ZAPISNIK SKUPŠČINE SO TZS
izredne volilne skupščine sodniške organizacije TZS z dne 20.10.2005 ob 18.00 uri v
prostorih ČGP Delo, Dunajska 5, Ljubljana.

Prisotnih je 35 članov sodniške organizacije. (lista prisotnosti je priložena zapisniku)
Predsednik IO SO TZS, Miha Šmuc, pozdravi udeležence skupščine in napove izvolitev
delovnih organov. Izvoli se delovno predsedstvo, verifikacijsko komisijo in zapisničarko v
sestavi:
* delovno predsedstvo: predsednik Danilo Peskar, člana Aleš Brecelj in Jernej Špiler
* verifikacijska komisija: Boštjan Kreutz in Aleš Fras
* zapisničarka: Barbara Dolenc
Dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Spremembe Poslovnika SO TZS
Poročilo predsednika IO SO TZS in drugih organov
Razrešitev predsednika in članov z mesta IO SO TZS
Predstavitev in volitev kandidatov za tri nadomestne člane IO SO TZS
Predstavitev in volitev predsednika IO SO TZS
Razno

1. Spremembe Poslovnika SO TZS
Matjaž Pogačar predstavi spremembe Poslovnika SO TZS.
SKLEP 1: Sprejete so tekstovne spremembe, ki vsebinsko ne spremenijo
dosedanjega Poslovnika SO TZS, z izjemo spremembe 21. člena, kjer se sodniškim
kategorijam nadzornik, vrhovni sodnik in glavni sodnik doda še kategorija vrhovni
sodnik – pripravnik.

2. Poročilo predsednika IO SO TZS
Miha Šmuc predstavi poročilo o delovanju SO TZS. Predsedniku se izrazijo zahvale za
opravljeno delo. Poročil drugih organov ni bilo.
SKLEP 2: Sprejme se poročilo predsednika IO SO TZS.

3. Razrešitev predsednika in članov z mesta IO SO TZS

Odstopne izjave podajo predsednik Miha Šmuc, Matjaž Pogačar in Borut Dereani.
SKLEP 3: Na podlagi odstopnih izjav skupščina razreši predsednika in oba člana s
funkcij v IO SO TZS.

4. Predstavitev in volitev kandidatov za tri nadomestne člane IO SO TZS
Za nadomestne člane IO SO TZS kandidirajo Sinija Božičnik, Aleš Brecelj, Tomaž Majer in
Aljoša Novakovič. Kandidati, razen Tomaža Majerja, ki na skupščini ni prisoten zaradi
zdravstvenih razlogov, na kratko predstavijo svoj program. Sledijo volitve, kjer ima vsak
član možnost voliti največ tri nadomestne člane. Glasuje 35 članov.
Rezultati glasovanja:
Sinija Božičnik
Aleš Brecelj
Aljoša Novakovič
Tomaž Majer

27 glasov
23 glasov
21 glasov
8 glasov

SKLEP 4: Za nadomestne člane IO SO TZS so izvoljeni Sinija Božičnik, Aleš Brecelj
in Aljoša Novakovič.

5. Predstavitev in volitev predsednika IO SO TZS
Za predsednika IO SO TZS kandidirata Danilo Peskar in Igor Rakun. Igor Rakun v fazi
predstavitve programa od kandidature za predsednika odstopi.
Danilo Peskar kot edini kandidat za predsednika IO SO TZS predstavi svoj program.
Komentarje na predstavitev izrečejo:
Dejan Jenšac: Izrazi pomisleke, da je kandidat za predsednika primeren, ker je veliko
odsoten in bi bilo zaradi tega delo izvršilnega odbora moteno.
Anja Regent: Poda vprašanje kako se bodo v prihodnje izvajale sekretarske dolžnosti,
pozove izvršilni odbor, da se redno sestaja in o svojih odločitvah obvešča člane ter izrazi
svoj predlog o načinu ocenjevanja sodnikov.
Danilo Peskar obljubi, da se bo v primeru njegove izvolitve izvršilni odbor sestal najmanj 4
krat letno in povabi vse člane, da svoje predloge in mnenja pismeno naslovijo na izvršilni
odbor.
Marjan Ogrinc in Matjaž Pogačar: V obrazložitvi glasu napovesta, da ne bosta glasovala
za izvolitev kandidata za predsednika izvršilnega odbora.
Vladimir Ivašič: Se ne strinja, da bi z novim izvršilnim odborom, takoj prenehale funkcije
starega izvršilnega odbora, še posebej ne zaradi nastale časovne stiske. Predlaga
prehodno obdobje, v katerem bi se prenesle funkcije. Predlaga tudi, da bi nov poslovnik
vključeval možnost izbire sekretarja zunaj izvršilnega odbora.

Glasuje 34 članov.
Rezultati glasovanja:
ZA
glasuje 20 članov
PROTI glasuje 13 članov
1 glasovnica je neveljavna
SKLEP 5: Za predsednika IO SO TZS je izvoljen Danilo Peskar.

6. Razno
Franci Hrovat preda novim članom izvršnega odbora osnutek koledarja z datumi. Izvršilni
odbor ima čas, da do torka, 25.10.2005 delegira vrhovne sodnike ter zadeve dostavi na
TZS.
Nato poda izjave tekmovalne komisije v zvezi z volitvami v novi IO SO ter v zvezi z delom
predsednika in sekretarja IO SO, Mihom Šmucem, in se nahajajo v prilogi zapisnika.
Matjaž Pogačar izrazi čestitke novemu predsedniku in novo izvoljenim članom IO SO ter
jih povabi, da se udeležijo sestankov s podjetjem Qualitas. Pričakuje tudi, da sodniška
organizacija poda novitete in spremembe pravil, ki se jih bo vključilo v novo knjižico o
pravilih tenisa. Vrhovne sodnike opozori, da morajo vsak dan najkasneje do konca dneva
v pisarno TZS v Excel formatu v elektronski obliki pošiljati rezultate in razpored tekem za
naslednji dan. Člane IO SO pa naprosi, da Poslovnik SO TZS in Pravilnik SO TZS o
izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov pretvorijo v elektronsko obliko
za objavo na internetnih straneh.

Skupščina se zaključi ob 21: 30 uri.

Priloge zapisnika:
-

lista prisotnosti
odstopne izjave
kandidature za nadomestne člane IO SO TZS
kandidatura in program predsednika IO SO TZS
izjave tekmovalne komisije in delavcev pisarne TZS

Zapisala: Barbara Dolenc

V Ljubljani, 22.10.2005

Overovatelj zapisnika: Marko Gaspari

