ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA SODNIŠKE ORGANIZACIJE
TZS
Ljubljana, ponedeljek, 22. januar 2007 ob 18.00 uri.
Prisotni člani IO SO: Aljoša Novakovič, Danilo Peskar, Igor Rakun,Sinja Božičnik
Ostali prisotni člani SO: Marko Gaspari, sekretar SO Blaž Anže Pipan.
Ostali prisotni:
- Marko Umberger, predsednik TZS
- Anja Regent, predsednica TRK TZS
- Viktor Turk, član TRK TZS
- Iztok Bombač, predstavnik Trenerske organizacije
Dnevni red:
1. Program za izdelavo teniških lestvic in za izdelavo registracij
2. Priprava predloga pogodbe o postavitvi sodniške internetne strani za TZS
3. Obravnava seminarja za nove vrhovne sodnike
4. Posodobiti in vsebinsko spremeniti pravilnik SO TZS o izobraževanju, kategorizaciji in
delegiranju teniških sodnikov
5. Kategorizacija sodnikov
6. Organizacija osvežilnega seminarja v sodelovanju s TRK
7. Razno
AD) 1
G. Grosman je od pogodbe odstopil, odpovedni rok se mu izteče 22.3.2007. Software je
njegov, in ga ne želi prodati.
Poskrbeti je treba za nov program, ki mora začeti brezhibno delovati do 1.8.2007. Lestvice in
registracije bi potem lahko delala pisarna TZS, in sicer Igor Knez. Za ostalo, kar je prej delal
g. Grosman, bi se kontaktiralo z Miho Šmucom, če bi želel to delati.
Predsednika in direktorja TZS je treba pooblastiti, da se do 1.8.2007 poskrbi za delovanje
novega programa.
AD) 2
Odobri se vzpostavitev in se sklene pogodba o vzpostavitvi spletnega mesta za potrebe
sodniške organizacije TZS. Osnutek pogodbe s podjetjem MAOP d.o.o. se pošlje v podpis na
TZS.
AD) 3
Izvedeni seminar za nove vrhovne sodnike se ocenjuje kot uspešen. 12 kandidatov je naredilo
teorijo. Opraviti morajo še tri asistence. Predlog, da ne bi bila več potrebna asistenca na round
robinu, se zavrne, tako da model opravljanja asistenc ostane isti, kot je bilo dogovorjeno pred
izvedbo teoretičnega dela seminarja za vrhovne sodnike (1 x Round Robin, 1 x 8-11 let in

1 x OP katerekoli kategorije) Samo na turnirju 8-11 let sta lahko prisotna maksimalno dva
asistenta.
Blaž Anže Pipan se zadolži, da sestavi navodila za opravljanje asistence za kandidate in za
vrhovne sodnike mentorje. Vsak kandidat se sam dogovori, kdaj bo opravil asistenco, v roku
tekočega leta.
Na asistence lahko pridejo tudi vrhovni sodniki, ki bi želeli delati turnirje OP 8-11.
Predsednik TZS poudari, da mora biti tudi v bodoče vse poslovanje v zvezi s sodniškimi
seminarji transparentno prikazano.
AD) 4
Danilo Peskar se zadolži, da do naslednjega sestanka izvršilnega odbora pripravi predlog
novega Pravilnika SO TZS o izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov,
kjer bo razprava o predlaganih spremembah.
AD) 5
Opravi se kategorizacija vrhovnih in glavnih sodnikov za leto 2007. Nova kategorizacija se
pošlje v objavo na spletno stran TZS.
AD) 6
Osvežilni seminar za vrhovne sodnike bo pripravljen v sodelovanju s TRK. Program dela
sestavita Danilo Peskar in anja Regent in bo poslan sodnikom skupaj z vabilom. Prisotni so
enotnega mnenja, da bi bilo najbolje opraviti dva osvežitvena seminarja letno, v
spomladanskem in jesenskem terminu, v trajanju 1 dneva.
AD) 7
Anja Regent pove, da bo TRK težila k temu, da se odpravijo napake, ki se pojavljajo pri delu
vrhovnih sodnikov. Omeni nekaj konkretnih napak v zadnjih dveh mesecih, na katere je bila
opozorjena.
Na sodnike se apelira, da ne zamujajo!
Iztok Bombač poda mnenje, da mora biti vrhovni sodnik na prizorišču tekmovanja, preden se
igralci lahko začnejo ogrevat, saj bo tako na voljo tudi za druga vprašanja in ureditev
morebitnih problemov.
Anja Regent poda predlog, da bi uvedli tudi za sodnike sistem sankcij, in sicer z zbiranjem
kazenskih točk za kršitev pravil, ko bi posamezen sodnik zbral določeno število točk,
določeno število mesecev ne bi bil delegiran. Sankcije bi izrekal poseben disciplinski sodnik v
okviru sodniške organizacije. Prisotni se strinjajo, da je ideja dobra, potrebno pa bo oblikovati
nek disciplinski pravilnik z natančno opredeljenimi kršitvami, ki bodo vrednotene z različnim
številom kazenskih točk, glede na to, ali gre za lažjo ali hujšo kršitev.
Zapisala:
Sinja Božičnik

Predsednik IOSO TZS
Danilo Peskar

