službe: 600€
- sodnik na stolu:
450€
Pogoji veljajo izključno za II. Evro-afriško skupino, kjer sta sodnika na stolu lahko beli znački.
IO SO bo podal predlog za vodjo sodniške službe in sodnikov na stolu.
10.) Razno
V decembru 2016 bo organizirano sodniško druženje. Vabilo bo objavljeno na spletni strani in
posredovano vsem članom SO.
Sestanek je bil zaključen ob 22:30.
Zapisala: Ana Štih
Ljubljana, 15.11.2016

