ZAPISNIK SESTANKA IZVRŠILNEGA ODBORA SO TZSV LJUBLJANI Z DNE 23.10.2005
Prisotni:
- člani IO - Danilo Peskar, Aleš Brecelj, Aljoša Novakovič, Igor Rakun, Sinja Božičnik
- ostali – Aleš Fras, Marko Gaspari, Blaž Anže Pipan.
Dnevni red:
1. Volitve podpredsednika in sekretarja
2. Financiranje SO TZS
3. Pravilnik SO TZS o izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov in Poslovnik SO TZS
4. Izobraževanje sodnikov
5. Delegiranje vrhovnih sodnikov za zimsko sezono
6. Razno
Ad (1)
SKLEP: Za podpredsednico IO SO TZS se izvoli Sinjo Božičnik.
SKLEP: Delo sekretarja bo v zimski sezoni opravljal Danilo Peskar ob pomoči Blaža Anžeta Pipana.
Namen dogovorjene ureditve je, da se v zimski sezoni Blaž Anže Pipan usposobi za delo sekretarja, tako da bi
lahko v letni sezoni sam skrbel za zadeve, ki jih opravlja sekretar.
Ad (2)
Z namenom izboljšanja načina financiranja sodniških stroškov na tekmovanjih (razbremenitev organizatorjev in
TZS) bodo Sinja Božičnik, Anže Blaž Pipan in Aljoša Novakovič preučili pravne in ekonomske vidike
morebitne organizacije sodniške organizacije v obliki društva in bodo o tem poročali na enem izmed naslednjih
sestankov izvršilnega odbora.
Ad (3)
Pravilnik in Poslovnik se bosta skupaj z zapisnikom skupščine in tem zapisnikom poslala vsem sodnikom v
elektronski obliki, z namenom seznanitve z določbami obeh aktov. IO namerava do naslednje skupščine
pripraviti predlog sprememb in dopolnitev tako Pravilnika kot Poslovnika, zaželeno pa je, da tudi ostali člani SO
aktivno sodelujejo pri prenovi obeh aktov s svojimi predlogi in pripombami. Člani bodo o dogajanju v zvezi s to
točko sproti obveščeni.
Ad (4)
SKLEP: V zimski sezoni se organizirajo obnovitveni seminarji za glavne in vrhovne sodnike in seminar za nove
glavne sodnike. Seminar za nove vrhovne sodnike se bo v zimski sezoni organiziral, v kolikor bo za to dovolj
interesa.
V naslednjem mesecu se na elektronske naslove teniških klubov pošlje obvestilo o nameri organizacije
seminarjev, kraj seminarjev za nove sodnike bo določen glede na prejete prijave. Program seminarja pripravi
vsakokratni predavatelj, v program obnovitvenega seminarja za vrhovne sodnike pa je treba vključiti točko
predstavitve sprememb pravilnikov tekmovanj, ki jo pripravi član tekmovalne komisije.
Ad (5)
Opravi se delegacija vrhovnih sodnikov po koledarju tekmovanj za zimsko sezono 2005 / 2006.
Ad (6)
Preučile se bodo možnosti prehoda načina obveščanja o delegacijah in ostalem na elektronski način. Predlog je,
da bi se pisno obveščalo le tiste, ki nimajo možnosti dnevnega dostopa do elektronske pošte.

SKLEP: Delo v zvezi s prenašanjem informacij na internet in osveževanje internet strani prevzame Marko
Gaspari, po predhodnem dogovoru s pristojnimi na TZS.
Predsednik IO SO TZS
Danilo Peskar

